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1. מזרח מפואר – מיקרוגפיה צבעונית 
– ליסבון 

איכותית,  צבעונית  מיקרוגרפיה  עבודת  מפואר.  מזרח 
עם כיתוב ועיטורים מוזהבים. ליסבון, פורטוגל, ]שנות 

התר"ן 1890?[.
וקשת  מרובעת  מסגרת  עיגולים,  מגן-דוד,  עיטורי 
פסוקי  הטקסטים  צבעונית.  מיקרוגרפיה  בעבודת 

ופסו תהלים  פרקי  והודיה:  תפילה  וברכה,  זשמירה 
עיטורים  ועוד.  בכח"  "אנא  תפלת  ונ"ך,  מהתורה  קים 

זגיאומטריים וכן חלק מהכיתוב בצבע זהב. אחת המסג
רות עשויה מאותיות גזורות ]בד או עור?[.

ס"י  "הגביר  ומתחת:  ו"גבריאל",  "מיכאל"  בצדדים 
ס"י  הג  ואשתו  הי"ו  צרויה  משה  בן  אליהו  ]סניור[ 
]הגבירה סניורה[ מרים צרויה מש' סבאג תמ". אפשר 

כי ניתן להם כשי לחתונתם. 
מרים אטיאס סבאג נולדה בשנת 1868 בטנג'יר, מרוקו; 
בן  )אליאס(  התחתנה בליסבון בשנת 1892 עם אליהו 
משה צרויה ונפטרה בשנת 1939 בבית החולים היהודי 
 Genealogia Hebraica, José Maria בליסבון. )ראה 
702- עמ'   Abecassis, Volume III. Lisboa, 1991

703(. פריט מוזיאוני. 
גב  )גם  ס"מ.   70.5X55 מוזהבת  במסגרת  ס"מ,   48X64

המסגרת מזכוכית(. מצב טוב. מעט כתמים ונזקי-רטיבות. 

חלק מן האותיות התקלפו. לא נבדק מחוץ למסגרת. 

פתיחה: $7500

1. Elaborate Mizrach – Color 
Micrograph – Lisbon  
Elaborate Mizrach in a quality, color micro-
graph, with gilded writing and illustrations. 
Lisbon, Portugal, [the 1890's?].
Illustrations of Magen David, circles, square 
frame and arch in quality colorful micrograph. 
Text consists of Shmira and bracha verses, 
Tefilah and Hodaya: Tehilim chapters and 
verses from the bible, Ana BeKoach and more. 
Geometrical illustrations and part of the writ-
ing are gilded. One of the frames is made of cut 

letters [cloth or leather?].
On the side "Michael" and "Gavriel", and un-
derneath: "Ha-Gevir [Senior] Eliyahu Ben 
Moshe Tzeruya and his wife [Seniora] Miriam 
Tzeruya … Sabag…". Possibly was donated to 
them as a wedding gift.
Miriam Atias Sabag was born in 1868 in Tangier, 
Morocco; married in Eliyahu (Elias Ben Moshe 
Tzeruya) in Lisbon in 1892 and died in 1939 in 
a Jewish hospital in Lisbon. (See Genealogia 
Hebraica, José Maria Abecassis, Volume III. 
Lisboa, 1991, pages 702-702). Museum item.
64x48cm, in golden frame 70.5X55cm. (Back of 

frame is also made of glass). Good condition. Few 
stains and moisture damages. Some letters were 
peeled off. Was not studied out of frame.

Opening Price: $7500

1
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2. חיילים מתפללים ביום כיפור תרל"א 
– מיץ - הדפס על בד 

מיועד  כותנה,  בד  על  ואדום  שחור  בצבעים  הדפס 
לתלייה על קיר. גרמניה, תר"מ 1880 בערך.

גדול מתפלל סביב  נראה קהל-חיילים  במרכז ההדפס 
במה במהלך מלחמת צרפת-פרוסיה. בתחתית: "עבדת 

יום הכפורים תרל"א במחנה אשר על פני מעץ".
אחד  אב  "הלא  ובראש  בגרמנית  שיר  הפינות  בארבע 

לכלנו הלא אל אחד בראנו" ואיורי מלאכים.
עברית וגרמנית.

65X68 ס"מ בערך, במסגרת עץ 75.5X79 ס"מ. מצב בינוני. 

ובחלקו  במרכזו  כתמים  בשוליים,  פרום  מעט  לבד.  תפור 

העליון. לא נבדק מחוץ למסגרת.

פתיחה: $1300

3. ציור "מעגל החיים" – הולנד, ראשית 
המאה ה-19

.c.1800 ,ציור "מעגל החיים". שמן על עץ. הולנד
המתח סימטריים  מדרגות  גרמי  שני  הציור  זבמרכז 

על-ידי  חסום  שער  במרכזם  אחת,  יחידה  לכדי  ברים 
גדר נמוכה. על המדרגות נצבות תשע דמויות, על כל 
מדרגה מצוין גיל האדם הניצב עליה, מגיל עשר עד גיל 

תשעים, בקפיצות של עשר שנים, משמאל לימין.
אומרות  המדרגות  גרם  של  השמאלי  בצדו  הדמויות 
בגוני  בגדים  לבושים  צעירים  גברים   – וחיּוניּות  חיּות 
אוחז  אחד  לראשיהם,  מהודרות  מגבעות  וחּום,  אדום 

בידו חרב, השני נושא דגל, שלישי לבוש אדרת.
וכן הדמויות בגרם הימני  הדמות במרכז גרמי המדרגות 
לבושות בגדים שחורים - הגברים על מדרגות אלה חובשים 
ומלבין.  הולך  זקנם  ונכפף,  הולך  גוום  עגולים,  כובעים 
לפני גרם המדרגות השמאלי ניצבת אשה הרה; בתחתית 

גרם המדרגות הימני שוכב נפטר עטוף תכריכים.
54X81 ס"מ. מצב בינוני. מצויר על שלושה לוחות-עץ המח

חוברים אחד לשני וממוסגרים במסגרת עץ מקורית. הלוח 

התחתון מנותק חלקית.

פתיחה: $2000

2. Soldiers Praying on Yom Kippur 
1871 – Metz – Cloth Printing  
Black and red printing on cotton cloth, for 
hanging on a wall. Germany, c. 1880. 
In the center of the printing, we see a large 
group of soldiers praying around a bima, in the 
Franco-Prussian War. Inscription on bottom: 
Yom Kippur services, 1871, in the camp over-
looking Metz".
In the four corners, there is a German song, 
and on top – words in Hebrew from the liturgy: 
"We all have one Father, One G-d Who created 
us", and pictures of angels. 
Hebrew and German.
Approx. 68x65cm, in a wooden frame of 75.5x79. 
Fair condition. Sewn onto cloth. Slightly torn 
at edges, stained in the center and on top. Not 
checked out of frame.

Opening Price: $1300

3. "Cycle of Life" Painting 
– Holland, the Beginning of the 
19th Century 
"Cycle of Life" painting. Oil on wood. Holland, 
c. 1800. In the center are two symmetrical stair 
cases integrating into one unit, leading to a gate 
blocked by a low fence. Nine figures stand on the 
stairs, on each stair appears the age of the person 
standing on it, from the age of ten to the age of 
ninety, in intervals of ten years, from left to right.
The figures on the left side of the stairs are vivid 
and lively – young men dressed in red and 
brown garments, elaborate brim hats on their 
heads, one holding a dagger, the other a flag, 
the third wears a cape.
The figure in the centre of the stair cases and 
the figures on the right side are dresses in black 
– men wearing round hats, their back is bent, 
their beard grey. In front of the left staircase 
stands a pregnant woman; on bottom of the 
right staircase lies a dead person in shrouds.
81x54cm. Fair condition. Painted on three wood 
boards connected to each other and framed in origi-
nal wooden frame. Bottom board partly detached.

Opening Price: $2000

3

2



 פברואר 2010 |  �

5. בד רקום, תרכ"ט
בד קטיפה כחול רקום בחוטי בד ומתכת זהובים ]כיסוי 

למצות?[. ]טורקיה?[, תרכ"ט ]1869[.
צמחיים  בדגמים  רקומים  עיטורים  הבד  בשולי 

5. Fine Embroidered Cloth, 1869  
Blue velvet embroidered with golden threads and 
metal threads (Matzah cover?). Turkey? 1869.
The borders are embroidered with geometrical 
and vegetal designs. In the center a large flow-
ers with eight petals.
An inscription is embroidered: "Bylie di Moshe 
Yehuda Arye… the year 18�9".
Two yellow threads are sewn to the opening of 
the cover.
52x46cm. Very good condition. Velvet is worn in a 
few spots. Part of borders embroidery are unrav-
eled. Cloth loops were sewn to back-side corners.

Opening Price: $�00

�. תמונת ערב שבת – מלאך טוב ומלאך רע 
טוב  מלאך  שבת,  ערב  סעודת  של  מודפסת  תמונה 
ומלאך רע. דפוס ליטוגרפי A. Wallraf, גרמניה, סוף 

המאה ה-19?.
במרכז התמונה איור זוג הורים וארבעת ילדיהם מגיעים 
לסעודת-שבת בבית הסב והסבתא. הסבתא מברכת את 
הילדים )כמנהג יהודי פרנקפורט(, נרות דולקים במנורת 

זהשבת )מנורה אופיינית ליהדות גרמניה והולנד( והשו
לחן ערוך. בפינה הימנית העליונה המלאך הטוב שבע-
רצון ומחזיק בידיו כתובת: "יהי רצון שיהא כך בשבת 
אחרת" ובפינה השמאלית המלאך הרע מאוכזב, אוחז 

כתובת "ומלאך רע על כרחו יענה אמן".
בתחתית התמונה נראה מצב הפוך בו השולחן והכסא 
שבורים, המנורה תלושה וספר זרוק על הרצפה. המלאך 
הרע בחיוך זדוני אוחז כתובת "יהי רצון שיהא כך בשבת 
ואוחז  פניו בעגמומיות  והמלאך הטוב מסתיר  אחרת" 
כתובת "ומלאך טוב על כרחו יענה אמן". ]על פי דברי 

רבי יוסי בר יהודה במסכת שבת דף קי"ט ב'[. 
בתחתית כיתוב בגרמנית "ראה, כך יבורך האיש הירא 

�. Friday Night (Erev Shabat) 
Picture – Good Angel and Evil 
Angel  
Colored printed picture of Friday night dinner, 
good angel and evil angel. Lithographic print 
A. Wallraf, Germany, end of 19th century.
In the center is an illustration of parents with 
their four children coming to have Friday 
night dinner in their grandparents' home. 
Grandmother blesses the children (Frankfurt 
custom), lit candles in a Shabat Menorah (typi-
cal of German Jews) and the table is set. On 
the upper right corner is a pleased good angel 
holding the writing: "may it be like that in any 
other Shabat" and on the left upper corner the 
disappointed evil angel, holding writing: "the 
evil angel is forced to say Amen". [according 
to the sayings of Rabbi Yossi Bar Yehodah in 
Tractate Shabat 119 page 2].
On the bottom is a German writing "See, this 
way the man observing G-d will be blessed". It 
is obvious that the printer did not know Hebrew 
well as some Hebrew letters are incorrect.
48x38.5cm, pasted to cloth. Poor condition. Tears 
and rough stains.

Opening Price: $200

את אלוקים". ניכר כי המדפיס לא שלט היטב בעברית, 
שכן חלק מן האותיות העבריות משובשות.

וכתמים  קרעים  גרוע.  מצב  לבד.  מודבקת  ס"מ,   48X38.5

גסים.

פתיחה: $200

וגיאומטריים שונים. במרכז הבד פרח גדול בעל שמונה 
עלי כותרת. 

בצדדים רקומה הכתובת :"בילייה די משה יאודה ארייה, 
מבת ]=מנשים באוהל תבורך[ שנת תרכ"ט לפ"ק".

שני חוטים צהובים תפורים לפתח הכיסוי. 
במספר  נשחקה  הקטיפה  מאוד.  טוב  מצב  ס"מ.   52X46

מקומות. חלקים בשולי הכיסוי פרומים. לולאות-בד נתפרו 

בפינות צדו האחורי.

פתיחה: $�00

4
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�. עשרת הדברות – רקמה על בד רשת
The Ten Commandments ]עשרת הדברות[, רקמה 
בחוטים צבעוניים על בד רשת. ארה"ב? המאה ה-19?.

עשרת הדברות באנגלית, כיתוב רקום במפוזר בחוטים 
בגוני ורוד, ירוק, צהוב וחום, עיטורים רקומים ביניהם. 
במרכז צורת לוחות הברית. מספרי הדברות מופיעים 

בספרות לטיניות.
במסגרת עץ לא מקורית 56X46 ס"מ, עם גב עץ ישן, מקורי. 

מצב בינוני-טוב. כתמי-רטיבות, מעט נזקים לרקמה

פתיחה: $1000

�. The Ten Commandments 
– Embroidery on Net-Fabric  
The Ten Commandments embroidered with 
colorful threads on net-fabric. The United 
States? 19th century?
The ten commandments are embroidered in 
English with pink, green, yellow and brown 
threads with intertwining embroidered decora-
tions. In the center are the Tablets of the Ten 
Commandments. The numbering of the com-
mandments is in Latin digits.
In a non-original wooden frame 56x45cm, old 
wooden back, original. Fair-good  condition. 
Moisture marks, some damages to embroidery.

Opening Price: $1000

7. Matzah Cover – Fine 
Embroidery   
Matzah cover, fine embroidery on velvet. East 
Europe? End of 19th century.
On the upper part of the cover a colorful embroi-
dery on green velvet: flowers and leaves, in the 
center the writing: "Chag Ha-Pesach" and above 
it a bird holding a Matzah in its beak. Around 
it appears a gold-embroidered writing: Baruch 
ata… asher kidshanu be-mitzvotav ve-tzivanu al 
achilat matzah". On the bottom part of the cover 
a colorful embroidery of flowers, buds and leaves 
(in a white thread a letter in a foreign language 
is embroidered). Artistic embroidery on one of 
the inner partitions. Golden fringes.
Diameter: 38cm. Good-fair condition.Stains. Two 
cloth loops were added to upper part for hanging.

Opening Price: $�00

7. כיסוי למצות – עבודת רקמה איכותית
בד קטיפה.  על  איכותית  כיסוי למצות, עבודת-רקמה 

]מזרח אירופה?, סוף המאה ה-19[.
ירוק:  קטיפה  בד  על  צבעונית  רקמה  העליון  בחלקו 
הפסח"  "חג  הכיתוב  במרכזה  ועלים,  פרחים  דוגמאות 
רקומה  מסביב  במקורּה.  מצה  אוחזת  צפור  ומעליו 
בחוטים זהובים כתובת שלשונה: "ברוך אתה ה' אל-ינו 
אכילת  על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  העולם  מלך 
פרחים,  של  צבעונית  רקמה  התחתון  בחלקו  מצה". 
לועזית(.  אות  גם  רקומה  לבן  )בחוט  ועלים  נצנים 
עבודת-רקמה אמנותית קטנה גם באחת ממחיצות הבד 

הפנימיות. אניצים )פרנזים( זהובים.
קוטר: 38 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. שתי לולאות בד 

לתלייה נתפרו בחלקו העליון.

פתיחה: $�00

7 6
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9. כיסוי מצות מפואר – עבודת-רקמה 
צבעונית, תרנ"ג

קטיפה  בד  על  צבעונית  עבודת-רקמה  מצות,  כיסוי 
בצבע בורדו. מזרח אירופה? סוף המאה ה-19.

עצים.  צומחים  מהם  כדים  שני  רקומים  הבד  בשולי 
במרכז מסגרת מרובעת, מעוטרת בדגמי פרחים ועלים, 
ח'ו'ס'י'  כ'ל'  א'ש'ר'י'  "לפרט  מופיע התאריך:  במרכזה 

ב'ו'" ]תרנ"ג 1893[. 
אתה  ברוך   / ימים  שבעה  המצות  "חג  הכיסוי:  בראש 
ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

אכילת מצה".
וכוס-יין  בקבוק  קנקן,  ציורי  רקומים  הכיסוי  בתחתית 
והכתובת "לשנה הבאה ביורושלים]![". ומתחת "בעריל 

זאּפניק".
העליון.  בחלקו  מעט  פרום  טוב.  מצב  ס"מ.   35.5X35.5

ובחלקו  הפנימיות  הבד  במחיצות  ניכרים  כהים  כתמים 

התחתון בלבד.

פתיחה: $�00

8. Hand Painted Matzah Cover 
– Eretz Yisrael  
Matzah cover, paint on fabric (stencil). Eretz 
Yisrael,
Blue writing in a frame: Seven days thou shall eat 
Matzot" and "Ve-hi She-Amda La'avoteinu…". 
In a colorful triangle in the center: "We were 
slaved to Pharaoh in Egypt" with illustration 
of slaves working in construction. The word 
"Matzah" appears in the center of the triangle.
On the back of the cover a faded stamp "Made 
in Palestine". Golden fringes.
Diameter: 39cm. Fair condition. Wine stains and 
aging marks.

Opening Price: $100

9. Fine Matzah Cover – Colorful 
Embroidery, 1893  
Matzah cover, colorful embroidery on 
Bordeaux-colored velvet. East Europe? End 
of 19th century.  The borders of the cover bear 
two embroidered jars with trees growing out of 
them. In a square frame in the center decorated 
with floral designs appears the year 1893.
The phrase "Chag Ha-Matzot Shiv'a Yamim… 
ve-tzivanu al achilat matzah" in embroidered 
on the upper part of the cover.
On the bottom a jug, bottle and wine glass 
are embroidered with the writing: "Le-Shanah 
haba'ah be-yerushulayim". Under that is the 
name "Beril Zupnik".
35.5x35.5cm. Good condition. Embroidery on 
upper part is somewhat unraveled. Dark stains to 
inner partitions on bottom part only.

Opening Price: $�00

10. תיק לתפילין – עבודת-רקמה צבעונית 
קטיפה  בד  על  צבעונית  עבודת-רקמה  לתפילין,  תיק 

שחור. ]ארץ-ישראל?, שנות ה-תר"מ - 188[.
גיאומטריים  עטורים  עם  מסגרת  רקומה  האחד  בצדו 
ובפינותיה ארבעה עגולים. במרכז הרקמה גביע, מתוכו 
ובבסיסו ארבע צפורים. מעל  ידיותיו  ועל  צומח צמח 

רקום התאריך: "תרמ"ה" או "תרמ"ח".
בצדו השני רקומים עטורים צבעוניים, מעליהם רקום 
חלקו  צבי".  בן  "משה  הבעלים:  שם  סגולים  בחוטים 

הפנימי של התיק תפור בד אדום.
הרקמה  מעבודת  חלקים  שחוק.  בינוני.  מצב  ס"מ.   24X18

נפגמו. 

פתיחה: $100

8. כיסוי מצות צבוע ביד – ארץ ישראל 
כיסוי מצות, צבע על בד )עבודת סטנסיל – שבלונה(. 

ארץ-ישראל.
במסגרת נכתב בצבע כחול: "שבעת ימים תאכל מצות" 
ולנו... לכלותינו". במרכז  "והיא שעמדה לאבותינו  וכן 
היינו  "עבדים  נכתב  בתוכה  צבעונית,  משולש  צורת 
במלאכת  עסוקים  עבדים  וציורי  במצרים"  לפרעה 

בנייה. במרכז המשולש מופיע הכיתוב "מצה". 
 "Made in Palestine" דהויה  חותמת  האחורי  בצדו 

]תוצרת פלשתינה[. אניצים )פרנזים( זהובים.
קוטר: 39 ס"מ. מצב בינוני. כתמי-יין וכתמי-זמן.

פתיחה: $100
10
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10. Tefillin Bag – Colorful 
Embroidery  
Tefillin bag, colorful embroidery on black 
velvet. Eretz Yisrael? The 188- 's.
On one side a frame decorated with geometric 
designs is embroidered with four circles at its 
corners. In the center there is a goblet out of 
which grows a plant, on the handles and the 
base of the goblet there are four birds. The date 
is embroidered: 1885 or 1888.
On the other side colored embroidered decora-
tions and name of the owner embroidered in 
purple thread: "Moshe Ben Zvi". The lining of 
the bag is of red fabric.
18x24cm. Fair condition. Worn. Some of the em-
broidery is damaged.

Opening Price: $100

11. וימפל רקום – משפחת אטינגהויזן, 
תרמ"ג 

משה  יהודה  של  המילה  מברית  תורה,  לספר  וימפל 
יחיאל אטינגהאוזן, תרמ"ג ]1883[. 

רקמה בחוטים בגוון ירוק: "]י[הודה משה יחיאל בן ר' 
נפתלי עטטינגהאוזען, נולד למ"ט ]=למזל טוב[ ביום י"ז 
שבט תרמ"ג לפ"ק, ה' יגדלהו לתורה, לחופה ולמעשים 

טובים אמן סלה". 
המלה "לתורה" מופיעה בתוך רקמה בחוט ורוד בצורת 
תחת  מופיעה  "לחופה"  המלה  ועצי-חיים,  תורה  ספר 

חופה המחוברת לארבע כלונסאות.
אך  גרמניה,  בדרום  בעיקר  נהוג  היה  הוימפל  מנהג 
בודדות  בקהילות  וכן  בצפונּה  קהילות  במספר  גם 
באיטליה. ראה באריכות אודות מנהג זה בספר שרשי 

מנהג אשכנז, חלק ב' )בני ברק תש"ס(.
340 ס"מ. מצב טוב. כתמים. תפר פרום במרכזו. 

פתיחה: $150

11. Embroidered Wimple 
– Ettinghausen Family, 1883  
Torah wimple, of Yehudah Moshe Yechiel 
Ettinghausen's Brit Milah, 1883.
Embroidery with green threads: "Yehudah 
Moshe Yechiel, son of rabbi Naftali 
Ettinghausen, born at… 1883… Le-Torah' Le-
Chupah U-Lema'assim Tovim". The word "Le-
Torah" appears within a pink thread embroi-
dery in the shape of a Torah and the Trees of 
Life, the word "Le-Chupah" is under a canopy 
(Chupah) on four posts (see picture).
The wimple tradition was common mostly in 
southern Germany, but also some communities 
in northern Germany and even Italy. See exten-
sive treatment of this custom in the book Shorshe 
Minhag Ashkenaz, part 2 (Bnei-Brak, 2000).
340cm. Good condition. Stains. Unraveled stich 
in the center.

Opening Price: $150

12. פרוכת לארון קודש – תרע"ג
פרוכת לארון קודש, ]ארה"ב?[, תרע"ג ]1913[.

בראש, כתר בולט )מרופד בבד(, מקושט לוחיות-מתכת 
וקישוטים דמויי אבני-חן. תחתיו הכיתוב "כתר תורה" 
הם  אף  אריות,  שני  בידי  מוחזקים  הברית  ולוחות 
ופרחים  צמחים  עיטורי  בתחתית  ומרופדים.  בולטים 

ותחתם התאריך "תרע"ג". 
דמוי- נחושת  בחוט  רקומים  העיטורים  וכל  הכיתוב 
ובתחתית  מוזהבת  מסגרת  תפורה  הבד  בשולי  קפיץ. 

12. Parochet – 1913  
Parochet, 1913, possibly from the United States.
On top a prominent padded crown, adorned 
with glittering beads, metal-plates and decorat-
ed with imitation precious stones. Underneath 
there is a writing "Keter Torah" and the Tablets 
of the Law held by two lions, prominent and 
padded. On the bottom there is a floral decora-
tion and an inscription, 1913.
The writing and all the decorations are embroi-
dered with a spring-like copper. A golden frame 
is sewn to the borders with copper-thread 
fringes.
180x125cm, including the fringes. Good condi-
tion. Part of the copper-thread decorations are 
damaged or missing. Tear to cloth, stains

Opening Price: $300

גדילים מחוטי-נחושת.
180X125 ס"מ, כולל הגדילים. מצב טוב. חלק מהעיטורים 

בחוטי הנחושת פגומים או חסרים. קרע בבד, כתמים.

פתיחה: $300

12
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�1. דגם מיניאטורי של ספר תורה  
ספר תורה מיניאטורי, מודפס על נייר. ]פולין?, תרפ"- 

שנות ה-20?[.
שני "עצי חיים" עשויים נחושת ומעיל בד עשוי משי, 
עליו רקומים בחוט כחול צורת מגן דוד ו"כ" ת" ]= כתר 

תורה[.
ידיות הנחושת: 53 מ"מ.  גודל גליון הדפוס 35 מ"מ; כולל 

מצב טוב מאד. מעיל המשי מעט בלוי.

פתיחה: $200

15. חותם הקלויז הצפתי של האדמו"ר רבי 
דוד משה פרידמן מטשורטקוב

חותם נחושת עגול מחובר לידית עץ. צפת, תר"ם 1880 
בערך )לפני תרס"ד 1903(.

הקלויז  "חותם  כיתוב:  עגולה  במסגרת  החותם  בשולי 
של כ"ק מרן אדמו"ר הק' רשכבה"ג ]=רבן של כל בני 
הגולה[ רבינו דוד משה שליט"א מטשארטקיב". במרכז 
משה,  אהל  דוד,  "בית  הכיתוב  סביבו  דוד,  מגן  צורת 
תפארת ישראל". בחלקו הפנימי של המגן-דוד מופיע 
פתוח  ספר  במרכזו  תו"ב",  צפת  עי"ק  "פה  הכיתוב 

ומעליו כתר-תורה.
מן התואר "שליט"א" ניתן להסיק כי החותם שמש את 

אנשי הקלויז בצפת בזמן חייו של האדמו"ר.
זהאדמו"ר רבי דוד משה פרידמן, האדמו"ר הראשון מט

שורטקוב, בנו של רבי ישראל מרוז'ין )שהיה נין למגיד 
כקדוש  נודע  תקפ"ז.  השבועות  בחג  נולד  ממזריטש(. 
להתגורר  עבר  בתרכ"ה  בטלה.  שיח  שח  לא  ומעולם 
בטשורטקוב, רכש ארמון בו התגורר והקים בסמוך אליו 
בית מדרש. נודע בענותנותו הרבה, אך כמנהג אדמו"רי 
בית רוזין נהג בגינוני מלכות, נסע בכרכרה מפוארת, נעל 
נעלי זהב ונהל אורח חיים מפואר. היה אדמו"ר לרבבות 
וברכתו בעניינים  חסידים אשר הגיעו לבקש את עצתו 
שונים. תמך כספית בהקמת בית הכנסת והקלויז החסידי 
לצפת  מיוחד  קשר  שחש  כיוון  בצפת  טשורטקוב  של 

ולמרון. נפטר בהושענא רבה שנת תרס"ד )1903(.
כי  ניכר  גובה: 6.2 ס"מ. מצב טוב.  קוטר החותם: 4.1 ס"מ. 

היה בשימוש. 

פתיחה: $800

1�. Torah Book in a Silk Coat 
– Miniature  
Miniature Torah book, printed on paper. 
[Poland? The 1920's?]
Two "Life-Trees" made of copper with a silk 
coat on which a blue Magen David and a Torah 
crown are embroidered.
Size of printed sheet 35mm; including the copper 
handles: 53mm. Very good condition. Silk coat 
somewhat worn.

Opening Price: $200

13. מגילת אסתר על קלף בנרתיק מהודר 
כסף  בנרתיק  יריעות(,   5( קלף  על  דיו  אסתר.  מגילת 

מעוטר. ]טורקיה?[, המאה ה-19.
בדוגמאות  נאים  בעיטורים  מעוטר  המגילה  נרתיק 
פרחים ועלים. בראשו ובחלקו התחתון בולטים שישה 
עלים גדולים, המכסים את חיבור הידית בחלקו התחתון 

ומתחברים לקישוט דמוי כתר-תורה בחלקו העליון.
גובה הנרתיק: 16 ס"מ. המגילה: 9 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1000

13. Meggilat Ester on Parchment 
in a Fine Case  
Meggilat Ester. Ink of parchment (5 sheets), in a 
decorated silver case. Turkey? The 19th century.
The case is decorated with nice floral designs 
and with leaves. Six large leaves are seen on the 
top part and they hide the handle connection 
at the lower part while becoming attached to a 
Torah crown-like decoration on the upper part.
Height of case: 16cm. The Scroll: 9cm. Good 
condition.

Opening Price: $1000

13
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15. Seal of Safed Kloiz of 
Rebbe David Moshe Friedman of 
Chortkov  
Round copper seal with wooden handle. Safed, 
ca. 1880. (Before 1903).
The seal is encircled with a writing: "Seal of 
kloyz of Rabbi David Moshe of Chortkov". In 
the center there is a Maggen David, and around 
it the writing "Beit David, Ohel Moshe, Tif 'eret 
Yisrael". In the center of the Magen David it says 
"Safed", with an open book and a Torah crown.
From the title "Rebbe" it is possible to conclude 
that the seal served the Safed Kloiz during the 
Rebbe's life and it is dated 1880.
Rebbe David Moshe Friedman, first rebbe of 
Chortkov, son of Rabbi Yisrael of Ruzhyn (great 
grandson of the Maggid of Mezritch). Born on 
Shavuot 1827. Known as holy and never involved 
in an idle talk. In 1867 he settled in Chortkov, 
acquired a castle in which he dwelled and estab-
lished nearby a Beit Midrash. Was well known 
for his modesty though he acted gracefully 
according to the Ruzhyn Rebbes' tradition, he 
traveled in a fancy carriage, wore golden shoes 
and led an ostentatious way of life. Had tens of 
thousands of followers who turned to him for 
advice and blessing. Supported financially the 
building of a synagogue and Chasidic kloiz of 
Chortkov in Safed since he felt a special bond 
with Safed and Meron. Died in 1903.
Seal diameter: 4.1cm. Height: 6.2cm. Good condi-
tion. Usage marks.

Opening Price: $800

�1. חותם רבי יעקב ינטשי קאליך מאסטריק 
צאצא ל"בני יששכר" – צפת 

חותם נחושת לחותמות-שעווה. צפת, המאה ה-19.
קאליך".  בההר"ז  יאנטשי  "יעקב  בחותם:  הכיתוב 

במרכזו מעוטר בדגם צמחי. 
מאסטריק  לצפת  עלה  קליך  )ינטשי(  יעקב  רבי 
)Ustrzyki Dolne, פולניה( עם הוריו רבי שמואל זנויל 
 ,1897 תרנ"ח  בשנת  בה  נפטר  פריידא.  ורעייתו  קליך 
פריידא  ותרס"ט.  תרמ"ג  בשנים  בצפת  נפטרו  הוריו 
היתה בתו של רבי יעקב אורי )ארי( מטורקא, מנישואיו 
השניים לבתו של רבי משה שיינפלד, חתנו של האדמו"ר 
רבי צבי אלימלך מדינוב בעל "בני יששכר". רבי שמואל 
זנויל היה בנם של רבי ישעיהו שלמה זלמן קליך אב"ד 
ראה  וליטוביסק.  מאסטריק  רויזא  ואסתר  אסטריק 

חומר מצורף.
קוטר החותם: 1.8 ס"מ. גובה: 4 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $350

1�. Seal of Rabbi Ya'akov Yantshi 
Kalich of Ustrzyki, Descendant of 
"Bnei Yisachar" – Safed  
Copper-seal for wax-stamps. Safed, 19th century.
The seal bears the writing: "Ya'akov Yantshi ben 
Harav Z. Kalich". Decorated in the center with 
a vegetal design.
Rabbi Ya'akov Yantshi moved to Safed from 
Ustrzyki Dolne (Poland) with his parents, Rabbi 
Shmuel Zanvil Kalich and his wife Freide. Died 
in Safed in 1897. His parents died in Safed in 
1883 and 1909. Freide was the daughter of Rabbi 
Ya'akov Uri of Turka, from his second marriage 
with the daughter of Rabbi Moshe Shoenfeld, 
son-in-law of the Rebbe Zvi Elimelech Medinov 
author of "Bnei Yisachar". Rabbi Shmuel Zenvil 
was the son of Rabbi Yesha'ayahu Shlomo 
Zalman Kalich of Ustrzyki and Ester Roize of 
Ustrzyki and Litovisk.
See enclosed material.
Diameter of seal: 1.8cm. Height: 4cm. Good 
condition.

Opening Price: $350

17. ידיים לספר תורה – צפון אפריקה 
1. יד לספר תורה, כסף חקוק. מפרק עליון דמוי מדליון 
עם עיטורים בדגם צמחי ואבן-חן ירוקה במרכזו. זרוע 
מעוטרת בקוים אופקיים ואלכסוניים. החפת וכן מרכז 
היד  כף  היפרבולה.  בדוגמת  מעוטרים  הזרוע  וראש 
"זה  כתובת:  חקוקה  האחורי  בצדה  ח'מסה.  בצורת 
מורה ס"ת של פריחא בת מיזו הכהן בועישון נ"ע קודש 

לה', ע"ה דוד דיין". 
12.5 ס"מ.

במרכז המפרק  וחקוק.  יצוק  כסף  תורה,  לספר  2. יד 
עיטורים  סביבו  פחוס,  כדור  בצורת  עיטור  העליון 
בדגמים גליליים. היד הולכת וצרה כלפי החפת. בזרוע 
חקוקה כתובת: "למנוחת הנפטרים נסים קדוש, קמרא 

16



 פברואר 2010 |  12

18. יד לספר תורה – עץ זית – ירושלים 
יד לספר תורה עשויה עץ זית. ירושלים, המאה ה- 19.

המערבי  הכותל  צורת  גילוף  עם  כדורי  עליון  מפרק 
וצמרות ברושים. זרוע בעלת שבעה עיטורים כדוריים 
ההולכות  צלעות  ארבע  בעלת  אמה  משתנה.  בגודל 
וצרות כלפי החפת. בחיבורי הצלעות עיטורים בצבעים 
שחור, אדום וירוק. על הצלע העליונה מופיע הכיתוב 
האמה  בחיבור  לעיטור  זהה  כדורי  חפת  "ירושלם". 
צורת  גילוף  עם  מושטת  ואצבע  קפוצה  כף  והזרוע. 

הציפורניים וקפלי-עור.
38.5 ס"מ. מצב טוב. מעט פגעי-זמן וכתמים.

פתיחה: $1000

17. Torah Pointers -Yad - North 
Africa  
1. Torah pointer – Yad, engraved silver. 
Medallion-like Upper joint with vegetal deco-
rations and a green gem in the center. Arm is 
decorated with horizontal and diagonal lines. 
The cuff as well as center and top of arm are 
decorated with a hyperbolic design. The palm 
is in the shape of a Hamsa. On the back appears  
an engraved inscription. 12.5cm.
2. Torah pointer – Yad – engraved cast silver. 
A flattened ball decorates the upper joint 
encircled with cylinder-like shapes. The Yad 
becomes narrow towards the cuff. An engraved 
inscription appears on the arm. The middle 
finger consists of two links in uneven lengths, 
connected to the arm and cuff with cylinder-
like designs. The palm is tightly closed and the 
pointing finger is bent. A ring is attached to the 
upper joint with a silver chain. 21.5cm.
3. Torah pointer – Yad – cast engraved silver. 
Upper joint mobile and attached with a hinge. 
Arm consists of two cylinders narrowing to-
wards each other, the edges of which are deco-
rated with cylinder-like shapes. The middle 

כבוד[.  מנוחתם  תהא   =[ ת'מ'ך"  קדוש,  רונת  קדוש, 
זהאמה מורכבת משתי חוליות, לא שוות באורכן, המחו

ברות אל הזרוע והחפת בדגמים גליליים. 
אל  כפופה.  מעט  המושטת  והאצבע  קפוצה  הכף 
המפרק העליון מחוברת טבעת ואליה שרשרת כסופה. 

21.5 ס"מ.

נע  עילי  מפרק  וחקוק.  יצוק  כסף  תורה,  לספר  3. יד 
מחובר בציר. זרוע בעלת שני גלילים ההולכים וצרים זה 
כלפי זה, בקצותיהם עיטורים בדגמים גליליים. האמה 
הולכת וצרה כלפי החפת, בראשּה עיטור דמוי מניפה 
כתובת  חקוקה  האחורי  בצדה  ועלים.  קוים  ועיטורי 

שלשונה: "מרים מימון נ"ע כ"ח שבט ה'תש"ח". 
הכף קפוצה והאצבע המושטת מעט כפופה.

25.5 ס"מ.

פתיחה: $1100

finger narrows towards the cuff and on its top 
is a fan-shaped design and decorations in the 
shapes of leaves and lines. An inscription is 
engraved on the back side. The palm is tightly 
closed and the pointing finger somewhat bent. 
22.5cm.

Opening Price: $1100
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18. Torah Pointer – Yad – Olive 
Wood – Jerusalem  
Torah pointer – Yad – made of olive wood. 
Jerusalem, 19th century.
Upper joint round with a carving of the Western 
Wall and cypresses treetops. Arm with seven 
round decorations in various sizes. Middle 
finger of four parts narrowing towards the cuff. 
Black, red and green decorations appear in the 
joins between the four parts. On the upper part 
appears the inscription "Jerusalem". Round 
cuff  with identical design to the connection 
between middle finger and arm. Palm is tightly 
closed and the long pointing finger is carved 
with nails and skin folds shapes.
38.5cm. Good condition. Some aging-marks and 
stains.

Opening Price: $1000

19. יד לספר תורה – מאוסף מוזיאון "היכל 
שלמה"

ראשית  ה-19  המאה  סוף  אירופה,  תורה.  לספר  יד 
המאה ה-20. מתכת יצוקה מצופה כסף. 

בחיבור  בדגם צמחי.  כרכוב מעוטר  דמוי  עליון  מפרק 
האמה  עלים.  זרי  ושני  עגול  כדור  הזרוע  אל  האמה 
והזרוע הולכות ומתרחבות כלפי החיבור ביניהן. בקצה 

הזרוע חפת. כף קפוצה, אצבעותיה כפופות.
עיטורי  בבסיס  קלים  סימני-חמצון  טוב.  מצב  ס"מ.   28

העלים.

בעלים קודם: מוזיאון "היכל שלמה" – המרכז למורשת 
המוזיאון  מטעם  מסמך  מצורף  בירושלים.  היהדות 

המעיד כי היד נמסרה על-ידי המוזיאון כדין. 

פתיחה: $1200

19. Torah Pointer – Yad – From 
the Collection of "Heichal 
Shlomo" Museum  
Torah pointer – Yad. Europe, End of 19th cen-
tury – beginning of 20th century. Cast metal 
silver plated.
Upper joint cornice-shaped decorated with a 
vegetal design. A round ball with two leaves 
garlands appear in the connection between the 
arm and the middle finger. The finger and the 
arm become wider towards their connection 
point. A cuff at the end of the arm. Palm tightly 
closed with bent fingers.
28cm. Good condition. Slight oxidation marks to 
the leaves decoration.
Previous owner: "Heichal Shlomo" Museum – 
Jerusalem Center for Jewish Heritage. Attached 
is a document on part of the museum assessing 
the legal handing of the item.

Opening Price: $1200

20. ידיים לספר תורה – מרוקו 
שוליו  עגול,  עליון  מפרק  חקוק.  כסף  לתורה,  1. יד 
מעוטרים ופרח בעל ששה עלי כותרת עם נקב במרכזו. 

כף היד בצורת ח'מסה ובשורשה חפת.
10.5 ס"מ. 

2. יד לתורה, פליז יצוק וחקוק. בקצה היד רצועת-עור 
וטבעת. מפרק עילי דמוי פרח מעוטר בערבסקה, במרכזו 

20. Torah Pointers - Yad 
– Morocco  
1. Torah pointer, engraved silver. Upper joint 
round, decorated borders with a six-petals 
flower with piercing in the center. The palm 
is in the shape of a Hamsa with a cuff at the 
bottom. 10.5cm.
2. Torah pointer, molded and engraved brass. 
A leather strip and a ring at the tip of the 
pointer. Upper joint flower-like decorated with 
an arabesque with an inner protruding circle 
in the center. The upper part of the pointer has 
a widthwise cut, its lower part decorated with 
vegetal shapes and a cuff. In the center an in-
scription and an engraved Magen David. On the 
back side of the pointer, geometrical and vegetal 
designs are engraved. Old weld fixing. 17cm.
Good condition.

Opening Price: $800

עיגול פנימי כדורי בולט. חלקה העליון של הזרוע בעל 
צמחיים  בדגמים  מעוטר  התחתון  חלקה  רוחבי,  חתך 
ייפאולש  ייפאו  "ייו  כתובת:  חקוקה  במרכזה  ובחפת. 
של  האחורי  בצדה  מגן-דוד.  חקוק  ובסופה  ואשעביוא" 

היד חקוקים דגמים גיאומטריים וצמחיים שונים. 
17 ס"מ. תיקון ישן בהלחמת בדיל. מצב טוב.

פתיחה: $800

20
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21. שני עצי חיים עם ידיות נחושת – פולין 
שני עצי חיים לספר תורה, עץ ונחושת, פולין.

עיטורים  מעט  נחושת,  עשויות  ידיות  עם  חיים  עצי 
הספר  "זה  כתובת:  חרוטה  הידיות  באחת  פשוטים. 
במוהררר"ר  פישל  מוהרר"ר  התורני  לה"ה  שיך  תורה 

יצחק ז"ל".
גובה: 86 ס"מ. רוחב מירבי: 11 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $700

21. Two Trees of Life with Copper 
Handles – Poland  
Two Trees of Life for Torah, wood and copper, 
Poland.
Copper made handles, at its tips bearing some 
simple decorations. On one handle is an en-
graved inscription: "This Torah belongs to… 
Fishel son of Yitzchak".
Hight: 86cm. Maximum width: 11cm. Good 
condition.

Opening Price: $700

22. כף יד מעץ להוראת "שקט" בבית 
הכנסת 

כף יד, עץ מגולף וצבוע. מזרח אירופה, המאה ה-19?.
כף יד פתוחה עשויה עץ מגולף, במרכז חלקה העליון 
בבית-הכנסת  להנפה  שמשה  היד  כף  מגן-דוד.  מצויר 
על-מנת להורות "שקט". ידועות גם כפות דומות בעלות 
כיתוב עברי "אסור לדבר בשעת תפלה". ]ראה מסכת 
סוכה דף נ"א ב', על בית הכנסת הגדול באלכסנדריה, 
בו היו מניפין בסודרין כדי שהקהל ידע לענות אמן על 

ברכות החזן[.
31.5X12.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב, כתמים וקיח  גודל מירבי:

לופים קלים בצבע.

פתיחה: $�00

22. Synagogue "Silence" Sign in 
the Shape of a Hand-Palm  
Wooden, painted and carved hand-palm. East 
Europe, the 19th century?
Open hand-palm made of carved wood, a 
Maggen David is drawn in the center. The palm 
was used as a signal in synagogue to ask for si-
lence. Known are similar palms with the writ-
ing "No talking during prayer". [See Tractate 
Sukkah leaf 51 B', concerning the Alexandria 
Synagogue where shawls have been waved for 
the public to say Amen when the cantor had 
said the blessings].
Maximum size: 31.5x12.5cm. Fair-good condition. 
Patina, slights stains and slightly peeling paint.

Opening Price: $�00

23. מחזיקי ספרים - צורת לוחות-הברית 
– ארה"ב, תרפ"ב

שחור.  בצבע  וצבועים  מתכת  עשויים  מחזיקי-ספרים 
.L. V. Aronson ארצות-הברית, 1922. תוצרת

צורת לוחות הברית ועשרת הדברות באותיות עבריות. 
הברית  לוחות  מעל  רומיות.  בספרות  הדברות  מספרי 
מגן-דוד וקוים דמויי קרני-שמש. בצדי מחזיקי הספרים 
עיטור דמוי סלעים, עליהם "נשענים" הלוחות. בד לבד 

מודבק בתחתית.
גודל מירבי: 9X10 ס"מ. מצב בינוני. קילופים בצבע. באחד 

שבר חסר בצלע התומכת בספרים.

פתיחה: $100

21
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23. Book-Ends –Tablets of the Ten 
Commandments Shape - The United 
States, 1922  
Book-ends made of black painted metal. The 
United States, 1922. Made by L.V. Aronson.
Books-ends are made in the shape of the 
Tablets of the Ten Commandments with the 
Ten Commandments in Hebrew letters. The 
commandments numbering is in Roman digits. 
On top is a Magen David and lines resembling 
sun rays. The  book-ends are decorated with a 
drawing of rocks on which the tablets are "lean-
ing". Felt is pasted on the bottom.
Maximum size: 9x10cm. Fair condition. Paint 
peeling in some spots. One of the book-ends is 
missing a supportive part

Opening Price: $100

ן לספר עם עטור מגן-דוד  �2. כַּ
בעבודת  נחושת  עשוי  )סטענדער(  ספר  להנחת  ן  כַּ

ניסור. ]מרוקו?[, ראשית המאה ה-20.
במרכז מגן דוד מעוטר בצדדיו בדגמים צמחיים שונים 

בעלי זיזים.
גובה מירבי: 26 ס"מ. רוחב מירבי: 29.5 ס"מ. עומק מירבי: 

27 ס"מ. מצב טוב. מעט נזקי חמצון וקורוזיה.

פתיחה: $250

2�. Book Stander Decorated with 
a Maggen David  
Book stander made of brass in sawing craftsman-
ship. Morocco? Beginning of the 20th century.
In the center a Maggen David decorated on 
both sides with different vegetal designs.
Maximum height: 26cm. Maximum width: 
29.5cm. Maximum depth: 27cm. Good condition. 
Some oxidation and corrosion marks.

Opening Price: $250

25. נטלה – מזרח אירופה, המאה ה-18
במסמרות.  מחוברת  אחת  ידית  בעלת  נחושת  נטלת 

מזרח אירופה, תקכ"א ]1761[.
תחתיו  תורה,  כתר  במרכז  רבים:  חקוקים  עיטורים 
ן מעוטר, מוחזק  "ברכת כהנים" ומגן מפואר הנצב על כַּ
בידי שני אריות. במרכז המגן חקוקה כתובת שלשונה 
"ארי ליביש ב"ר ליפא ברם ]?[ ש' תקכ"א". סביב המגן 
עמודים  שני  ופרחים;  עלים  ענפים,  רבים:  עיטורים 
מעוטרים בדגמים גיאומטריים וצמחיים, על ראשיהם 
גדולות. בשולי הנטלה, סמוך לחיבור  ציפורים  נצבות 
כי  נראה  צמחיים.  בדגמים  נוספים  עיטורים  הידית, 
היתה בשימוש בבית-כנסת לברכת כהנים בימי החגים.

גובה: 15.5 ס"מ. קוטר: 13 ס"מ. רוחב מירבי, כולל הידית: 

19 ס"מ. מצב טוב, הכתובת מעט שחוקה. 

פתיחה: $1800

25. Natlah – Hand Washing Cup 
-East Europe, 18th Century  
Copper Natlah with handle enforced by nails. 
East Europe, 1761.
Many engraved decorations: a Torah crown in 
the center, underneath "Birkat Kohanim" and an 
elaborate shield on a decorated stand, held by two 
lions. In the center of the shield appears an en-
graved inscription: "Ari Leibish Ben Lippa Bram 
[?] 1761". The shield is surrounded by many 
decorations: branches, leaves and flowers; two 
columns with geometrical and vegetal designs 
on their tops are big birds. On the brim of the 
Natlah, close to the handle, more vegetal designs. 
It seems that this object was in use for Birkat Ha-
Kohanim in a synagogue during the holidays. 
Height: 15.5cm. Diameter: 13cm. Maximum 
width, including the handle: 19cm. Good condi-
tion, inscription slightly worn.

Opening Price: $1800
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�2. לוח-זכרון מפואר לבית-כנסת – עבודה 
דמשקאית, 1915

לוח-זכרון לבית כנסת בצורת תליון קמּור. פליז משובץ 
כסף ונחושת )עבודה דמשקאית(, תרע"ו ]1915[.

מעוטר עיטורים רבים בדגמים צמחיים ובצורות עלים; 
בראש ובחלקו התחתון גם עיטורים בצורת דגים.

הקדשה: "קל"ה ]=קדש לה'[ ע"נ ]=עלוי נשמת[ הבחור 
בן  הר' עבדיה  ]=בקיצור שנים[  ]=הנפטר[ בק"ש  הנפ' 
הר' יום טוב בוקאעי נ"ע ]=נשמתו עדן[ נלבע ]=נפטר 

לבית עולמו[ יום ט"ו כסלו תרע"ו תנצב"ה".
גובה: 29 ס"מ, רוחב: 23.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $5000

2�. Synagogue Memory-Plate 
– Damascened Craftsmanship, 1915  
Memory-plate for synagogue in shape of a 
domed pendant. Brass set with silver and 
copper (Damascened craftsmanship), 1915.
Decorated with many vegetal and leaves-shaped 
decorations; upper and lower parts are also 
decorated with fish.
Hebrew dedication: "Dedication to the Lord in 
memory of the young man who died before his 
time, Ovadiah, son of Yom Tov Bokai, may he 
rest in Eden, who passed away on November 
22, 1915, may his soul be bound up in the bond 
of life".
Height: 29cm, width: 23.5cm. Good condition.

Opening Price: $5000
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27. צלחת פיוטר לפורים עם הקדשה 
לחתונה – גרמניה 

קלן  )בין   Neuwied הפורים.  לחג  פיוטר  צלחת 
לוייסבאדן(, גרמניה, ]תקל"ה[ 1755.

בשוליים חקוקה כתובת שלשונה: "ימי משתה ושמחה 
מתנות  לרעהו  ]איש  א'ע'ר'ו'מ'ל'"  מנות  ומשלח 
בדוגמאות  עממיים  בעיטורים  מעוטרת  לאביונים?[. 

צמחים ובשני דגים.
במרכז הצלחת חקוקה צורת כוכב בעל שמונה חודים, 
סביבו עטורים גיאומטריים וצמחיים. בין חודי הכוכב 
רקועה הכתובת "ק' ש' וק' ש' קח' וק' כ' מ"ט" ]= קול 

ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, מזל טוב[.
האחורי:  בצדה  מוטבעות  שלמות  לא  חותמות  שלש 

.Neuwied, 1755
קוטר: 22 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $1�00

27. Pewter Purim Plate with a 
Wedding Dedication – Germany  
Pewter Purim Plate. Neuwied (between Koln 
and Wiesbaden), Germany, 1755.
On the brim appears an engraved inscription: 
"Days of festivity and Mishloach Manot…" 
Decorated with folk vegetal decorations and 
two fish.
An eight points star is engraved in the center, 
surrounded by geometrical and vegetal deco-
rations. In between the star-points is another 
inscription [=Kol Sasson Ve-Kol Simcha, Kol 
Chatan Ve-Kol Kalah, Mazal Tov].
Three incomplete stamps on the back side: 
Neuwied 1755
Diameter 22cm. Good condition.

Opening Price: $1�00

28. Copper Purim Plate – "Kacha 
Ye'asse La-Ish" – Kiev, 1884.  
Copper plate with etched decorations. Kiev, 
1884.
The borders of the plate are decorated with 
slits. In the center appears a square frame, four 
round protrusions at the corners, decorated by 
etching with different geometric designs (and a 
few vegetal designs).
In the center are seen Mordechai riding a horse, 
Hamman holding the reins and two trees. 
Above and under the illustration appears the 
writing: "This will be done to the man / whom 
the King wishes to honor". The date "Kiev 1884" 
appears on the bottom of the plate.
Diameter: 29cm. Good condition. Corrosion and 
oxidation marks. Scratches and stains mainly on 
the back.

Opening Price: $�00

28. צלחת נחושת לפורים – "ככה יעשה 
לאיש" – קייב, תרמ"ד 

צלחת נחושת מעוטרת בעבודת צריבה. קייב, תרמ"ד 
 .]1884[

הצלחת  במרכז  בחריצים.  מעוטרים  הצלחת  שולי 
בצלעותיה,  עגולות  בליטות  ארבע  מרובעת,  מסגרת 
דגמים  )ומעט  שונים  גיאומטריים  בדגמים  מעוטרת 

צמחיים( בעבודת-צריבה. 
במרכז הצלחת נראים דמותו של מרדכי היהודי רכוב 
מעל  עצים.  ושני  במושכותיו  האוחז  המן  סוס,  על 
ומתחת מופיע הכיתוב "ככה יעשה לאיש / אשר המלך 

חפץ ביקרו". 
בתחתית הצלחת מתוארכת "קייב תרמ"ד". 

קוטר: 29 ס"מ. מצב טוב. סימני חמצון וקורוזיה. שריטות 

וכתמים בעיקר בצדה האחורי.

פתיחה: $�00
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29. מקל-הליכה מהודר עם פותחן לבקבוקי 
יין – "לחיים" 

המאה  אנגליה?  ושנהב.  כסף  עץ,  עשוי  הליכה  מקל 
ה-19?.

בקצה  הרצפה.  כלפי  וצר  הולך  שחור,  צבוע  עץ  מקל 
המקל טבעת כסף, חתומה. ידית המקל עשויה שנהב 
או חומר דמוי שנהב ובחלקה העליון חרוטה הכתובת 
דקה.  במסגרת  נאות,  באותיות  )לחיים(   "L'CHAIM"
אל חלקה הנסתר של הידית, המוברג אל תוך המקל, 

מחובר פותחן לבקבוקי יין.
גובה: 86 ס"מ. רוחב הידית: 10 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1800

30. כלי לסוכר עם חריטה ביידיש – פולין, 
שנות ה-20 

לאתרוג?(.  )או  סוכר  להגשת  כסף,  מצופה  מתכת  כלי 
ורשה-ליטא, המאה ה-20.

על  ארט-נבו.  בסגנון  ידיות  שתי  בעל  אליפטי  כלי 
ועיטורים דמויי  ידית עגולה עם עטורי עלים  המכסה 
סרטי-בד. גוף הכלי מעוטר אף הוא בדוגמאות דמויות 
כדוריות   4 על  נצב  הכלי  זהב.  מצופות  סרטי-בד, 
 B.  2420" מוארשה  יצרן  חותמת  ובתחתיתו  עגולות 

Henneberg, Warszawa 17" )ב. הנברג, ורשה(.
על מכסה הקופסה חרוטה הקדשה ביידיש: "רחלען אין 

מדעם טאג פון איר אפפאר נאך א"י, פון דער צוקונפטי
גער באבע געלגאר, גראדנא 19-12-26". = מתנה לרחל 
הכלה לכבוד נסיעתה לארץ ישראל, מאת הסבתא של 

החתן. גרודנא, דצמבר 1926 ]תרפ"ז[.
גובה: 11.5 ס"מ, רוחב מירבי: 19 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $�00

29. Walking Cane with Wine-
Opener – "Le-Chayim" 
Walking cane made of wood, silver and ivory. 
England, 19th century?
Black painted wooden cane narrowing towards 
the bottom. A marked silver ring at the tip of 
the cane. The handle is made of ivory or ivory-
like and bears the inscription "L'Chayim" in fine 
letters enclosed in a thin frame. A wine opener 
is attached to an unseen part of the handle.
Height: 86cm. Width of handle: 10cm. Good 
condition.

Opening Price: $1800

30. Sugar Dish with Engraving in 
Yiddish – Poland, the 1920's 
Silver plated metal dish to serve sugar. Warsaw-
Lithuania, the 20th century.
Elliptic dish with two Art-Nouveau style han-
dles. A round handle on the lid decorated with 
leaves and ribbon-like decorations. The dish 
itself is also decorated with ribbon-like designs, 
gold-plated. The dish stands on four round balls 
and on its bottom a Warsaw manufacturer's 
mark "17 B.Henneberg, Warszawa 2420".
An inscription in Yiddish on the lid: "Gift for 
Rachel the bride of the day of her departure 
for Eretz Yisrael, from the groom's grand-
mother", dated: Grodno, 1926.
Height: 11.5cm. Maximum width: 19cm. 
Good condition.

Opening Price: $�00
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31. גביע יין עם צלחת ומכסה – עיראק 
גביע יין עם צלחת ומכסה, כסף. עיראק, המאה ה-20. 

פשוטים.  גיאומטריים  בדגמים  מחורצים  עיטורים 
בראש המכסה נצבת ציפור.

גובה, כולל הצלחת: 14.5 ס"מ. קוטר שפת הכוס: 6.2 ס"מ. 

קוטר הצלחת: 13.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

כוס קידוש אופיינית ליהדות עירק.

פתיחה: $500

31. Wine Goblet with Saucer and 
Lid – Iraq  
Silver wine goblet with saucer and lid. Iraq, 20th 
century.
Simple geometric engraved decorations. A bird 
stands on the lid.
Height, including saucer: 14.5cm. Diameter of 
goblet: 6.2cm. Diameter of saucer: 13.5cm. Good 
condition. Stains.
Kiddush cup typical of Iraqi Jews.

Opening Price: $500

32. צלחת קרמיקה לפסח – שארית 
הפליטה 

"מעבדות לחרות", צלחת קרמיקה לפסח, שנות ה-40.
בראש הצלחת "Joint – משרד דתי" ]ג'וינט[ ו"מעבדות 
לחרות". בשוליים ציורי עבדים ומבנים בארץ-ישראל. 

בתחתית: "בשנה הזאת בירושלים".
צבועה בצבע ירוק כהה ומזוגגת.

בגלזורה. פגמים  25 ס"מ. מצב טוב. שריטות רבות  קוטר: 

קלים בשוליים.

פתיחה: $700

32. Ceramic Pesach Plate 
– She'erit Ha-Pleita  
"From Slavery to Freedom", ceramic Pesach 
Plate, the 1940's
On the upper part of the plate the writings 
"Joint – Religious Office" and "From Slavery 
to Freedom". The borders are decorated with 
drawing of slaves and of buildings in Eretz 
Yisrael. On the bottom part of the plate: "This 
Year in Jerusalem".
Painted dark green and glazed.
Diameter: 25cm. Good condition. Many scratches 
to glazing. Slightly chipped borders.

Opening Price: $700

33. חנוכית כסף בסגנון אר-דקו
באחת  )חותמות  חתום  כסף  אר-דקו.  בסגנון  חנוכיה 

מצלעות הבסיס(.
בסיס מרובע, שתי כדוריות כסף מחזיקות מלבן מוארך 
וחלול, במרכזו כדורית נוספת ומעליה מגן דוד. משמאל 
ומימין למגן הדוד ארבעה קנים. על חודו של המגן דוד 

נצב השמש. 
."MKLAM" :בתחתית חריטה פשוטה, מאוחרת

רוחב: 31.5 ס"מ. גובה: 15 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $1500

33. Art-Deco Hanukah Lamp  
Art-Deco Hanukah lamp. Silver marked S.J. 
800 and another mark.
Square base, two silver balls support an oblong 
hollow rectangle, in the center a small ball 
supporting a Maggen David. To the right and 
to the left of the Maggen David there are four 
candle arms. The Shamash is positioned on top 
of the Maggen David.
Width: 31.5cm. Height: 15cm. Very good 
condition.

Opening Price: $1500
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35. חנוכיה – ח'מסה וציפורים – עבודה 
עממית 

וחקוקה. ארץ-ישראל,  מנוסרת  חנוכיה עשויה מתכת, 
המאה ה-20.

דופן אחורית מעוטרת בכף יד )ח'מסה( גדולה בדגמים 
זהנדסיים ומעט עטורי צמחים ופרחים. החמס'ה סימ

טרית, שתי אצבעותיה הקיצוניות פונות כלפי חוץ, על 
שתיהן נצבת צפור בעלת ציצה על ראשּה; לכנף אחת 

הצפורים מחוברת טבעת מתכת.
עליהן  קמורות,  בליטות  שלוש  הח'מסה  לבסיס  קרוב 
קדש".  הללו  "הנרות  הכיתוב  אמנותי  בכתב  מופיע 
בחלקה התחתון 8 חורים עגולים, ללא קנים. וו לתליה 
צדה  לתחתית  מולחמת  רגל  האחורי.  לחלקה  מחובר 

האחורי, מעוטרת אף היא.
גובה: 35 ס"מ. רוחב מירבי: 12.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $300

�3. חנוכיה עשויה אבן – תימן 
חנוכיה עשויה אבן כהה. תימן.

כותרת(.  עלי  שמונה  )בעל  פרח  בצורת  קנים  שמונה 
בצלעות הפנימיות של הקנים נקב קטן למעבר השמן 
בין הקנים והשמש, השמש במרכז הפרח, בעל בליטה 

גבוהה ומעוגלת.
וצמחיים(  גיאומטריים  )דגמים  חרוטים  עיטורים 

בתחתית המנורה ובצלעותיה החיצוניות.
תרע"א,  סימן  חנוכה,  הלכות  חדש"  "פרי  בספר  ]ראה 
אפשר  מחבירתה,  אחת  מובדלין  שהנרות  שבמקום 

להדליק נרות חנוכה בעיגול[.
רוחב: 21 ס"מ, גובה: 3.5 ס"מ. מצב בינוני. שברים חסרים 

בחלקו העליון של אחד הקנים ובחלקו התחתון של אחר. 

העיטורים מטושטשים מאד.

Jewish life in art and tradition, הוצאת מוז  ראה:
זיאון היכל שלמה, ירושלים, 1980, עמ' 163.

פתיחה: $3000

3�. Stone Hanukah Lamp – Yemen  
Hanukah lamp made of dark stone. Yemen.
Eight flower-shaped branches (eight-petal flow-
ers). A small pinhole to the inner side of the 
branches to let oil flow from the branches and 
the Shamash, the Shamash in the center of the 
flower, with a high, round protrusion.
Engraved decorations (geometrical and vegetal 
designs) on the bottom of the lamp and its outer 
sides. [See also in Pri Chadash book, Hanukah 
rituals, number 671, that if candles are separated, 
you can light Hanukah candles in a circle].
Width: 21cm, hight: 3.5cm. Fair condition. 
Breakage with omissions to upper part of one of 
the branches and to lower part of another branch. 
Decorations are blurred.
See: Jewish life in art and tradition, Heichal 
Shlomo publishing, Jerusalem, 1980, page 163.

Opening Price: $3000
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�3. חנוכית נחושת – מרכז אירופה 
חנוכיה עשויה נחושת. מרכז אירופה )גרמניה או צ'כיה(, 

המאה ה-20. 
עיטורים  מחורצת,  במסגרת  מעוטרת  אחורית  דופן 
גדול  כד  ובמרכזה  בראשה  מגן-דוד  בולטים,  כדוריים 

בעל שתי ידיות, ממנו עולה להבת-אש.
בזיכים,  שמונה  ועליו  דק  קן  נצב  החנוכיה  בסיס  על 
ובקצהו השמש.  בולט  זיז  אליו מתחבר  חריץ  במרכזו 
המסגרת  מרוקעים.  החנוכיה  בסיס  וכן  הכד  רקע 
לבנים מלבניות.  בחלקה התחתון של החנוכיה דמוית 

וו לתלייה בצדה האחורי.
גובה: 27 ס"מ. רוחב מירבי: 26 ס"מ. מצב טוב מאוד. 

פתיחה: $1500

35. Hanukah Lamp – Hamsa and 
Birds – Folks Craftsmanship  
Metal Hanukah lamp, sawn and engraved. 
Eretz Yisrael, the 20th century.
Back-plate decorated with a large hand-palm 
(Hamsa) decorated with geometric and vegetal 
designs. The Hamsa is symmetrical, two end 
fingers point outwards, on both of them is a 
bird with a tuft on its head; a metal ring is con-
nected to one bird's wing.
Three domed protrusions close to the Hamsa's 
base bear the writing "Ha'Nerut Ha'Lalu 
Kodesh". Eight round holes with no branches 
are found on the bottom. A hook for hanging is 
attached to the back part. A decorated stand in 
soldered to the bottom back side.
Height: 35cm. Maximum width: 12.5cm. Good 
condition.

Opening Price: $300

3�. Copper Hanukah Lamp 
– Central Europe  
Copper Hanukah Lamp. Central Europe 
(Germany or Czechoslovakia) the 20th century.
Back plate decorated with engraved frame, 
round protruding decorations, a Maggen David 
on top with a large jug with two handles from 
which rises a flame.
A thin post attached to the base carries eight 
oil vessels and at its center a cantilever carry-
ing the Shamash. The jug background and the 
lamp's base are hammered. The frame on the 
bottom of the lamp is designed as bricks. A 
hanging hook on the back side.
Height: 27cm. Maximum width: 26cm. Very good 
condition.

Opening Price: $1500

37. חנוכית נחושת – מרוקו
חנוכיה עשויה נחושת. מרוקו, המאה ה-20. 

בעל  פרח  דמוי  עגול  עיטור  האחורית  הדופן  במרכז 
ששה עלי כותרת, במרכזו מקום לכנסת השמש. מסביב 
קימורים.  שלושה  העליון  ובחלקה  נוספים  עיטורים 
בזיכים  שורת  עם  מעמד  מתחבר  החנוכיה  בסיס  אל 
צד  דפנות  היא.  אף  דפנו האחורית מעוטרת  צבוטים, 

אטומות, מעוטרות. וו לתליה בצדה האחורי.
גובה: 24 ס"מ, רוחב: 26 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $800

37. Copper Hanukah Lamp 
– Morocco  
Copper Hanukah Lamp. Morocco, the 20th 
century.
In the center of the back panel a six petals 
flower-like round decoration, in its center 
the Shamash is placed. More decorations are 
around the panel with three curves on top. A 
stand is attached to the bottom with pinched oil 
vessels. The back of the base is also decorated. 
The sides are sealed and decorated. On the back 
is a hanging hook.
Height: 24cm. Width: 26cm. Good condition.

Opening Price: $800
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38. חנוכיה – מרכז אירופה, המאה ה-20 
חנוכית ברונזה זקופה. מרכז אירופה )גרמניה או צ'כיה(, 

המאה ה-20. 
קנה  גיאומטריים.  בדגמים  עטורים  עם  מתומן  בסיס 
בדגמים  מעוטר  והמשכו  צמחיים  עיטורים  שבבסיסו 

זגליליים, הולך וצר ומסתיים בכדור עגול וטבעת, המו
ברגים לקצהו.

בגביעים.  המסתיימות  רחבות  קשתיות  זרועות  ארבע 
אל הקשת השנייה מחובר זיז בולט כלפי חזית המנורה, 

הנושא את השמש.
גובה: 35 ס"מ. רוחב: 32 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250

39. מנורת-שבת – הולנד 
מנורת שבת, פליז יצוק. הולנד, המאה ה-19.

דמוי  בסיס  בתחתיתם  כוכב,  בצורת  קני-שמן  שישה 
פרח בעל ששה עלי כותרת. מוט ארוך מעוטר בדגמים 
נקבים  ששה  עם  פרח  דמוי  בסיס  ובקצהו  גליליים 
כלפי  ומתרחב  הולך  המוט  של  העליון  קצהו  עגולים. 
גליליים. בתחתית  וו התליה ומעוטר אף הוא בדגמים 
השמן,  טפטופי  לאיסוף  קערה  קרס  בעזרת  תלויה 

מעוטרת בדגמים גיאומטריים.
80 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $900

38. Hanukah Lamp – Central 
Europe, 20th Century  
Upright Hanukah Lamp. Central Europe 
(Germany or Czechoslovakia), the 20th century.
Octagonal base decorated with geometric de-
signs. Arm's base decorated with vegetal designs 
and cylinder-like designs, narrowing towards a 
ball and ring screwed to its end. Four arched, 
wide, arms ending with cups. A dent connected 
to the second arch holds the Shamash in the 
front of the lamp.
Height: 35cm. Width: 32cm. Good condition.

Opening Price: $250

39. Shabat Lamp – Holland  
Shabat lamp, cast brass. Holland, 19th century.
Six oil-branches in the shape of a star, standing 
on a six petals flower-shaped base. Long post 
decorated with cylinder-like designs standing 
of a flower-shaped base with six round pin-
holes. The upper end of the post becomes wider 
towards the hanging hook and is also decorated 
with cylinder-like designs. A bowl decorated 
with geometrical designs is hanging on the 
bottom to collect the oil drippings.
80cm. Good condition.

Opening Price: $900
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�0. מנורת זכרון "נר תמיד" מכסף, תרצ"ה 
חותמת  בבית-כנסת.  לתלייה  תמיד"  "נר  זכרון  מנורת 

.cs כסף מוינה וחותמת נוספת
זמתלה בצורת פעמון עם עטורים חרוטים, שלוש שר

חרוטים  עטורים  עם  למילוי שמן  ובסיס  כסף  שראות 
קודש  תמיד  "נר  שלשונה:  חרוטה,  וכתובת  בשוליים 
לה' מאת מר שבתי טרבולוס הי"ו ורעיתו מרת אלגרינה 
תם, לע"נ בנם היחיד נסים ז"ל, שנלב"ע בשם-טוב חוץ 
למקומו וחוץ לזמנו ובקיו"ש ]=ובקיצור ימים ושנים[, 
בחור כארזים, ביום שביעי של פסח כ"א ניסן תרצ"ה, 

תנצב"ה". 
לפני הכיתוב חרוט מגן דוד. 

קוטר הבסיס: 16.5 ס"מ, גובה: 65 ס"מ. מצב טוב. כתמים, 

קורוזיה ושאריות שמן. אחת השרשראות פגומה, משופצת 

באופן לא מקצועי.

פתיחה: $350

�0. Silver "Ner Tamid" Memorial 
Lamp, 1935  
"Ner Tamid" memorial lamp to be hung in 
synagogue. Viennese silver mark and another 
mark CS.
Bell-shaped hanger with engraved decorations, 
three silver chains and an oil containing base 
with decorations engraved on the borders with 
an engraved inscription: "Ner Tamid Kodesh… 
by Mr. Shabtai Trabolos… in memory of their 
son Nissim who died before his time… on 
Passover 1935…"
A Maggen David is engraved next to the 
inscription.
Base diameter: 16.5cm, height: 65cm. Stains, cor-
rosion and oil remnants. One chain damaged and 
non-professionally restored.

Opening Price: $350

�1. Synagogue memorial-Lamp –
Morocco  
Synagogue memorial-lamp, copper. Morocco, 
the 20th century.
Memorial-lamp, at the bottom of which a hanger 
is attached in the shape of a symmetrical Hamsa, 
decorated with floral and geometric designs. In 
the center a Maggen David. The thumb of the 
hamsa is in the shape of a bird head.
Height with no chains: 40cm, good condition. 
Hanging chains are damaged.

Opening Price: $500

�1. מנורת-זכרון לתלייה בבית-כנסת 
- מרוקו 

מרוקו,  נחושת.  בבית-הכנסת,  לתלייה  מנורת-זכרון 
המאה ה-20.

בצורת  קולב  מחובר  התחתון  חלקה  אל  מנורת-זכרון, 
ח'מסה סימטרית, מעוטרת בדגמי פרחים וצמחים לצד 
דגמים הנדסיים. במרכזּה מגן-דוד בולט. אגודלּה דמוי 

ראש צפור. 
שרשראות  טוב.  מצב  ס"מ,   40 השרשראות  ללא  גובה: 

התליה פגומות.

פתיחה: $500
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�2. הדס לבשמים – כסף - פיליגרן 
הדס לבשמים בצורת מגדל. כסף, עבודת פיליגרן.

בחלקו  לצדדים.  השלוחות  רגליים  ארבע  על  ניצב 
בחיבור  כדור  בצורת  עיטור  פרחים.  עיטורי  התחתון 
בין בסיסו לחלקו העליון. מעל הדלת עיטורים בצורת 
קשתות ונצנים הבולטים כלפי חוץ. עיטור בצורת כדור 

פחוס בחלקו העליון.
אינו  הדגל  טוב.  מצב  ס"מ.   5 מירבי:  רוחב  ס"מ.   22 גובה: 

מקורי.

"קדם"  )ראה קטלוג  מאייר  הרמן  אוסף  קודם:  בעלים 
מספר 5, עמ' 131(.

פתיחה: $�00

�2. Spice Box – Silver – Filigree 
Silver tower-shaped spice box. Filigree 
craftsmanship.
The tower stands on four widespread legs. 
Bottom is decorated with flowers. A round ball-
like decoration at the connection of the base to 
the upper part. Arches and flower buds appear 
above the door. A flattened-ball shape decora-
tion on upper part.
Flag is not original.
Height: 22cm. Maximum width: 5cm. Good 
condition.
Previous owner: Herman Mayer Collection (see 
Kedem Catalogue number 5, page 131).

Opening Price: $�00

�3. הדס לבשמים עם טווס בראשו 
הדס לבשמים מצופה זהב. ]הודו?[, המאה ה-20.

ה'  אתה  "ברוך  שלשונה:  כתובת  עם  מרובע,  בסיסו 
ארבע  על  בשמים".  מיני  בורא  העולם  מלך  אלוקנו 
רגליים המחוברות לבסיס נצב גוף ההדס, צורתו כצורת 
ביצה, בהיקפו ששה חלונות בצורת קשת ודלת נפתחת. 
על ראש ההדס נצב טווס גדול, ציצה על ראשו וזנבו 

מעוטר בדוגמת נוצות.
גובה: 16 ס"מ. רוחב מירבי: 10.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $3000

�3. Spice Box with Peacock  
Gold-plated spice box. India? The 20th century.
Square base with inscription: "Baruch Atah… 
Boreh Minei Bessamim". The base is attached to 
four legs. The spice box is egg-shaped with six 
arched windows and a door that opens. On top 
of the box is a large peacock, a tuft on its head 
and its tail is decorated with feathers.
Height: 16cm. Maximum width: 10.5cm. 
Good condition.

Opening Price: $3000
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��. ברכות תפילות וזמירות – כת"י מיניא-
טורי על קלף - בודפשט 1779 

קלף  על  מיניאטורי  כת"י   – וזמירות  תפילות  ברכות 
- בודפשט 1779.

כתב יד מיניאטורי, תפילות וזמירות, אובין ישן )בודין, 
חלק מהעיר בודפשט(, שבט תקל"ט )1779(.

עותק מפואר על קלף, בכתיבת סת"ם ועיטורים, בדיו 
זה  כי  לקרוא  ניתן  )הדהוי(  בשער  אדום.  ובדיו  שחור 
אובין  בק"ק  וחזן  ש"ץ  נתן  הר"ר  עבור  נכתב  "הש---" 

ישן, ע"י הסופר איצק הרש סופר סת"ם.
הכרך מכיל: זמירות לליל שבת, יהי רצון הנאמר אחרי 
קריאת התורה ותפלת "אחינו". ברכת המזון )חסר דף 
נרות  הדלקת  לבנה,  קידוש  המזון(.  ברכת  בתחילת 
חנוכה, שיר של יום, סדר פדיון הבן, סדר שינוי השם, 
סדר עירובי תבשילין ותפילה לעצירת גשמים )לאמרה 

ב"שומע תפלה"(.
הוראות ביידיש דייטש.

18 דף, 10.3 ס"מ. מצב טוב. חלק מהדיו דהוי מאד. חסרים 

עור  כריכת  לבנה(.  ובקידוש  המזון  )בברכת  דף   2 לפחות 

במקומם.  שלא  אחרים  דפים  נכרכו  השער  לפני  עתיקה, 

בקופסת קרטון נאה.

פתיחה: $8000

��. Berachot, Tefilot Uzemirot 
– Miniature Manuscript on 
Parchment – Budapest 1779  
Miniature manuscript, Tefilot Uzemirot, 
Budapest, Shevat, 1779.
Magnificent copy on parchment, in ritual cal-
ligraphy with illustrations, in black and red 
ink. On the (faded) title-page it is possible 
to read this "Hash…" was written for Rabbi 
Nathan Shatz the Chazan in Old Ovin, by the 
sofer Itzek Hirsch.
The volume contains: Zemirot for Leil Shabbat, 
Yehi Ratzon said after reading the Torah and 

the prayer "Acheinu". Birkat Ha-Mazon (page 
missing at the beginning of birkat ha-mazon). 
Kiddush Levanah, lighting of Chanuka candles, 
shir shel yom, seder pidion ha-ben, seder shinuy 
ha-shem, seder eiruvei tavshilin and a prayer 
for rain (to be said in sh'ma koleinu).
Instructions in Yiddish Deutsch.
18 leaves, 10.3cm. Good condition. Part of the 
ink very faded. At least 2 leaves are missing 
(in Birkat Ha-Mazon and Kiddush Levanah). 
Ancient leather binding. Before title-page a few 
leaves were bound out of place. Contained in a 
handsome cardboard box.

Opening Price: $8000
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�5. תהלים בתרגום אתיופי )געז(
ספר תהלים בכתב אתיופי, בשפת הגעז המשמשת את 

הקייסים, ]כוהני העדה האתיופית[.
כתב-יד בדיו שחורה, אדומה ומעט דיו כחולה וחומה, 
מקונטרס  שונה  הדפים  מספר  קלף.  קונטרסי   11 על 
לקונטרס. מספר תרשימים בגוף הספר וכן שני איורים: 

נחשים ומלאך.
כרוך בכריכת עץ כהה ובחוטים עבים, ללא שדרה. 

]70[ דף, 10 ס"מ. מצב בינוני-טוב. בחלק מהדפים הכתב 

כריכה  הדפים.  בשולי  כהים  כתמים  מחוק.  מעט  או  דהוי 

ומנותקת  בחוט  התפורים  חלקים  ל-3  שבורה  קדמית 

כמעט לחלוטין.

זה  האם  וכן  פירוש  או  העתקה  זו  אם  לנו  התברר  לא 
תהלים מסורתי או עם תוספות מדתות זרות.

פתיחה: $180

�5. Book of Psalms Translated 
into Ethiopian (Gez)  
Book of Psalms in Ethiopian script, in the Gez 
language used by the Ethiopian priests.
Handwritten in black, red and some blue and 
brown ink, on 11 parchment booklets. Number of 
leaves is different in each booklet. A few sketches 
and two illustrations: snakes and an angel.
Bound in a dark wooden binding with thick 
threads, no spine.
[70] leaves, 10cm. Fair-good condition. On some 
leaves ink is somewhat faded or slightly deleted. 
Dark stains to borders. Front cover broken into 
3 parts sewn with thread, and almost totally 
detached.
It is not clear to us whether this is a copy or 
commentary, and whether this is a traditional 
Book of Psalms or one with additions from 
foreign religions.

Opening Price: $180

��. תעודה על קלף - לונדון תרס"ב
הסכם נדבה, בין בית כנסת בלונדון לנדיב שתרם ספר 

תורה, מעיליו וכל תכשיטיו. לונדון, תרס"ב )1902(.
הנדיב יליד מיטויא )ליטא( וגר בעיר מאסקא )מוסקבה( 
נפטר עליו בנו יחידו, וכדי להקים לו שם וזכר גם בעיר 
"ביקור  הכנסת  לבית  תרם  אחיו,  מגורי  מקום  לונדון 
חולים נאטטינג הילל" בלונדון, ספר תורה מהודר עם 
כתר תורה, לוחות ויד מכסף טהור ומעילים עם עיטורי 

כסף וזהב. 
יריעת קלף 45X41 ס"מ. כתובה בכתיבת סופר סת"ם. מצב 

טוב מאד.

פתיחה: $200

�7. דף שיויתי ודף סגולות – כ"י על קלף 
עם  מנורה  וציור  הוי"ה  שם  קלף,  על  שיויתי  1. דף 

פסוקי "למנצח".
14 ס"מ. מצב בינוני, דהוי. 

לסגולה(.  קלף  )דף  קדושים  ושמות  ישועה  2. פסוקי 
16.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

��. Document on Parchment 
– London 1902  
Charity agreement, between a synagogue in 
London and a donor who donated a Torah book 
with all its decorations. London, 1902.
The donor, who was born in Lithuania and lived 
in Moscow, lost his only son. In order to com-
memorate him in London where his brother 
lived, he donated to the Bikur Cholom Notting 
Hill Synagogue in London, a Torah with crown, 
plaques and a silver pointer, as well as coats 
with silver and gold decorations.
Parchment sheet 45x41cm. Written in ritual cal-
ligraphy. Very good condition.

Opening Price: $200
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�7. "Shiviti" Page and Page 
of Segulot – Handwritten on 
Parchment  
1. Leaf of parchment bearing inscriptions: 
verse beginning with "Shiviti", Hashem's Holy 
Name, and drawing of Menorah with the verses 
of "Lamenatzeach". 
14cm. Fair condition, faded.
2. Verses of salvation and Holy Names (on a 
parchment leaf, for a segula).
16.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

�8. שיויתי על קלף – יחיא נהרי הלוי, 
תרפ"ט 

שיויתי על קלף, "מעשה ידי הסופר יחיא נהארי הלוי". 
תרפ"ט  בשנת  משה"  "ימין  הכנסת  לבית  כנדבה  ניתן 

מאת נסים בן דוד עזר. 
בראש: "שויתי ה' לנגדי תמיד" ו"פתחו לי שערי צדק אבא 

�8. Shiviti on Parchment – Yichye 
Nahari Ha-Levi, 1930  
Shiviti on Parchment, "By Yichye Nahari Ha-
Levi". Donated as charity to "Yemin Moshe" 
synagogue in 1930 by Nissim Ben David Ezer.
Black ink on white painted parchment, faded 
nikkud in red ink. Magen David and geometri-
cal illustrations in green and yellow.
59cm, framed 66.5cm. Good condition, stains on 
parchment and peeling color. Faded ink in some 
spots. Not checked outside frame.

Opening Price: $250

�9. הגדת אמשטרדם תכ"ב – פקסימיליה 
ממוספרת על קלף 

הגדת אמשטרדם משנת תכ"ב 1662, הראשונה בהגדות 
פסח שיצאו לאור בדפוס העברי של אמשטרדם. 

פקסימיליה מפוארת, נעשתה על-פי טופס נדיר המצוי 
בבית הספרים הלאומי בירושלים. בהוצאת שמואל מור 
וחבורת אנשי "יודאיקה קלאב". בני ברק, תשמ"ג 1983.

זו  מהדורה  עור.  בכריכת  וכרוכה  קלף  על  מודפסת 
הכנת  ]"בגמר  בלבד  עותקים ממוספרים  ב-27  נדפסה 
מהדורה זו יושחתו לאלתר אביזרי ההדפסה..."[. עותק 

מספר 22. 
]28[ דף, 24 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $200

�9. Amsterdam Hagadda from 
1662 – Numbered Facsimile on 
Parchment  
Amsterdam Haggada from 1662, the first of the 
Passover Haggadas published by the Hebrew 
print in Amsterdam.
An elaborate facsimile was made according to a 
rare copy found in the Jewish National Library 
in Jerusalem. Published by Sh'muel Mor and 
members of the Judaica Club. B'nei Brak, 1983.
Printed on parchment and bound in leather. 
This edition was printed in 27 numbered copies 
only, with the intention to destroy the types 
after the publishing. This is copy 22.
[28] leaves. 24cm. Very good condition.

Opening Price: $200

בם אודה יה ז'ה'ל'צ' ]זה השער לה' צדיקים[ יבואו בו". 
דהויים  סימני-ניקוד  לבן,  צבוע  קלף  על  שחורה  דיו 
גיאומטריים  ועיטורים  מגן-דוד  עיטורי  אדומה.  בדיו 

צבועים בירוק וצהוב. 
הקלף  על  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   66.5 במסגרת  ס"מ,   59

נבדק  לא  מקומות.  במספר  דהויה  דיו  בצבע.  וקילופים 

מחוץ למסגרת.

פתיחה: $250
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50. הגדה ממחזור אבינגון תקכ"ה – פקסימ
מיליה ממוספרת על קלף 

 ]1765[ תקכ"ה  שנת  ֲאִביְנגוֹן  ממחזור  פסח  של  הגדה 
לפ"ק.

פקסימיליה מפוארת בהוצאת רבי חיים ישעי' שווארץ. 
לונדון, תשמ"ד 1984. 

נדפסה ב-104  עור.  וכרוכה בכריכת  מודפסת על קלף 
עם   8 מספר  עותק  קלף.  על  בלבד   25 מהם  עותקים, 
חתימת המו"ל. "ההגדה מכיל נוסחאות ופיוטים שונים 

משאר הגדות, והאותיות הם מיוחדים במינם". 
]16[ דף, 29.5 ס"מ. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $200

51. שרידי כתובה על קלף, קהיר, שס"ג  
קאהרה  אל   ,)1603( שס"ג  משנת  כתובה  שטר  שרידי 
נילוס  נהר  דעל  )קהיר(  מצרים  לפסטאט  הסמוכה 

מותבה ]=היושבת על גדות נהר הנילוס[.
נראה ששטר זה הוצא מתוך כריכת ספר. 

וזמן, סוף  13X19 ס"מ. מצב גרוע, כתמי דבק, פגיעות עש 

השטר חסר.

פתיחה: $700

50. Haggada from Avingon 
Machzor 1765 – Numbered 
Facsimile on Parchment  
Passover Haggada from the Avignon Machzor 
of 1765.
Elaboate facsimile published by Rabbi Chaim 
Yishaya Schwartz. London, 1984.
Printed on parchment and bound in leather. 
Printed in 104 copies, out of which only 25 are 
on parchment. This is copy no. 8, with signature 
of the publisher. Fancy letters, general wording 
and the songs differ from other Haggadas.
[16] leaves, 29.5cm. Very good condition.

Opening Price: $200

51. Remnant of Ketuba Document 
on Parchment, Cairo, 1603  
Remnants of Ketuba document from 1603, 
from "Cairo, situated on the Nile Banks".
This document was probably extracted from 
the binding of a book.
19x13cm. Poor condition, stained by glue, moths 
damage, the book's end is missing.

Opening Price: $700

52. כתובה על קלף - לידן 1753 
כתובה על קלף, ליידן תקי"ג )1753(.

אליעזר.  ר'  בת  בריינא  והכלה  מיכאל  ר'  בן  דוד  החתן 
חתימות החתן והעדים.

18 ס"מ. מצב בינוני, קמטים, הדיו דהויה.

פתיחה: $500

52. Ketubah on Parchment – 
Leiden 1753  
Ketubah on Parchment, Leiden 1753.
The groom David Ben Michael and the bride 
Brayne bat Eliezer. Signatures by the groom 
and witnesses.
18cm. Fair condition, creases, faded ink.

Opening Price: $500
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53. כתובה של רבי אליהו קלצקין - ירושמ
לים, תרפ"ז  

זכתובה מודפסת באותיות זהב. עיטורים ואיורי המקו
מות הקדושים, "נעשה בהסכמת הבתי דינים דקהלות 
]שנות  ירושלים,  לעווי.  דפוס  וחסידים",  פרושים 

התר"פ?[.
מילוי הכתובה לנישואי רבי אליהו קלצקין עם האלמנה 

מושא חן. ירושלים, תרפ"ז )1927(.
של  רבה  )תרי"ב-תרצ"ב(  קלצקין  אליהו  רבי  הגאון 
לובלין, מגאוני דורו המפורסמים ביותר. לאחר פטירת 
בגפו  לירושלים  עלה  תרפ"ה,  בשנת  הרבנית  אשתו 
בחומר  אודותיו  )ראה  תרפ"ז.  בשנת  בשלישית  ונישא 
לכיתוב  המצורף,  ידו  כתב  צילום  גם  השוה  מצורף. 

במילוי טופס הכתובה ע"י ה"חתן" עצמו(. 
38.5 ס"מ. מצב טוב, קרעים קלים בקיפולי הנייר.

דפוס לעווי ושותפיו פעל עד 1921, כך ששטר כתובה 
זה נדפס לכל המאוחר בשנת תרפ"א.

פתיחה: $�00

53. Ketubah of Rabbi Eliyahu 
Klachkin – Jerusalem 1927  
Ketubah printed in gold letters. With illustrations 
and drawings of the holy places, "with the con-
sent of Beit-Din of the Perushim and Chasidim", 
Levi Printing House. Jerusalem, [1920's].
Ketubah for the wedding of Rabbi Eliyahu 
Klachkin and the widow Mussa Chen. 
Jerusalem 1927.
The Ga'on Rabbi Eliyahu Klachkin (1851-1931) 
Rabbi of Lublin, a famous Ga'on of his gen-
eration. After the death of his wife in 1925, he 
moved to Jerusalem by himself and married for 
the third time in 1927. (See enclosed material. 
Compare his attached handwriting with the 
Ketubah filled out by the groom himself).
38.5cm. Good condition, slight tears to folds.
Levi Printing was active untill 1921, so that the 
Ketubah was printed in 1921 at the latest.

Opening Price: $�00

�5. כתובה תימנית - ואדי גשור, תרצ"ז
מתימן,  יד  בכתב  כתובה   - רחמים"  מלא  רחמן  "בשם 
י"ב בניסן ]ערב פסח![, שנת תרין אלפין ומאתן וארבעין 
ותמני שנין לשטרי ]2248 לשטרות, ה'תרצ"ז לבריאת 

העולם, 1937[. ואדי גשור )תימן(.
נוסח הכתובה מעניין וניכרים בו דקדוקי הלכות רבים, 
רוב הדברים נכתבו בארמית עתיקה: "ביומא דנן בזכות 
אברהם אבונא איך יוסף ן' חיי' סלימאן חאשדי חתנא 
באחת  יהודא...".  הרון  חיי'  בנת  לפראשה  לה  אמר 
השורות נוספה מילה תלויה בין השורות ולכן בשיטה 
]שורה[ אחרונה נוסף "בשיטה תמני עשר, תיבת לחתנא 
תלויה בין השיטות ודין ]וזהו[ קיומה". העדים יעב"ץ 
בן כמ"ו יעקוב ס"ט. יחיא בן דאוד ערני. כנראה שהעד 

השני הוא גם כותב הכתובה. 
בינוני, סימני קיפול, חלק מהאותיות דהו,  23.5 ס"מ. מצב 

קרעים בקפלים ובשולי הנייר.

פתיחה: $120

5�. Ketubah from Yemen – Wadi 
Geshur 1937  
"Beshem Rachman Ma'aleh Rachamim" 
– Handwritten Ketubah from Yemen, Yod-
beth Nissan [Erev Pesach!], 1937. Wadi Geshur 
(Yemen).
Interesting version of Ketubah with many 
Halachic minutiae, mostly written in anchient 
Aramaic. Witnesses Ya'abetz ben Ya'akov. 
Yichie ben Daud Arani. It seems that the second 
witness wrote the Ketubah.
23.5cm. Fair condition, folding marks, some of 
the letters faded, torn folds and edges.

Opening Price: $120
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55. רבי זליג ראובן בענגיס – כתובה בחתימ
מתו – סמולנסק, תרע"ט

כתובה לנישואי שרגא פייווש ב"ר גרשון הלוי עם רבקה 
בת ר' נח. סמולנסק, ]כסלו תרע"ט 1918[. 

כתב-יד על נייר דק ופשוט.
]ב"ר[  ראובן...  "זעליג  רבי  העדים:  חתומים  בתחתית 

צבי בענגיס אב"ד דפה" ורבי שמשון יעקב ליפשיץ.
אוצר  )תרכ"ז-תשי"ג,  בנגיס  ראובן  זליג  רבי  הגאון 
הרבנים 5778( מגדולי דורו, תלמיד ישיבת וולוז'ין, רבו 
ואב"ד  רב  חי.  ש"ס  כינהו  מוואלוז'ין  הנצי"ב  המובהק 
בבודקי, סמילנסק וקלבריה. עלה לארץ ישראל בשנת 
בירושלים. ספרו:  כרב לעדה החרדית  ושימש  תרצ"ח 

"לפלגות ראובן".
ובקוי-קיפול,  בשוליים  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   22

כתמים. 

פתיחה: $200

55. Rabbi Zelig Reuven Bengis – 
Ketubah with his Signature – 
Smolensk, 1918  
Ketubah for the marriage of Shraga Feivish 
ben Gershon Ha-Levi and Rivka bat R' Noah.
Smolensk, 1918.
Handwritten on plain thin paper.
Signed by witnesses: Rabbi "Zelig reuven…
Bengis" and Rabbi Shimshon Ya'akov Lifshitz.
The Ga'on Rabbi Zelig reuven Bengis (1867-1953, 
Otzar Ha-Rabanim 5778) foremost rabbi in his 
generation, disciple of Volozhin Yehivah and 
his rabbi Ha-Natziv of Volozhin named him a 
Living Talmud. Rabbi of Bodki, Smolensk and 
Kalvarie. Moved to Eretz Yisrael in 1938 and 
served as chief rabbi of the Eda Ha-Charedit in 
Jerusalem. His book: "Leplagot reuven".
22cm. Fair condition. Tears to folds and to edges, 
stains.

Opening Price: $200

�5. כתובה ממרוקו, 1860 - חתימת רבי 
חביב טולדנו 

)מרוקו(,  מקנאסא  רש"י(,  )כתיבת  יד,  בכתב  כתובה 
תר"ך )1860(.

נוסח הכתיבה כמנהג יהודי מרוקו, בתארים ובמליצות 
וראשי תיבות רבים, והזכרת "יחוס הכתובה" של החתן 
הנהדר...".  אדר  לחודש  יום  ועשרים  "שבעה  והכלה. 
ס"ט  החתן  דנא  יוסף  ר'  תב"ו  הבחו"ן  "הה"ט  החתן: 
נ"ע,  יעקב  ר'  והנכבד  היקר  הטוב  ברכ"ה  טוב[  ]סימן 
ברכ"ה  נ"ע,  שלמה  ר'  והחשוב  הנבון  הטוב  ברכ"ה 
עמאר".  ן'  המכונה  נ"ע  דוד  ר'  ונכבד  הישיש  הטוב 
הכלה: "נעימה מסעודא כלתא דא בתולתא, בת כהה"ט 
מיימון  ר'  והישיש  הטוב  ברכ"ה  ס"ט,  ר' עמרם  המו"ן 
ס"ט, ברכ"ה הטוב הנכבד וחשוב הישיש ר' אהרן נ"ע 

המכונה אצייאג".
אחד העדים החתומים הוא הרב "חביב טולידנו ס"ט" 
- כנראה שזהו רבי חביב טולדנו השלישי, נולד תק"ס 
)ליוורנו  ישרים"  "פה  פסח  של  הגדה  חיבר:  במקנס, 
תקצ"ח( "תרומת הקודש" )ליוורנו תרכ"א( ועוד ספרים 
פיוטים שונים לחגים  כן חיבר  נדפסו. כמו  רבים שלא 

שנדפסו במחזורי נוסח מרוקו. 

5�. Ketubah from Morocco – 
1860 – Signature of Rabbi Chaviv 
Toledano  
Handwritten, (Rashi script), of Meknes 
(Morocco), 1860.
Version of writing according to custom of Jews 
of Morocco, with titles and poetic phrases and 
many acronyms, and mentions of the "honor of 
the ketubah" of the groom and bride. 
One of the signed witnesses is Rabbi "Chaviv 
Toledano" – probably Rabbi Chaviv Toledano 
the third, born in 1799 in Meknes, author of: 
"Pesach Haggadah "Peh Yesharim" (Livorno 
1837) "Terumat Ha-Kodesh" (Livorno 1860) 
and other books that have not been printed. 
He also composed various Piutim for holidays 
which were printed in Machzorim according to 
Moroccan custom.
Leaf 40cm. The ketubah was written on the upper 
half of the leaf. Fair-poor condition, the ketubah 
was torn into two parts at the folds (almost no 
text missing)

Opening Price: $150

דף 40 ס"מ. הכתובה נכתבה על חציו העליון של הדף. מצב 

בינוני-גרוע, הכתובה נקרעה לשניים בקפלים )כמעט ללא 

חסרון טקסט(

פתיחה: $150

56
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57. שטר תנאים של בן רבי בנימין אריה וויס 
בנימין אריה  רבי  בנו של הגאון  שטר תנאים לאירוסי 
החתן  חתימות   .)1895( תרנ"ה  )למברג(,  לבוב  ווייס. 
אריה  בנימין  הרב  בן  עקיבא  ואבותיהם. החתן  והכלה 
מענדיל  ר'  בת  מלכה  והכלה  טשרנוביץ  מעיר  הכהן 

פיגנבוים מהעיר לבוב.
רבי בנימין אריה ווייס אב"ד טשרנוביץ )תר"ד-תרע"ג, 
3783(, תלמיד ה"שואל ומשיב" וה"מפרז  אוצר הרבנים
שי הים". נסע אל מהרי"א מזידיטשוב. רב בטשרנוביץ 
הרבנים  גדולי  עם  שו"ת  בקשרי  עמד  תרל"ב.  משנת 
 3 נדפסו  אלו  ממכתביו  ובוקובינה,  הונגריה  בגליציה, 

חלקי שו"ת "אבן יקרה".
34 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני-גרוע, קרעים בקפלים ובשוח

ליים )כמעט ללא חסרון(.

פתיחה: $200

57. Engagement T'na'im of Rabbi 
Binyamin Aryeh Weiss's Son  
Engagement T'na'im of the Ga'on Rabbi 
Binyamin Aryeh Weiss's son. Lvov (Lemberg), 
1895. Signatures of bride and groom and 
their fathers. The groom Akivah son of Rabbi 
Binyamin Aryeh Ha-Cohen of Chernowitz 
and the bride Malka daughter of Rabbi Mendel 
Faigenbaum of Lvov.
Rabbi Binyamin Aryeh Weiss Av-Beit-Din 
Chernowitz (1843-1912, Otzar Harabbanim 
3783), student of the "Sho'el Meshiv" and the 
"Mefarshei HaYam". Used to travel to the 
Maharia of Zidichov. Rabbi in Chernowitz 
as of 1871. Maintained correspondence with 
the leading rabbis in Galicia, Hungary and 
Bukovina, of these letters, the three parts of the 
Even Yekara Responsum were printed.
34cm. Dry paper, fair-poor condition, tears to 
folds and margins (almost no missing parts).

Opening Price: $200

58. כתובה דפוס רדלהיים - בארנע, 1896 
 .S. Lehrberger & Comp בדפוס  מודפסת  כתובה 

]רדלהיים[, ]שנות התר"ן 1890[.
מילוי הכתובה בק"ק בארנע. החתן ר' אורי פייבעל ב"ר 
יהודה  הק'  ב"ר אברהם. העדים:  והכלה העלסע  אשר 
השני  והעד  החתן  יעקב.  ב"ר  צבי  ז"ל.  יצחק  כ"ה  בן 

חותמים בלועזית.
33 ס"מ. מצב בינוני, קרעים בשולי הנייר.

פתיחה: $120

58. Printed Ketubah Roedelheim 
– Barne 1896   
Ketubah printed by S. Lehrberger & Comp. 
[Roedelheim, the 1890's].
The Ketubah was filled out in Barne. The groom 
Rabbi Uri Feivel ben rav Asher and the bride 
Helse bat rav Avraham. Witnesses: Yehuda ben 
Yitzchak. Zvi ben rav Ya'akov. The groom and 
the other witness signed in Latin letters.
33cm. Fair condition, torn edges. 

Opening Price: $120

59. כתובה מודפסת - מנצ'סטר, 1897
כתובה מודפסת. ]אנגליה[, ]שנות התר"ן 1890[.

מילוי הכתובה במאנשעסטער, ענגלי', י' באדר שני שנת 
אהרן  אברהם  ב"ר  פייבל  שרגא  החתן   .)1897( תרנ"ז 
ר'  בהרב  יוסף  העדים:  מאיר.  ברוך  ב"ר  שינא  והכלה 
משה יפה זצ"ל, אברהם ליב ב"ר דוד". מעבר לדף נוסח 

כתובה באנגלית.
וקרע  בינוני, כתמים  נייר איכותי דמוי קלף, מצב  30 ס"מ. 

)ללא חסרון( בצדה התחתון של הכתובה.

פתיחה: $�00

59. Printed Ketubah 
– Manchesther 1897  
Printed Ketubah. [England], 1890.
The Ketubah was filled out in Manchester, 
England 1897. The groom Shraga Feivel ben 
rabbi Avraham Aharon and the bride Sheine 
daughter of rabbi Baruch Meir. Witnesses: 
Yosef Baharav rabbi Moshe Yaffe, Avraham 
Leib ben R' David. English version in back.
30cm. Quality paper parchment-like, fair condition, 
stains, torn on lower part of the Ketubah.

Opening Price: $�00

575859
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�0. שתי כתובות מודפסות – וינה
קונש בעיצוב מאיר  ]ריקות[,  מודפסות  כתובות  זשתי 

טאדט. הוצאת "מנורה", וינה.
אחת מודפסת בדיו כחולה על נייר דק ושביר, השנייה 
מודפסת בדיו צהובה על נייר עבה; שונות גם בעיצובן.

הראשונה 45 ס"מ במצב בינוני עם קרעים רבים בשוליים; 

השנייה 47.5 ס"מ במצב טוב. 

פתיחה: $100

�0. Two Printed Ketubot – Vienna  
Two printed ketubot [blank], designed by Meir 
Kunstadt. "Menorah" publishing, Vienna.
One is printed in blue ink on thin and fragile 
paper, the other printed in yellow ink on thick 
paper; different in design.
The first 45cm. Fair condition, many tears on 
margins; the second 47.5cm. Good condition

Opening Price: $100

�1. כתובות מטנג'יר, תרס"א-תרע"ו 
שני שטרי כתובה ושטר פסק דין. טנגיר, תרס"א-תרע"ו 

.1901-1916
בשטר פסק דין ]בוררות[ חתומים הרבנים רבי אליהו 

אלמליח ורבי עקיבא סאנאניץ. 
בן  יאודה  רבי  בכתובה משנת תרע"ו חתומים הרבנים 

שימול ורבי עקיבא סאנאניץ.
3 פריטים, גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $180

�2. כתובה - פרס 
שטר כתובה, פרס.

זכל הטקסט בפרסית. בעמוד הראשון עיטורים צבעו
ניים מודפסים. גם הטקסט והגרפיקה בכתובה נדפסו 
בקולמוס.  הנדפס  על  שעברו  או  ביד  כתובים  וחלקם 

בולים ממשלתיים.
חותמת וחתימות הרב יוסף חיים אור-שרגא. 

8 עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. 

פתיחה: $100

�1. Ketubot from Tangier, 
1901-1916  
Two Ketubot and an arbitration document. 
Tangier, 1901-1916.
The arbitration document bears signatures 
of Rabbi Eliyahu Elmaliach and Rabbi Akiva 
Sananitz.
The ketuba from 1916 bears signatures of Rabbi 
Yehuda ben Shimol and Rabbi Akiva Sananitz.
3 items, various sizes, very good condition.

Opening Price: $180

�2. Ketuba - Persia  
Ketuba document, Persia. 
The entire text is in Persian. On the first page, 
there are printed colorful decorations. The text 
and graphics on the Ketuba are printed, and 
some parts are handwritten, or else the printed 
words were written over with a quill. With 
stamps.
Signature and ink-stamp of Rabbi Yosef Chaim 
Ohr Shraga.
8 pages, 20cm. Fair condition.

Opening Price: $100

�3. כתובה – טהרן, תש"ח
1948, לניז  כתובה מודפסת בדיו זהובה. טהרן, תש"ח
שואי אקאגאן אוליאן בן שמעון עם איראן כלימיה בת 

מאיר פנחסיאן. 
בתחתית חתימות וחותמות רבני העדה רבי יוסף חיים 

אור שרגא ורבי משה שרגא.
50 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. מקופלת.

פתיחה: $100
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�3. Ketubah – Teheran, 1948  
Ketubah printed in golden ink. Teheran, 1948, 
for the marriage of Akagan Olian ben Shimon 
and Iran Kalimiya bat Meir Pinchasian.
On the bottom signatures and ink stamps of 
the community's rabbis, Rabbi Yosef Chaim Or 
Shraga and Rabbi Moshe Shraga.
50cm. Good condition. A few stains. Folded.

Opening Price: $100

��. כתובה ומסמכים בחתימת רבני מרוקו
כל  בדפוס.  מעוטרת  מסגרת  מפוארת.  1. כתובה 
חצי  בכת"י  שורות(  מ-30  )למעלה  הארוך  הכיתוב 

קולמוס נאה. קזבלנקא, תשכ"ח 1968. 
מימראן.  תרזה  תאמו  והכלה  בנבנשתי  דוד  החתן 
חתימות העדים מרבני קזבלנקא. רבי שמעון אבוחצירא 
ורבי אברהם מאמאן. קיום החתימות בחתימת וחותמת 
הרב הראשי רבי שלום משאש ]לימים, רבה הראשי של 

ירושלים[.
2. רשיון לשחיטת כפרות. הרבנות הראשית קזבלנקא. 

חתימת רבי שלום משאש.
3. יומן בית דין. ראבט, 1944-1943. 4 עמ', 12 פסקי 
אלאלוף,  אברהם  רבי  הדיינים:  הרבנים  בחתימות  דין, 

��. Ketubah and Documents with 
Moroccan Rabbis' Signature  
1. Fine Ketubah. Illustrated frame. The entire 
main body of text (more than 30 lines) in fine 
handwriting by pen. Casablanca, 1968.
The groom David Benbenisti and the bride 
Tamo Tirza Mimran. Witnesses signatures 
by the rabbis of Casablanca. Rabbi Shimon 
Abuchatzeira and Rabbi Avraham Maman. 
Signed and stamped by Chief Rabbi Shalom 
Mashash [later, chief rabbi of Jerusalem].
2. Permit to slaughter kaparot. Chief rabbin-
ate of Casablanca. Signature by Rabbi Shalom 
Mashash.
3. Beit-Din records. Rabat 1943-1944. 4 pages, 
12 rulings, with signatures of the dayanim: 
Rabbi Avraham Alaluf, Rabbi Chanon Chasson, 
Rabbi Ya'akov Walid, Rabbi Ya'akov Sabach. 
Records confirmed by Rabbi David Sabach's 
signature and ink stamp.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

צבאח.  יעקב  רבי  ואליד,  ן'  יעקב  רבי  חסון,  חנון  רבי 
אישור על כל היומן בחתימת וחותמת רבי דוד צבאח.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

�5. שטר על חליצה - אפנבך 1784 
יד. אפנבך, אדר תקמ"ד  כתב  על חליצה,  שטר בטחון 

.)1784(
אחיו טעבלי מתחייב  פינס מאפנבך,  ב"ר  איצק  הבעל 
לחלוץ לאשה ציפור ב"ר איצק דעגאגרערווילר. העדים: 
אברהם ב"ר משה מאופיבך ]אפנבך[ ואברהם ב"ר משה 

יהודה זצ"ל. 
לקיים  כהתחייבות  החתן,  אחי  ע"י  הניתן  בטחון  שטר 
מצות חליצה, אם תתאלמן בלא בנים. ההתחייבות כוללת 
תנאי של חוב כספי, במידה ואחי הבעל לא ירצו לחלוץ, 
ויעגנו את האשה שאסורה להנשא לאחרים ללא חליצה. 
נוסח שטר חליצה זה בנוי על ספר "נחלת שבעה" סימן 

כ"ב. )ראה קטלוג "קדם", מכירה 4 פריט 35(. 
דף כפול 32 ס"מ. מצב טוב מאד, קמטי וכתמי קיפול.

פתיחה: $250

65 64

63



 פברואר 2010 |  3�

��. שטר תוספת כתובה - תקפ"ד
תקפ"ד  טבת  שערנאווצקי,  כתובה,  תוספת  שטר 

.)1823(
כתובה  תוספת  לאשה  קובע  הבעל,  ע"י  שנכתב  שטר 
בסך של 740 זהובים פוליש, סה"כ יחד עם עיקר הכתובה 

900 זהובים, מלבד בגדים תכשיטים ומרגליות. 
מסמך נדיר ומעניין. כתיבה מפוארת.

35 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני קיפול. רישום בדף האחורי.

פתיחה: $250

��. Tosefet Ketubah Document – 
1823  
Tosefet Ketubah Document, Shernawtzky, 
1823.
Document written by the husband ensuring the 
wife an addition to the Ketubah - 740 gold coins 
Polish, total with the Ketubah 900 gold coins, 
apart from clothes jewelry and precious stones.
Rare and interesting document. Elaborate 
writing.
35cm. Very good condition. Folding marks. 
Writing on the back.

Opening Price: $250

�7. תעודת נישואין של רבי ראובן כ"ץ 
רבי  הגאון  של  שני  בזיווג  לחתונתו  נישואין,  תעודת 

ראובן כ"ץ. פתח תקוה, תשי"ח 1958.
כי  מאשר  "הריני  הרבנות:  אישור  התעודה  בשולי 
הנישואין של הזוג הנ"ל נערכו בפתח תקוה... ונרשמו 
בלשכת הרבנות" ובמקום חתימת הרב המורשה חתום 

ה"חתן" בעצמו ]![ שכיהן כרבה הראשי של העיר.
 ,)17705 הרבנים  אוצר  )תר"מ-תשכ"ד,  כ"ץ  ראובן  רבי 
ישראל.  ובארץ  ברוסיה  הרבנים  מגדולי  מופלג,  גאון 
בעל "דגל ראובן". כיהן כאב"ד אמדור וסטוויסק. בשנת 
תרצ"ב עלה לכהן כרב ראשי בפתח תקוה וראש ישיבת 
תשי"ד  בשנת  נעוריו  מאשת  התאלמן  בעיר.  לומז'ה 

זובשנת תשי"ח נשא לאשה את אלמנת המקובל הירוש
למי רבי אלעזר קניג מגבעת שאול.

23.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

�7. Marriage Certificate of Rabbi 
Reuven Katz  
Marriage certificate, second wedding of the 
Ga'on Rabbi Reuven Katz. Petach Tikva, 1958.
On the bottom rabinical confirmation: "I con-
firm that this wedding of the couple was held 
in Petach Tikva…and listed in the Rabanut" in-
stead of the authorized Rabbi the groom himself 
signed[!] as he was the Chief Rabbi of the city.
Rabbi Reuven Katz (1880-1963, Otzar 
Harabbanim 17705), an exceptional Ga'on, 
a leading Rabbi in Russia and Eretz Yisrael. 
Author of "Degel Reuven". Av-Beit-Din of 
Amdor and Stewisk. In 1931 moved to serve as 
Chief rabbi of Petach Tikva and head of Yeshivat 
Lomza in the city. His wife died in 1954 and 
in 1958 he married the widow of Rabbi Elazar 
Kenig of Givat Shaul.
23.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120

�5. Sh'tar Halitza – Offenbach 
1784  
A "Shtar Bitahon Al Halitza", handwritten. 
Offenbach, 1784.
The husband Itzik ben rav Piness from 
Offenbach. His brother Tebli is obliged to 
perform chalitza for wife Zippor, daughter of 
Itzik Degagrerweiler. Winesses: Avraham son 
of Moshe of Offenbach and Avraham son of 
Moshe Yehuda.
A collateral given by brother of the groom as an 
obligation to keep the Mitzvat Halitza should 
the bride be widowed with no sons. Obligation 
contains condition of financial debt in case the 
brother will refuse to perform Halitza in which 
case the wife will become Agunah and unable 
to remarry. The version of this Shtar Halitza is 
based on Sefer Nahlat Shiva'a chapter 22.
Double leaf, 32cm. Very good condition, folding 
creases and stains.

Opening Price: $250

66

67



  35 |  תמונות

�8. ציור רבי צבי הירש אשכנזי "חכם צבי"  
ציור צבעוני של רבי צבי הירש אשכנזי )על בקליט?(.

רבי צבי הירש אשכנזי )1660-1718(. רב קהילות אה"ו 
האשכנזים  קהילת  רב  ואנדסבק(,  המבורג  )אלטונה, 
באמסטרדם. עבר בקהילות רבות באשכנז ופולין וכיהן 
יעקב  רבי  בנו,  צבי.  חכם  שו"ת  בעל  בלבוב.  כרב  גם 
אביו  כשביקר  כי  בזכרונותיו,  מספר  היעב"ץ,   - עמדין 
החכם צבי באנגליה, ציירו בחשאי את תמונתו בשמן, 
בצורה מדוייקת, עד כי בראותו הציור "נרתעתי לאחור 
כאילו עומד חי". עוד הוא מספר כי מציור זה "נעשו... 

העתקות ונמכרות ביוקר...". ראה חומר מצורף.
במסגרת עם עטורים מוזהבים 14.5X12.5 ס"מ. מצב טוב. 

זכוכית קמורה. 

פתיחה: $200

�8. Painting of Rabbi Zvi Hirsch 
Ashkenazi "Chacham Zvi"  
Color painting of Rabbi Zvi Hirsch Ashkenazi 
(On Bakelite?)
Rabbi Zvi Hirsch Ashkenazi (1660-1718). Rabbi 
of Altoona, Hamburg and Andsbek, Rabbi 
of the Ashkenazi community in Amsterdam. 
Went through many communities in Ashkenaz 
and Poland and served as rabbi in Lvov. Author 
of  Chacham Zvi responsum book. His son, 
Rabbi Ya'akov Amedin, the Yabetz, tells that 
when Chacham Zvi visited England, his oil-
painting was drawn in secret, in an accurate 
way, and when he saw the painting "I stepped 
backwards as if I stood there alive". He also 
told that "many reproductions were made of 
this painting and were sold expensively".
Set in a frame with golden decorations 
14.5x12.5cm. Good condition. Domed glass.

Opening Price: $200

�9. תמונת הרב משה יהודה רבינוביץ 
בהורודנא.  מו"צ  רבינוביץ,  יהודה  משה  הרב  תצלום 

הורודנא, ]תרע"ו[ 1916. 
"תאר פני הרב הגאון הצדיק ר' משה יהודה ראבינאוויץ 

זצלה"ה מו"צ דהוראדנא".
מתואר בלוח ומתוארך "1916... גרודנו" בלועזית.

ספר  תרמ"ג  בשנת  הוציא  רבינוביץ  יהודה  משה  רבי 
מסלנט,  ישראל  רבי  פטירת  על  וכבד"  גדול  "מספד 
על  בדורו,  הרבנים  גדולי  עם  חתום  תרע"ב  בשנת 
"תורת  ישיבת  בענין  מבריסק  להגר"ח  הידוע  המכתב 

חיים" בירושלים - ראה חומר מצורף.
15X10.5 ס"מ. מודבק לקרטון 20X15 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $100

�9. Picture of Rabbi Moshe 
Yehuda Rabinowitz  
Photograph of Rabbi Moshe Yehuda Rabinowitz, 
Rabbi of Horodna. Horodna 1916.
"The countenance of the righteous Gaon 
Rabbi Moshe Yehuda Rabinowitz zt'l Rabbi of 
Horodna". Described and dated "Grodno 1916".
In 1883 Rabbi Moshe Yehuda Rabinowitz pub-
lished a book called "The Great Eulogy" about the 
death of Rabbi Yisrael Salanter. In the year 1912, 
he signed together with the greatest rabbis of his 
generation, on the well-known letter to Rabbi 
Chaim Brisker concerning the "Torat Chaim" 
Yeshiva in Jerusalem – see enclosed material.
10.5x15cm. Mounted on cardboard 15x20cm. 
Fair condition.

Opening Price: $100
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71. שלש תמונות - הגר"א, הגר"ח מבריסק 
והרב ריינס

הרמן  הצייר  מאת  רבנים  איורי  של  הדפסים  שלושה 
שטרוק.

תמונות: הגר"א מווילנא, רבי חיים סולובייצ'יק )הגר"ח 
מבריסק(, רבי יצחק יעקב ריינס.

3 דפים בהדפסה ליטוגרפית, 21 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $150

72. אוסף תמונות רבנים 
גלויה  בגודל  קרטון  על  מודפסות  רבנים  תמונות   117
)לא מחולקות חלוקה של גלויה בצדן האחורי(. הוצאת 
בית מסחר ספרים וטליתות יהושע שפירא, לודז'. חלקן 

חתומות מאחור בחותמת ההוצאה.
אדמו"רים  תמונות  והרבה  הגר"א  הרשב"י,  תמונות 

ורבנים )חלק מהתמונות אינן מוכרות כיום(.
מצב בינוני עד טוב מאד. רוב התמונות בגודל גלויה. מספר 

תמונות גדולות יותר.

פתיחה: $300

71. Three pictures – the Vilna 
Ga'on, Rabbi Chaim of Brisk and 
Rabbi Reines  
Three printings of illustrations of Rabbis, by 
the artist Herman Shtruk.
Pictures: The Vilna Ga'on, Rabbi Chaim 
Soloveichik of Brisk, Rabbi Yitzchak Ya'akov 
Reines.
3 pages in lithographic print, 21cm. 
Good condition.

Opening Price: $150

70. תמונת רבי חיים הכהן – אלג'יר-מרוקו 
הכהן  חיים  כמוהר"ר  המפורסם  הגדול  הרב  תמונת 
זצוק"ל, נתבש"מ ]=נתבקש בישיבה של מעלה[ באחד 
חשון תרפ"ה לפ"ק". אלג'יר, תרצ"ה 1935 בערך, בדפוס 

.Marcel Léon
בראש התמונה ציורי כתר תורה וכתר כהונה, בתחתית 
הכהן  חיים  "רבי  בצרפתית:  וכיתוב  שופרות  עיטורי 

מפאס )מרוקו(".
רבי חיים הכהן )תקצ"ו 1836 - תרפ"ה 1924(. נולד בעיר 
האחרונות  בשנותיו  בה.  ונקבר  כמו"ץ  בה  כיהן  פאס, 
ביום  הישיבה.  בני  ולמד בעל-פה עם  עיניו  כבה מאור 
בו הובא לקבורה ציוו רבני העיר לסגור החנויות ואסרו 

לעסוק במסחר עד לאחר הקבורה.
41.5 ס"מ. מצב טוב. מעט קמטים וכתמים בצדה האחורי.

פתיחה: $250

70. Picture of Rabbi Chaim Ha-
Cohen – Algiers-Morocco  
Picture of Rabbi Chaim Ha-Cohen who died on 
one Cheshvan 1925. Algiers ca. 1935, printed by 
Marcel Léon.
On upper part of the picture drawings of a 
Torah-crown and Kehunah-crown, on the lower 
part - drawing of Shofar and French writing: 
"Rabbi Chaim Ha-Cohen of Fez (Morocco)".
Rabbi Chaim Ha-Cohen 1836-1924). Born in 
Fez where he served as Rabbi and was buried. 
When he grew old he lost his eye sight and 
he learned by heart with his disciples. On his 
burial day the city's rabbis instructed to close of 
shops and stop all commercial activities until 
after the funeral.
41.5cm. Good condition. Some creases and stains 
on back side

Opening Price: $250
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72. Collection of Pictures of 
Rabbis  
117 pictures of rabbis printed on cardboards 
the size of postcards (not divided as postcards 
in back). Published by the Yehoshua Shapira 
Book and Tallis Store, Lodz. Some are stamped 
in back by the ink-stamp of the publishing.
Pictures of the Rashbi, the Vilna Ga'on, and 
many pictures of Rebbes and rabbis (some are 
not known today). 
Fair through very good condition. Most of the 
pictures are post-card size; several are larger.

Opening Price: $300

73. אלבום תמונות - תלמוד תורה פרדס כץ 
בני ברק

שם  על  אליעזר"  "אהלי  תורה  תלמוד  תמונות  אלבום 

�7. תלמוד תורה וישיבה "מאה שערים" 
בירושלים – תצלום מקורי 

וישיבת  התלמוד-תורה  חניכי  "תמונת  מקורי:  תצלום 
ובית-התבשיל  והת"ת  הגדולה  הישיבה  של  הבחורים 
'מאה שערים' בעה"ק ירושלם תוב"א". ירושלים, צדוק 

בסן, ]שנות ה-20[.

73. Photo Album – Pardes Katz 
Talmud Torah, Bnei Brak  
Photo Album of the Ohalei Eliezer Talmud 
Torah (named for Rabbi Dessler), in Pardes 
Katz, Bnei Brak. Beit Ya'akov School for girls, 
Pardes Katz, Bnei Brak.
Pictures of teachers and their students, and 
various candid shots of school life. [One of the 
teachers depicted is Rabbi Moshe Irenstein, 
who later served as mayor of Bnei Brak].
List of the schools' development from the time 
of its foundation in 1950, until 1955.
File containing 11 Bristol-board leaves. 34.5cm. 
45 pictures, 13x18.5. The pictures are in very good 
condition. The file is in good condition, with tears 
and stained by time.

Opening Price: $120

7�. "Mea Shearim" Talmud Torah 
and Yeshiva in Jerusalem – 
Original Photograph  
Original photograph: Picture of the educated 
children of the Talmud Torah and the Students 
of the High School and Public-Kitchen 'Mea 
Shearim' at Jerusalem, Palestine. Tzadok 
Bassan, late 1920's.
On bottom left corner, traces of photographer's 
stamp.
28cm. Good condition. Cut borders.

Opening Price: $300

הרב דסלר, פרדס כץ בני ברק. בי"ס לבנות בית יעקב 
פרדס כץ בני ברק.

זתמונות מורים ותלמידיהם, מורות ותלמידותיהן ותמו
נות שונות מהווי בתי הספר. ]אחד המורים הוא משה 

אירנשטיין, מי שכיהן לימים כראש עיריית בני ברק[. 
רשימות התפתחות מיסוד בית הספר בשנת תש"י 1950 

עד שנת תשט"ו, 1955.
 8.5X13 תמונות   45 ס"מ.   34.5 בריסטול.  דפי   11 תיקיה, 

עם  טוב,  במצב  התיקייה  מאד.  טוב  המצב  התמונות  ס"מ. 

כתמי זמן וקרעים.

פתיחה: $120

בפינה התחתונה משמאל שרידי הטבעת חותמת הצלם.
28 ס"מ. מצב טוב. שוליים חתוכים. 

פתיחה: $300
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75. תנ"ך מיניאטורי בתוך תליון – וורשא, 
1895

המסורה.  פי  על  היטב  מדויק  וכתובים,  נביאים  תורה 
 1895 ]תרנ"ה  ורשה,  שאלטץ.  מ.  מנחם  הממציא 

בערך[. 
תנ"ך מיניאטורי, 30X22 מ"מ. נתון בתוך נרתיק מתכת 
עגולה.  וזכוכית-מגדלת  עיטורים  בחזיתו  זהב,  מצופה 

בראש הנרתיק עיגול מתכת, לתלייה על חוט.
גודל מירבי כולל הנרתיק: 42X25 מ"מ. הספר במצב טוב, 

במצב  הנרתיק  חלקית.  מנותקים  ודפים  מנותקת  עטיפה 

טוב. 

פתיחה: $1200

75. Miniature Tanach in a 
Pennant - Warsaw, 1895 
Torah, Nevi'im, and Ketuvim, precise and ac-
cording to the mesorah. Invented by Menachem 
M. Shultz. Warsaw, [c. 1895].
Miniature Tanach, 22x30mm. Contained in a 
metallic case, plated with gold, with decora-
tions on the front as well as a round magnify-
ing glass. At the top of the case there is a round 
metal circle, for hanging it on a string.
Maximum dimensions including pennant: 
25x42mm. The book is in good condition, the 
cover is detached and the pages are slightly de-
tached. The pennant is in good condition.

Opening Price: $1200

�7. ספר שמואל – לידן, שפ"א - מיניאטורה
ספר שמואל. לידן, ]שפ"א 1621[.

עמוד  ולטינית  עברית  הספר  בגוף  בלטינית.  הקדמה 
מול עמוד. בשוליים הימניים של הטקסט העברי נתנו 

שורשי מלים נבחרות.
בשולי מספר דפים הערות בכתב-יד )לטינית ועברית(. 
]366[ דף, 13 ס"מ. מצב טוב. כתמים. שער בלוי. כריכת קלף 

מקורית, משופצת. 

פתיחה: $800

7�. Sefer Shmuel – Leiden, 1621 
– Miniature  
Sefer Shmuel. Leiden, 1621.
Latin forward. Text in Hebrew and Latin page 
facing page. On right margins of the Hebrew 
text, roots of selected words.
On margins of a few pages - handwritten com-
ments (Latin and Hebrew).
[366] leaves, 13cm. Good condition. Stains. Worn 
title-page. Original parchment binding, restored.

Opening Price: $800
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77. הגדות מיניאטוריות 
וילנה,  תבשילין.  עירובי  עם  פסח  של  הגדה  1. סדר 

תרע"ב ]1912[.
7.5 ס"מ. 

2. הגדה של פסח. ירושלים, תשי"ט 1959 ע"י המדפיס 
ליפשיץ. פקסימיליה של הגדת ונציה ת"ק.

8X6.5 ס"מ.

ע"י   1960 תש"ך  ירושלים,  פסח.  של  3-4. הגדה 
המדפיס ליפשיץ.

5X3.5 ס"מ. שני עותקים עם עטיפה בצבעים שונים.

מנחת  אנגלית.  שפת  העתקת  עם  פסח  של  5. הגדה 
זכרון מגמילות חסד "עזרת ירושלם". ירושלים, ]תרפ"ח 

1928 בערך[. יערי 2087.
10.5 ס"מ.

מצב משתנה.

פתיחה: $300

78. חמשה ספרים מיניאטוריים 
1. תפלת ישראל כולל תפלות כל השנה. פראג, 1916. 
9 ס"מ. מהד' זו אינה מופיעה בתקליטור מפעל הביבז

ליוגרפיה ואצל וינוגרד ורוזנפלד.
2. ]סידור[ מנחה קטנה. פראג, ]תרע"ז[ 1917. עברית 

עם תרגום לגרמנית.
10 ס"מ.

הביב מפעל  בתקליטור  מופיעה  אינה  זו  זמהדורה 
ליוגרפיה ואצל וינוגרד ורוזנפלד. 

 1925 ]תרפ"ה  ורשה,  פרושים.  עם  זוטא  3-4. חומש 
בערך[. חלקים ג'-ד' – ויקרא ובמדבר בלבד.

8 ס"מ.

תרצ"ב  ליוורנו,  ספרדים.  ק"ק  כמנהג  תפלה  5. בית 
.]1932[

10.5 ס"מ.

מצב משתנה.

פתיחה: $300

77. Miniature Pesach Haggadahs  
1. Pesach Haggadah with Eiruvei Tavshilin. 
Vilna, 1912.
7.5cm.
2. Pesach Haggadah. Jerusalem, 1959 by 
the printer Lifshitz. Facsimile of the Venice 
Haggadah.
8x6.5cm.
3-4. Pesach Haggadah. Jerusalem, 1960 by the 
printer Lifshitz.
5x3.5cm. Two copies with different colored 
dust-jackets.
5. Pesach Haggadah with English text. 
Memorabilia from Gemilut Chesed "Ezrat 
Yerushalem". Jerusalem, ca. 1928. Ya'ari 2087.
10.5cm. 
Various conditions.

Opening Price: $300

78. Five Miniature Books  
1.  Tefilat Yisrael siddur with year round 
prayers. Prague, 1916.
9cm.
This edition does not appear in the Bibliography 
Institute CD nor with Winograd and 
Rosenfeld.
2. [Siddur] Mincha Ketana. Prague, 1917. 
Hebrew with translation into German.
10cm.
This edition does not appear in the Bibliography 
Institute CD nor with Winograd and Rosenfeld.
3-4. Miniature Five Books of Moses with 
commentary. Warsaw, ca. 1925. Parts III-IV 
– Vayikra and Ba-Midbar only.
8cm.
5. Beit Tefilah, Sephardi version. Livorno, 
1932. 10.5cm.
Various conditions.

Opening Price: $300
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80. ברכת המזון / חומר ביד היוצר 
- מיניאטורות 

1. חומר ביד היוצר, פירוש על הפזמון כי הנה כחמר, 
 76  .1868 ]תרכ"ח[  זיטומיר,  פאפנהיים.  שלמה  רבי 

במקום 80 עמ' ]חסרים 4 עמ' בסוף[, 10.5 ס"מ.
וקריאת שמע, אלעס מיט עברי  2. סדר ברכת המזון 

דייטש. וילנה, ללא שנת הדפסה. 11 ס"מ.

מצב משתנה.

פתיחה: $250

80. Birkat Ha-Mazon / Chomer 
Beyad Ha-Yotzer – Miniatures  
1. Chomer Beyad Ha-Yotzer, interpretation 
of the verse Ki Hine Kachomer, Rabbi Shlomo 
Papenheim. Zhytomyr, 1868. 76 instead of 80 
pages [4 last pages missing], 10.5cm.
2. Seder Birkat Ha-Mazon and Kriat Shema, 
with Yiddish-Deutsch translation. Vilna. No 
printing year. 11cm.
Various conditions.

Opening Price: $250

79. Venice – Two Miniature Books  
1. Machzor Shel Mo'adim [according to 
Sephardi custom]. Venice, 1736. Part II: prayers 
for Succoth, Simchat Torah, Pesach and Sir Ha-
Shirim, Shavuot and more. 
134 pages, 10.5cm. Good condition. Original 
leather binding a little torn, gilded leaves cutting.
2. Sefer Parshiyot with cantillation notes, for 
Shabbat, Mincha and Monday and Thursday. 
Venice, 1737. 
54 leaves, 11.5cm. Fair condition. Many stains. 
Original binding partly detached.

Opening Price: $250

79. ונציה – שני ספרים מיניאטוריים 
1. מחזור של מועדים ]כפי מנהג ק"ק ספרדים[. ונציה, 
]תצ"ו 1736[. חלק שני: תפלות לסוכות, שמחת תורה, 

פסח ושיר השירים, שבועות ועוד. 
עור מקורית קרועה  כריכת  10.5 ס"מ. מצב טוב.  דף,  רכד 

מעט, חיתוך דפים מוזהב.

למנחה  בשבת  שקורין  הטעמים  עם  פרשיות  2. ספר 
ולשני וחמישי. ונציה, ]תצ"ז 1737[. 

נד דף, 11.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. כריכה מקורית 

מנותקת חלקית. 

פתיחה: $250
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81. מחזור מיניאטורי – ורשה, תרמ"ו-תרמ"ז 
קרובות, מחזור מדויק היטב ע"פ דיוקו של המנוח ר' 
וואלף היידענהיים ורשה, תרמ"ו-תרמ"ז ]1886-1887[. 

ו' כרכים בלבד מתוך ט' במקור. 
חלק שני ליום ב' ר"ה; חלק שלישי כל נדרי; חלק חמישי 
ליום א' וב' סוכות; חלק שישי שמיני עצרת וש"ת; חלק 
שמיני לשחה"פ וז"ח פסח; חלק תשיעי לחג השבועות. 
השער  את  חסרים  כרכים  שני  כרך.  בכל  שערים  שני 

הראשון.
חמישי  חלקים  למעט  טוב,  במצב  הספרים  גוף  ס"מ.   7.5

כריכות  חסרות.  ופינות-דפים  חסרים  דפים  בהם  ושישי 

קרועות ובלויות מאד.

פתיחה: $180

81. Minature Machzor – Warsaw 
1886-1887 
Very exact and accurate machzor according to 
Rav Wolf Heidenheim. Warsaw 1886-1887. 6 
volumes out of original 9.
Second volume for second day of Rosh Hashana; 
third volume Kol Nidrei; fifth volume for first 
two days of Succot; sixth volume Shemini 
Atzeret and Simchat Torah; eighth volume for 
Chol Hamoed and last days of Pesach; ninth 
volume for Shavuot.
Two title pages in each volume. First title page 
is missing from two volumes.
7.5cm. Body of books is in good condition, except for 
volumes five and six which have missing pages and 
missing corners. Very worn and torn bindings.

Opening Price: $180
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82. חמשה חומשי תורה עם אור החיים – סלאויטה, תקע"ח
חמשה חומשי תורה עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, ופירוש אור החיים. סלאויטה, ]תקע"ח 

1818[ בדפוס רבי משה שפירא. שם החומש ומקום הדפוס נדפסו בשערים בדיו אדומה. 
מהדורת  במיוחד  ונדירה  חביבה  החסידות,  בעולם  יסוד  כספר  התקבל  החיים"  "אור  ספר 

סלאוויטא, שנדפסה על-ידי הרב הקדוש רבי משה שפירא, בנו של רבי פנחס מקוריץ.
בראשית: רמב דף; שמות: רסח דף; ויקרא: קעו דף; במדבר: ר' דף; דברים: קצד דף. 22 ס"מ.

נייר לבן וכחול. מצב בינוני-טוב. חותמות וחתימות בעלים ברוסית. בכל הכרכים ניכרים כתמים ובלאי 

בדפים וכן שיקום מקצועי בדפים ראשונים ואחרונים. בכרך ויקרא חלק מן השער הושלם מטופס 

אחר )ניכר בפרט השנה(; בכרך במדבר דף השער אינו מקורי ופרטי המדפיס בו נלקחו מטופס אחר 

משנת, תקפ"א, 3 הדפים האחרונים בו מצולמים. 

חמשה כרכים בכריכות עור חדשות מפוארות. בשדרות הכרכים נטבעו שם החומש ומקום 
הדפוס וכן נטבע בטעות "תקע"ג" במקום "תקע"ח".

פתיחה: $7500

82. Pentateuch with Ohr HaChaim Commentary – Slavita, 
1818 
Pentateuch with Targun Onkelus, Rashi, and Ohr HaChaim commentary. 
Slavita, [1818], Rabbi Moshe Shapira Print.
Five volumes in elaborate leather bindings. The name of the Chumash and place 
of print are printed on the title-pages in red ink. The names and places of print are 
also embossed on the spines, and the year 1813 was accidentally embossed instead 
of 1818. The book Ohr HaChaim has been accepted as a fundamental book in the 
Chasidic world, and the Slavita edition is particularly liked, as it was printed by the 
holy Rabbi Moshe Shapira, son of Rabbi Pinchas of Koritz.
Breishit: 244 leaves; Shemot: 268 leaves; Vayikra: 176 leaves; Bamidbar: 200 leaves; 
Devarim: 194 leaves. 22cm. White and blue paper. Fair-good condition. Owners' 
signatures and ink-stamps in Russian. In the Vayikra volume, some of the title-page 
was made from a different copy (as evident by the year written); in the Bamidbar 
volume, the title-page is not original and the printer details were taken from an 1821 
edition, and its last 3 leaves are photocopied.

Opening Price: $7500

דפוסי סלאוויטא וזיטומיר
Books Printed in Slavita and Zhitomir
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83. תקון ליל שבועות – סלאוויטה, תק"ף 
סלאוויטה,  רבא.  והושענא  שבועות  ליל  תקון  סדר 

תק"ף ]1819[ בדפוס רבי משה שפירא.
"על פי הסדר מספר שני לוחות הברית וכוונת השמות 
שנדפס  בתיקון  שהיה  המעלות  כל  עם  ז"ל,  מהאר"י 

באמשטרדם ומעלות יתרות".
הספר  שם   .1819 משנת  הצנזור  רשיון  השער  בדף 

ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה. 
חתימה וחותמת בעלים מטושטשות בדף השער.

בינוני-טוב.  מצב  כחלחל.  נייר  ס"מ.   17.5 דף,  פב  קלח, 

שוליים מעט קצוצים. דפים ראשונים ואחרונים מוכתמים. 

דף השער שוקם שיקום מקצועי. כריכת עור מודרנית.

פתיחה: $2500

�8. תקוני הזוהר – סלאויטה, תקפ"ו 
שמעון  רבי  האלוקי  התנא  שחבר  הזוהר,  תקוני  ספר 
רבי משה  בדפוס   ]1826 ]תקפ"ו  סלאויטה,  יוחאי.  בר 

שפירא. שם הספר ומקום הדפוס נדפסו בדיו אדומה.
הסכמות רבי מרדכי ב"ר נחום מטשרנוביל ברדיטשוב, 

רבי חיים הכהן מפינסק ורבי אפרים מסדילקוב. 
כהנא"  ברוך  "הק'  בכ"י:  בעלים  חתימת  השער  בדף 
דוב  "הק'  וחותמת  ה-19?[  המאה  בסוף  צפת  ]מרבני 
לשותפי  קשור  שהוא  ]ייתכן  ממאהלוב"  סגל  בר"י 

המדפיס רבי משה שפירא מסלאויטה[. 
רבים  נזקי-עש  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   21 דף,  מט-קנה  נ, 

משוקמים שיקום מקצועי. כתמים.

פתיחה: $700

83. Tikkun Leil Shavuot – Slavita, 
1819  
Seder Tikkun Leil Shavuot and Vi'Hosha'ana 
Rabba. Slavita, 1819, printed by Rabbi Moshe 
Shapira.
"Based on the order in the Shla, with Kavanot 
of the Holy Names based on the Arizal, with 
all the advantages of the Tikkun printed in 
Amsterdam and more".
On the title-page, there is a license from the 
censor, 1819. The book's name and place of 
print are in red ink.
Blurred signature and owner's stamp on the 
title-page.
138, 82 leaves, 17.5cm. Fair-good condition. 
Bluish paper. Slightly cropped edges. First and 
last leaves are stained. The title-page has been 
professionally restored. Modern leather binding.

Opening Price: $2500

8�. Tikkunei HaZohar – Slavita, 
1826  
The book Tikkunei HaZohar, by the holy 
Tanna Rabbi Shmin Bar Yochai. Slavita, [1826], 
printed by Rabbi Moshe Shapira.
Approbations of Rabbi Nachum of Chernobel-
Berdichev, Rabbi Chaim Ha-Cohen of Pinsk 
and Rabbi Efraim of Sadilkov. The book's name 
and place of print are in red ink.
One the title-page there is a handwritten owner's 
signature: Baruch Cahana [Rabbi of Safed at end 
of 19th century?] and ink-stamp of Dov Ber' Segal 
of Mahlov [possibly connected to the partners of 
the publisher, Rabbi Moshe Shapira of Slavita].
50, 49-155 leaves, 21cm. Fair-good condition. 
Many moth damages, professionally restored. 
Stained.

Opening Price: $700
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�8. מסכת ערכין – סלאויטה, תקפ"א 
מסכת ערכין מן תלמוד בבלי. דפוס רבי משה שפירא 

הרב מסלאויטה, תקפ"א ]1821[. 
שערים נפרדים למסכת תמורה, כריתות ומעילה. בדף 
הרמב"ם  לפירוש  השייכים  "צורות  תרשימי  האחרון 

במסכת מדות וצורת בית המקדש השני". 
חתימות וחותמת בעלים ברוסית.

נייר תכלת. מצב בינוני- לז; לה; ל; מב, ]ב[ דף, 33.5 ס"מ. 

כריכה  וקרוע,  מנותק  השער  דף  כתמים.  נזקי-עש,  גרוע. 

מנותקת. 

פתיחה: $180

87. משניות סלאויטה – שלושה כרכים
שלושה כרכים, משניות סלאויטה עם פירוש הגאונים 
רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יום טוב. סלאויטה, 
תקע"ה-תקע"ו ]1815-1816[. נדפסו על-ידי הרב משה 

שפירא.
1. חלק שלישי: סדר נשים. קעד דף. 
2. חלק רביעי: סדר נזיקין. רטז דף. 

8�. Erchin Tractate – Slavita, 
1821  
Erchin tractate of the Babylonian Talmud. Rabbi 
Moshe Shapira of Slavita Printing Press, 1821.
Separate title pages for Tractates Temurah, 
Kritut and Me'ila. On last leaf, sketches of 
"shapes belonging to the Rambam commentary 
on Tractate Middot, and the configuration of 
the Second Temple".
Owners' signatures and ink-stamp in Russian.
37;35;30;42, [2] leaves, 33.5cm. Pale blue paper. 
Fair-poor condition. Moth damages, stains. Title-
page detached and torn, binding detached.

Opening Price: $180

87. Slavita Mishnayot – Three 
Volumes  
Three volumes of Slavita Mishnayot, with com-
mentary of the Ge'onim Rabbeinu Ovadia of 
Bartenura and Tosfot Yomtov. Slavita, 1815-
1816. Printed by Rabbi Moshe Shapira.
1. Third Part: Seder Nashim. 174 leaves.
2. Fourth Part: Seder Nezikin. 216 leaves.
3. Sixth Part: Seder Taharot. 262 leaves. This 
volume does not appear in the Bibliography 
Institute CD.
Fair-poor condition. Partially detached covers, 
loose pages. Omissions on title pages and last 
pages of all volumes. In the second volume, some 
pages are detached. Leather binding.

Opening Price: $300

85. שולחן ערוך – סלאויטה, תק"ף 
רבי  היטב,  באר  עם  חיים  אורח  מטור  ערוך  שלחן 
יוסף קארו. סלאויטה, ]תק"ף 1820[ בדפוס רבי משה 

שפירא.
נייר כחלחל. רישומי וחתימות בעלים.

מהדפים  חלק  בינוני.  מצב  ס"מ.   23 דף,  קו   ,]1[ קצא,   ,]4[

קרועים ובלויים. כריכת עור בלויה.

פתיחה: $150

85. Shulchan Aruch – Slavita, 
1820  
Shulchan Aruch Orach Chaim, by Rabbi Yossef 
Caro. Slavita, 1820 printed by Rabbi Moshe 
Shapira.
Bluish paper. Ownership inscriptions and 
signatures.
[4]191, [1], 106 leaves, 23cm. Fair condition. Part 
of the leaves are worn and torn. Worn leather 
binding.

Opening Price: $150

אינו  זה  כרך  דף.  רסב  טהרות.  סדר  שישי:  3. חלק 
מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

מצב בינוני-גרוע. כריכות מנותקות חלקית ודפים רופפים. 

חוסרים בשערים ובדפים האחרונים של כל הכרכים. בכרך 

השני דפים מנותקים. כריכות עור.

פתיחה: $300
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88. שערים – דפוסי סלאויטה וזיטומיר
23 שערים של דפוסי סלאויטה וזיטומיר, שנדפסו בידי 

רבי משה שפירא, בנו ונכדיו.
שערים מדפוסי סלאויטה: מחזור מן ראש השנה ויום 
רגלים  )דיו אדומה(; מחזור מן שלש  הכפורים, תקצ"ו 

זקרבן אהרן, חלק שני; מחזור מן ראש השנה ויום הכפו
רים ושלש רגלים, תקצ"ו; משניות סדר נזיקין, תקפ"ב; 
משניות סדר טהרות, תק"ץ; מחזור מן ראש השנה ויום 
רגלים,  שלש  מן  מחזור  תר"ב;  ראשון,  חלק  הכפורים, 
חלק שני, תר"ב )"נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים 
חלק  המגיד,  תקצ"ד;  שני,  חלק  המגיד,  בסלאוויטא"(; 
שלישי, תקצ"א; המגיד, חלק רביעי, תקצ"ד; כתנות אור 

– עין יעקב.
שערים מדפוסי זיטומיר: תהלים עם מעמדות, תרכ"ה; 
ויקרא(,  )ספר  הזוהר  ספר  תרי"ז;  שבועות,  ליל  תיקון 
תרכ"ג; חק לישראל, ויקרא, תרי"ז; חק לישראל, במדבר, 
סדר  משניות  תרט"ז;  דברים,  לישראל,  חק  תרט"ז; 
זרעים, תרי"ז )שני שערים שונים(; משניות סדר נזיקין, 
תרי"ח; ספר דברים מחמשה חומשי תורה, תר"ך; כתבי 
קדש מכתובים, חלק שישי, תרכ"ו; מנורת המאור נפש 

יהודה, חלק שני; תרי"ב. 
בחלקם כיתוב בכ"י, חותמות וחתימות בעלים.

חלקם  פגומים.  השערים  מן  חלק  משתנים.  ומצב  גודל 

משוקמים שיקום מקצועי. בחלקם נמצאים גם מספר דפים 

ראשונים.

פתיחה: $2500

88. Title-Pages – Slavita and 
Zhitomir Printings  
23 title-pages of Slavita and Zhitomir books, 
printed by Rabbi Moshe, his sons and 
grandsons.
Title-pages from Slavita: Rosh Hashana 
and Yom Kippur Machzor, 1836 (red ink); 
Korban Aharon Festival Machzor, Part Two; 
Rosh HAshana, Yom Kippur, and Fetiva 
Machzor, 1836; Mishnayot Seder Nezikin, 
1822; Mishnayot Seder Tahorot, 1830; Rosh 
Hashana and Yom Kippur Machzor, Part 
One, 1842; Festival Machzor, Part Two, 1842 
("Printed in Yozefov in a print that was origi-
nally in Slavita"); HaMaggid, Part Two, 1834; 
HaMaggid, Part Three, 1831, HaMaggid, Part 
Four, 1834; Kutnot Ohr – Ein Ya'akov.
Title-pages from Zhitomir:  Tehilim with 
Ma'amadot, 1865; Tikkun Leil Shavout, 
1857; Zohar (Vayikra), 1863; Chok Liyisrael, 
Vayikra, 1857, Chok Liyisrael, Bamidbar, 1856; 
Chok Liyisrael, Devarim, 1856; Mishnayot 
Seder Z'ra'im, 1957 (two separate title-pages); 
Mishnayot Seder Nezikin, 1858; Sefer Devarim, 
1860; Books of Ketuvim, Part Six, 1866; Menorat 
HaMa'or Nefesh Yehuda, Part Two, 1852.
Some have handwritten inscriptions, and 
owners' ink-stamps and signatures.
Size and condition varies. Some of the title-pages 
are damaged, some are professionally restored. 
Some also have a few first leaves.

Opening Price: $2500
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89. סלאויטה וזיטומיר – שלושה ספרים 
]תקפ"ב  סלאויטה,  בבלי.  תלמוד  מן  חולין  1. מסכת 
כרוך בטעות  רבי משה שפירא. דף כט  1822[ בדפוס 
מנותקים  דפים  חסרים,  דפים  השער.  דף  אחרי 

ופגומים.
מהזוהר  סיפורים  ביידיש,  מוסר  ספר  צופים,  2. נופת 
על-פי פרשיות התורה, רבי צבי הירש חוטש. זיטומיר, 
תרכ"ג 1863 בדפוס נכדי הרב מסלאויטה. דף קנא חסר 

בחלקו, הטקסט הושלם בכ"י. 
3. מסכת ראש השנה מן תלמוד בבלי. זיטומיר, תרכ"ד 

1864 בדפוס נכדי הרב מסלאויטה. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

90. תלמוד בבלי – זיטומיר 
תרי"ח-תרכ"ד  זיטומיר,  בבלי.  תלמוד  כרכי  עשרים 

1858-1864 בדפוס נכדי הרב שפירא מסלאויטה.
כריכות ישנות זהות עם שדרות עור מעוטרות.

)על  תרמ"ב  וילנה,  מדפוס  הושלם  מציעא  בבא  כרך 
נייר חצי ריגאל(. כרך שבועות-עבודה זרה וכרך חולין 

צורפו מש"ס זיטומיר אחר. 
ראה  לכרך.  מכרך  משתנה  טוב,  מצב  ס"מ.   36 כרכים.   20

רשימה מצורפת עם פירוט המסכתות בכל כרך וכרך.

פתיחה: $1500

89. Slavita and Zhitomir – Three 
Books  
1. Tractate Chulin, Babylonian Talmud. Slavita 
1822 published by Rabbi Moshe Shapira. Page 
29 was accidentally bound after the title-page. 
Missing pages, some detached and damaged 
pages.
2. Nofet Zufim, Yiddish book of ethics, stories 
from the Zohar according to the weekly Torah 
portion, Rabbi Zvi Hirsh Chutch. Zhitomir, 
1863 published by the grandchildren of the 
Slavita Rabbi. Page 151 is partially missing; the 
text was completed by hand.
3. Tractate Rosh Hashana, Babylonian Talmud. 
Zhitomir, 1864, published by the grandchildren 
of the Slavita Rabbi.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $250

90. Babylonian Talmud 
– Zhitomir  
Twenty volumes of the Babylonian Talmud. 
Zhitomir, 1858-1864, printed by grandsons of 
Rabbi Shapira of Slavita.
Old identical bindings with decorated leather 
spines.
Baba Metziah volume was completed in Vilna 
Printing Press, 1882 (on half-regal paper). Sh'vuot-
Avodah Zarah volume and Chulin volume were 
added from another Zhitomir Talmud.
20 volumes. 36cm. Good condition, varying 
among volumes. See enclosed detailed list of trac-
tates in each and every volume.

Opening Price: $1500
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91. שולחן ערוך - זיטומיר - חתימות 
והגהות רבי חיים סתהון

אשלי רברבי, שולחן ערוך חלק יורה דעה, סימנים א-
רבי  דפוס   .1865-1866 תרכ"ה-תרכ"ו  זיטאמיר,  קכב. 

אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא.
שערים מיוחדים להלכות טריפות, מליחה, בשר בחלב 

מטש אהרן  רבי  האדמו"ר  של  הסכמתו  זותערובות. 
ורישומי  חתימות  שפירא[.  רא"ל  של  ]מחותנו  רנוביל 
בעלות של הגאון רבי חיים סתהון, הגהות רבות לאורך 

הספר בכתיבת רש"י של רבי חיים ]רובן קצרות[.
רבי חיים סתהון )תרל"א-תרע"ח, אוצר הרבנים 6100(. 
מנשה  רבי  של  בנו  חיים",  "ארץ  בעל  צפת,  של  רבה 

מטלב סתהון, רבה של ארם צובה וצפת.
מספור דפים לא רציף, 31.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נקבי עש 

כריכה  נוספים.  ודפים  השער  בשולי  משוקמות  ופגיעות 

בלויה.

פתיחה: $200

91. Shulchan Aruch – Zhitomir 
– Signatures and Glosses of Rabbi 
Chaim Sethon  
Ashlei Ravrevei, Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, 
chapters 1-122. Zhitomir, 1865-1866. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapira, grandson of the 
Slavita Rabbi.
Special chapters on the laws of non-kosher ani-
mals, koshering, milk and meat. With approba-
tions of Rabi Aharon of Chernobel [mechutan 
of Rabbi A.L. Shapira]. Signatures and owner-
ship inscriptions of Rabbi Chaim Sethon, many 
glosses throughout the book in R' Chaim's 
Rashi script [mostly short].
Rabbi Chaim Sethon (1871-1918, Otzar 
Harabbanim 6100) Rabbi of Safed, author of 
Eretz Hachaim, son of Rabbi Menashe Matlev 
Sethon, Rabbi of Aram Tzova and Safed.
Non-consecutive pagination, 31.5cm. Good-fair 
condition, moth holes and restored damages 
at the edge of the title-page and on more pages. 
Worn binding.

Opening Price: $200

92. חק לישראל - חתימות  
מה ותפילות  הוספות  לחוק,  יוסף  עם  לישראל,  זחק 

 .1849 תר"ט  זיטאמיר,  ובמדבר,  חלקים שמות  חיד"א. 
דפוס רבי חנינא ליפא רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל 

שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.
חתימות וחותמות של רבי מכלוף שטרית מדייני ורבני 
בעיה"ק  מרדכי  ב"ר  יצחק  "הק'  של  חותמת  טבריה. 

טבריא".
כרך שמות: 474 עמ'. 18 ס"מ. מצב טוב, כתמי חלודה ומים. 

כריכה לא מקורית.

כתמי  גרוע,  בינוני-  מצב  ס"מ.   18 עמ'.   431 במדבר:  כרך 

רטיבות ועובש, גם בכריכה.

פתיחה: $200

92. Chok LiYisrael, with 
Signatures  
Chok LiYisrael, with Yosef Lichok, additions 
and prayers ascribed to the Chida. Shemot and 
Bamidbar, Zhitomir, 1849. Printed by Rabbi 
Chanina Lipa, Rabbi Aryeh Leib, and Rabbi 
Yehoshua Heshel Shapira, grandsons of the 
Slavita Rabbi.
Signatures and ink-stamps of Rabbi Machlf 
Shitrit, of the Dayanim and Rabbis of Tiberius. 
Ink-stamp of "Rabbi Yitzchak ben Rabbi 
Mordechai".
Shemot: 474 pages. 18cm. Good condition, stained 
by water and foxing. Not in Original Binding.
Bamidbar: 431 pages. 18cm. Fair-poor condition, 
stained by moisture and mildew, also on the 
binding.

Opening Price: $200

92 91



 פברואר 2010 |  �8

93. אור זרוע – זיטומיר, תרכ"ב – חתימת 
רבי זאב יצחק הלוי דינר 

זיטומיר,  מוינה.  משה  בן  יצחק  רבי  זרוע,  אור  ספר 
תרכ"ב 1862. חלקים ראשון ושני כרוכים יחד.

בדף לפני השער רישום בכתב-יד "הק' זאב יצחק הלוי 
דינער". 

רבי זאב יצחק הלוי דינר )תקצ"ו-תר"ס(, מהעיר קלן על 
נהר הריין, מחבר ספר "לכבוד עמודי התורה", הערות 
פלאטא,  צבי  לר'  הדם  הבלעת  קונטרס  על  והשגות 

93. Or Zarua – Zhitomir, 1862 
– signed by Rabbi Ze'ev Yitzchak 
Halevi Dinner  
The Or Zarua by Rabbi Yitzchak ben Moshe 
from Vienna. Zhitomir, 1862. Volumes 1 and 
2 bound together. On the page before the 
title-page "Ze'ev Yitzchak Halevi Dinner" is 
handwritten.
Rabbi Ze'ev Yitzchak Halevi Dinner (1836-1900), 
from Koln on the Rein river, author of "Lichvod 
Amudei Hatorah", Comments and criticism on 
R' Zvi Palata's pamplet on covering blood of ani-
mals after ritual slaughter, [Frankfurt am-Main 
1890]. See enclosed material.
Modern semi-leather binding. Part of the 
original binding, including handwritten com-
ments by Rav Dinner, was stuck onto a non-
original paper.
[2], 232; 4, 184 pages, 37.5cm. Good condition. 
Stains.

Opening Price: $200

�9. חק לישראל – זיטומיר, תרי"ז – שלושה 
חלקים 

חק לישראל, זיטומיר, תרי"ז 1857. דפוס השותפים רבי 
חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.
שלושה כרכים: בראשית, שמות ויקרא.

שני שערים לכל כרך. בשער הראשון שם הספר ומקום 
הדפוס נדפסו בדיו אדומה.

6 עמ' חסרים בסוף ספר בראשית. 
17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים. כריכות חדשות. חיתוך-

דפים צבעוני.

פתיחה: $150

9�. Chok Le'yisrael, Zhitomir 1857 
– Three Parts  
Chok Le'yisrael, Zhitomir 1857. Printed by 
Rabbi Chanina Lipa and Rabbi Yehoshua 
Heshel Shapira. Three volumes: Bereishit, 
Shemot, Vayikra.
Two title-pages to each volume. On first title-
page the name of the book and the place where 
published were printed in red ink. 6 missing 
pages at the end of Sefer Bereishit. 
17.5cm. Good-fair condition, stains. New bind-
ings. Colored edging.

Opening Price: $150

]פראנקפורט א. מ. תר"ן[. ראה אודותיו חומר מצורף.
כריכת חצי עור מודרנית. על דף שאינו מקורי הודבק 
בכתב-ידו  הערות  ובה  המקורית  הספר  מכריכת  חלק 

של הרב דינר.
]2[, 232; 4, 184 עמ', 37.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $200
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95. Sefer Mevasser Tzedek, 
Berditchev 1817 – Signature of 
Rebbe Aryeh Leib of Benderi  
Sefer Mevasser Tzedek, Kabbalic commentaries 
on the five books of Moses, by Rabbi Yissachar 
Dov Ber descendant of Tzvi, Berditchev 1817. 
Second edition.
The author Rabbi Yissachar Ber of Zlotchov, 
disciple of the Mezhirich Maggid, Rabbi Yechiel 
Michal of Zlachov and Rabbi Levi Yitzchak of 
Berdichev. When old he moved to Jerusalem 
and died in Safed, Av 1810. His book Mevasser 
Tzedek is one of the most known and important 
Chasidut books.
On the title-page: Signature in his own handwrit-
ing: Rabbi Aryeh Leib of Bender. Signature of his 
grandson Rabbi "Yitzchak Wetheim of Bender 
J.W.R.B." and a signature in Russian. Ink-stamp 
of "The Kloiz of the Rabbi of Bender…" On leaf 
13, ownership inscription by Rabbi Shalom of 
Bender, son of Rebbe Aryeh Leib.
Rabbi Aryeh Leib (Wertheim) of Bender, 
grandson of the Ba'al Shem Tov and son-in-law 
of Rabbi Nachum of Chernobel, (through his 
second marriage he was the son-in-law of Rabbi 
Pinchas of Koretz's son). Rabbi Moshe Zvi of 
Savran's  brother. Their name was Wertheim 
as their famous grandfather's name  Rabbi 
Shimshon Wertheimer of Vienna.
He was sent in 1814 by the Rabbi of Apta to serve 
as rabbi of Benderi and spread the Chasidut in 
Beserabia. Died in 1854.
His son is Rebbe Shimon Shlomo, and his 
grandson is Rebbe Yitzchak Wertheim of 

Bender, son-in-law of Rebbe Yosef of  Radiwil.
The Rebbes of Bender were related to Ruzhyn 
and Sadigura dynasties.
[2], 53 leaves, 21cm, blue, white and greenish 
paper. Good condition, restored moth holes with 
slight damage to text, new leather binding with 
impressions.

Opening Price: $5800

95. ספר מבשר צדק - ברדיטשוב תקע"ז - 
חתימת האדמו"ר רבי אריה ליב מבענדערי 

ספר מבשר צדק, פירושים על חמשה חומשי תורה על 
ישכר דוב בער מגזע צבי. ברדיט זדרך הקבלה, מרבי 

שוב, תקע"ז 1817. מהדורה שניה.
של  תלמידם  זלוטשוב,  אב"ד  בר  ישכר  רבי  המחבר 
ורבי  מזלאטשוב  מיכל  יחיאל  רבי  ממזריטש,  המגיד 
לארץ-ישראל  ימיו עלה  בסוף  יצחק מברדיטשוב.  לוי 
אחד  הוא  זה  ספרו   .)1795( תקנ"ה  אב  בצפת,  ונפטר 

מספרי החסידות החשובים והידועים.
"אריה ליב  בשער: חתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי 
"יצחק  אבדק"ק בענדער". חותמת נכדו האדמו"ר רבי 
J.W.R.B" וחתימה ברוסית.  וורטהיים אבד"ק בענדער 
"הגבאים מהקלויז של הרב מבענדר שליט"א  חותמת 
רבי  של  בעלות  רישום  יג  בדף  לפ"ק".  תרנ"ד  בשנת 

שלום מבנדר, בנו של האדמו"ר ר' אריה ליב. 
רבי אריה ליב )ורטהיים( אבד"ק בענדר, נכד הבעש"ט 
היה  שני  )בזיווג  מטשרנוביל,  נחום  רבי  של  בנו  וחתן 
חתן בנו של רבי פנחס מקוריץ(. אחיו של הרב הקדוש 
רבי משה צבי מסאווראן. )שם משפחתם וורטהיים כשם 
מוינה(. בשנת  וורטהיימר  רבי שמשון  סבם המפורסם 
תקע"ד נשלח ע"י הרב מאפטא לכהן ברבנות בענדרי 
כדי להפיץ את תורת החסידות במדינת בסרביה. נפטר 

בשנת תרי"ד.
זבנו הוא האדמו"ר רבי שמעון שלמה, ונכדו הוא האד

מו"ר רבי יצחק וורטהיים אבד"ק בענדר, חתן האדמו"ר 
ר' יוסף מראדיוויל. ראה אודותיו בפריט הבא. 

 ]2[, נג דף, 21 ס"מ, נייר כחול, לבן וירקרק. מצב טוב, חורי 

עש מתוקנים עם פגיעה קלה בטקסט, כריכת עור חדשה 

עם הטבעות.

פתיחה: $5800
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9�. Sefer Siduro Shel Shabat, 
Part II – First Edition –Rebbe of 
Bender's Signature  
Sefer Siduro Shel Shabat, Part II, Kabbalistic 
and Chasidic Shabat matters and halachic 
responsum. By Rebbe Chaim of  Tchernowitz, 
Mahlov, 1813. First edition.
On title-page signature of Rebbe "Yitzchak 
Wertheim of Bender J.W.R.B." and a signature 
in Russian. 
Grandson of Rebbe Aryeh Leib of Bender and 
brother of Rabbi Moshe Zvi of Savran, whose 
name was Wertheim as their grandfathers's 
name, the famous Rabbi Shimshon Wertheimer 
of Vienna. Son-in-law of Rebbe Yosef of 
Radiwil. Died in 1911, and three days later, 
his Beit Midrash set on fire. His book "Be'erot 
HaMayim" was published by Beit Aharon 
Ve'Israel Institute (Jerusalem, 1998). 
The Rebbes of Bender were related to Ruzhyn 

�9. ספר סידורו של שבת, חלק ב' 
– מהדורה ראשונה - חותמת האדמו"ר רבי 

יצחק מבענדר 

ספר סידורו של שבת, חלק ב', עניני קדושת השבת על 
דרך הקבלה והחסידות, ושו"ת בהלכה. מהאדמו"ר רבי 
מהדורה   .]1813 ]תקע"ג  מאהלוב,  מטשרנוביץ,  חיים 

ראשונה. 
וורטהיים אבד"ק  "יצחק  בשער חותמת האדמו"ר רבי 

בענדר J.W.R.B." וחתימה ברוסית. 
של  אחיו  מבענדר  ליב  אריה  רבי  האדמו"ר  של  נכדו 
וורטהיים  משפחתם   )שם  מסאווראן,  צבי  משה  רבי 
מוינה(.  וורטהיימר  שמשון  רבי  המפורסם  סבם  כשם 
חתן האדמו"ר ר' יוסף מראדיוויל. נפטר בשנת תרע"א 
מדרשו,  בית  בנין  נשרף  פטירתו  לאחר  ימים  ושלשה 
מכון  ע"י  ידו  מכתבי  לאור  יצא  המים"  "בארות  ספרו 

בית אהרן וישראל )ירושלים, תשנ"ח(.
רוז'ין  בית  לחצרות  קשורים  היו  בנדר  בית  אדמו"רי 

וסדיגורא לדורותיהם. 
יב דף; סד דף, 19 ס"מ, נייר כחול וירקרק. מצב טוב-בינוני, 

פגעי עש עם מעט פגיעה בטקסט, כריכה חדשה מפוארת, 

חצי עור.

4 דפים בסוף )מאמר לסיום הספר והמפתחות( נדירים 
ביותר, ואינם נמצאים בהרבה עותקים.

פתיחה: $�00

97. שער התפילה - מהדורה ראשונה
בדרך  התפילה  עניני  על  פירוש  התפלה,  שער  ספר 
מטשרנוביץ  חיים  מרבי  שו"ת.  והקבלה.  החסידות 
בעל סידורו של שבת. )מאהלוב( ]סדילקוב[, ]תקפ"ה 

1825[. מהדורה ראשונה.
להסמיך  ותשובה...ראינו  "שאלה  הראשונים:  בדפים 
מתשובות...המחבר...  א'  ותשובה  שאלה  לחיבור... 
השייכת לענין התפלה והמצות...". התשובה דנה בדברי 
של  התפילה  מנהגי  על  תגר  שקרא  ביהודה",  ה"נודע 
בהרבה  חסרים  אלו  )דפים  ונוסחאותיהם.  החסידים 

מעותקי מהדורה זו(.
"במאהלוב", אך הספר  בשער מופיע באותיות גדולות 
נדפס בסדילקוב. עיין: א' יערי, הדפוס העברי במאהלוב, 

קרית ספר, כג, תש"ו-תש"ז, עמ' 312.
ארוך  בעלות  רישום  האחורי  בעמוד  בעלים.  חותמות 

בכת"י מוקדם. 
איכותי.  כחול-ירקרק  נייר  ס"מ.   21.5 דף.  קיג-קטו  קב,  י, 

מצב טוב מאד. כריכת עור מפוארת, חדשה.

פתיחה: $1200

and Sadigura dynasties.
12 leaves; 64 leaves, 19cm, blue and light green 
paper. Good-fair condition, moth damages 
with some damage to text, new fine binding, 
half-leather.
4 leaves at the end (conclusion and index) are 
very rare and do not appear in many copies of the 
book

Opening Price: $�00
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97. Sefer Sha'ar Ha-Tefilah – First 
Edition  
Sefer Sha'ar Ha-Tefilah, Chasidic and Kabbalic 
commentary on prayer matters. Responsum. 
By Rabbi Chaim of Tchernovitz author of 
Siduro Shel Shabat. (Mahlov)[Sudlikov], 1825. 
First edition.
The first pages: "response…we saw fit in include... 
about Tefilah and Mitzvot…" The response dis-
cusses the "Nodah Be-Yehudah" who challenged 
the prayer customs of the Chasidim. (Those leaves 
are missing in many copies of this edition).
[On title-page appears, in large letters' the writ-
ing "In Mohlov", but the book was printed in 
Sudilkov. See: A. Ya'ari, Ha-Defus Ha-Ivry Be-
Mahlov, Kiryat Sefer, 23, 1946-1947, p. 312].
Ownership ink-stamps. On back page long 
ownership inscription in ancient handwriting.
10, 102, 113-115 leaves. 21.5cm. Fine blue-light 
green paper. Very good condition. Fine leather 
binding, new.

Opening Price: $1200

97א. שער גן עדן, סדילקוב - עותק מפואר 
ומיוחס

ליפשיץ  יעקב קאפל  עדן, קבלה. מרבי  גן  ספר שערי 
 .]1826 ]תקפ"ו  ]סדילקוב[,  )קארעץ(  ממזריטש. 

מהדורה שניה.
"דרך ישרה.. בעמקי מצולות החכמה עילאה... מיוסד 
בשער  קבליים.  איורים  עם  האר"י",  קבלת  אדני  על 
הספר מוזכר כי כתבי היד של הספר הובאו לפני הבעל 
וחיבקם  בהם  שקרא  במעזריטש,  כשביקר  טוב  שם 

ונישקם ונענע בראשו אשרי העם שככה לו.
לפי  אולם  "בקארעץ",  גדולות  באותיות  נדפס  בשער 
בסדילקוב  נדפס  הספר  האחרון,  שבעמוד  ההסכמות 

לאחר תמוז תקפ"ו. 
יוסף".   --- ר'  "הרב  בעלות:  רישום  השער  דף  בשולי 

97a. Sha'arei Gan Eden, Sudilkov – 
Fine Distinguished Copy 
Sha'arei Gan Eden Book, Kabbalah. By Rabbi 
Ya'akov Koppel Lifshitz of Mezhirich. (Koretz) 
[Sudlikov], 1826. Second edition.
With Kabbalic illustrations. It is mentioned on 
the title-page that the manuscripts of the book 
were brought to the Ba'al Shem Tov when he 
visited Mezhirich, he read the manuscript em-
braced, kissed it, and nodded his head.
"In Koretz" is printed on title-page in large letter, 
but according to the approbations on the last page, 
the book was printed in Sadlikov after 1826.
Ownership inscription one the margin of title-
page: "Rabbi R' – Yosef". Ink-stamp of Rebbe 
"Ben Tzion …Alter Aharon. Podoly".
Short handwritten glosses and corrections in 
pencil and pen.
Rabbi Ben Tzion Moshkovitz Rebbe of Podoly 
(Podol-Iloy near Iassi), son of Rebbe of Shatz 
Rabbi Alter Moshkovitz and son-in-law of 
Rebbe Mendel of Elsk. Descendant of the Rebbes 
of Zholkiev, Ropshitz and Przemysl. Was killed 
in the holocaust with all his family. (See copy of 
this handwriting: Y. Alfassi, Ha'Chasidut Mi-
Dor Le-Dor, 2, page 552)
31cm, [1] 71 leaves, blue-green paper, good con-
dition, some moisture marks. New fine binding, 
half leather.

Opening Price: $�00

מו"ה  הצדיק  בהרב  ציון  "בן  רבי  האדמו"ר  חותמת 
אלטיר אהרן ארי' זללה"ה, חופ"ק פאדולאי". 
הגהות קצרות ותיקונים בכת"י בעט ובעפרון.

)פודול- מפאדלואי  אדמו"ר  מושקוביץ,  ציון  בן  רבי 
אילואי הסמוכה ליאסי(, בן האדמו"ר משאץ רבי אלטר 
מגזע  מאלסק.  מנדל  רבי  האדמו"ר  וחתן  מושקוביץ 
בשואה  נספה  ופרימישלן.  רופשיץ  זלוטשוב  אדמור"י 
י' אלפסי,  ידו:  עם כל בני משפחתו. )ראה צילום כתב 

החסידות מדור לדור, ב', עמ' 552(
31 ס"מ, ]1[ עא דף, נייר כחול-ירקרק, מצב טוב, מעט כתמי 

רטיבות. כריכה חדשה מפוארת, חצי עור.

פתיחה: $�00
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98. כתר שם טוב – חלק ראשון – זולקוה, 
תקנ"ד - חתימות 

ספר כתר שם טוב לרבי ישראל בעש"ט. זולקוה, ]תקנ"ד 
1794[. חלק א'. מהדורה ראשונה.

"והם כל דברי קדשו של... ר' ישראל בעש"ט...".
ידועות מספר הדפסות של חלק א', טופס זה הוא מן 
ההדפסה בה הדפים אינם ממוספרים )למעט דפים ט, 
יז-כא( והשורה האחרונה בדף השער הנה "על  יא-יב, 

מס' אבות". 
מספרי החסידות הראשונים ומספרי היסוד בחסידות. 

כולל את עיקרי משנת החסידות של הבעל שם טוב. 
חתימות בעלים בשער ובדף ]3[: רבי "שמואל העליר" 

ורבי "משה דייטש חתן רא"י העליר".
הגאון רבי שמואל העליר )תקמ”ו-תרמ”ד(, נתגדל בבית 
רבה  ישראל.  לארץ  לעלות  שציוהו  מלובלין"  "החוזה 
 .)19134 הרבנים  )אוצר  שנה.  שישים  במשך  צפת  של 
"הרב  הספר  יצא  בצפת  הישוב  ותולדות  לתולדותיו 

המנהיג והרופא" )צפת תשמ"ט(.
אברהם  רבי  חתן  מסיגעט,  דייטש  משה  רבי  הרה"צ 

זיצחק העליר )בנו של רבי שמואל(. אבי אמו של האד
מו"ר מ"תולדות אהרן" רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל. 

]30[ דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש בדפים הראשונים. 

חוסרים בנייר בדפים אחרונים ללא פגיעה בטקסט. כתמים. 

שער ודפים ראשונים בלויים. ללא כריכה.

פתיחה: $2000

98. Keter Shem Tov – Part I 
– Zolkwa, 1794 – Signatures  
Sefer Keter Shem Tov by Rabbi Yisrael Ba'al 
Shem Tov. Zolkwa, 1794. Part I. First Edition. 
"Kol Divrei Kodsho Shel …R' Yisrael Ba'al 
Shem Tov…"
A few printings of Part I are known, this ver-
sion is from the printing where leaves are not 
numbered (apart from leaf 9, 11-12, 17-21) and 
the last line on the title-page is "On Ethics of 
the Fathers".
Of the first and most fundamental Hasidic 
books. The Ba'al Shem Tov's philosophy.
Owners' signatures on title-page and on page 
[3]: Rabbi "Shmuel Haler" and Rabbi "Moshe 
Deitsch, son-in-law of R' Haler".
The Gaon Rabbi Shmuel Haler (1786-1883) was 
raised in the house of the "Seer of Lublin" who 
instructed him to go to Eretz Yisrael. Rabbi 
of Safed for sixty years. (Otzar Harabbanim 

19134). His biography and the story of the 
Yishuv in Safed are recounted in the book "The 
Rabbi the Leader and the Doctor" (Safed 1988).
The Rabbi the Zadik Rabbi Moshe Deitch from 
Siged, son-in-law of Rabbi Avraham Yitzchak 
Haler son of Rabbi Shmuel. Father of the 
mother of the Rebbe from "Toldot Aharon" 
Rabbi Avraham Yitzchak Kahn.
[30] leaves, 19.5cm. Good condition. Moth-holes 
in first leaves. Holes in last pages but text intact. 
Stains. Title-page and first leaves are worn. No 
binding.

Opening Price: $2000
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99. דגל מחנה אפרים, תק"ף  
ספר דגל מחנה אפרים לרבי משה חיים אפרים אשכנזי. 
שני  דפוס  בערך[.   1820 ]תק"ף  ברוסיה-פולין,  נדפס 

אחרי קוריץ תק"ע או שלישי ]ברדיטשוב תקע"ה[.
על-פי תקליטור מפעל הביבליוגרפיה אפשר כי הספר 

נדפס בגליציה, בזולקווה בשנת ת"ר בערך.
השנים  מן  הראשונה  ההוצאה  מן  ההסכמות  עם 

תקס"ג-תקס"ח. 
מהדורה זו נרשמה על-ידי וינר, קהלת משה, מס' 2310: 
"דפוס ראשון, חמו"ד, ]ברדיטשוב תקס"ט-תק"ע[, אך 
הוצאת  את  שראה  ומבלי  הדפים  במספר  טעות  עם 

קוריץ תק"ע.
חתימות וחותמות בעלים בדף השער ובדף לפניו. 

]2[, מא, מז ]צ"ל מו[ דף, 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכת 

קרטון מנותקת.

פתיחה: $�00

99. Degel Machane Ephraim, 1820 
– Second or Third Printing  
Sefer Degel Machane Ephraim by Rabbi Moshe 
Chaim Ephraim Ashkenazi. Printed in Russia-
Poland, [ca. 1820]. Second printing after Koretz 
1810 or third [Berditchev 1815].
According to Bibliography Institute CD it is 
possible that the book was printed in Galicia, 
in Zholkiev ca.1840. With approbations from 
the first edition of the years 1803-1808.
This edition was registered by Weiner, Kheliat 
Moshe, Number 2310: "First printing, Chamud, 
[Berditchev 1809-1810], with a mistake in the 
number of leaves and without having seen the 
Koretz 1810 edition.
Owners' signatures and ink-stamps on the title-
page and preceding leaf.
[2], 41, 47 [should be 46] leaves, 22cm. Good con-
dition. Stains. Detached cardboard binding.

Opening Price: $�00

100. נטע שעשועים – זולקווה, תקפ"ט
ערוך,  חלקי שולחן  ארבעת  על  שו"ת  נטע שעשועים, 

רבי צבי הירש קארא. זולקווה, תקפ"ט 1829. 
מחכמי  ותשובות  איכל  יחיאל  רבי  המחבר  בן  הערות 

הדור. 
דורו  ומגאוני  ביטשאטש  אב"ד  קרא  הירש  צבי  רבי 
האדז של  חותנו   ,)17447 הרבנים אוצר   )ת"ק-תקע"ד, 
מו"ר רבי אברהם דוד ואהרמן הרב מביטשאטש, בעל 
"ברכת דוד", "אשל אברהם" ו"דעת קדושים", שמביא 

בספריו הרבה מחידושי חותנו הגדול.
בדף השער חותמת בעלים )עם תמונת נשר( רבי "משה 
אריה ליב אלטר ב"מ יונה ז"ל אבד"ק באקוי" בעברית 

ובאותיות לועזיות.
)תק"ע-תרל"ג(,  ]בהרב[,  אלטר  ליב  אריה  משה  רבי 

100. Neta Sha'ashu'im – Zholkiev, 
1829  
Neta Sha'ashu'im, responsum book on the four 
parts of Shulchan Aruch, by Rabbi Zvi Hirsh 
Kara, Zholkiev, 1829. Notes by author's son 
Rabbi Yechiel Aichel and letters of  response 
from the generation's scholars.
Rabbi Zvi Hirsh Kara, Av Beit Din in Buczacz 
and one of the outstanding scholars of his gen-
eration (1740-1814 Otzar Ha-Rabbanim 17447) 
was the father-in-law of Rebbe Avraham David 
Wahrman, Rabbi of Buczacz, who wrote Birkat 
David, Eshel Avraham, and Da'at Kdoshim, and 
many of his father-in-law's novellae are quoted 
in his works.
Ownership ink-stamp on title-page (with a 
picture of an eagle) Rabbi "M.AL Alter Jones 
Rabbin Bacau" in Hebrew and in foreign letters.
Rabbi Moshe Aryeh Leib Alter (Baharav), 
(1810-1873), a leading rabbi in Moldova, 
maintained correspondence with the Malbim. 
He was born thanks to the blessing of Rebbe 
Chaim of Tchernovitz who blessed his father 
that thanks to his involvement in releasing 
captives, he would be given a son that will be 
an outstanding rabbi (see enclosed material). 
He wrote Divrei Moshe, which contains laws of 
Brit Milah and halachic responsum
84 leaves, 35cm. Good condition. Slight moth 
damages, stains.

Opening Price: $500

מחשובי רבני מולדביה, עמד בקשרי שו"ת עם המלבי"ם, 
זמסופר שנולד בזכות ברכת האדמו"ר רבי חיים מטש

רנוביץ, שבירך את אביו שבזכות פדיון שבויים שעסק 
בו יזכה לבן שיהיה רב וגדול )ראה חומר מצורף(. ספרו 

דברי משה על הלכות מילה ושו"ת )למברג תרל"ו(.
פד דף, 35 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש קלים, כתמים. 

פתיחה: $500
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101. אור החיים – מעיין גנים – זולקווה, 
תר"ח 

לימוד  נגד  חיבור  יעב"ץ,  יוסף  לרבי  החיים  אור  ספר 
הפילוסופיה עם הגהות והערות בשם "מעין גנים" מאת 
זולקווה,  מדינוב.  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר 

]תר"ח[ 1848. 
החסיד רבי יוסף יעב"ץ )נולד קצ"ח בערך, נפטר רס"ז(, 
מגדולי הדרשנים בספרד ומחכמי הגירוש. לאחר גירוש 
ובעיקר  ספריו,  במנטובה.  התיישב  וליסבון  ספרד 
לתפוצה  זכו  רצ"ג(  )קושטא  אבות  לפרקי  פירושו 
לימודי  את  בחריפות  תוקף  הוא  שלפנינו  בספר  רבה. 
ישראל,  עם  של  השמד  בשנות  לטענתו,  הפילוסופיה. 
המשכילים היו הראשונים אשר המירו דתם, לעומתם 
עמדו  אשר  אלה  העם  ופשוטי  הנשים  הארץ,  עם  היו 

בנסיון ומסרו נפשם על קידוש השם. 
)תקמ"ג- מדינוב  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר 
זתר"א(, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרי

מנוב. מחבר "בני יששכר" ועוד ספרים רבים. מצאצאיו 
שושלת אדמור"י מונקאטש.

]1[, לב, ]2[ דף, 23 ס"מ. מצב טוב. נקבים בודדים לאורך 

כל דפי הספר. כתמים, קרע חסר בפינת השער. כריכה לא 

מקורית.

פתיחה: $�00

102. מגיד תעלומה / והיה ברכה – רבי צבי 
אלימלך שפירא מדינוב

צבי  רבי  יששכר"  ה"בני  האדמו"ר  מספרי  ספרים  שני 
אלימלך מדינוב, כרוכים יחד:

1. ספר מגיד תעלומה, חידושים על מסכת ברכות דף 
אחר דף. פרמישלה, תרל"ו 1876. מהדורה ראשונה.

העותקים  רב  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   29.5 דף.  קיד   ,]2[

נדפסו על נייר דק ושביר, לפנינו עותק בו הנייר במצב טוב.

ותוז ברכות  על משניות,  ראשון,  ברכה, חלק  2. והיה 
ראשונה.  מהדורה   .1875 תרל"ה  פרמישלה,  ספתא. 

101. Sefer Or Hachaim – Ma'ayan 
Ganim – Zholkiev 1848  
Sefer Or Hachaim by Rabbi Yoseph Ya'avetz. 
Zholkiev 1848. 
An essay against studying philosophy with 
comments called "Ma'ayan Ganim" by Rebbe 
Tzvi Elimelech Shapira of Dinov.
Rabbi Yoseph Ya'avetz (approx 1438-1507) was a 
Sephardic scholar from the time of the expulsion. 
After the expulsion from Spain and Lisbon he 
settled in Mantova. His books and commentary 
on Pirkei Avot were widely circulated. In this 
book he fiercely attacks the study of philosophy. 
He claims that at times of religious persecution 
the educated Jews were the first ones to convert, 
whereas the simple uneducated Jews withstood 
the test and were martyred.
The Rebbe Rabbi Tzvi Elimelech Shapira of 
Dinov (1783-1841) was a disciple of the Seer 
of Lublin and Rabbi Menahem Mendel of 
Riminov. He wrote "Bnei Yissachar" and many 
other books. The Munkacz Dynasty is descend-
ed from him.
[1], 32 leaves, 23cm. Good condition. Few holes 
along all leaves of the book. Stains. Corner of 
title-page is torn. Non-original binding.

Opening Price: $�00

102. Maggid Ta'aluma / Ve'heye 
Beracha – Rabbi Tzvi Elimelech 
Shapira of Dinov  
Two books belonging to the Rebbe Tzvi 
Elimelech of Dinov, the Bnei Yissachar, bound 
together:
1. Sefer Maggid Ta'aluma, Novellae on Tractate 
Brachot. Premishle, 1876. First edition.
[2], 114 leaves. 29.5cm. Good condition. Stains. 
Most copies were printed on thin fragile paper, 
here the paper is in good condition.
2. Ve'heye Beracha, Volume 1, on Mishnayot, 
Brachot and Tosefta. Premishle 1875. First 
edition. (Owner listed on title-page from 1878 
"Meir Ben Rachel Rosenf…of Teglash").
[1], 37 leaves, 29.5cm. good condition. Stains. 
Title-page cropped and stained; two pages miss-
ing after the title-page.
Rebbe Tzvi Elimelech Shapira of Dinov (1783-
1841) was a disciple of the Seer of Lublin and 
Rabbi Menahem Mendel of Riminov. He wrote 
"Bnei Yissachar" and many other books. The 
Munkacz Dynasty is descended from him.

Opening Price: $�00

רחל  בן  "מאיר  תרל"ח  משנת  בשער  בעלים  )רישום 
ראזענפ--- מטעגלאש". הערה בגוף הספר(. 

29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דף השער קצוץ  דף,  לז   ,]1[

ומוכתם; חסרים שני דפים אחרי דף השער. 

)תקמ"ג- מדינוב  שפירא  אלימלך  צבי  רבי  האדמו"ר 
זתר"א(, מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרי

מנוב. מחבר "בני יששכר" ועוד ספרים רבים. מצאצאיו 
שושלת אדמור"י מונקאטש. 

פתיחה: $�00
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103. מגן אברהם )טריסק(  
ספר מגן אברהם, דרושים על התורה בדרך החסידות, 
אברהם  רבי  האדמו"ר  מטריסק,  מהמגיד  שני.  חלק 
 .]1887 ]תרמ"ז  לובלין,  מטשערנוביל.  מרדכי  רבי  בן 
המחבר  האדמו"ר  בחיי  נדפסה  ראשונה,  מהדורה 

)תקס"ו-תרמ"ט(.
זידועה הסגולה בהחזקת הספר כמו שכתב המחבר בה

קדמתו לחלק א' שבכח ברכת אברהם אבינו "הנני מברך 
את כל אשר יקח את הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים 

רבים... למלאת כל משאלותכם בנים ובני בנים...".
]צימרינג מפאסט- הירש  צבי  רבי  בעלות של  רישומי 
בוואסלאוויץ  רב  היה  אשר  זללה"ה  מהרד"ך  חתן   ]-

וגראסויטשין.
קיד דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית נאה, בלויה.

פתיחה: $300

103. Magen Avraham – Trisk  
The book Magen Avraham, containing homi-
letics on the Torah, based on Chasidut. Second 
part. By the Maggid of Trisk, Rebbe Avraham 
ben Rebbi Mordechai of Tchernobel. Lublin, 
1887. First edition, printed in the lifetime of the 
author (1806-1889).
The segula of owning this book is well-known, 
as the author wrote in his introduction to Part 
One – that from the strength of the blessing 
of Avraham Avinu, he (whose name was also 
Avraham) "blesses whoever holds the book, that 
he will experience Hashem's abundant kind-
ness… and have children and grandchildren."
Ownership inscription – Rabbi Tzvi Hirsh 
[Tzimring from Past--] son-in-law of the 
Mahardach, who was Rabbi in Waslawitz and 
Grosswichen.
114 leaves. 22.5cm. Good condition. Original 
pretty, worn binding.

Opening Price: $300

�10. חומש היכל הברכה - 3 חומשים
זשלשה כרכים מחמשה חומשי תורה עם פירושי האד

)בראשית,  מקומרנא.  סאפרין  אייזיק  יצחק  רבי  מו"ר 
שמות, ויקרא(. למברג, תרכ"ו-תרכ"ט 1866-1869.

מורו  והסכמת  המחבר  הקדמת   :3 דף  ויקרא,  בכרך 
זה  ]דף  מזידיטשוב.  אייזיק  יצחק  רבי  האדמו"ר  ורבו 
הינו נדיר וחסר בטפסים רבים - ראה תקליטור מפעל 

הביבליוגרפיה רשומה 0311493[.
מספרי  מקאמרנא,  למהרי"א  הברכה"  "היכל  חומשי 
חביבות  הקבלה.  ותורת  החסידית  ההגות  של  היסוד 
החוגים  מכל  אדמו"רים  אצל  להם  היתה  מיוחדת 
הרש"ב  וצאצאיו,  חיים"  ה"דברי  זידיטשוב,  )בית 

מליובאוויטש ועוד(.
ס"מ.   26.5 דף.   ]9[ רפג,  השערים[,   2 ]חסרים   - בראשית 

מצב בינוני. פגיעות )נייר יבש( בדפים ראשונים ואחרונים.

מצב  ס"מ.   28 דף.   ]46[ שכ,   ,]2[  - אסתר  ומגילת  שמות 

חבינוני- גרוע. כתמי נייר דבק קשים וקרעים בדפים ראשו

נים ואחרונים.

קח- קו,  הקדמה[,  ודף  שערים   2[ השירים-  ושיר  ויקרא 

טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף.  טו-סב   ,]3[ שער[   1[ דף;   ]11[ ש, 

כתמים.

כריכות פגועות ולא מקוריות.

פתיחה: $350 103
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105. חומשים היכל הברכה קומרנא 
- הטופס של הרב זריהן 

מהדורת  קומרנא.  הברכה  היכל  תורה,  חומשי  חמשה 
צילום מפוארת של מהדורת לבוב )למברג 1865(. ]ניו 

יורק, תש"י 1950[.
חמישה כרכים עם תרגום, רש"י, בעל הטורים ופירושי 
מהאדמו"ר  והחסידות,  הקבלה  עפ"י  הברכה",  "היכל 

10�. Heichal HaBracha 
Pentateuch – 3 Volumes  
Three volumes of the Pentateuch, with com-
mentary of Rabbi Yitzchak Isaac Safrin 
of Komrna. (Bereishit, Shemot, Vayikra). 
Lemberg, 1866-1869.
In Vayikra, leaf 3, there is an introduction by the 
author and approbation by his teacher, Rebbe 
Yitzchak Isaac of Zidichov. [This leaf is rare 
and missing in many copies – see Bibliography 
Institute CD, listing 0311493].
The Heichal HaBracha Pentateuch, by Rabbi 
Isaac of Komrna, is one of the fundamental 
books of Hasidic thought and Kabala. Rebbes 
of all courts treasured it greatly (Zidichov, the 
Divrei Chaim and his offspring, Rabbi S.B. of 
Lubavich and more).
Bereishit – [the two title pages are missing], 283, 
[9] leaves. 26.5cm. Fair condition. Damage (dry 
paper) on the first and last pages.
Shemot and Megillat Esther – [2], 320, [46] leaves. 
28cm. Fair-poor condition. Heavy scotch-tape 
stains and tears on the first and last pages.
Vayikra and Shir Hashirim – [2 title pages and 
introduction page], 106, 108-300, [11] leaves; [1 
title-page] [3], 15-62 leaves. 28cm. Good condi-
tion. Staines.
Damaged, Not in Original Bindings.

Opening Price: $350

105. The Heichal Habracha-
Komrna Pentateuch – Copy of 
Rabbi Zrihan  
Five Books of the Torah, Heichal Habracha 
Komrna. Elaborate facsimile of Lvov Publishing 
(Lemberg 1865). [New York, 1950].
Five volumes with the Aramaic translation 
(Targum), Rashi and Ba'al HaTurim, as well 
as the Heichal Habracha commentary, which 
is based on kabala and chasidut. By Rabbi 
Yitzchak Yehuda Yechiel Isaac of Komrna.
Every volume contains two title pages. 
Numbered edition. The first title-page is color-
ful, with golden illuminations. The pages' num-
bers are in red frames. The colors were added in 
the present edition.
Every volume is signed, contains handwritten 
notes and stamps of Rabbi Ya'akov Hai Zrihan, 
Chief Rabbi of Tiberius.
31.5cm. Good condition. Volume B is damaged by 
moisture and stained.

Opening Price: $200

רבי יצחק יהודה יחיאל אייזיק מקומרנא. 
השער  ממוספרת.  מהדורה  שערים.  שני  כרך  בכל 
הראשון צבעוני עם עיטורי זהב. עמודי הספר במסגרת 

בצבע אדום. הצבעים נוספו בהוצאה הנוכחית.
בכל כרך חתימה, רישומים בכת"י וחותמת רבי יעקב חי 

זריהן, רב ראשי ואב"ד טבריה.
31.5 ס"מ. מצב טוב. כרך ב' עם נזקי-רטיבות וכתמים.

פתיחה: $200

�10. דברי קודש מהאדמו"ר ממונקאטש 
בעקבות ביקורו בארץ ישראל – ירושלים, 

תרצ"ג 

האדמו"ר  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  קודש,  דברי 
ממונקאטש. ירושלים, ]תרצ"ג[.

שנאמר  טהורות  אמרות  התעוררת...  ורשמי  "דרושים 
ביום  ההושענות  אמירת  בסדר  רבנו  מדרש  בבית 
מהיראים  מחאה  עוד  והוספנו  תרצ"ג...  רבה  הושענה 
נגד  קרתא"  "נטורי  ]פולמוס  התועים"  נגד  מירושלים 

"אגודת ישראל"[. 
חוברת אחת מתוך חמש שנדפסו ובהן דברי קודש מפי 
דברים  וכוללת  בירושלים  נדפסה  זו  חוברת  האדמו"ר. 

שנשא האדמו"ר בעקבות בקורו בארץ ישראל.
טז עמ', 23.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. גיליון נייר בודד, לא 

חתוך, כפי שיצא מבית הדפוס.

פתיחה: $100
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10�. Speeches by the Munkacz 
Rebbe Following his Visit to Israel 
– Jerusalem 1933  
 Speeches by Rabbi Chaim Elazar Shapira the 
Munkacz Rebbe, Jerusalem 1933.
"Homiletics said by the Rebbe during the 
Hoshanot on Hoshana Rabba 5693...together 
with a protest by the God-fearing in Jerusalem 
against the lost ones" [controversy between 
"Neturei Karta" and "Agudat Yisrael"].
One out of five pamphlets of the Rebbe's speech-
es. This one was published in Jerusalem and in-
cludes his speeches following his visit to Israel.
16 leaves, 23.5cm. Good condition. Stains. Single 
leaf, uncut, as it came off the printing press.

Opening Price: $100

107. כנסת מרדכי – חוברת ראשונה 
– פרמישלה, תרצ"ח 

"כנסת מרדכי" - יוצא לאור מזמן לזמן ע"י ועד הדפסת 
זאמ"ק ]אמרי קודש[ של חברת "כנסת מרדכי". פרמיש

לה, שבט תרצ"ח )נדפס בלובלין(. חוברת ראשונה )לא 
נדפסו עוד?(. 

תורה  חידושי  מכתבים,  שיחות,  כולל  תורני.  כתב-עת 
פרידמאן,  יוסף  שלום  מרדכי  רבי  מהאדמו"ר  ועוד 

שנקרא על שם חיבור זה, בעל ה"כנסת מרדכי".
ליקוטים מרבי ישראל מרוז'ין וכן אגרת ששלח בנו רבי 

אברהם יעקב פרידמאן מסדיגורא למשה מונטיפיורי. 
טוב.  מצב  ס"מ.   24 עמ',   ]1[ דף,  טז  מעטפת,  שער   ]1[

כתמים.

פתיחה: $100

107. Knesset Mordechai – First 
Booklet – Przemysl, 1938  
"Knesset Mordechai" – Published from time 
to time by the Imrei Kodesh Committee of 
Knesset Mordechai Society. Przemysl, 1938 
(printed in Lublin). First booklet (no other 
booklets printed?)
Torah periodical. Including talks, letters, novel-
lae and more, by the Chasidic Rebbe Mordechai 
Shalom Yosef Friedman, who was known by 
the name of this composition, "The Knesset 
Mordechai".
Likutim by Rabbi Yisrael of Rozin, and a 
note sent by his son Rabbi Avraham Ya'akov 
Friedman of Sadigora to Sir Moses Montefiore.
[1] title-page, 16 leaves, [1] page, 24cm. Good 
condition. Stains.

Opening Price: $100

108. סדר הקרבנות / סדר הקפות, פרעזמימ
של תרמ"ח - מהדורות לא ידועות 

צבי  מרבי  מדות,  עשרה  לשלש  הקרבנות,  1. סדר 
פרעזמישל  יששכר".  ה"בני  בעל  מדינוב  אלימלך 

)פשמישל(, תרמ"ח 1888.
עפ"י  תורה,  ולשמחת  עצרת  לשמיני  הקפות,  2. סדר 
מנהג האדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינוב ובנו האדמו"ר 

רבי דוד בעל "צמח דוד". פרעזמישל, תרמ"ח )1888(.

"סדר  בשער  קטן  )חור  טוב.  מצב  ס"מ.   19 דף.  ח  דף;  כ 

הקפות"(. כריכת בד.

שני הספרים נדירים ואינם רשומים בתקליטור מפעל 
הביבליוגרפיה. בתקליטור וינוגרד ורוזנפלד נרשם רק 

"סדר הקרבנות".

פתיחה: $120
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108. Seder Ha-Korbanot/Seder 
Hakafot, Przemysl 1888 – Unknown 
Editions  
1. Seder Ha-Korbanot, Le-Shlosh Esre Midot, 
by Rabbi Zvi Elimelech Medinov writer of "Bnei 
Yissachar". Przemysl 1888.
2. Seder Hakafot, Le-Shmini Atzeret U-Le-
Simchat Torah, by the custom of Rebbe Zvi 
Elimelech Medinov and his son Rebbe David, 
author of "Tzemach David". Przemysl 1888.
20 pages; 8 pages. 19cm. Good condition (small 
hole in the cover of "Seder Hakafot"). Cloth 
binding.
Both books are rare and do not appear in the 
Bibliography Institute CD. Only "Seder Ha-
Korbanot" appears in Winograd and Rosenfeld 
CD.

Opening Price: $120

109. דברי שלום / תפארת יוסף – ורשה 
1. דברי שלום על התורה והעבודה, מאמרים מבוססים 
שלום  רבי  הגאון  מאת  והבעש"ט,  האר"י  יסודות  על 
וילנה,  )קוידינוב(.  מקאיידנאוו  האדמו"ר  בן  פרלוב 
תרמ"ב 1882. הסכמות רבי מרדכי קלאצקי מלידא ורבי 

יצחק אלחנן ספקטור מקובנה.
המועדים  התורה,  על  חידושים  יוסף,  2. תפארת 
ולקוטי ש"ס מאת האדמו"ר מראדזין, רבי מרדכי יוסף 
אלעזר ליינר. ורשה, תרצ"ה 1935. הסכמת בן המחבר 

האדמו"ר רבי שמואל שלמה ליינר. 

גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $180

109. Divrei Shalom / Tife'ret 
Yossef – Warsaw  
Two important and rare Chassidic books:
1. Divrei Shalom on Torah and work, essays 
based on Ha'Ari and the Besht, by the Ga'on 
Rabbi Shalom Perlov son of the Rebbe of 
Koydinov. Vilna, 1882. Approbations by Rabbi 
Mordechai Klotsky of Lida and Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor of Kovna.
2.  Tife'ret, novellae on the Torah, holidays 
and the Talmud by the Rebbe of Radzyn Rabbi 
Mordechai Yossef Ela'azar Leiner. Warsaw, 
1935. Approbation by author's son Rebbe 
Shmuel Shlomo Leiner.
Various sizes and conditions. Ownership signa-
tures and ink stamps.

Opening Price: $180

110. ישמח משה / צרור החיים 
ספרי גדולי רבני הונגריה )מרמורוש(:

1-2. ישמח משה, האדמו"ר רבי משה טייטלבוים אב"ד 
אויהל. הוצאת "פרדס", ברלין, תרפ"ח 1928. ב' כרכים. 
דברים.  במדבר  ויקרא  השני  בראשית שמות,  הראשון 

שערים צבעוניים.
אב"ד  קליין  שמלקה  שמואל  רבי  החיים,  3. צרור 
סעליש. מונקאטש, ]תרל"ו[ 1876. "על כמה מס' ורוב 
שונות.  בסוגיות  חידושים  מהש"ס...".  גדולות  סוגי' 
שישה שערים הדנים בהלכות רוב, חזקה, קבוע ועוד. 
חתימות בעלים ורישומים שונים בכ"י. דף אחרון חסר. 

כריכת עור מודרנית מפוארת. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120
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110. Yismach Moshe / Tzror 
Hachaim  
Books by great Hungarian Rabbis (Marmarush)
1-2. Yismach Moshe, the holy Rebbe Rabbi 
Moshe Teitelbaum of Ohel. Published by 
"Pardes" Berlin 1928. 2 volumes, the first is 
Bereishit and Shmot  the second is Vayikra 
Bamidbar Devarim. Colored title-pages.
3. Tzror Hachaim, Rabbi Shmuel Shmelke 
Klein Rav of Selish. Munkacz 1876. Novellae on 
some sections of some tractates of the Talmud. 
Six parts dealing with laws of majority, tenure, 
permanence etc. Owner's signatures and vari-
ous inscriptions. Last page missing. Elaborate 
modern leather binding.
Varying size and condition.

Opening Price: $120

111. רשימת ספרי ר' נחמן מברסלב וספרי 
תלמידיו – מהד' מצומצמת, תרפ"ח 

קונטרס אלה שמות, ספרי מוהר"ן ז"ל מברסלב וספרי 
שלום.  גרשם  ידי  מעשה  תלמידיו,  ותלמידי  תלמידיו 

ירושלים, תרפ"ח ]1928[.
נדפס ב-500 עותקים כמתנה לחג יובלו של מרטין בובר 

מאת אנשי שלומו בירושלים.
ספרים  כוללת  מברסלב  נחמן  רבי  ספרי  של  הרשימה 
ש"י  ברסלבר,  מאיר  ר'  הלאומי,  הספרים  בית  מאוספי 

עגנון וגרשם שלום.
שחוקה,  עטיפה  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   24.5 עמ',   40

מנותקת חלקית.

פתיחה: $180

111. List of Books by Rabbi 
Nachman of Breslav and His 
Disciples – Limited Edition, 1928  
This pamphlet lists the names of Rabbi Nachman 
of Breslav's books, and his disciples' books, ar-
ranged by Gershom Shulem. Jerusalem 1928.
500 copies were printed in honor of Martin 
Buber's 50th anniversary by his associates in 
Jerusalem.
The list includes books from the collections of 
the National Library, R' Meir Breslaver, Shay 
Agnon and Gershom Shulem.
40 pages, 24.5cm. Fair condition. Stains. Worn 
cover, partially detached.

Opening Price: $180

112. ספרי ברסלב – ורשה – מהדורות 
מפוארות 

1. לקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב. ורשה, תרפ"ד 
 .]1924[

הדפסה על נייר איכותי. מעטפת )נדירה( מודפסת בדיו 
ירוקה עם ציור נחל וצמחייה. פרט השנה "הלא זה נחל 
נובע מקור חכמה". בצדו השני של שער המעטפת ציור 

ציון קברו של רבי נחמן מברסלב. 
תר"צ  ורשה,  שטרנהארץ.  נתן  רבי  תפלות,  2. לקוטי 
]1930[ חלקים א'+ב'. כרוך עם: לקוטי תפלות ותחנונים 

לרבי נחמן גולדשטיין. ורשה, תרצ"ז ]1937[. 
מוזהבים  עטורים  עם  עור  בכריכת  נתונים  כרכים  שני 
וכיתוב "מתנה לחתן שבתי אריה אלברשטין ירושלים 
כיתוב  עם  הברית  לוחות  של  טבוע  איור  תש"ד".   –
יאוש  ו"אין שום  להיות בשמחה תמיד"  גדולה  "מצוה 
בעולם כלל". על כריכת ליקוטי תפילות, "עיקר החיות 

מקבלין מהתפלה כמ"ש תפלה לאל חי".
הקדשה בכ"י "מנחה שלוחה מאת מחותנו יצחק מאיר 

קורמן ירושלים" בשני הכרכים.

25, 23 ס"מ. מצב טוב. כריכות מעט שחוקות.

פתיחה: $120
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113. אוסף ספרי חב"ד
1-3. שו"ע הרב, רבי שניאור זלמן מלאדי. שטעטטין, 
עור,  כריכות  כרכים,  ג'   .]1862-1864[ תרכ"ב-תרכ"ד 

מארז-קרטון.
ואגרת  התשובה  אגרת  עם  אמרים  לקוטי   – 4. תניא 

הקודש. וילנה, תר"ץ ]1930[. חלק ראשון.
5. הרב מלאדי ומפלגת חב"ד, מרדכי טייטלבוים. ורשה, 

תרע"ג. חלק ראשון. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

�11. אוסף ספרי חסידות וחב"ד 
1. נועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק. למברג, תרכ"ד 

 .1864
יוזפוף,  2. אוהב ישראל, רבי אברהם יהושע מאפטא. 

]תרל"ד[ 1874. 
]תרמ"ז[  וילנה,  מאליסוב.  הלל  רבי  הרימון,  3. פלח 

 .1887
4. תולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. 

פשמישל, תרס"ט ]1909[. 
ורשה,  בודק.  מנדל  מנחם  רבי  מקדושים,  5. פאר 

תרפ"- שנות ה-20. 
6. מדרש ריב"ש טוב, רבי יהודה ליב אברהם. קצ'קמט 

)הונגריה(, תרפ"ז ]1927[. 
מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  )תניא(,  אמרים  7. לקוטי 

וילנה, תר"ץ. 
מנחם  רבי  ז"ל,  הבעש"ט  מתלמידי  הדורות  8. סדר 

מנדל בודק. לודז', ]תרצ"א 1931 בערך[.
9. פרקי אבות על מסכת אבות. קלינורדין )קישוארדה, 

הונגריה(, תש"ג 1943. 
מלאדי.  זלמן  שניאור  רבי  )תניא(,  אמרים  10. לקוטי 

תל-אביב, ]תש"ג 1943[. 
11. תורת שלום, ספר השיחות, האדמו"ר שלום דובער 

מלובאוויטש. ניו-יורק, ]תש"ו 1946 בערך[.
12. כ"ק מרן האדמו"ר מבלז... תולדות חייו והסתלקוז

תו. ירושלים, תשי"ז ]1957[. 
שלושים  במלאות  מוויזניץ...  אדמו"ר  מרן  13. כ"ק 

להסתלקותו. ירושלים, תשל"ב ]1972[.
בית-מדרש חסידי   – בית מדרשינו החדש  14. חנוכת 

בעלזא. בני-ברק, תשל"ה ]1975[. 
השכונה  על  פרטים  ירושלים.  'נוה-שלום'  15. שכונת 

ותצלומי רבנים ובתי-כנסת של חב"ד. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

113. Collection of Chabad Books 
1-3. Responsa by The Rabbi, Rabbi Shneur 
Zalman Mi-Liadi. Shtetin, 1862-1864. 3 Parts, 
leather bound, cardboard slip-cover.
4. Tania – Likutei Amarim with letter of 
response and Iggeret Hakodesh. Vilna, 1930. 
Part I.
5. The Rabbi of Liadi and the Chabad Party, by 
Mordechai Teitelbaum. Warsaw, 1912. Part I.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

112. Breslav Books – Warsaw 
– Elaborate Editions  
1. Likutei Moharn by Rabbi Nachman of 
Breslav.
Printed on Quality paper. Cover (rare) printed in 
green ink with drawing of brook and vegetation. 
"This is a springing brook source of wisdom". 
On the other side of the title cover is a painting 
of the grave of Rabbi Nachman of Breslav.
2. Likutei Tefilot, Rabbi Natan Sternhartz. 
Warsaw, 1930. Parts I + II. Bound with: Likutei 
Tefilot and Tachanunim by Rabbi Nachman 
Goldstein. Warsaw, 1937.
Two volumes in leather binding with gilded 
illustrations and an inscription "Gift for the 
groom Shabtai Aryeh Alberstein Jerusalem 
– 1944". Engraved illustration of Luchot Ha-Brit 
and the inscription" It is a Mitzvah to always 
celebrate" and "There is no despair in the world 
at all". On the cover of Likutei Tefilot, "prayer is 
the primary source of energy…" 
Handwritten dedication "Present from 
his father-in-law Yitzchak Meir Korman, 
Jerusalem" on both volumes.
25, 23cm. Good condition. Bindings somewhat 
worn.

Opening Price: $120
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11�. A Collection of Books About 
Chassidut and Chabad 
1. Noam Elimelech, Rabbi Elimelech of 
Lizensk. Lemberg, 1864.
2. Ohev Yisrael, Rabbi Avraham Yehoshua of 
Apta. Yosepuf 1874.
3.  Pelach Harimon, Rabbi Hillel of Elisov. 
Vilna 1887.
4. Toldot Yaakov Yoseph, Rabbi Yaakov Yoseph 
Hacohen of Polona. Przemysl 1909.
5. Pe'er Mikdoshim, Rabbi Menahem Mendel 
Bodek. Warsaw 1920's.
6. Midrash Ribash Tov, Rabbi Yehuda Leib 
Avraham. Katzkemt (Hungary) 1927.
7.  Likutei Amarim (Tanya), Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi. Vilna 1930.
8. Seder Hadorot Mi'talmidei Ha'Besht by Rabbi 
Menahem Mendel Bodek. Lodz 1931 approx.
9. Pirkei Avot on Massechet Avot. Klinordin  
(Hungary) 1943.
10.  Likutei Amarim (Tanya), Rabbi Shneur 
Zalman of Liadi. Tel-Aviv 1943.
11.  Torat Shalom, Sefer Hasichot, by the 
Lubavitcher Rebbe Rabbi Shalom Dubber. New 
York 1946 approx.
12. The Holy Belzer Rebbe… His Life and 
Death. Jerusalem 1957.
13. The Holy Vishnitzer Rebbe… 30 Years 
Since his Death. Jerusalem 1972.
14.  Inauguration of our new Beit Midrash 
– Belzer Beit Midrash. Bnei-Brak 1975.
15. The Neve Shalom Neighborhood in 
Jerusalem. Details of the neighborhood and 
photos of Chabad Rabbis and synagogues.
Varying size and condition.

Opening Price: $250

115. ספרי חסידות ותולדות  
חידושי   .]1877 ]תרל"ז  פרמישלה,  שמחה,  1. קול 

תורה ופלפולים מרבי שמחה בונם מפשיסחא.
2. כתר שם טוב, לרבי ישראל בעש"ט. פאדגורזע אצל 

קראקא )פדגורזה(, תרנ"ח ]1898[.
3. תפארת בית לוי, רבי מתתיהו יחזקאל גוטמאן. יאסי, 
מברדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  תולדות   .1909 ]תרע"ט[ 

וחידושי בנו.
מונז ארמאן.  בר  דב  רבי  ראשון,  חלק  וכבוד,  4. פאר 
קאטש, תרע"א ]1911[. אודות רבי שלום רוקח מבעלז 

בעל מעשה רוקח.
5. בית נחום. ורשה, תרפ"ז ]1927[. אודות רבי מנחם 
של  מתלמידיו  שהיה  מטשרנוביל,  טברסקי  נחום 

הבעש"ט. יידיש. 
ארנרייך.  זלמן  שלמה  רבי  דחיי"ם,  יקרא  6. קונטרס 
שאמלוי, תרצ"ז ]1937[. דרוש הספד על מות רבי חיים 
אלעזר שפירא האדמו"ר ממונקאטש ועל אחי המחבר. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

115. Books of Chasidut and 
History  
1. Kol Simcha, Premishla, 1877. Torah novel-
lae and insights from Rabbi Simcha Bunim of 
Parshischa.
2. Keter Shem Tov, by Rabbi Yisrael Ba'al Shem 
Tov. Padgorza in Cracow, 1898.
3. Tiferet Beit Levy, Rabbi Matityahu Yehezkel 
Guttman. Yassi, 1909. History of Rabbi Levy 
Yitzchak of Berdichev and novellae by his son.
4. Pe'er Vekavod, Part I, Rabbi Dov Ber Orman, 
Munkacz, 1911. About Rabbi Shalom Rokach of 
Belz author of Ma'aseh Rokach.
5. Beit Nahum. Warsaw 1927. About Rabbi 
Menahem Mendel Twersky of Chernobel, who 
was a disciple of the Ba'al Shem Tov. Yiddish.
6. Yikra DeChaim pamphlet, Rabbi Shlomo 
Zalman Erenreich. Shamlau, 1937. Eulogy for 
Rabbi Eliezer Shapira, Rebbe of Munkacz; and 
for the author's brother.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $500
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�11. אוסף ספרי חסידות 
)ווייסבלום(.  מליז'נסק  אלימלך  רבי  אלימלך,  1. נועם 

לבוב, ]תר"י 1850[. 
לבוב,  טוב.  שם  בעל  ישראל  לרבי  טוב,  שם  2. כתר 
בעלים  )חתימות  חתוכים.  שוליים   .]1851[ תרי"א 

וחותמת רבי אהרן גד הכהן הכהן אב"ד נימוזשא(.
3. ספר הזכירות, רבי רפאל בן זכריה מנדל. טשרנוביץ, 

]תרי"ח[ 1857. )רישומים בעפרון(.
4. אגרת הקדש, רבי מנחם מנדל בן משה מוויטבסק. 

לבוב, תרי"ט 1858. )חתימת בעלים(.
מקוסוב.  האגר  מנדל  מנחם  לרבי  שלום  5-6. אהבת 
לבוב, תרי"ט 1859. כרוך עם: דברת שלמה, רבי שלמה 

מלוצק. לבוב, תרי"ט[ 1859. )חתימת בעלים: יר"ח(.

11�. Collection of Hasidic Books  
1.  Noam Elimelech, Rabbi Elimelech of 
Lizhensk (Weisblum). Lvov, [1850].
2. Keter Shem Tov, by Rabbi Yisrael Ba'al Shem 
Tov. Lvov,[1851]. Cropped margins. (Owner's 
stamps and stamp of Rabbi Aharon Gad Ha-
Cohen, Av Beit-Din of Nimozca).
3. Sefer Hazechirot, Rabbi Raphael Ben 
Zecharia Mandel. Chernowitz, 1857. (With 
penciled notes).
4. Iggeret Hakodesh, Rabbi Menachem Mendel 
Ben Moshe Mi-Vitbesk. Lvov, 1858. (Owner's 
signature).
5-6. Ahavat Shalom by Rabbi Menachem 
Mendel Hager of Kosov. Lvov, 1859. Bound 
with: Dibrat Shlomo, Rabbi Shlomo of Lutzk. 
Lvov, 1859. (Owner's signature).
7. Divrei Torah, Rabbi Moshe 
Wertman.[Lvov,1860]. Not bound.
8.  Divrei Shmuel, remarkable essay on the 
Torah by Rabbi Shmuel Shmelka Horowitz. 
[Lvov, 1862]. First Edition. (missing pages).
9.  Sefer Imrei Binah by Rabbi Dov Ber ben R' 
Shneur Zalman of Liadi. Lvov (as printed in 
Kapost), 1862.
10. Knesset Yisrael, anthology by Rabbi Yisrael 
mi-Rozin and his sons. Rabbi Reuven Zak of 
Ustila. Warsaw, 1906. First Edition.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $500

7. דברי תורה, רבי משה וורטמאן. ]לבוב, תר"ך 1860[. 
לא כרוך.

8. דברי שמואל, חיבור נפלא על התורה לרבי שמואל 
מהדורה   .]1862 תרכ"ב  ]לבוב,  הורוויץ.  שמלקה 

ראשונה. )חסרים דפים(.
9. ספר אמרי בינה לרבי דב בר בן שניאור זלמן מלאדי. 

לבוב )כמו שנדפס בקאפוסט(, ]תרכ"ב[ 1862.
מרוזין  ישראל  מרבי  ליקוטים  ישראל,  10. כנסת 
ובניו. רבי ראובן ז"ק מאוסטילא. ורשה, תרס"ו 1906. 

מהדורה ראשונה.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500
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117. ספרי חסידות 
בעל  ישראל  רבי  ישרות,  והנהגות  ריב"ש  1-2. צוואת 
ישרים,  דרכי  עם:  כרוך   .1860 לבוב,]תר"ך[  טוב.  שם 
לבוב,  מנדל מפרמישלאן.  מנחם  מרבי  ישרות  הנהגות 

]תר"ך[ 1860. 
הלכות  על מסכת  ראשון  הילל, חלק  בית  3. תשובות 
קטנות, רבי הילל ליכטנשטיין. סאטמר, תרס"ח 1908. 

)רישומים שונים וחתימות(.
ישראל,  מקדושי  וספורים  מאמרים  שלמה,  4. ויקהל 

רבי שלמה זלמן רפאפורט. פיוטרקוב, תרס"ט 1908. 
ומאמרים מתלמידי הבעש"ט,  סיפורים  צדיק,  5. בית 
רבי אליעזר ציגלמאן. פיוטרקוב, ]תר"ע[ 1910. )חתימת 

בעלים: "... אברהם רובין בר"מ ז"ל פה פ-----"(.
ירושלים,  אלטר.  מאיר  יצחק  רבי  הזכות,  6-7. ספר 
ירושלם, המיוחס  בונה  כרוך עם ספר:   .]1942[ תש"ב 

לרבי שניאור זלמן מלאדי. ירושלים, תרפ"ו ]1926[. 
ומעז הנהגות  התורה,  על  ליקוטים  שלמה,  8. שמע 
שיות, מהאדמו"ר רבי שלמה הלוי מקארלין, מאת רבי 

יעקב משה קליינבוים. פיוטרקוב, תרפ"ח ]1928[. 
9. מסכת אבות עם פירוש שפת אמת. ]מחנה[ לנדסבז

רג ]של שארית הפליטה[, תש"ח ]1948[. 

גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $250

117. Chasidic Books  
1-2. Tzava'at Rivash and Hanhagot Yesharot, by 
Rabbi Yisrael Ba'al Shem Tov. Lvov, 1860. Bound 
with: Darkei Yesharim, Hanagot Yesharot by 
Rabbi Menachem Mendel of Przemysl. Lvov, 
1860.
3. Teshuvot Bet Hilel, part I on Tractate 
Halachot Ketanot, by Rabbi Hilel Lichtenshtein. 
Satmar, 1908. (Inscriptions and signatures).
4. Vayakhel Shlomo, essays and stories by 
Rabbi Shlomo Zalman Rapaport. Pietrekov, 
1908.
5. Beit Tzadik, stories and essays by the 
Besht disciples, by Rabbi Eliezer Ziegelman. 
Pietrekov, 1910. (Ownership signature: 
"Avraham Rubin…").
6-7.  Sefer Ha-Zechut, by Rabbi Yitzchak Meir 
Alter. Jerusalem, 1942. Bound with: Boneh 
Yerushalayim, pertains to Rabbi Shneur 
Zalman of Ladi. Jerusalem, 1926.
8.  Shema Shlomo, on Torah, Hanhagot and 
stories, by Rebbe Shlomo Ha-Levi of Karlin, 
by Rabbi Ya'akov Moshe Kleinbaum. Pietrekov, 
1928.
9. Tractate Avot with Sefat Emet commentary. 
Landsberg [camp of holocaust survivors], 
1948.
Various sizes and conditions. Ownership signa-
tures and ink stamps.

Opening Price: $250

118. הזמנת אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש 
לחתונת בתו  

האדמו"ר  של  הצעירה  בתו  לחתונת  מודפסת  הזמנה 
הארינשטיין  הכהן  מנחם  רבי  עם  שניאורסון,  הריי"צ 

בפולין. י' סיון ]תרצ"ב 1932[.
רבי יוסף יצחק שניאורסון )תר"מ-תש"י, אוצר הרבנים 
8887(, האדמו"ר השישי לבית חב"ד-ליובאוויטש. מייסד 
ישיבות תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב. 

זעלה על כס האדמו"רות בשנת תר"פ. נאסר ע"י הקו
מוניסטים ושוחרר בשנת תרפ"ז. הגיע מרוסיה לפולין 
ובשנת ת"ש לברוקלין. נודע במסירות נפשו ובהנהגת 
חסידיו שנותרו ברוסיה במסירות נפש לשמירת מצוות 

ולימוד תורה תחת עול השלטון הקומוניסטי.
זבתו שינא )שינדל( וחתנו רבי מנחם מנדל הכהן הורינ

שטיין נספו בשואה בשנת 1942, הי"ד.
ראה הזמנה שונה לחתונה זו, קטלוג "קדם", מכירה 4, 

פריט 110.
24 ס"מ. מצב טוב-בינוני, נייר יבש עם פגיעות קלות.

פתיחה: $300
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119. האילן הקדוש – מגילה 
חכמת  יסודות  קבליים,  איורים  טבלאות  הגדול,  אילן 
מרבי  העולמות,  והשתלשלות  הספירות  סדר  הקבלה, 
מאיר פפרש תלמיד האר"י ז"ל. וורשא, )תרכ"ד( 1864.

הרב  "שחיבר   ! מטר   3.5 באורך  מגילה  בצורת  האילן 
מגורי  חד  פאפרס...  כ"ץ  מאיר  מוהר"ר  המקובל.... 
האר"י... בסימנים קטנים לידע בחכמה... לעלות בסולם 

שראשו מגיע השמימה, כולל כל כתבי האר"י...".
הסכמת האדמו"ר המקובל רבי ישעיה מושקט, הכותב: 
נידן  ווארשוי  דק"ק  הבד"צ  אותי  שאלו  אשר  "בדבר 
הדפסת ספר אילן הקדוש... דעתי מסכמת להדפיסו כי 
דבריו הקדושים יקרים מפז ומפנינים נכלל בו כל כתבי 
בנקל  יכול  הקדושים  בדבריו  והבקי  זלה"ה...  האר"י 

120. טהרת הקדש / קרבן שבת 
– ביאלוזרקה, תקס"ו 

זשני ספרי קבלה וחסידות שנדפסו בביאלוזרקה )אוק
המדפיס  משה  רבי  יורשי  ע"י  שהוקם  בדפוס  ראינה( 

דק"ק מינקאוויץ:
1. טהרת הקודש, הנהגות על-פי קבלה ודברי מוסר, רבי 
בנימין וואלף. בליזורקע ]ביאלוזרקה[, תקס"ו ]1806[. 
שימש כמקור לרבים מספרי ההנהגות וכוונות התפלה 
שנדפסו אחריו. הסכמת רבי אריה יהודא ליב ב"ר שלום 
סג"ל מזבאריז ומק"ק וואליטשק "הולך ונוסע לאה"ק", 

שנתנה למדפיס עם הקמת בית הדפוס שם.
והקבלה,  דרך ההלכה  על  ענייני שבת  2. קרבן שבת, 
תקס"ו  )ביאלוזרקה(,  בליזורקע  מקוברין.  בצלאל  רבי 

]1806[. הסכמת רבי נפתלי כ"ץ. 
מוואלוטשיסק,  ליב  יהודה  אריה  רבי  הקדוש  הגאון 

והחסי התורה  ומגדולי  ממעזריטש  המגיד  זמתלמידי 
רבי  ושל  מלובלין"  ה"חוזה  של  מחותנם  בדורו.  דות 
נחמן מברסלב. לעת זקנתו בשנת תקס"ה עלה עם בני 
תקע"ג,  בשנת  בצפת  ונקבר  ישראל  לארץ  משפחתו 

במערה שבין קבר האר"י לקבר רבי יוסף קארו.

19.5 ס"מ. נייר לבן וירקרק. מצב טוב-בינוני. כתמים, נזקי-

119. Ha-Ilan Ha-Kadosh – Scroll  
Ilan Ha-Gadol, Kabbalic illustrations tables, 
fundamentals of Kabbalah, Sephirot order 
and the development of realms, by Rabbi Meir 
Poppers disciple of Ha-Ari. Warsaw, 1864.
In the shape of a scroll 3.5 meters long "written 
by Rabbi Meir Poppers…disciple of Ha-Ari…to 
climb a ladder…including all the writings of 
Ha-Ari…"
Approbation by Rebbe Yesha'ayahu Mushkat.
Scroll on which the text is written from top to 
bottom, 350x20cm. The title "Ilan" and its illus-
trations are printed in gold. Good-fair condition, 
paper-tape, stains, worn and torn bottom of 
scroll.

Opening Price: $300

118. Invitation to the Wedding 
of the Admor of Lubavitch's 
Daughter  
A printed invitation to the wedding of the 
youngest daughter of Rabbi Schneersohn, to 
Rabbi Mencahem Ha-Cohen Hotenstein in 
Poland. 1932.
Rabbi Yosef Yitzchak Schneursohn (1880-
1950, Otzar Ha-Rabbanim 8887) was the sixth 
Admor of Chabad-Lubavitch. He founded the 
Yeshivah Tomchei Temimim together with his 
father, the Rashab. Became Admor in 1920. 
Arrested by the communists, and released in 
1927. From Russia he went to Poland, and in 
1940 to Brooklyn. Renowned for his dedica-
tion and for his teaching to his followers in 
Communist Russia to keep the Mitzvot and 
study Torah despite all hardships.
His daughter Sheina (Sheindel) and his son-in-
law Rabbi Menachem Ha-Cohen Horenstein 
were killed in the holacaust in 1942
24cm. Good-fair condition, dry paper with slight 
damages.

Opening Price: $300

לעסוק בחכמת הקבלה".
 350X20 למטה,  מלמעלה  נדפס  הטקסט  מגילה,  בצורת 

טוב- מצב  זהב.  בהדפסת  ועיטוריה  "אילן"  הכותרת  ס"מ. 

בקצה  וקרעים  כתמים  בלאי  דבק,  בנייר  הדבקות  בינוני, 

תחתית המגילה.

פתיחה: $300
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120. Taharat Ha-Kodesh / Korban 
Shabat – Bialozorka, 1806 
Two Kabbalah and Chasidut books printed in 
Bialozorka (Ukraine) in a printing press estab-
lished by the successors of Rabbi Moshe the 
Printer of Minkovitz:
1. Tahart Ha-Kodesh, Kabbalic and Mussar 
Practices, by Rabbi Binyamin Wolf. Bialozorka, 
1806. Served as a source for many of the mussar 
books printed thereafter. Approbation by Aryeh 
Yehudah Leib Ben Shalom Segal of Zbariz and 
Volochisk, who was on his way to Israel and 
submitted the approbation when the printing 
house was founded.
2. Korban Shabat, Halachic and Kabbalic Shabat 
issues, by Rabbi Bezalel of Kobryn. Bialozorka, 
1806. Approbation by Rabbi Naftali Katz.
The Ga'on Rabbi Aryeh Yehudah Leib of 
Volochisk, a disciple of the Maggid of Mezrich 
and a leading rabbi in his generation. In-law of the 
Seer of Lublin and of Rabbi Nachman of Breslav. 
In 1805 he moved with his family to Eretz Yisrael 
and was buried in Safed in 1813 in a cave between 
the tombs of the Ari and Yosef Caro.
19.5cm. White and green paper. Good-fair condi-
tion. Stains, slight moth damages. Paper pasted 
to borders of some leaves for reinforcement. Stain 
on upper part of part of the leaves. No binding.
Two of the only three Hebrew books printed in 
Bialozorka. See A. Yaari, The Hebrew Printing 
Press in Minkowitz, Kiryat Sefer, 19, 1942-1943 
page 268.

Opening Price: $200

בראש  כתם  דפים.  מספר  בשולי  לחיזוק  נייר  קלים.  עש 

חלק מן הדפים. ללא כריכה.

שניים מתוך שלשת הספרים העבריים היחידים שנדפסו 
בביאלוזרקה. ראה: א' יערי, הדפוס העברי במינקאוויץ, 

קרית ספר, יט, תש"ב-תש"ג, עמ' 268. 

פתיחה: $200

121. שפע טל – על קבלת הרמ"ק – הנאו, 
שע"ב 

הנאו,  הורוויץ.  הלוי  עקיבא  בן  שבתי  רבי  טל,  שפע 
]שע"ב 1612[. מהדורה ראשונה.

"מפתחות לפתוח חדרים נעולים... בגנזי אוצרות סודות 
חכמת הקבלה...". 

משה  רבי  קבלת  על  המבוסס  חשוב,  קבלי  חיבור 
הקבלה  מספרי  רימונים".  "פרדס  וספרו  קורדובירו 
הראשונים שנדפסו במערב אירופה. הסכמות רבות של 
לונטשיץ, רבה  רבי שלמה אפרים  ביניהם  גדולי הדור, 

של פראג, מחבר הכלי יקר. 
איורים קבליים רבים.

121. Shefa Tal – The Remak's 
Kabbala – Hanau, 1612 
Shefa Tal, Rabbi Shabtai ben Akiva Halevi 
Horowitz. Hano 1612.
"The keys to open locked rooms…in the trea-
sure house of the secrets of the wisdom of 
Kabbala…".
An important composition on Kabbala, based 
on Rabbi Moshe Cordevero's book "Pardes 
Rimonim". One of the first Kabbala books to 
be published in Western Europe. Many ap-
probations from leading rabbis, including 
Rabbi Shlomo Ephraim Lontshitz, the Rabbi of 
Prague, author of Kli Yakar.
Many Kabbalistic illustrations.
Ink-stamps of owners, old ink-stamps are 
erased from the title-page, ink-stamp of "Moshe 
HaCohen Sh…"
[1], 87, 89-104 pages, 28.5cm. fair condition. 
Stains. Torn on the first 48 pages, some words on 
each page are damaged. Pages are cut close to the 
text (a few pages are damaged), some damage has 
been professionally restored, some pages have been 
reinforced. Modern semi-parchment binding.

Opening Price: $1250

מחוקות  עתיקות  בעלים  חתימות  בעלים,  חותמות 
בשער, חתימת "משה הכהן ש----".

קרע  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   28.5 דף,  פט-צד  פז,   ,]10[

במספר  פגיעה  עם  ראשונים,  דפים  ב-48  משתנה  בגודל 

)פגיעה במספר  דף. חיתוך דפים קרוב לטקסט  מלים בכל 

עמודים(, נזקים משוקמים שיקום מקצועי, על מספר דפים 

מודבק נייר לחיזוק. כריכת חצי-קלף מודרנית.

פתיחה: $1250
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122. שפע טל – שער מזויף 
ספר שפע טל לברכה, רבי שבתי הורוויץ. ]ורשה תר"ל 
כמו  מטעה  באופן  מופיעים  המהדורה  פרטי   .]1870
במהדורה הראשונה, הנאוויאה )הנאו(, שע"ב ]1612[. 

"מפתחות לפתוח חדרים נעולים וסתומים בגנזי אוצרות 
סודות חכמת הקבלה". 

מעטפת כחולה. חתימת בעלים. תיקונים בכת"י.
נ, ]24[ דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נייר שביר.

ראה מהדורת הנאו שע"ב, בפריט הקודם. 

פתיחה: $200

123. וחשב לו הכהן - פיורדא, תקמ"ד
הא-ב,  אותיות  על  קבלה  דרושי  הכהן,  לו  וחשב  ספר 
פיורדא,  ירושלים.  שד"ר  מלאסק,  כ"ץ  אברהם  מרבי 

]תקמ"ד 1784[. מהדורה יחידה.
רבי  אלגאזי,  ואשכנז: מהרי"ט  ירושלים  רבני  הסכמות 

יוסף תאומים ועוד.
בסוף תוספת שני דפים, התנצלות המחוקק, לוח הטעות 
ודברי המעתיק רבי יוזפא מרצבך מפיורדא המספר על 
חסידותו ופרישותו של המחבר שסיגף עצמו בסיגופים 

גדולים ועם כל זה הוא גדול בחריפותו בתורה. 
יב, לב, ]2[ דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה ונקבי 

עש ספורים. כריכה לא מקורית.

נדירים  בסופו  הנוספים  הדפים  )שני  נדיר  קבלה  ספר 
ביותר(.

פתיחה: $200

122. Shefa Tal – Forged 
Title-Page  
Sefer Shefa Tal Livracha, Rabbi Shabtai Horowitz. 
[Warsaw 1870]. The edition's details appear 
wrongly like the first edition, Hanau, 1612.
"Keys to open locked rooms in the treasures of 
Kabbalah secrets".
Blue jacket. Owners' signature. Handwritten 
corrections.
50, [24] leaves, 32.5cm. Good condition. Stains. 
Fragile paper.
See Hanau edition 1612, previous item in this 
catalogue.

Opening Price: $200

123. Vichishev Lo Ha-Cohen 
– Fiorda, 1784  
The book Vichishev Lo Ha-Cohen – kabalistic 
ideas on the letters of the Hebrew alphabet, 
by Rabbi Avraham Katz of Lask, emissary of 
Jerusalem. Fiorda, 1784. Only edition.
Approbations of rabbis of Jerusalem and 
Western Europe: Maharit Algazi, Rabbi Yosef 
Te'omim and others.
At the end there are another two leaves – apol-
ogy, list of mistakes, and addition of the copier 
Rabbi Yozpa Marzbach of Fiorda, which tells 
about the great piety of the author who used to 
lead a life of self-denial, and yet was great in his 
sharpness in Torah. 
12, 32, [2] leaves. 19.5cm. Good condition, slight 
foxing and few moth hole. Unoriginal cover.
Rare book of Kabala. (The two pages at the end 
are extremely rare).

Opening Price: $200
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�12. חכמת היד – ורשה, תקצ"ט 
חכמת היד, רבי משה גאלינה. ורשה, תקצ"ט 1839.

הגידים  וסימני  השערות  וסימני  הפרצוף  חכמת  "גם 
וסימני הצפרנים... שהעתיק... רבי אליהו משה גאלינו 
ומספרי  יעקב  שושנת  ומספר  הקדוש  הזוהר  מספר 

שלמה המלך". 
עברית  היד.  כף  צורת  תרשים  השער  לדף  מעבר 

וביאורים ביידיש-דייטש.
כרוך  השער.  בדף  קרע  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   14 דף,  יב 

מחדש.

פתיחה: $200

12�. Chochmat Ha-Yad – Warsaw, 
1839
Chochmat Ha-Yad, Rabbi Moshe Galina. 
Warsaw, 1839.
"…Wisdom of face, signs of hair, signs of ten-
dons and signs of nails…the Rabbi Eliyahu 
Moshe Galino copied from the Sefer Ha-Zohar 
and from Sefer Shoshanat Ya'akov and from the 
books of Shlomo Ha-Melech".
Over the leaf a sketch of hand palm. Hebrew 
with commentaries in Yiddish-Deutsch.
12 leaves, 14cm. Good condition. Stains. Tear to 
title-page. Newly bound.

Opening Price: $200

125. כללי קיצור ספר הפליאה – ירושלים, 
תרע"ד 

)רדב"ז(.  זמרא  בן  דוד  לרבי  כללי קצור ספר הפליאה 
ירושלים, ]תר"ע-תרע"ד 1910-1914[. 

125. Kitzur Sefer Ha-Peli'ah 
– Jerusalem, 1914  
Kitzur Sefer Ha-Peli'ah by Rabbi David Ben 
Zimra. Jerusalem, 1910-1914.
Kabalistic essay, with glosses and commentar-
ies by Rabbi Menachem Menchin Heilperin, as 
found in the body of the manuscript. The book 
was printed from a unique manuscript by the in-
heritors of Rabbi Shlomo Mousaief in Jerusalem.
16 leaves, 24.5cm. Good condition. Printed with 
no title-page, placed in a brown paper cover. 
Detached leaves.

Opening Price: $100

�12. ספרי פילוסופיה וקבלה 
אמשטרדם,  בן-ישראל.  מנשה  רבי  חיים,  1. נשמת 
]תי"ב 1651[. דרושים על ענין הנשמה והשארות הנפש. 
בשער  עתיקות  בעלים  חתימות  מקורית.  קלף  כריכת 

ובצדו השני. פורטרט ודפים בלטינית חסרים.
ימים, הנהגות על-פי הקבלה ותורת האר"י.  2. חמדת 
ללא  השבת,  על  בלבד,  א'  חלק   .]1731[ תצ"א  אזמיר, 
חסר.  השער  דף  קודש.  ולמקראי  חודש  לראש  החלק 

חתימות בעלים.
3. בן המלך והנזיר, רבי אברהם אבן-חסדאי. פרנקפורט 

דמיין, ]תקכ"ט 1769[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

מנחם  רבי  מאת  וביאורים  הגהות  עם  קבלי,  חיבור 
הספר  כתב-היד.  בגוף  שנמצאו  כפי  היילפרין,  מענכין 
רבי שלמה  יורשיו של  בידי  יחיד  נדפס מתוך כתב-יד 

מוסאיוף בירושלים. 
טז דף, 24.5 ס"מ. מצב טוב. נדפס ללא שער, נתון בעטיפת-

נייר חומה. דפים מנותקים.

פתיחה: $100
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12�. Books of Philosophy and 
Kabbala 
1. Nishmat Chaim by Rabbi Menashe Ben-
Yisrael. Amsterdam 1651. Homiletics on the 
eternity of the soul. Original parchment binding. 
Signatures of owners on title page and the other 
side of it. Missing portrait and Latin pages.
2. Chemdat Yamim, practices based on the 
Ari's Kabbala. [Izmir 1731]. Volume 1 only, 
about Shabbat, without section on Rosh 
Chodesh and festivals. Title page is missing. 
Owner's signatures.
3. Ben Melech Ve'hanazir, by Rabbi Avraham 
Ibn-Chisdai. Frankfurt am Main 1769.
Size and condition varies.

Opening Price: $120

127. לקוטי משה יעקב )הצדיק הסנדלר( 
– תל-אביב, תשכ"ט

הכהן  יוסף  ב"ר  יעקב  משה  רבי  משה-יעקב,  לקוטי 
רביקוב. תל-אביב, תשכ"ט. 

נדפסו  נאספו,  אשר  תורה  חומשי  לחמשה  דרושים 
המחבר.  בן  בידי  בסטנסיל(  )משוכפלים  לאור  והוצאו 
"הוצא לאור במאה העתקים, אשר דינם ככתב יד ואשר 
כל הזכויות עליו שמורות ליוסף רביקוב". תמונת רבי 

משה יעקב רביקוב בדף ההקדמה.
הסנדלר - רבי משה יעקב הכהן רביקוב )תרל"ד-תשכ"ז( 
חכם  תלמיד  תרע"ג,  בשנת  לא"י  ועלה  בליטא  נולד 
וגדול בחכמת הקבלה, לפרנסתו התפרנס כסנדלר ברח' 
שבזי בתל אביב. רבים שיחרו לקבל ברכותיו ועצותיו 
והיה מכונה בחיבה "דער הייליגער שוסטער" ]הסנדלר 
הקדוש[. גומל חסדים בגופו ובממונו. גם מרן ה"חזון-

איש" היה מפנה אנשים אליו. 
מצומ סטנסיל  במהדורת  בנו  ע"י  יצאו  אלו  זחידושיו 

מפוארת.  במהדורה  יצאו  תשס"ד  בשנת  ורק  צמת, 
]למרות היותו מאנשי ליטא, הוא מביא בספרו דברים 

רבים בשם גדולי החסידות[. 

127. Likutei Moshe Ya'akov (The 
Shoemaker Tzaddik) – Tel Aviv, 
1969  
Likutei Mashe-Ya'akov, Rabbi Moshe Ya'akov 
Ben Yosef Ha-Cohen Ravikov. Tel Aviv, 1969.
Homiletics on the five books of Moses, col-
lected, printed and published (stenciled) by 
the author's son. "Published in one hundred 
copies all rights reserved by Yosef Ravikov". 
Photograph of Rabbi Moshe Ya'akov Ravikov 
on Introduction leaf.
The shoemaker – Rabbi Moshe Ya'akov Ravikov 
(1874-1967) was born in Lithuania and made 
aliya to Eretz Yisrael in 1913. An outstanding 
Kabbalic scholar, he worked as a shoemaker on 
Shabazi street in Tel Aviv to earn a living. Many 
turned to him for blessings and for advice and 
he was named "the Holy Shoemaker". A known 
charity donor. The "Chazon Ish" referred people 
to him.
These novellae were published by his son in 
a limited stenciled edition, only in 2004 were 
published in a fine edition. [Although he was 
from Lithuania he cited masters of Chasidut in 
his books].
Enclosed is manuscript by his disciple Rabbi 
Shlomo Noach Krol, Rabbi and teacher in 
Chemed.
[2], 460 pages, 32cm. Good condition.
Does not appear in Bibliography Institute CD 
or in Winograd Rosenfeld.

Opening Price: $120

מצורף דף כת"י – של תלמידו רבי שלמה נח קרול רב 
ור"מ חמד.

]2[, 460 עמ', 32 ס"מ. מצב טוב.

זלא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ואצל וינו
גרד ורוזנפלד.

פתיחה: $120
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128. ספר איל משולש – וילנה והורודנא, 
תקצ"ד 

וההנדסה,  המשולשים  חכמת  על  משולש  איל  ספר 
הגר"א. וילנה והורודנא, ]תקצ"ד[ 1833. 

הגר"א  של  המעטים  החיבורים  אחד  הוא  זה  ספר 
שנמצאו בכתב-ידו ממש. מהדורה יחידה, עם תרשימים 

גיאומטריים רבים. 
חתימה וחותמת בעלים לפני דף השער. 

ונזקי-עש  לחות  כתמי  בינוני.  מצב  ס"מ.   22 דף,  לא   ,]7[

קלים. כריכה מנותקת.

פתיחה: $250

128. Sefer Ayil Meshulash – Vilna 
and Horodna, 1833  
Sefer Ayil Meshulash about triangles and ge-
ometry, Vilna Ga'on. Vilna and Horodna 1833.
This is one of the few books written by the Vilna 
Ga'on, in his own handwriting. Single edition, 
with many geometric drawings.
Owner's signature and stamp before title-page.
[7], 31 pages, 22cm. Fair condition. Moisture stains 
and slight moth damage. Detached binding.

Opening Price: $250

129. שער השירים/ ברית יצחק/ מים 
אדירים/ ליקוטי הגר"א 

זספרי קבלה חשובים ונדירים, ממורשת הגר"א ותלמי
דיו, שהוצאו לאור ע"י רבי שמואל לוריא.

1. ספר שער השירים, שירים לסעודות שבת ולחגים, 
זעפ"י הזוה"ק וכתבי האריז"ל, מרבי משה שלמה מטא

לאצין. תלמיד חבר של הגר"א ז"ל בנסתרות. ווארשא, 
]תר"ן[ 1889.

2. ספר ברית יצחק, פירוש אדרא דמשכנא, ודרוש נר 
אייזיק חבר. בסופו  יצחק  רבי  מצוה. מהגאון המקובל 
 .1888 תרמ"ח  ווארשא,  תהילים.  על  הגר"א  ליקוטי 

]נדיר! לא רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה[.
מנחם  מרבי  זוטא,  אדרא  על  פירוש  אדירים,  3. מים 
יצחק  באר  הגהות  עם  הגר"א.  תלמיד  משקלוב  מנדל 

מרבי יצחק אייזיק חבר. ווארשא, ]תרמ"ו[ 1886.
ציון",  "מנחם  בשם  גם  אחר  מכתב-יד  נדפס  זה  ]ספר 
פרעמישל 1885. באותה הוצאה מיוחס הספר בטעות, 

לרבי מנחם מנדל מוויטבסק[.
ליקוטי  בסופו  על הש"ס. מהגר"א.  אגדות,  4. ביאורי 
]תרמ"ו[  ווארשא,  אברהם.  רבי  בנו  פירוש  עם  הגר"א 

.1886
63 עמ': ]1[, 158 עמ'; 180 עמ'; 118 עמ'; 90 עמ'. 22 ס"מ. 

מצב טוב. כרוכים יחד. כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $150
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130. אוסף ספרי גר"א 
1. שיר השירים, עם ביאור עבודת הגרשוני, מאת אחיו 

של הגר"א. ורשה, תרכ"ו ]1866[. שער לא ידוע.
2. שיר השירים, עם פירוש רש"י וביאור הגר"א. ורשה, 

]תר"ב[ 1842. )חסרים דפים אחדים(.
3. ספרי במדבר דברים עם הגהות הגר"א. וילנה, תרכ"ו 

]1866[. )שער מעטפת לא ידוע. חסר עמוד אחרון(.
4. באורי אגדות, הגר"א. ורשה, ]תרמ"ו[  1886.

5-6. ספר ליקוטי תורה מהגר"א, ורשה, תרנ"ט ]1899[ 
כרוך עם ספר אמרי נועם. חידושי הגר"א ותלמידיו על 
מס' ברכות, עירובין, ראש השנה וביצה, ורשה, תרנ"ט. 
)בשער שני הספרים שרידי חתימות מחוקות של הגאון 
המקובל רבי אריה ליב ליפקין אב"ד קראטינגא שערך 

130. Collection of Books by the 
Vilna Ga'on   
1. Shir Ha-Shirim, with Avodat Hagershoni 
commentary, by the Vilna Ga'on's brother. 
Warsaw, 1866. Unknown title-page.
2. Shir Ha-Shirim, with commentary by Rashi 
and by The Vilna Ga'on. Warsaw, 1842. (Few 
missing pages)
3. Sefer Ba-Midbar Devarim with glosses by 
the Vilna Ga'on. Vilna, 1866. (Cover title-page 
unknown. Last page missing).
4.  Beurei Agadot, the Vilna Ga'on. Warsaw, 
1886.
5-6. Sefer Likutei Torah by the Vilna Ga'on, 
Warsaw, 1899. Bound with Sefer Imrei Noam 
- novellae by the Vilna Ga'on and his students 
on Tractates Brachot, Eiruvin, Rosh Ha-Shana 
and Bietza, Warsaw, 1899. (On title-page of 
both books – signature traces of the kabbalist 
Rabbi Aryeh Leib Lipkin Av-Beit-Din Kratinga, 
who edited for printing the book "Imrei Noam". 
(See more about him in "Kedem" catalogue 
number 4 item number 411, and compare with 
his handwriting copied there!).
7. Sefer Piskei Hagra. Vilna, 1903. First part, 
on Orach Chaim.
Various sizes. Fair condition.

Opening Price: $300

לדפוס את הספר "אמרי נועם" - ראה אודותיו קטלוג 
ידו המצולם  4 פריט 411, השוה לכתב  "קדם" מכירה 

שם(. 
7. ספר פסקי הגר"א. וילנה, תרס"ג 1903. חלק ראשון, 

על אורח חיים.

גודל משתנה, מצב בינוני.

פתיחה: $300

129. Sha'ar Hashirim / Brit 
Yitzchak / Mayim Adirim / Likutei 
Ha'Gra 
Important and rare Kabala books, from the 
legacy of the Vilna Ga'on and his disciples, 
published by Rabbi Shmuel Luria.
1. The book Sha'ar Hashirim – songs for the 
Shabbat meals and holidays, based on the 
Zohar and on the writings of the Arizal, by 
Rabbi Moshe Shlomo of Talachin. Disciple and 
companion of the Vilna Ga'on in studies of the 
Hidden Torah. Warsaw, 1889.
2. The book Brit Yitzchak, with Edra 
DiMishkena commentary, and Ner Mitzva dis-
course. By the kabalistic Rabbi Yitzchak Isaac 
Chaver. At the end, Likutei HaGra on Tehilim 
is printed. Warsaw, 1888. [Rare! Not listed in 
Bibliography Institute CD].
3. Mayim Adirim, commentary on Edra Zuta, 
by Rabbi Menachem Mendel of Shklov, disciple 
of the Vilna Ga'on. With Be'er Yitzchak glosses, 
by Rabbi Yitzchak Isaac Chaver. Warsaw, 1886. 
[This book was printed from a different manu-
script, also named "Menachem Tzion", Premishl 
1885. In that edition, the book is mistakenly as-
cribed to Rabbi Menachem Mendel of Vitbesk.]
4. Bi'urei Aggadot on the Shas. By the Vilna 
Ga'on. At the end – Likutei Ha'Gra with the com-
mentary of his son R' Avraham. Warsaw, 1886.
63 pages: [1], 158 pages; 180 pages; 118 pages; 90 
pages. 22cm. Good condition. Bound together. 
Binding is slightly worn.

Opening Price: $150
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131. ספרי רבי אברהם בן הגר"א 
1. ברייתא מעשה תורה המיוחס לרבי יהודה הנשיא, 
אברהם.  רבי  ובנו  מווילנא  הגר"א  רבינו  תוספות  עם 
ורשה, ]תרמ"ה[ 1884. כרוך עם: סדר הגדה של פסח 

עם באור חדש מדרש הגדה, ורשה, ]תרמ"ג[ 1883. 
]תרנ"ד[  ורשה,  הגר"א.  בן  אברהם  רבי  פעלים,  2. רב 
אייבשיץ.  יהונתן  לרבי  דבש  יערות  עם:  כרוך   .1894

לובלין, תרנ"ז 1897. 
3. הגדה של פסח אגדת אזוב עם פירושי רבי אברהם 
תרס"ג  וילנה,  מרגליות.  זאב  גבריאל  ורבי  הגר"א  בן 

1903. יערי 1625, אוצר ההגדות 2211. 

גודל ומצב משתנים. חתימות וחותמות בעלים.

פתיחה: $180

132. תרגם אברהם / בית דוד 
1. תרגם אברהם על תרגום אונקלוס, מרבי אברהם בן 
הגר"א. ירושלים, תרנ"ו ]1896[. עם קונטרס שש משזר 

לרבי זלמלה מוואלאזין תלמיד הגר"א. 
שער-מעטפת נדיר. 

]5[, כה דף, 23 ס"מ. מצב גרוע.

2. ספר בית דוד. דרשות מרבי דוד טעביל בעל ה"נחלת 
דוד" ותלמיד רבי חיים מוואלאזין. בהוצאת חתנו, רבי 
שאול חיים הורוויץ, מייסד וראש ישיבת מאה שערים. 

ירושלים, תרס"ד 1904. 
ישיבת  בנייני  תמונות  המעטפת  שער  של  השני  בצדו 

מאה שערים.
]8[, ד-עה; כ דף, 37 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $120

131. Rabbi Avraham Ben Hagra's 
Books  
1. Brayta Ma'asseh Torah which pertains to 
Rabbi Yehudah Ha'Nassi, with annotations by 
the Vilna Ga'on and his son Rabbi Avraham. 
Warsaw, 1884. Bound with: Seder Hagadah 
shel Pesach with new Midrash Hagadah com-
mentary, Warsaw, 1883.
2. Rav Pe'alim, by Rabbi Avraham Ben Hagra. 
Warsaw, 1894. Bound with Ya'arot Devash by 
Rabbi Yehonatan Eibshitz. Lublin, 1897.
3. Pesach Hagadah Agadat Eizov with com-
mentaries by Rabbi Avraham Ben Hagra and 
Rabbi Gavriel Zeev Margaliot. Vilna, 1903. 
Ya'ari 1625, Otzar Ha-Hagadot 2211.
Various sizes and conditions. Ownership signa-
tures and ink stamps.

Opening Price: $180

132. Targum Avraham / Beit 
David  
1. Targum Avraham on the Targum Onkelos, 
by Rabbi Avraham Ben The Vilna Ga'on. 
Jerusalem, 1896. With Shesh Mashzar booklet 
by Rabbi Zelmale of Volozyn, brother of the 
Vilna Ga'on.
Rare title-cover. 
[5],25 leaves, 23cm. Poor condition.
2. Sefer Beit David. Derashot by Rabbi David 
Tebil, author of "Nachlat David". Published by 
his son in low, Rabbi Shaul Chaim Horowitz, 
founder and Rosh Yeshivat Meah Shearim. 
Jerusalem, 1904.
On back side of title cover: Photographs of the 
buildings of Yeshivat Meah Shearim. 
[8], 4-75; 20 leaves, 37cm. Fair condition.

Opening Price: $120
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�13. כרוז מה"אהבת ישראל" מויזניץ 
– ירושלים 

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

להתאחד  באה"ק  לחסידיו  האדמו"ר  של  קריאה 
ולהתח עצמה  ברשות  העומדת  מיוחדת  זבקהילה 

הלאומי.  הועד  לקהילת  ולא  החרדית  לקהילה  בר 

13�. Proclamation from "Ahavat 
Yisrael" from Vizhnitz – Jerusalem  
Proclamation from the Vizhnitzer Rebbe [Rabbi 
Yisrael Hagar]. Jerusalem, the 1920's ?
Proclamation from the Rebbe to his Hasidim 
in the Holy Land to unite as an independent 
congregation and to join the Charedi commu-
nity, and not the Va'ad Leumi community. [The 
Charedi congregations were instructed to sign 
that they "separate" from the general congrega-
tion, after Dr. Weizman's success in controlling 
the congregations through the "Congregations 
Law" of the British Mandate].
31.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

133. פולמוס הכשרות במפעל קפה – רבי 
שמעון סופר אב"ד ערלוי, תרפ"ג 

רבי  מאת  כרוז  שפל![,  שקר  ]זהו  בעקאננטמאכונג! 
שמעון שרייבר סופר. ערלוי, תרפ"ג ]1923[.

בכרוז מוחה הרב על עלילת-שקר הטוענת כי תוצרת 
כ"כשר  אותו  הכשיר  עצמו  הוא  אשר  לקפה,  מפעל 
משתמש  שהמפעל  כיוון  לפסח,  כשרה  איננה  לפסח" 
אינם כשרים לפסח. עוד הוא  בשמנים מסוימים אשר 
וינה,  אב"ד  שפיצר,  זלמן  שלמה  רבי  חותנו,  כי  מציין, 
אישר כי המפעל נפתח רק ע"י יהודים כשרים ונמצא 

תחת פיקוח מלא של משגיחים על-פי דיני ישראל. 
רבי  של  והכשרו  הציקוריה,  קפה  כשרות  פולמוס  על 
זלמן שפיצר מוינה, ראה במאמריו של הרב י' גולדהבר, 
"ישורון", כרך יט, אלול תשס"ז, ב"ישורון" כרך כ', ניסן 
תשס"ח. סביב פרשה זו יצא ספר "מאמר מרדכי" נגד 

רבי שמעון סופר וחותנו.
)תר"י- ערלוי  אב"ד  סופר  שרייבר  שמעון  רבי  הגאון 
תש"ד(, בנו של ה"כתב סופר". בעל שו"ת "התעוררות 

133. Coffee Plant Kashrut 
Polemic – Rabbi Shimon Sofer of 
Erlau, 1923  
Bekanntmachung! [this is a mean lie!], procla-
mation by Rabbi Shimon Shreiber Sofer. Erlau, 
1923.
In this proclamation the rabbi protests against 
a false accusation claiming that the products of 
a coffee plant, which he himself made "Kosher 
for Pesach" are not Kosher, since the plant 
was using some oils that were not "Kosher for 
Pesach". He also mentions that his father in law 
Rabbi Shlomo Zalman Shpitzer of Vienna, con-
firmed that the plant was opened by Jews and is 
under strict supervision of Mashgichim.  
The Ga'on Rabbi Shimon Shreiber Sofer of Erlau 
(1850-1944), son of the "Katav Sofer". Author of 
"Hit'orerut Teshuvah" Responsum. Killed in 
the holocaust at the age of 94.
German and German in Hebrew letters.
29.5cm, printed on both sides. 
Fair condition. Tears.

Opening Price: $150

פולמוס
Polemics

מה "יציאה"  על  לחתום  נדרשו  החרדיות  ז]הקהילות 
וויצמן  חיים  ד"ר  קהילה הכללית, לאחר הצלחתו של 
של  הקהילות"  "חוקת  ע"י  הקהילות  על  להשתלט 

השלטון המנדטורי[.
31.5 ס"מ, מצב טוב. 

פתיחה: $120

תשובה". נרצח בשואה בהיותו בן 94 שנה, הי"ד.
גרמנית וגרמנית באותיות עבריות.

29.5 ס"מ, מודפס משני צדיו. מצב בינוני. קרעים. 

פתיחה: $150
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135. תרוממנה קרנות צדיק - כרוז תמיכה 
בהראי"ה קוק

"תרוממנה קרנות צדיק" - כרוז תגובה לכתב הפולמוס 
ירושלים.  וספריו.  קוק  הרב  נגד  שיצא  השופר"  "קול 

תשרי תרפ"א )1920(. ד.ס. ]דפוס סלומון[.
"האספה של הרבנים הגאונים מבד"צ אשכנזים פרושים 
חוהמ"ס  שנאספו...  ת"ו...  ירושלם  בעיה"ק  וחסידים 
כבוד  חלול  על  העמוק  צערה  את  מביעה   - תרפ"א 
השופר"...  "קול  הפלסתר  בכתב  שמים  ושם  התורה 
לבזות בדברים גסים ומחוצפים את כבוד... רבנו אברהם 
יצחק הכהן קוק שליט"א, ותלמידו הגדול הגאון הצדיק 

רבי יעקב משה חרל"פ שליט"א..".
זעל החתום כשמונים שמות: מרבני העיר, ראשי הישי

היו  כאן  מהחתומים  ]רבים  העיר,  ונכבדי  חכמי  בות, 
לימים מחברי "העדה-החרדית"[.

תר"פ,  שנת  באלול  לאור  שיצא  השופר",  "קול  כרוז 

135. Teromemna Kranot Zadik 
– Proclamation of Support for 
Harav Avraham Yitzhak HaCohen 
Kook  
"Teromemna Kranot Zadik" – Proclamation in 
response to the polemic "Kol Ha-Shofar" against 
Harav Kook and his books. Jerusalem. Tishrei 
(1920). D.S.[Defus Salomon].
"The assembly of Rabbis of BADATZ - Ashkenazi 
Prushim and Hasidim in Jerusalem…gathered 
on Hol Hamoed Sukkot 1920 – expresses its deep 
sorrow in view of desecrating the Torah and the 
name of God in "Kol Ha-Shofar"… despising 
rudely the honorable…Rabeinu Avraham Yithak 
HaCohen Kook, and his great student the Gaon 
Zadik Rabbi Ya'acov Moshe Harlap…"
Signed by eighty rabbis, heads of yeshivot, 
scholars and important community members 
[many of the undersigned later become mem-
bers of the Eda Charedit].
39cm. Dry paper, fair condition, torn margins.
Does not appear in Bibliography Institute CD 
nor in Winograd and Rosenfeld CD.

Opening Price: $100

�13. פי שנים - פולמוס החסידות בהונגריה 
פי שנים, שני מכתבים. ]אונגוואר[, ]תרמ"ח בערך[. 

לעוו שהצליח להת רבי אלעזר  נגד  פולמוס  זקונטרס 
חריף  מכתב  מובא  בקונטרס  אונגוואר.  לרבנות  מנות 
שכתב רבי אלעזר בשנת תרכ"ב נגד האדמו"ר רבי צבי 

הירש  רבי  של  ומכתב  החסידות  ונגד  מליסקא  הירש 
מליסקא המתייחס לפולמוס זה.

הגאון רבי אלעזר לעוו )תקצ"ט-תרע"ח( בעל "פקודת 
אלעזר", בנו של רבי ירמיהו לעוו אב"ד אוהל בעל "דברי 
בהונגריה  האורתודוקסיים  הרבנים  מגדולי  ירמיהו". 
בשנת  תרל"ד.  משנת  אוהל  ברבנות  כיהן  הצפונית. 
המקומות  בשני  אונגוואר.  לרבנות  התקבל  תרמ"ח 
חוגי החסידים, למרות קנאותו לדבר השם.  בו  נלחמו 
הגיעו  עם  החסידים,  ע"י  לאור  יצא  זה  פולמוס  כתב 
כדי לפרסם מהי דעתו האמיתית של הרב  לאונגוואר, 

החדש על החסידות.
ח' עמ'. מצב טוב מאד, גליון לא חתוך.

זראה אודות: בחומר מצורף ו"במעגלי חסידים", ירוש
לים תש"ס, עמ' 88. 

פתיחה: $120

13�. Pi Shnayim – Argument 
Against the Chasidut in Hungary  
Pi Sh'nayim, two letters. [Ungvar], [approx 
1888].
Polemic against Rabbi Elazer Lev, who succeed-
ed in becoming rabbi of Ungvar. The booklet 
contains a sharp letter written by Rabbi Elazar 
in 1662 against Rebbe Tzvi Hirsh of Liska and 
against Chasidut in general, and a letter from 
Rabbi Hirsh of Liska addressing this polemic.
Rabbi Elazar Lev (1839-1918), author of Pekudat 
Elazar, son of Rabbi Yirmiyahu Lev of Ohel, 
author of Divrei Yirmiyahu. One of the leading 
Orthodox rabbis in Northern Hungary. Served 
in the Ohel Rabbinate from the year 1874. In 
1888, he was appointed as Rabbi of Ungva. In 
both places, Chasidic circles fought against him, 
despite his zeal in upholding matters of religion. 
This polemic was published by the Chasidim, 
when he arrived in Ungvar, in order to publicize 
the new Rabbi's actual opinion on Chasidut.
8 pages. Very good condition, uncut folio.

Opening Price: $120

הבעיר את אש המחלוקת בירושלים, אש שלא כבתה 
זגם אחרי השתדלותו של האדמו"ר מגור בביקורו בירו

שלים בניסן תרפ"א. )ראה חומר מצורף(.
39 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, קרעים בשוליים.

ולא  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  מופיע  אינו 
בוינוגרד ורוזנפלד.

פתיחה: $100
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137. תלמוד ירושלמי קדשים )המזוייף( 
- חולין בכורות 

תלמוד ירושלמי סדר קדשים, חלק ב' חולין-בכורות, עם 
הגהות המהרש"ם מבערזן וביאור המלות זרות והערות 
מהמו"ל  שלמה,  חשק  פירוש  באבער.  שלמה  מאת 
שלמה יאודה ס"ט בהגאון מהר"ם זצ"ל הספרדי, מכונה 

פריעדלענדער. ס. - וואראהל )סאיני(, תרס"ז )1907(.
הסכמות: רבי שלום מרדכי הכהן ]שוואדרון[, ברעזאן; 
סטאניסלאב;  הורוויץ,  איש  הלוי  ליבש  אריה  רבי 
גרינוואלד,  יודא  רבי  באניהאד;  דייטש,  אליעזר  רבי 
רבי  בראדי;  קלוגער,  בנימין  אברהם  רבי  סאטמאר; 

יצחק ליב סופר, דרהאביטש. 
בכת"י  למדניות  והערות  הקדשה  השער  לפני  בעמוד 

מרבי ]דוד צבי?[ מרגליות.
בתקופת  אבד  קדשים  סדר  על  ירושלמי  תלמוד 
המאה  בתחילת  בדפוס,  מעולם  הובא  ולא  הראשונים 
העשרים קם שלמה פרידלנדר )שגם אימץ לעצמו זהות 
העתיק  הספרדית(  אלגזי  למשפחת  צאצא  של  בדויה 
ברוב כשרון את כל מאמרי הירושלמי קדשים שהובאו 
מסדרים  ירושלמי  מאמרי  בשילוב  הראשונים  בספרי 
אחרים, ופרסם ברבים כי הוא מצא בכתב יד ישן נושן 

את הירושלמי האבוד.
והחוקרים  הרבנים  רוב  את  הכשיל  זה  זיוף  מעשה 

שנתפר לספר  הגהות  כתב  שאף  המהרש"ם  זכדוגמת 
סמו בכל חלקיו, ה"חפץ חיים" שהתחיל להניח תפילין 
דרבנו תם עפ"י הנכתב בספר ועוד. מאידך היו חדי עין 
את  שגילו  מרוגאטשוב  הגאון  חמדה",  ה"כלי  כבעל 
ופרסמו על כך ברבים. פולמוס הירושלמי ארך  הזיוף 

זמספר שנים בו התפרסמו ספרים לכאן ולכאן, )רוב הפ
רסומים בעד הירושלמי היו מעשי ידיו של פרידלנדר 
שפרסם תחת שמות בדויים שונים קונטרסים להצדיק 
את ה"ירושלמי קדשים"(. לאחר שהתברר הזיוף נגנזו 

רוב העותקים. 
מעט  נציין  רבים,  מאמרים  נכתבו  זה  פולמוס  אודות 
מהם: ש' הכהן וינגרטן, סיני, סב, תשכ"ח, עמ' רפא-רפז; 
ב' אוברלנדר, אור ישראל, שנה ב, תשנ"ז, חוברת ד; שנה 
ר'  א;  חוברת  תשנ"ט,  ד,  ושנה  ג-ד;  חוברות  תשנ"ח,  ג, 

137. Jerusalemite Talmud 
– Kodshim (Forged) – Chulin, 
Bechorot  
Jerusalemite Talmud – Kodshim, Part 
Two: Chulin, Bechorot, with glosses of the 
Maharsham of Brezen and commentary on dif-
ficult words, and comments, by Shlono Baber. 
Cheshek Shlomo commentary, by the publisher 
– Shlomo Yehuda ben Maharam Ha-Sephardi, 
Friedlander. Saini, 1907. 
Approbations: Rabbi Shalom Mordechai Ha-
Cohen [Shwadron], Brezen; Rabbi Aryeh Leibish 
Ha-Levi Ish Horowitz, Stanislav; Rabbi Eliezer 
Deutsch, Banihad; Rabbi Yehuda Greenwald, 
Satmer; Rabbi Avraham Binyamin Kluger, 
Brody; Rabbi Yitzchak Leib Sofer, Drohobycz. 
On page before title-page there are a dedication 
and scholarly notes, written by Rabbi [David 
Tzvi?] Margaliot.
The Jerusalemite Talmud on Seder Kodshim 
was lost in the Rishonim's period, and was 
never printed. In the beginning of the 20th 

century, a man named Shlomo Friedlander 
(who also adopted for himself the false identity 
of a descendant of the Spanish Algazi family) 
copied, with great talent, all of the citations 
from Kodshim-Jerusalemite found in works 
of the Rishonim, together with citations from 
different Sedarim. He then publicized that he 
had found an antique manuscript of the miss-
ing  Jerusalemite Talmud, which was lost in the 
Rishonim's time. This forgery mislead most of 
the rabbis and researchers of his time; includ-
ing the Maharsham, who even wrote glosses to 
the book which were published in all its parts; 
the Chaetz Chaim, who began to were Rabeinu 
Tam tefillin based on this forged Talmud, and 
more. At the same time, there were rabbis of 
very sharp perception such as the Kli Chemda 
and  the Rogachover Ga'on, who discovered the 
forgery and announced it to the public. The po-

מרגליות, ציונים ביבליוגראפיים, ארשת, ב, תש"ך, עמ' 
356 מס' 1382; שם, ג, תשכ"ו, עמ' 507 מס' 1382 ועוד.

טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   35 דף.  מז   ,]1[ עח;   ,]9[

פגיעות משוקמות בשולי חלק מהדפים. כריכה חדשה עם 

גב עור.

נדיר.

פתיחה: $�00

lemic over the Jerusalemite Talmud lasted for 
several years, and books were printed express-
ing both sides of the argument, (most of the 
publications siding with the Yerushalmi were 
written by Friedlander himself, under different 
names). After the forgery was confirmed, most 
of the copies were buried.
Many essays were written regarding the po-
lemic, we shall mention but  a few: S. HaCchoen 
Weingarten, Sinai, 62, 1862, pages 281-287; 
B. Oberlander, Ohr Yisrael, Year Two, 1997, 
Pamphlet 4; Year Three, 1998, Pamphlets Three-
Four; and Year Four, 1999, Pamphlet One; R. 
Margaliot, Bibliographic notes, Areshet, B, 
1960, page 356 no. 1382; ibid., Three, 1966, page 
507 no. 1382.
[9], 78; [1], 47 leaves. 35cm. Dry paper, good-fair 
condition, Restored damage on margins of some 
of the leaves. New binding with leather spine. 
Rare.

Opening Price: $�00
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138. אמת מארץ – פולמוס – ירושלים, 
תרע"א

ירוש ימיני: אמת מארץ!  ירושלם תשכח  זאם אשכחך 
לים, אייר תרע"א ]1911[. 

כולל  גבאי  התנהלות  על  טענות  ובו  פולמוסי  כרוז 
"ווארשא פולין" בירושלים.

"בעת החלוקה האחרונה הכריחו את המקבלים לחתום 
בשקר שכבר קבלו שבעה חלוקות בעד החורף, ושפכו 

דם העניים כמים...".
מדיניות  לתולדות  חשובים  בפרטים  עשיר  מסמך 

"החלוקה" בירושלים.
]1[ עמ', 47 ס"מ. מצב טוב. קרעים, סימני-קיפול.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

138. Emet Me-Eretz – Polemic 
– Jerusalem, 1911. 
"If I forget thee Jerusalem let my right hand 
wither: emet me-eretz!" Jerusalem, Iyar 1911.
Polemic proclamation with complaints about the 
Warsaw-Poland Kollel director in Jerusalem.
"During the last distribution, the recipients 
were forced to sign untruly that they received 
already seven portions for the winter; he shed 
the poor people's blood like water…"
Document containing many important details 
about the history of the "Chaluka" policy in 
Jerusalem.
[1] page, 47cm. 
Good condition. Tears, folding marks.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $120

139. אתרוגים מארץ הקדושה - מיינץ, 
תר"ם.

דפוס   .1880 תר"ם  מיינץ,  הקדושה,  מארץ  אתרוגים 
יחיאל בריל. גרמנית ועברית.

וחיובם  ישראל  ארץ  אתרוגי  בענין  הלכתי  פולמוס 
במעשרות.

8 עמ', 25 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני-גרוע, קרוע בקפלים.

נדיר. אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $200

139. Etrogim Me-Eretz 
Hakedoshah – Mainz, 1880 
Etrogim Me-Eretz Hakedoshah, Mainz, 1880. 
Yehiel Bril Publishing. German and Hebrew. 
Halachic polemic regarding Etrogim from 
Eretz Yisrael and the obligation to take ma'aser 
from them.
8 pages, 25cm. Dry paper, fair-poor condition, 
torn folding marks.
Rare. Not in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $200

1�0. שני ספרי פולמוס - ירושלים 
]תרס"א  ירושלים,  לצדיקים.  כינוס  אבות  1. מעשה 
1911[. למעלה ממאה פסקי-דין וחרמות שנעשו בירוז
שלים בתקופות שונות נגד בתי-ספר חדשים )שוהלען, 

זשקָאלס( בארץ-ישראל. חותמת רבי שלום אייזען, ירוש
לים. )מגדולי התלמידי חכמים ומורי הוראה בירושלים(.
ירושז היילפרין.  מענכין  מנחם  רבי  חכמים,  2. כבוד 
לים, ]בין תרס"ד לתרע"א 1904-1911[. הוצאה שניה. 
כאן  ימים".  "חמדת  הספר  מחבר  זהות  בדבר  פולמוס 
נטען, כי מחבר חמדת ימים אינו נתן העזתי, נביאו של 
שבתי צבי, שייחסו לו את חיבור הספר בטעות. )ראה 
עוד אודות פולמוס זה בספר "אוצר חמדת ימים", בני 

ברק, תשס"ט(.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120
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1�1. קום ריב את ההרים – ניו-יורק, תש"ט 
– הקדשת המחבר 

תש"ט  ניו-יורק,  בלאך.  חיים  ר'  ההרים,  את  ריב  קום 
.]1949[

על  ווייס  יהודה  משה  רבי  מאת  וחוות-דעת  תשובה 
הצהרה  כתב  עם  הרבנים,  מאגודת  שיצא  פסק-דין 

מהגאון רבי יוסף אלי' הענקין ומכתבים נוספים.
בדף השער הקדשה חמה ולבבית בכתב-יד המחבר.

סופר  )תרמ"א-תשל"ג(,  בלאך  אפרים  חיים  משה  ר' 
ופולמוסן. חיבר ספרים רבים. לאחר שהפסיד  מוכשר 
קונטרסים  הדפיס  ספרים  הדפסת  בנושא  תורה  בדין 
תשי"ט- בשנים  בארה"ב.  הרבנים"  "אגודת  רבני  נגד 
תשכ"ה הוציא ג' חלקי ספר "דובב שפתי ישנים" מכתבי 
רבנים נגד הציונות, שככל הנראה רובם הם פרי יצירה 

כשרונית של זיוף. 
ומנותקת  פגומה  עטיפה  טוב.  מצב  ס"מ.   15 עמ',   112

חלקית. 

פתיחה: $120

1�0. Two Polemic Books 
– Jerusalem  
1. Ma'ase Avot Kinus Letzadikim. Jerusalem 
1911. More than 100 court rulings and boycotts 
that were made in Jerusalem against the new 
Israeli schools. Ink-stamp of Rabbi Shalom 
Eisen, Jerusalem.
2. K'vod Chachamim, Rabbi Menahem 
Halperin. Jerusalem [between 1904-1911]. 
Second edition. Polemic regarding the identity 
of the author of the book "Chemdat Yamim". 
He claims here that the author of Chemdat 
Yamim was not Natan Ha'azaty, Shabtai Zvi's 
prophet, who was mistakenly considered to be 
the author.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $120
1�1. Kum Riv Et Heharim – New 
York 1949 – Author's Dedication  
Get up and Fight the Mountains, Rabbi Chaim 
Bloch. New York, 1949.
Responsum and opinion by Rabbi Moshe 
Yehuda Weiss concerning the ruling by the 
Agudat Harabbanim, with a declaration by 
Rabbi Yosef Eliyahu Henkin, and other letters.
There is a warm handwritten dedication on the 
title-page.
Rabbi Moshe Yehuda Weiss (1881-1973) was a 
talented writer and polemicist. He wrote many 
books. After he lost a court case about printing 
books, he printed pamphlets against Rabbis of 
"Agudat Harabanim" in the USA. From 1959-
1965 he published 3 parts of the book "Dovev 
Siftei Yeshainim" letters from rabbis against 
Zionism, it seems that most of them were clever 
forgeries.
112 pages, 15cm. good condition. Cover is dam-
aged and partially detached.

Opening Price: $120

1�2. ספרי פולמוס נגד הנצרות – אלטדורף, 
תמ"א 

יחיאל  רבינו  ויכוח  ישו;  תולדות  ישן;  נצחון  ספר 
מפאריס, יוהאן כריסטוף וואגנזייל. אלטדורף ]שוויץ[, 

]תמ"א 1681[. 
של  מקובץ  )חלק  יחד  כרוכים  פולמוס  ספרי  שלושה 

חמישה ספרים(. עברית ולטינית עמודה מול עמודה.
260; 60; ]2[, 73; 100, ]1[ עמ', 20 ס"מ. מצב בינוני. שער 

וכריכה קדמית חסרים. כתמים.

פתיחה: $150

1�2. Books of Polemics Against 
Christianity – Altdorf, 1681  
Sefer Nitzachon Yashan; History of Jesus; The 
Debate of Rabbi Yechiel of Paris, Johann Christoff 
Wagnzeil. Altdorf [Switzerland], [1681].
Three books of debate bound together (part of 
a group of five books). Hebrew and Latin, in 
facing columns. 
260;60;[2],73, [1] page, 20cm. Fair condition. Title-
page and front binding are missing. Stained.

Opening Price: $150
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1�3. תפלת אזכרה לנספים בשואה – 
ירושלים, תש"ג 

כסלו  כ"ד  ד'  יום  הגדול,  הצום  ליום  האזכרה  תפלת 
תש"ג ]1943[.

ונשים  נכונה... מאות אלפי ישראל אנשים  "תן מנוחה 
ושנטבעו  ושנשרפו  ושנשחטו  שנהרגו  וילדות  ילדים 
ושנחנקו ושנקברו חיים במדינות: פולין, ליטה, לטויה, 

רומניה, רוסיה הכבושה...".
זנדפס בירושלים עבור עצרת התפילה ההיסטורית ב"

חורבת רבי יהודה החסיד" בהשתתפות האדמו"ר מגור 
בעל "אמרי אמת".

]1[ דף, 31 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, חתיכה חסרה.

פתיחה: $100

1�3. Memorial Prayer for 
Holocaust Victims – Jerusalem, 
1943  
Prayer for the great fast day - Wednesday, 24 
Kislev, 1943.
"Let them rest in peace – hundreds of thou-
sands of men, women boys and girls who were 
murdered, slaughtered burnt drawned strang-
gled and buried alive in the countries: Poland, 
Lithuania, Latvia, Romania, Russia…"
Printed in Jerusalem for the historical prayer 
assembly in "Churvat Yehuda Ha-Chasid", at-
tended by the Imrei Emet of Gur.
[1] leaf, 31cm. Fair condition. Tears, part missing.

Opening Price: $100

��1. עטרת שלמה – תקנת עגונות של 
מלחמת העולם– בודפשט, תש"ו 

עטרת שלמה – ספר תקנת עגונות של מלחמת העולם, 
עם   .]1946[ תש"ו  בודפשט,  קליין.  זלמן  שלמה  רבי 

תוספות בן המחבר, רבי יקותיאל קליין.
השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  המחבר  בן  תוספות 
לתקנות שתיקן אביו לאחר מלחמת העולם הראשונה.

"מלפנים נהרגו מבין החילים היודים לערך עשרה אחוז 
ועכשיו נשתיירו לערך זה... במלחמה הראשונה נצבאו 
שוה  גם  בעדם  והגין  נאמנים...  חילים  בתור  העברים 
זכיותם, ועכשיו לוקחו בתור שונאים לתכלית האבדון 

והכלי'...".
]2[, 21-85, ]1[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש בודדים. 

כתמים.

פתיחה: $100

1��. Ateret Shlomo – Regulations 
for Agunot of the World War 
– Budapest, 1946 
Ateret Shlomo – a book of regulations for 
agunot from the World War, by Rabbi Shlomo 
Zalman Klein. Budapest 1946. With additions 
by the author's son, Rabbi Yekutiel Klein.
The additions were added by the author's son 
after World War II to the regulations instituted 
by his father after World War I.
"Previously about ten percent of the Jewish 
soldiers were killed and now about this per-
centage survived…in the First War the Jews 
were a faithful part of the army and had equal 
rights, now they were treated as enemies to be 
annihilated…"
[2], 21-85, [1] pages, 20.5cm. Good condition. A 
few moth holes. Stained.

Opening Price: $100
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��1. סידור שיורי טהרה - לשארית 
הפליטה - לונדון תש"ו

סדור שיורי טהרה, נוסח אשכנז, בהוצאת "ועד העזרה 
ע"י הרבנות הראשית בלונדון". לונדון, תש"ו 1946.

ארצות  בכל  אחינו  התפלות...לתועלת  כל  "הדפסנו 
מגוריהם למען ישפכו שיחם לפני קונם וצורם כי הוא 

לבדו עוז מבטחם". 
נטבחו  אשר  "אחינו  נשמות  הזכרת  תפלת   162 בעמ' 
ונטבחו ונחנקו המונים המונים באכזריות נוראות בכל 

ארצות אשר תחת ממשלת הזדון".
 ."D. P. CAMP GERETSRIED"חותמות של בית הכנסת ב
גערומ במחנה  לבהמ"ד  "שייך  בכת"י שהסידור  רישום 
הפליטה  לשארית  העקורים  ]ממחנות  יצ"ו"  טסרווד 

בגרמניה, בשליטת הצבא הבריטי[.
]2[, 162 עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים ומעט בלאי. 

כריכת קרטון עם מעטפת מודפסת.

אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

1��. Shiyurei Tahara Siddur – for 
Holocaust Survivors – London 
1946 
Shiyurei Tahara Siddur, Ahkenazi version, pub-
lished by "The assistance Committee by Chief 
Rabbinate of London". London, 1946.
On page 162 Hazkarat Neshamot prayer.
Ink stamps of  D. P. Camp Geretsried syna-
gogue. Handwritten inscription that the siddur 
belongs to "Geretsreid Beit Midrash" [ a British 
Sector Displaced Persons Camp in Germany].
[2], 162 pages. 21cm. Good-fair condition, stains 
and slighty worn. Cardboard binding with printed 
jacket.
Does not appear in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $100

1�5. שירים על השואה – שארית הפליטה 
ברגנסבורג, תש"ו 

הפליטה  שארית  מחנה  השואה,  על  שירים  מחברת 
רגנסבורג, תש"ו 1946.

בשיר הראשון אקרוסטיכון: "שלמהלע קעסטענבערג" 
]המחבר, או האיש שלזכרו נכתבו השיר?[. תוכן השירים 
המחבר  של  המאושרים  לחיים  הגעגועים  את  משקף 

ומ שהוא  והסבל  הצער  את  וכן  השואה  טרם  זבפולין 
את  הכותב  מתאר  כן  הגרמנים.  ברדיפות  חוו  שפחתו 

החיים במחנות הפליטים בגרמניה. 
יידיש.

]15[ עמ' כתובים, 21X17 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים, 

כתמים. אינם כרוכים. 

פתיחה: $200

1�5. Holocaust Poems – The 
Surviving- Few in Regensburg, 1946 
Notebook with holocaust poems, the surviv-
ing-few camp in Regensburg, 1946.
The first poem is acrostic: "Shlemele Kastenberg" 
[the writer, or the person in whose memory the 
poem was written?]. The contents of the poems 
reflects the longing for the writer's happy life 
in Poland before the holocaust, as well as the 
misery and suffering that he and his family 
went through during the German persecutions. 
The writer also describes life in the survivors' 
camps in Germany.
Yiddish.
[15] written pages, 21x17cm. Fair condition. Tears 
to borders, stains. Unbound.

Opening Price: $200
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1�7. שמלה חדשה - שארית הפליטה, 
גרמניה, תש"ז 

עם  וטרפות,  שחיטות  הלכות  על  חדשה  שמלה  ספר 
שו"ב  גרינוולד  אנשיל  אשר  מרבי  אשר  מטה  פירוש 
תש"ז  )גרמניה(,  אוגסבורג  אונגוואר.  דקהלת  מומחה 

.]1947[
תוספת  עם  תרפ"ז,  משנת  מהדורה  של  צילום  דפוס 
בדף השער "נדפס עבור לומדי מלאכת הקודש מנדחי 

שארית הפליטה בגרמניא...".
]7[, 244 עמ' )צ"ל ]8[, 246 עמ'(, 21 ס"מ. מצב גרוע. נזקי-

עש, קרעים, כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה: $100

1�7. Simlah Chadasha – Printed 
for Holocaust Survivors, 
Germany, 1947  
Sefer Silah Chadasha about Halachic rules of 
Shechitot and Treifot, with Mateh Asher com-
mentary by Rabbi Asher Enshel Grunwald 
- expert Shochet of the Ungvar community. 
Augsburg (Germany), 1947.
Facsimile of an edition from 1926, with addi-
tion on title-page "printed for the survivors in 
Germany who study sh'chita …"
[7], 244 pages (instead of [8], 246 pages), 21cm. 
Poor condition. Moth-damage, tears, detached 
front cover.

Opening Price: $100

1�8. הגדה של פסח - מינכן תש"ז 
יציאת  סיפורי  ביידיש,  פירושים  עם  פסח,  של  הגדה 
מצרים ומשלי המגיד מדובנא. הוצאת מחלקה לתרבות 
של מרכז "מזרחי" ו"תורה ועבודה" של שארית הפליטה 

בגרמניה. מינכן, תש"ז )1947(.
מצב  ס"מ.   20.5 אחורית.  ומעטפת  מעטפת  שער  עמ'.   30

טוב מאד. כתמים. כריכת בד חדשה.

אוצר ההגדות 4053.

פתיחה: $150

1�8. Passover Haggada – Munich 
1947  
Passover Haggada, with Yiddish Commentaries. 
Stories of the Exodus and parables of the Dubno 
Maggid. Published by culture wing of "Mizrahi" 
and "Torah Va'avoda" centers of the survivors 
in Germany. Munich, 1947.
30 leaves. With front and back dust-jacket. 
20.5cm. Very good condition. Stains. New leather 
binding. Otzar Hahaggadoth 4053.

Opening Price: $150
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150. דפי-יזכור – רדאעוויץ – אחרי השואה 
ראדעוויץ  אמת".  של  "חסד  פאריין  יזכור-צעטל, 

)רדוביץ(, מולדובה, ]תש"- 194[ לאחר השואה.
שני גליונות "יזכור" עם רשימות-נפטרים, אחד לגברים 

)מענער( והשני לנשים )פרויען(. 
בעמוד השלישי של גליון הנשים הודפס בטעות עמוד 
דפוס?(.  )נסיון  הגברים  בגליון  המופיע  לעמוד  הזהה 

כנראה יוזמה פרטית בהדפסה לא מקצועית. 
דפוסים   4 רשומים  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור 

עבריים בלבד ברדאוץ )ראדוביץ(.
29 ס"מ. מצב בינוני. קרעים חסרים וכתמים.

וינוגרד  ישנם שינוים מן הדפים המופיעים בתקליטור 
ורוזנפלד.

פתיחה: $100

150. Yizkor Leaves – Radowitz 
– Post Holocaust  
Yizkor-tsetl, farayn "Chesed shel Emet". 
Radowitz, Moldova,[194- ] post holocaust.
Two Yizkor leaves with lists of the dead, one 
for men and one for women. On the third page 
of the women's list a men's list was mistakenly 
printed (printing trial?) most probably a private 
non professional printing initiative.
In Bibliography Institute CD appear only 4 
Hebrew printings from Radowitz.
29cm. Fair condition. Tears with omission and 
stains.
Different from the leaves which appear in 
Winograd Rosenfeld CD.

Opening Price: $100

1�9. הגדה של פסח – גרמניה, 1948 – 
שארית הפליטה 

החירות  חג  בברכת  הגולה,  לשרידי  פסח  של  הגדה 
מאת הועד היהודי האמריקאי המאוחד לסיוע - ג'וינט. 

]מינכן[, 1948, ]תש"ח[.
"משרד  מנהל  שפירא,  שלמה  הרב  מאת  הקדמה  עם 
בגרמניה.  הג'וינט  מנהל  הבר,  ושמואל  בגרמניה  דתי" 

על העטיפה איור מפת א"י.
ל"ב עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. כתמי-יין וחלודה, קמטים.

פתיחה: $200

1�9. Pesach Haggadah – Germany, 
1948 – She'erit HaPleita  
Pesach Haggadah to the remnants of the Diaspora, 
with a blessing for the Festival of Freedom from 
the United Jewish American Committee for 
Assistance – Joint. [Munich], 1948.
With a preface by HaRav Shlomo Shapira, the 
head of the “Religious Office” in Germany, and 
Shmuel Haber, head of the Joint in Germany. 
On the cover is an illustration of the map of 
Israel with Moses showing the Olim the way to 
Eretz Israel.
32 pages, 14cm. Wine stains and foxing, creases. 

Opening Price: $200
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152. ספר יזכור – קדושי אב תרפ"ט
ברזין.  צ.  א.  תרפ"ט,  אב  קדושי  את  ישראל  עם  יזכור 

עורך: שבתי ויס. ירושלים, תר"ץ. 
לפי  בחלוקה  ההרוגים,  של  וקורות-חייהם  תמונות 

מקומות-מגוריהם: ירושלים, מוצא, חברון, צפת ועוד.
העח הגליונות  בינוני.  מצב  ס"מ.   25.5 מעטפת.  עמ',   272

ליונים לא נחתכו. 

פתיחה: $100

152. Yizkor Book – Victims of 
Palestine Massacers of 1929  
Memior for those who were killed in 1929 
Palestine Massacres, by A.T. Berzin. Edited by 
Shabtai Weiss. Jerusalem, 1930.
Pictures and biographies of the victims, divided 
according to cities: Jerusalem. Motza, Hebron, 
Safed and more.
272 pages, dust-jacket. 25.5cm. Fair condition. 
The folios were not cut on top.

Opening Price: $100

151. "כתובה דאירכסא" - לאחר השואה
"כתובה דאירכסא" היא כתובה הנכתבת לאחר ששטר 
הזוגות שנותרו לאחר השואה,  הכתובה הראשון אבד. 
כלל  שבדרך  מפני  דאירכסא"  "כתובה  לכתוב  הוצרכו 
משטרות  אוסף  לפנינו  אבד.  הראשון  הכתובה  שטר 

כתובה שנדפסו במיוחד עבור שארית הפליטה:
יהודה,  שמואל  בן  צבי  ]יצחק  יצבש"י  מהרב  1. כרוז 
ברנפלד[. ירושלים, תשרי תש"ז )1946(. קריאה ל"שה 
ההלכה  את  לקיים  ישראל!"  בית  עמי  שארית  פזורה! 

לכתוב כתובה דאירכסא.
בעיה"ק  "נדפס  דאירכסא.  כתובה  שטרות  2. שלשה 

ירושלים ביזמת בעל הריצבש"י".
3. כתובה דאירכסא, "נעשה עפ”י ביד”צ דקה”י פעסט 
יע”א". נדפסה בדפוס געווירץ בבודפסט, ]1946 בערך[.

4. כתובה מנוקדת. בודפסט, ]1946 בערך[. בתחתית יש 
הוראות למילוי עם חירור על מנת לתלוש את ההוראות, 

מעבר לדף הוראות בהונגרית למילוי הכתובה.

סה"כ 7 פריטים, גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $120

151. "Ketubah De'irkassa" – After 
the Holocaust  
"Ketubah De'irkassa" is a Ketuba written after 
the original Ketuba was lost. Couples who sur-
vived the holocaust, needed to write a "Ketubah 
De'irkassa" since the original, first Ketuba was 
lost. In front of us is a collection of Ketubot 
printed especially for holocaust survivors:
1. Proclamation by Rabbi Yitzchak Zvi Ben 
Shmuel Yehuda Bernfeld. Jerusalem, Tishrei 
1946. A call to obey the halachic rule of writing 
a "Ketubah De'irkassa".
2. Three Ketubot De'irkassa. Printed in 
Jerusalem.
3. Ketuba De'irkassa. Printed in Gewirtz print-
ing press in Budapest, [ca.1946].
4. Vowelized Ketubah. Budapest, [ca.1946]. 
On the bottom of the leaf there are instructions 
how to fill out the Ketuba with perforation al-
lowing to detach the instructions, and in back 
there are instruction in Hungarian.
Total of 7 items, various sizes and conditions.

Opening Price: $120
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153. תחינות ובקשות עם כתב יד 
תחינות- וינה 

 .)1805( תקס"ה  )וינה(,  ווין  ובקשות,  תחינות  סדר 
שונות  תחינות  מפואר,  כת"י  מחברת  עם  כרוך  יידיש. 
משה  "הק'  התחינות?[  ]כותב  בעלים  חתימת  ביידיש. 

ליב טריבטש".
נייר  ס"מ.   17.5 כ"י.  דף  כב-נד   ;]2[ כא;   ,]2[ מודפסים;   56

איכותי, מצב טוב, כתמים. שער מנותק. כריכת עור עתיקה, 

מעט בלויה.

נדיר! לא רשום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $�00

153. Supplications and Requests, 
Vienna / with Supplications 
Manuscript  
Sedder Techinot U-Bakashot, Vienna, 1805. 
Yiddish. 
Bound with a fancy manuscript notebook, vari-
ous supplications in Yiddish. Owner's signature 
[maybe he himslef wrote the supplications?] 
"Moshe Leib Treibetch".
56 printed; [2], 21; [2];22-54 leaves manuscript. 
17.5cm. Quality paper, good condition, stains. 
Detached title-page. Ancient leather binding 
somewhat worn.
(Rare, Not in Bibliography Institute CD).

Opening Price: $�00

דפוסי אוסטריה
Books Printed in Austria

�15. מחזור לחזנים – וינה, תקע"א 
משה  רבי  פירוש  עם  פולין,  כמנהג  השנה  לכל  מחזור 
שדיל ומנהגי רבי אייזיק טירנא. וינה, תקע"א ]1811[. 
פורמט  רחבים,  שוליים  עם  גדולים  כרכים  ארבעה 

15�. Machzor for Chazanim 
– Vienna, 1811  
Year-round Machzor according to Polish 
custom, with interpretation of Rabbi Moshe 
Shdil and customs of Rabbi Isaac Tirna. Vienna 
1811. Four large volumes with wide margins, 
special format for the Chazan.
Part I: for Rosh Ha-Shana, Part II: Yom Kippur, 
Part III: Succot…to Pesach, Part IV: Pesach and 
Shavuot…till the end of the year. Painting of 
the Menorah and the Zodiac signs.
35.5cm. Good to fair condition. Stains, worn cor-
ners. Binding somewhat loose. Original leather 
binding.

Opening Price: $�00

153
a א

153
b ב

מיוחד לשימוש שליח ציבור ]חזן[.
ב': ליום כפורים,  ימי ראש השנה, חלק  חלק א': לשני 
לחג  ד':  חלק  המצות,  חג  עד  הסוכת...  לחג  ג':  חלק 
המצות ולחג השבעות... עד אחרית השנה. ציור המנורה 

וציורי המזלות.
כריכה  בפינות.  בלאי  כתמים,  טוב-בינוני.  מצב  ס"מ.   35.5

רופפת מעט. כריכות עור מקוריות.

פתיחה: $�00
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155. קול עדת בני ישראל – מנטובה, 
תקע"ד – כניסת קיסר אוסטריה

קול עדת בני ישראל תושבי מנטובה. מנטובה, תקע"ד 
 .1814

ברכה וסדר טקס קבלת הפנים שנערך עם כניסתו של 
קיסר אוסטריה למנטובה בשנת תקע"ד.

וכ"א  קכ"ו  קי"ג,  צ"ח,  תהלים  מזמורי  אמירת  לאחר 
"ובעודו בחיקו  מוציא הרב את ספר התורה מן הארון 
עומדים  אנו  אשר  למלכים  הנהוגה  ברכה  ויאמר  יברך 
תחת ממשלתם מדי שבת בשבתו וימים טובים כמצווה 
לחיי  ומצלין  יו"ד  פסוק  ו'  קאפיטולו  עזרא  בס'  עלינו 

ממלכא – הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומל
כותו מלכות כל עולמים...". עברית, איטלקית ולטינית.

]4[ עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. קמטים ומעט כתמים.

נדיר. 

פתיחה: $300

155. Kol Adat Bnei Yisrael 
–Mantova 1814 – Reception for 
Austrian Emperor  
Call of Jewish residents of Mantova. Mantova 
1814.
Blessing and ceremony for reception that took 
place when the Austrian Emperor entered 
Mantova in 1814.
After reciting Psalms 98, 126 and 21 the rabbi 
takes the Torah Scroll out of the ark "and whilst 
holding it he recites the prayer for Royal Kings 
which is said every Sabbath and festival…" 
Hebrew, Italian and Latin.
[4] leaves, 24cm. Good condition. Creases and a 
few stains.

Opening Price: $300

�15. בן יוחאי – וינה, תקע"ה 
רבי  ע"י  הקדוש  הזהר  חיבור  להוכחת  יוחאי,  בן  ספר 
תקע"ה  ווין,  קוניץ.  משה  רבי  מאת  יוחאי.  בן  שמעון 

.1815
על  ספרים"  ב"מטפחת  יעב"ץ  הגאון  להשגות  תשובה 
)תקל"ד- קוניץ  משה  רבי  המחבר  הזהר.  ספר  קדמות 
תקצ"ט(. רב באופן ובפעשט )בודפסט(. תלמיד הנודע 
ביהודה ומהר"ם מינץ. דמות שנויה במחלוקת של רב 
ומשכיל, גדול בתורה ובקי בחכמות כלליות. ראה פריט 

211 וכן חומר מצורף.
קנד עמ'. 40 ס"מ. מצב טוב, כתמים. קרע בראש דף השער. 

כריכה בלויה.

פתיחה: $150

15�. Ben Yochai – Vienna, 1815  
The book Ben Yochai, aimed at proving that 
the holy Zohar was indeed written by Rabbi 
Shimon bar Yochai. By Rabbi Moshe Konitz. 
Vienna, 1815.
Response to the arguments of the Ya'avetz in 
Mitpachat S'farim, about the origin and au-
thentic nature of the Zohar. The author, Rabbi 
Moshe Konitz (1834-1839). Rabbi in Open 
and Budapest. He was a disciple of the Noda 
BiYehuda and Maharan Mintz. He was a con-
troversial figure, as he was both a Rabbi great 
in Torah knowledge as well as an Enlightenist 
fluent in secular studies. See item 211 and en-
closed material.
154 pages. 40cm. Good condition, staines. There 
is a tear at the top of the title-page. Torn binding.

Opening Price: $150
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158. רשימת-תורמים לבית-חולים ולבית-
ספר בירושלים – וינה, 1844 

 Liste der bis zum 17ten März 1844, zur
 Gründung eines jüdischen hospitals und einer
 jüdischen Schule zu Jerusalem gespendeter

Geschente. דפוס הירשפלד, ]וינה[, 1844 ]תר"ד[.
בית- לייסוד  התרומות  סכום  ופירוט  רשימת-תורמים 
הרשימה  בראש  בירושלים.  יהודיים  ובית-ספר  חולים 
תרומת משפחת רוטשילד בסך 100,000 פרנק, ואחריה 

תרומתו של סר משה מונטיפיורי.
8 עמ', 26 ס"מ. מצב בינוני. קמטים. כתמי-חלודה וקרעים 

קטנים. לא כרוך.

פתיחה: $250

158. List of Donors to Hospital 
and School in Jerusalem – Vienna, 
1844 
Liste der bis zum 17ten März 1844, zur 
Gründung eines jüdischen hospitals und einer 
jüdischen Schule zu Jerusalem gespendeter 
Geschente. Hirshfeld Print, [Vienna], 1844.
List of donors and contributions, for the found-
ing of a Jewish school and hospital in Jerusalem. 
At the head of the list, the Rothschild family's 
donation appears – 100,000 francs, as well as 
the donation of Sir Montefiore.
8 pages, 26cm. Fair condition. Foxing and small 
tears. Not bound.

Opening Price: $250

157. העברת קול במחנה העברים – פרסום 
לקראת הוצאת התלמוד בוינה, תקע"ח 

המדפיס  של  פרסום  העברים!  במחנה  קול  העברת 
התלמוד  של  לאור  ההוצאה  לקראת  שמידט  אנטון 

בוינה. וינה, תקע"ח ]1818[.
לכבוד  שמידט,  אנטון  המדפיס  של  פרסומי  עלון 
המהדורה השנייה של תלמוד בבלי וינה, שנדפסה בין 

השנים 1806-1811. 
עבודתי  עובד  אנכי  ועשרים שנה אשר  לי חמשה  "זה 
מועילים  רבים  ספרים  והדפסתי  הקדש,  עבודת 
לישראל... ועתה הנני אודיע לכם שהחבור היקר הזה, 
הם ספרי תלמוד בבלי... התלמוד הנ"ל יודפס על נייר 

יפה )שרייב( בכל מיני הידור ויופי...". 
באותיות  עברית  ברכות.  ממסכת  לדוגמה  דף  כולל 

רש"י.
]4[ דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. אינו כרוך.

פתיחה: $200

157. Call in the Camp of the 
Hebrews – Publicity Towards Prin-
ting the Talmud in Vienna, 1818  
Call in the Camp of the Hebrews! Advertisement 
by the publisher Anton Schmidt towards pub-
lishing the Talmud in Vienna. Vienna, 1818.
Advertisement leaflet by the printer Anton 
Schmidt, in honor of the second edition of the 
Vienna Babylonian Talmud, published between 
the years 1806-1811.
"For twenty five years I have been doing the holy 
work, printing many books………now I an-
nounce the printing of the Babylonian Talmud 
on fine paper…"
Including a sample leaf from Tractate Brachot. 
Hebrew in Rashi script. 
[4] leaves, 20cm. 
Good condition. Stains. Unbound.

Opening Price: $200
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159. נתיבות השלום – תורה עם ביאור 
משה מנדלסון – וינה, תר"ו  

נתיבות השלום, והוא חבור כולל חמשה חומשי תורה. 
וינה, תר"ו 1846 עד ]תר"ח 1848[. 

"עם תרגום אשכנזי ובאור מאת החכם משה בן-מנחם 
ופרש"י".  אונקלוס  תרגום   ]![ בו  ונתוסף  ]מנדלסון[... 

כולל ביאור שד"ל. בסוף כל כרך תפילות לשבת. 
הראשון  בשער  שערים.  שני  כרך  בכל  כרכים,  חמשה 
הספר.  לתוכן  הקשורים  איורים  ובו  תחריט  כרך  בכל 
לפני שער הכרך הראשון מופיע תחריט עם דיוקן משה 

מנדלסון.
קמטים  כתמים,  כתמי-רטיבות,  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   20

בפינות. רישום בעלים בכל הכרכים. שני כרכים בכריכות-

עור מקוריות, פגומות וקרועות. השאר אינם כרוכים. 

פתיחה: $300

159. Netivot Hashalom – Torah 
with commentary by Moshe 
Mendelson – Vienna 1846 
Netivot Hashalom, includes the five books of 
the Torah. Vienna 1846 to [1848].
"With an Ashkenazi translation and commen-
tary by Moshe ben Menahem [Mendelson]…
with the addition of Onkelos and Rashi".  
Includes Shadal's commentary. Shabbat prayers 
at the end of each volume.
Five volumes, two title pages in each volume. 
On the first title page of each volume there is an 
engraving with illustrations relating to contents. 
There is an engraving with Moshe Mendelson's 
profile on the front of the first volume.
20cm. Fair-good condition. Stains from damp-
ness, stains, creased corners. List of owners in each 
volume. Two volumes have original leather bind-
ing, damaged and torn. The others are not bound.

Opening Price: $300

1�0. אוצר המלין – וינה, 1863 
 M. E. ,אוצר המלין, מלון להבנת התלמוד והמדרשים

Stern. וינה, ]תרכ"ג[ 1863.
תרגום מלים תלמודיות בעברית וארמית לגרמנית.

רישומים ורישומי בעלות.
]8[, 64 עמ', 18.5 ס"מ. מצב בינוני. חותמות ספריה.

פתיחה: $150

1�0. Otzar Ha-Milim – Vienna, 
1863  
Otzar Ha-Milim, dictionary for understand-
ing the Talmud and Midrashim, M.E. Stern, 
Vienna, 1863.
Translation of Talmudic words in Hebrew and 
Aramaic into German.
Inscriptions and ownership inscription.
[8], 64 pages, 18.5cm. 
Fair condition. Library stamps.

Opening Price: $150
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1�1. Dr. Aharon Yelinek of 
Vienna – Sermons and Essays  
Eight sermons and various essays by Aharon 
(Adolph) Yelinek (1821-1893), Jewish-German 
scholar, bibliographer and Judaism researcher. 
Of the leaders of "Chochmat Yisrael" movement 
and establisher of Beit Midrash Le-Rabanim in 
Vienna. Edited the Midrashim and Kabbalah 
collections "Beit Ha-Midrash".
1. Schma Jisraël! Fünf redden uber das israeli-
tische gottesbekenntniss. Vienna, 1869. Shema 
Yisrael! Five sermons on the Jewish religion.
2. Die Judische Stamm – Ethnographische 
studien. Vienna 1869. The Jewish Roots 
– Ethnographical Studies.  
3. Der Dekalog : Rede am Wochenfeste 1876 
gehalten. Frankfurt am-Main, 1876. 
4. Die Hebräische sprache. Vienna, 1878. 
Sermon about the Hebrew language, given on 
Shemini Atzeret.
5. Rede zur feier der Goldenen Hochzeit 
des herrn und der frau Josef Ritter von 
Wertheimer. Vienna, 1879. Sermon on the oc-
casion of the golden anniversary of Josef Ritter 
von Wertheimer and his wife. (About Josef 
Ritten von Wertheimer, see next item in this 
catalogue).
6. Bein Ha-Metzarim - Rede zur Förderung der 
Israel. Allianzen. Vienna, 1879. Sermon on the 
alliance between the People of Israel and G-d.
7. Der abfall von Judenthum. Vienna, 1880. 
The fading of Judaism, words of rebuke.
8. Rede am Sarge des Herrn Ignaz Edler v. 
Kuffner. Vienna, 1882. Sermon said by the coffin 
of Ignatz Adler [head of Ottakring Quarter in 
Vienna].

Opening Price: $�00

1�1. ד"ר אהרן ילינק מוינה – דרשות 
וחיבורים

)אדולף(  אהרן  מאת  שונים  וחיבורים  דרשות  שמונה 
יהודי- מלומד   ,)1821-1893 )תקפ"א-תרל"ג  ילינק 
גרמני, ביבליוגרף וחוקר יהדות. מראשי תנועת "חכמת 
את  ערך  בוינה.  לרבנים  המדרש  בית  ומייסד  ישראל" 

קובצי המדרשים והקבלה "בית המדרש":
Schma Jisraël! Fünf redden uber das isra- .1
 .1869 ]תרכ"ט[  וינה,   .elitische gottesbekenntniss

שמע ישראל! חמש דרשות על הדת היהודית. 
 Die Judische Stamm – Ethnographische .2
היהודיים  השורשים   .1869 ]תרכ"ט[  וינה,   .studien

– לימודים אתנוגרפיים. 
 Der Dekalog : Rede am Wochenfeste 1876 .3

gehalten. פרנקפורט דמיין, ]תרל"ו[ 1876.
 .1878 ]תרל"ח[  וינה,   .Die Hebräische sprache .4

דרשה בנושא השפה העברית, נשאה בשמיני עצרת.
 Rede zur feier der Goldenen Hochzeit des .5
 .herrn und der frau Josef Ritter von Wertheimer
יוסף  של  הזהב  בחתונת  דרשה   .1879 ]תרל"ט[  וינה, 
פון  ריטר  יוסף  )אודות  ורעייתו.  ורטהיימר  פון  ריטר 

ורטהיימר ראה פריט הבא בקטלוג זה(. 
 Rede zur Förderung der Israel. – 6. בין המצרים
המצרים  בין  בימי  דרשה   .1879 וינה,   .Allianzen

בנושא הברית בין עם ישראל ואלוהיו.
Der abfall von Judenthum .7. וינה, ]תר"ם[ 1880. 

דעיכת היהדות, דברי תוכחה. 
 Rede am Sarge des Herrn Ignaz Edler v. .8
וינה, ]תרמ"ב[ 1882. דרשה מעל ארונו של   .Kuffner

איגנץ אדלר ]ראש רובע אוטקרינג בוינה[. 

פתיחה: $�00
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1�2. תעודות לכבוד הברון יוסף פון 
ורטהיימר – וינה 

בוינה,  יהודיים  לעוורים  האגודה  מטעם  1. תעודה 
לרגל  ורטהיימר,  פון  ריטר  יוסף  לכבוד  ]תרל"א[ 1871. 

זהתקבלותו כחבר האגודה. בתחתית חתומים היו"ר והמ
זכיר. צבעונית עם עטורים מוזהבים. גרמנית. מצב טוב. 

הקהילה  של  והגבאים  הנשיא  מטעם  2. תעודה 
לכבוד   )Fünfkirchen( פינפקירֶכן  בעיר  היהודית 
היהודית  הקהילה  )"נשיא  ורטהיימר  פון  ריטר  יוסף 
בוינה" ותארים נוספים( ורעייתו לרגל נישואים שנערכו 
כי באסיפת הקהילה  במשפחתם. עוד מצוין בתעודה, 
בשנת ]תרל"ט[ 1879 הוחלט למנות אותו כחבר כבוד 
מגן  עיטורי  רבינו.  משה  ציור  בתחתית  הקהילה.  של 
כתמים  גרמנית.  מוזהבת.  בדיו  נוספים  ועיטורים  דוד 

וקרעים בשוליים. חלקה התחתון קרועה ל-2 חלקים.
יוסף ריטר פון ורטהיימר )תק"ס-תרמ"ז 1800-1887(, 
מחנך  בוינה.  עשירה  יהודית  סוחרים  למשפחת  בן 
הראשון  הילדים  גן  את  יסד  גני-ילדים.  רשת  ומייסד 
משוז אסירים  לשיקום  אגודה  וכן   1830 בשנת  בוינה 
חררים ופושעים צעירים; היה מעורה ומעורב בענייני 
לשויון-זכויות  המאבק  וממנהיגי  היהודית  הקהילה 
אות  לו  הוענקו   1868 בשנת  אוסטריה.  ליהודי  אזרחי 

כבוד ותואר אצולה מהקיסר.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000

1�2. Certificates in Honor of 
Baron Yossef Von Wertheimer 
– Vienna 
1. Certificate on part of the Association of 
Jewish Blind People in Vienna, 1871. In honor 
of Yossef Riter von Wertheimer on the occasion 
of his acceptance as member of the association. 
The chairman and secretary signed on the 
bottom of the certificate. Colored with gold 
decorations. German. Good condition.
2. Certificate on part of the president of the 
Jewish community of Fünfkirchen in honor of 
Yossef Riter von Wertheimer ("President of the 
Jewish Community of Vienna" and other titles) 
and his wife on the occasion of a wedding held 
in their family. It is also noted that in the com-
munity assembly held in 1879 it was decided to 
appoint him as honorary member of the commu-
nity. On the bottom a drawing of Moshe Rabeinu. 
Illustrations of Maggen David and additional 
illustrations in golden ink. German. Tears and 
stains to edges. Bottom part torn into two.
Yossef Riter von Wertheimer (1800-1887), 
son to a wealthy merchants family in Vienna. 
Educator and founder of a chain of kinder-
garden. Established the first kindergarden in 
Vienna in 1830 and established an association 
for the rehabilitation of released prisoners and 
young criminals; was involved in the Jewish 
community and one of the leaders of the strug-
gle for equal civil rights for Austrian Jews. In 
1868 he was decorated by the emperor and got 
a title of nobility.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $1000
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��1. "איגרות סופרים" משפחת איגר-סופר 
– וינה-בודפשט, תרפ"ח

איגר-סופר  ממשפחת  קודש  מכתבי  סופרים,  איגרות 
ומגדולי ישראל אשר ערכו מכתבים אליהם, רבי שלמה 

סופר. וינה-בודפשט, ]תרפ"ח 1928[.
תמונות רבי שלמה סופר, רבי עקיבא אייגר, רבי שלמה 

אייגר, רבי משה סופר ורבנים נוספים.
ו, 95; 106; 74; 108 עמ', ]19[ לוחות-תמונות, 22   ,VI  ,]4[

ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $100

1��. Igrot Sofrim by Eiger-Sofer 
Family – Vienna-Budapest, 1928  
Igrot Sofrim, Letters by Eiger-Sofer and by lead-
ing Jews who wrote to them, by Rabbi Shlomo 
Sofer. Vienna-Budapest, 1928.
Pictures of Rabbi Shlomo Sofer, Rabbi Akiva 
Eiger, Rabbi Shlomo Eiger, Rabbi Moshe Sofer 
and other rabbis.
[4], VI, 6, 95; 106; 74; 108 pages. [19] picture-
plates, 22cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $100

1�3. בתי-הספר להכשרת מורות "בית 
יעקב" – וינה 

 Beth Jakob, Lehrerinnen-Bildungsanstalt in
Wien. וינה, ]תרפ"ז 1927 בערך[. 

פרסום של רשת החינוך הדתי לבנות "בית יעקב", לבית 
הספר למורות בוינה, עם תצלום מבנה בית הספר. 

בראשית  הוקמה  יעקב"  "בית  לבנות  החינוך  רשת 
המאה ה-20, גברת שרה שנירר הקימה בקראקוב בית 
ספר חרדי בשם "בית יעקב". בית ספר זה הפך לתנועה 
פסק  על  שהתבסס  חידוש  משום  בכך  ]היה  המונית 
הלכה של ה"חפץ חיים", שהורה כי האיסור ללמד נשים 

תורה ותלמוד אינו נוגע לבני דורנו[. 
במסמך שלפנינו נכתב, כי "בית יעקב" מחזיקה קרוב ל-
200 בתי-ספר בפולין, רומניה, יוגוסלביה, ליטא, וינה, 

פריס ולונדון.
)כמעט  גרוע. קרעים בקוי הקיפול  ]4[ עמ', 30 ס"מ. מצב 

מנותקים(. כתמים.

פתיחה: $150

1�3. Beth Jacob Teacher Training 
Schools – Vienna  
Beth Jakob, Lehrerinnen-Bildungsanstalt in 
Wien, Vienna, ca. 1927
Publication of the Beth Jacob religious girls 
schools' system, Vienna, with photograph of 
the school building.
The schooling system for girls "Beth Jakob" 
was established in the beginning of the 20th 
century, Ms. Sarah Shnierer started in Krakow 
a charedi school by the name of Beit Ya'akov". 
This school became a mass movement. [This 
was a novelty based on halachic ruling by the 
"Chafetz Chaim", stating that the prohibition to 
teach women Torah and Talmud does not apply 
to our generation]. In the document herewith it 
says that "Beit Ya'akov" has about 200 schools 
in Poland, Rumania, Yoguslavia, Lithuania, 
Vienna, Paris and London.
[4] pages, 30cm. Poor condition. Torn folding 
marks (almost detached). Stains.

Opening Price: $150
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1�5. Torah, Nevi'im, Ketuvim 
– Philadelphia, 1814 – First 
Hebrew Bible Printed in America  
Torah, Nevi'im and Ketuvim, Biblia Hebraica, 
edition prima Americana. Philadelphia, 1814. 
Two volumes.
The first Hebrew bible printed in America. 
Not vowelized. Comments in Latin by Van der 
Hoogt. Three Shearim are missing in the begin-
ning of first volume; One Sha'ar is missing in 
the beginning of the second volume. This copy 
does not include the rare announcement which 
appears in part of the copies at the beginning of 
the first volume.
[5] (instead of [8]) 206; [1] (instead of [2]), 132 
leaves, 22cm. Colored leaves' cutting. Remnants 
of original binding )marble-paper and leather) 
artisticallt restored, with new leather spine. 
Vorsatz (inner binding) new. Some stains. Slight 
moth damages to first volume only.
Singerman 236, Goldman 4.

Opening Price: $3000

1�5. תורה נביאים וכתובים – פילדלפיה, 
תקע"ד – התנ"ך העברי הראשון שנדפס 

באמריקה 

 Biblia Hebraica, edition וכתובים,  נביאים  תורה 
prima Americana. פילדלפיה, ]תקע"ד[ 1814. 

שני כרכים. 
התנ"ך העברי הראשון שנדפס באמריקה. אינו מנוקד. 

.Van der Hooght הערות בלטינית מאת
בראש  דף,  שיב   ,)]2[ )במקום   ]1[ רצו;   ,)]8[ )במקום   ]5[

השני  הכרך  בראש  שערים;  שלשה  חסרים  הראשון  הכרך 

חסר שער אחד. עותק זה אינו כולל את ההודעה הנדירה 

דפוסי ארצות הברית ואנגליה
Books Printed in USA and Britain

המופיעה בחלק מן העותקים בראש הכרך הראשון.

הכריכה  שרידי  צבעוני.  דפים  חיתוך  טוב.  מצב  ס"מ.   22

עם  אמנותי,  שיקום  משוקמים  ועור(  שיש  )ניר  המקורית 

מעט  חדש.  הכריכה(  )פנים  פורזץ  חדשה.  שדרת-עור 

כתמים. נזקי-עש קלים בכרך הראשון בלבד.

סינגרמן 236, גולדמן 4.

פתיחה: $3000
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1�7. סידור תפילת ישורון עברי-אנגלי - עם 
תפלה לשלום מנהיגי ארה"ב-עותק מפואר  

פולין,  כמנהג  סידור   .1857 תרי"ז  וינה,  ישרון.  תפלת 
עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. 

בגרסה  ומנהיגיה;  המדינה  לשלום  תפילה   407 בעמ' 
לכבוד  היא  התפילה  כי  בסוגריים  מופיע  האנגלית 

 ."For the Rulers of th U.S…" - מנהיגי ארה"ב
]1[, 3, ]1[, 875, ]2[ עמ'. מצב טוב מאד. חיתוך דפים מוזהב. 

כריכה דמוית שנהב עם אבזם.

פתיחה: $150

1�8. המאסף – שבועון יהודי – סן-פרנסימ
סקו, תרט"ז 

 The Weekly Gleaner, as a voice to  – המאסף 
Israel, Julius Eckman. ]כתב-עת לענייני דת, חינוך, 
כלליות[.  וחדשות  ספרות  יהודית,  והיסטוריה  תנ"ך 

גליון מס' 34 )שנה ראשונה(, תרט"ז, ספטמבר 1857.
 12 איורי  עם  ובאנגלית,  בעברית  כותר  בודד.  גליון 

השבטים. 
]8[ עמ', 41.5 ס"מ. מצב גרוע. קרוע, מפורק ומתפורר.

.S392 סינגרמן

פתיחה: $100

1�7. Tefillath Jeshurun Siddur 
– Hebrew-English – With Prayer 
for Rulers of the USA – Fine Copy  
Tefillath Jeshurun. Vienna, 1857. Siddur ac-
cording to the Polish rite, with English transla-
tion facing Hebrew.
Page 407 contains prayer for welfare of the 
country and its government. The English ver-
sion states in brackets the prayer is "for the 
Rulers of the U.S.".
[1], 3, [1], 875, [2] pages. Very good condition. 
Gilded edges. Imitation-ivory cover with ornament.

Opening Price: $150

1�8. Hame'assef – Jewish Weekly 
– San Francisco, 1857 
Hameassef - The Weekly Gleaner, as a voice to 
Israel, Julius Eckman. [Weekly for matters of 
religion, education, Bible and Jewish history, 
literature and general news]. Issue number 34 
(first year), September 1857.
Single issue. Hebrew and English, with illustra-
tions of the twelve tribes.
[8] leaves, 41.5cm. 
Poor condition. Torn, falling apart.
Singerman S392.

Opening Price: $100

��1. פילדלפיה – שני סידורים 
1. סדור שפתי צדיקים, חלק שני. כולל סדר התפלות 
לראש השנה כמנהג ק"ק ספרדים יע"א, רבי יצחק בן 
אורי ז"ל בן אליעזר. פילדלפיה, ]תרי"ג 1853[. עברית 

ואנגלית עמוד מול עמוד.
2. ]סדר כל תפלות השנה[ לבית הכנסת, לבית ולבית 
הספר. פילדלפיה, ]תרס"ח 1908[. סידור כמנהג פולין, 
נוסח אשכנז. עברית עם תרגום אנגלי שורה מול שורה, 

דינים והוראות קצרות באנגלית. 
תמונות ילד מניח תפילין ותוי-נגינה. )חסר דף שער(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

1��. Philadelphia – Two Siddurim  
1. Siddur Siftei Tzadikim, Volume 2. Includes 
Rosh Hashana prayers according to Sephardic 
custom, Rabbi Yitzchak ben Uri ben Eliezer. 
Philadelphia 1853. Hebrew and English on 
facing pages.
2. [All the yearly prayers] for synagogue, house 
and school. Philadelphia 1908. Ashkenazi 
siddur, Polish custom. Hebrew with English 
translation line by line, short instructions and 
laws in English.
Pictures of a boy wearing tefillin and musical 
notes. (Title page missing).
Varying size and condition.

Opening Price: $120
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1�9. הודעה מאת נשיא ארצות הברית 
בדבר אפליית יהודים בשוויצריה, תר"ך 

Message of the President of the United States. 
הודעה מאת נשיא ארצות הברית בנושא האפליה נגד 

זאזרחים אמריקנים ממוצא יהודי בשוויצריה. ]וושינג
טון, תר"ך 1860[.

פרסום רשמי של ממשלת ארצות הברית ובו התייחסות 
לאפליית  ביוקנן,  ג'יימס  ארה"ב,  של  ה-15  נשיאה 
רבים  מכתבים  של  אסופה  לצד  בשוויצריה  היהודים 
ושרים  צירים  רשמיים,  נציגים  ואל  מאת  ונספחים 

בארצות הברית ובשוויצריה הדנים בנושא הנ"ל.
101 עמ', 22.5 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים.

סינגרמן 1691. 

פתיחה: $350

1�9. Message of the President 
of the United States Concerning 
Discrimination of Jews in 
Switzerland, 1860  
Message of the President of the United States 
concerning discriminations in Switzerland  
against citizens of the United States of the 
Hebrew persuation. [Washington, 1860].
Official announcement of the government of the 
United States in which the 15th President James 
Buchanan refers to the discriminations against 
Jews in Switzerland together with a collection 
of many letters to and from official representa-
tives, delegates and ministers in the U.S.A. and 
in Switzerland discussing this subject.
101 pages, 22.5cm. Good condition. A few stains.
Singerman 1691.

Opening Price: $350

170. דברי שלום ואמת / אגרת משנה 
– ניו-יורק, תרס"ח-תרס"ט 

1. דברי שלום ואמת, מכתב גלוי על אודות ד"ר וטו"ת 
בני עדתו,  לבין  ותביעות[ שבינו  וטענות  ריבות  ]דברי 
הגדול  המדרש  דבית  ואב"ד  רב  וויינברגר  משה  רבי 

אנשי אונגַארן. ניו-יורק, תרס"ח ]1908[. 
אונז אנשי  ביהמ"ג  החברה  כבוד  אל  משנה  2. אגרת 
גארן פה ניוארק, רבי משה וויינברגר. ניו-יורק, תרס"ט 
]1909[. כולל "אגרת שלום אל המחבר" מאת רבי שלום 

אלחנן יפה. 
נדפסו יחד במקור.

ללא  בשוליים.  קרעים  מנותק.  שער  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5

עטיפה. חותמות.

פתיחה: $150

170. Divrei Shalom Ve-Emet / 
Igeret Mishneh – New York, 
1908-1909  
1. Divrei Shalom Ve-Emet, an open letter 
regarding disputes and claims between him 
and his community, Rabbi Moshe Weinberger 
Rav and Of of Beit Ha-Midrash Ha-Gadol of 
Ungarin. New York, 1908.
2. Igeret Mishne to the Ungarin Beit 
HaMidrash HaGadol Association, New York, 
Rabbi Moshe Weinberger. New York, 1909. 
Including "Igeret Shalom el Ha-Mechaber" by 
Rabbi Shalom Elchanan Yaffe.
Originally printed together.
20.5cm. Good condition. Detached title-page. 
Torn margins. Ink-stamp.

Opening Price: $150
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171. לוח ל-24 שנים, חברת  "היינץ" 
- פיטסבורג, תרפ"ו 

תרפ"ו-תש"ט  קאלענדאר  אידיש-ענגלישער  יָאהר   24
פיטסבורג,   .]1925-1949 שנים,  ל-24  יידי-אנגלי  ]לוח 

]תרפ"ו 1925[. הוצאת חברת ה' ג' היינץ.
24 שנים ביידיש ובאנגלית, עם כותרות מעוטז -לוח ל
ירושלים,  נח,  תיבת  ושופר,  באיורי המזלות, ספר  רות 

לוחות הברית ועוד.
32 עמ', 27 ס"מ. מצב בינוני. קמטים וקרעים.

לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $120

171. 2� Year Calendar, Heinz 
Ketchup Company – Pittsburg, 1925  
24 year Jewish-English Calendar 1929-1949. 
Pittsburg 1925. Published by Heinz Company.
A 24 year calendar in Yiddish and English 
decorated with zodiac signs, shofar, Noah's ark, 
Jerusalem, 10 commandments etc.
32 leaves, 27cm. Fair condition. Creases and tears.
Doesn't appear in the Bibliography Institute 
CD.

Opening Price: $120

172. שחיטות ובדיקות ותמונת ריאה 
– ארה"ב, תרצ"ט 

נטע  נתן  רבי  ריאה,  ותמונת  ובדיקות  שחיטות  ספר 
קליין. וינסטד, ]ארצות-הברית[, תרצ"ט ]1939[.

שו"ת ודיני ניקור ודיני מעת לעת.
בסוף ]1[ דף מקופל עם תמונת הריאה מודפסת בצבע 

ודיני שחיטות.
]8[ עמ', ]1[ דף מקופל. מצב בינוני. קרעים. 

פתיחה: $100

172. Sh'chitot U'bdikot U'tmunat 
Re'ah – USA, 1939  
Book about ritual slaughter and checking of 
animals, with relevant illustrations of lungs, 
by Rabbi Natan Nota Klein. Winsted, [USA], 
[1939]. Responsum and laws of removing the 
animal's sinews, and laws of letting the meat sit 
for over 24 hours. 
At the end, [1] folded leaf with a print color-
ful printed of the lung, and laws of ritual 
slaughter.
[8] page, [1] folded leaf. Fair condition. Tears.

Opening Price: $100

173. ארגונים יהודיים בארצות הברית 
– חוברות תקנות

יָאנג  די פרָאגרעסיוו סלוצקער  1. קָאנסטיטוציע פון 
מענס בענעווָאלענט ַאסס'ן ]יוצאי סלוצק?[. ניו-יורק, 
1933 בערך. תקנות האגודה, אשר נוסדה בשנת 1904. 

יידיש ואנגלית.
לינת  חברה  ]תקנות של[  דער  פון  2. קָאנסטיטוציָאן 

הצדק ספרד אנשי פוילין. ניו-יורק, 1936. יידיש.
ווָארקינגמענ'ס  פרָאגרעסיוו   – 3. קָאנסטיטושָאן 
יידיש   .1937 ]ניו-יורק[,  ַאסָאסיאיישָאן.  בענעוָולענט 

ואנגלית. 
4. קאנסטיטוציאן און ביי-לאס פון ברידערליכער אונז
טרשיצונגס פעראיין לינת הצדק אף האדסאן קאונטי. 
 .1892 נוסדה בשנת  "לינת הצדק" אשר  אגודת  תקנת 

יידיש ואנגלית.
נוסדה  אשר  חדשה"  תקווה  "חברת  אגודת  5. תקנות 

בשנת 1943. פילדלפיה, 1949 בערך. אנגלית בלבד.

גודל משתנה, מצב טוב מאד.

פתיחה: $300
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173. Jewish Associations in the 
United States – Constitutions and 
By-Laws  
1.  Constitution and by-laws of the progressive 
Slutzker Young Men's Benevolent 
Association (immigrants from Slutzk?). New 
York, ca. 1933. Regulations of association which 
was established in 1904. Yiddish and English.
2. Constitution and by-laws of the Linas 
Hatzedek-Sephard Anshei Poland Association.  
New York, 1936. Yiddish.
3. Constitution – Progressive Workingmen's 
Benevolent Association. [New York], 1937. 
Yiddish and English.
4. Constitution and by-laws of the Brotherly 
Benevolent Association Linas HaZedek of 
Hudson County. Constitution of "Linat Ha-
Zedek" association which was established in 
1892. Yiddish and English.
5. Constitution and by-Laws of Chevrath 
Tikvoh Chadoshoh, Inc. established 1943. 
Philadelphia, ca. 1949. English.
Various sizes, very good condition.

Opening Price: $300

�17. ספרי ארצות-הברית ואנגליה
1. עמודי יעב"ץ שער הקיצון, רבי יעקב חריף. מנצ'סז

טר, תרנ"ז ]1897[.
ידידיה שוחט.  2. אהבת שאול על התורה, רבי שאול 

שיקגו, תרע"ו ]1916[. חלק שני.
נפתלי  אברהם  מרבי  ומאמרים  דרשות  בעתו,  3. דבר 

גאלאנט. ניו-יורק, תרפ"ה 1924.
אברהם  מרבי  ומאמרים  דרשות  לשמחה,  4. מועדים 

נפתלי גאלאנט. ניו-יורק, תרפ"ח 1928.
פלעקסער.  הכהן  יעקב  מרבי  דרשות  ליעקב,  5. דבר 

סט. לואיס, תרפ"ה ]1925[.
6. מערכות ישראל, רבי אליהו גורדון. ניו-יורק, תרפ"ו 

.]1926[

17�. Books Printed in USA and 
Britain  
1. Amudei Ya'abetz Sha'ar Ha'Kitzon, Rabbi 
Ya'akov Charif. Manchester, 1897.
2. Ahavat Shaul Al Ha'Torah, Rabbi Shaul 
Yedidya Shochet. Chicago, 1916. Part II.
3.  Davar Be'Ito, Essays and derashot by Rabbi 
Avraham Naftali Galant. New York, 1924.
4. Di Bimeh, Rabbi Yehuda Leib Lazarow. New 
York, 1924. (Yiddish).
5.  Davar Le'Ya'akov, Derahot by Rabbi Ya'akov 
Ha-Cohen Flakser. St. Louis, 1925.
6. Ma'arachot Yisrael, Rabbi Eliyahu Gordon. 
New York, 1926.
7.  Pri Shlomo, Derashot by Rabbi Zvi Hirsh 
Dakawitz. New York, 1926.
8. Moadim Le-Simcha, Derashot and essays 
by Rabbi Avraham Naftali Galant. New York, 
1928.
9. Eretz Yisrael Nachlat Am Yisrael, Rabi 
Yeckezkel Abramsky Av-Beit –Din London. 
London 1945.
Various sizes and conditions.
In some of the books there are handwrit-
ten comments of (interesting) outlines for 
Derashot.

Opening Price: $200

דאכאוויטץ.  הירש  צבי  מרבי  דרשות  שלמה,  7. פרי 
ניו-יורק, תרפ"ו 1926.

8. די בימה, רבי יהודה לייב לאזעראוו. ניו-יורק, תרפ"ד 
]1924[. )יידיש(.

9. ארץ ישראל נחלת עם ישראל, רבי יחזקאל אברמסז
קי גאב"ד לונדון. לונדון, תש"ה ]1945[. 

גודל ומצב משתנים.

ראשי  של  בכת"י  רשימות  מהספרים,  חלק  בגליונות 
פרקים )מעניינים( לדרשות.

פתיחה: $200

175
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�17. חוברות תקנות  
לונדון,  ישראל.  כנסת  ק"ק  ותקנות,  חוקים  1. חוברת 

תרמ"ב 1881. אנגלית.
לונדון,  ישראל.  בני  2. חוקי חברה קדישא של חברת 

תר"ע 1909. יידיש ואנגלית.
3. חוקים ותקנות של חברה קדישא ק"ק עדת ישראל. 

לונדון, תרפ"ה 1925. יידיש ואנגלית.
4. ]מטרות[ חברא מחזיקי תורה דק"ק גראסווארדיין 

)אורדאה מרה(, ]1927[. עברית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

177. רשימות-חברים בבתי-כנסת באנגליה, 
תרצ"ט 

]רשימת-  List of Members / List of Seatholders
חברים וקוני מקומות בבתי הכנסת[ - 28 חוברות כרוכות 
יחד, הוצאת ק"ק כנסת ישראל בלונדון, 1939 ]תרצ"ט[.

מקומות  על  חזקה  בעלי  חברים  רשימת  חוברת  בכל 
ישיבה בבתי-הכנסת הבאים:

 Golders Green Synagogue, New West End
 Synagogue, Dalston Synagogue, Great Synagogue,

17�. Regulations Booklets  
1. Rules and regulations booklet, Knesset 
Yisrael Community. London, 1881. English.
2. Rules and regulations of the Chevra Kadisha, 
of the society of Bnei Yisrael. London, 1909. 
Yiddish and English.
3. Rules and regulations of the Chevra Kadisha 
of the Society of Adat Yisrael Community. 
London, 1925. Yiddish and English.
4. [Goals] of Machzikei Torah society of 
Grosswardein (Oradea Mare), [1927]. Hebrew.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120

175. חוברות תפלה, הודאה ותחנונים 
– לונדון

לונדון,  ותחנונים.  הודאה  תודה,  תפלות  חוברות   14
]תרע"ה עד תשט"ו[ 1915 עד 1955.

הודאה  צבאותינו;  אנשי  לתשועת  ותחנונים  תפלה 
ותפלה בבי"כ של ק"ק ספרדים; תפלה לאל בכל שנה 
ושבתה המלחמה הגדולה; תפלה בעד השלום;  ושנה, 
העולמית;  במלחמה  הגבורות...  על  זמרה  וקול  תודה 
תפלת השלום על פי חבר הלאומים המאוחדים; תפלה 
ביום  תפלה  העצרה;  ביום  בצרה  לעתות  ותחנונים 
האומות המאוחדות; תפלה בעד הצלחת אספת ראשי 
כלי  ולהגביל  השלום  למרבה  בג'ניבא  אדירים  עמים 

מלחמה וחוברות נוספות.
21.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשולי חלק מהחוברות, חורי-

תיוק וכתמים. 

פתיחה: $300

175. Booklets of Prayer, 
Confession and Supplication 
– London  
14 booklets of gratefulness, confession and sup-
plication. London, 1915-1955.
Prayer and supplication for the people of our 
armies; confession and prayer in a Sephradi 
synagogue; Prayer to God in every and each 
year, to end the big war; prayer for peace; grate-
fulness for bravery in the world war; prayer for 
peace according to the League of Nations; prayer 
and supplications for times of distress; prayer 
on the day of the League of Nations; prayer 
for success of the meeting of great nations in 
Geneva to limit arms and other booklets.
21.5cm. Good condition. Tears to edges of some 
booklets, filing holes and stains.

Opening Price: $300

 Borough Synagogue, Hammersmith and West
Kensington Synagogue ובתי-כנסת נוספים.

22 ס"מ, מצב טוב עד טוב מאד. כיתוב בעט על השערים.

פתיחה: $�00
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177. List of Members in England 
Synagogues, 1939 
List of members and seat-holders- 28 pam-
phlets attached to each-other. Knesseth Israel 
Publishing, London, 1939.
Every pamphlet contains list of members who 
owned seats in the following synagogues: Golder's 
Green Synagogue, New West End Synagogue, 
Dalston Synagogue, Great Synagogue, Borough 
Synagogue, Hammersmith and West Kensington 
Synagogue; as well as more. 
22cm, good through very good condition. 
Inscriptions penned on the title pages.

Opening Price: $�00

178. חבורים מאת רבי יוסף שפוטשניק 
שאפאז יוסף  רבי  מאת  חיבורים  מבחר  עם  1-5. כרך 
כלה;  קול  לונדון. קדושת השם;  )שפוטשניק(.  טשניק 
ברכת יוסף; 16 חוברות "ראשי אלפי ישראל" – מאסף 
עד  תר"ע  לונדון,  ודעת.  דת  וחכמה,  לתורה  ספרותי 
תרע"ח ]1910-1918[; תקופה חדשה בישראל – מורה 
חוברות.  שלש  ולתלמידיהם,  ולמלמדים  למורים  דרך 

לונדון, תרע"ד. 
 The Talmud – Brochoth חוברת  חלקי  6. שני 

]התלמוד[, על מסכת ברכות. לונדון, ]תרצ"ו[ 1936.
רבי יוסף שאפוטשניק )תרמ"ב-תרצ"ח(, נולד בקישינב 
סמיכה  בבחרותו  קיבל  מבעלזיץ.  האדמו"ר  לאביו 
מהמהרש"ם מברזן. הגיע לאנגליה בשנת תרע"ג. דמות 
רב-פעלים.  מוכשר  ואדם  מטורף  עילוי  של  תמהונית 
יזם ופעל רבות בתחומים שונים: הוצאת ספרים וכתבי 
עת, ש"ס מבואר "הגדול שבגדולים", 'רפואה' למחלות 
 40,000 ל"התרת"  בפעולותיו  ועוד.  צדקה  ונפש,  גוף 
בדורו,  הרבנים  מגדולי  מלחמה  עליו  עורר   ]![ עגונות 

ראה חומר מצורף.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

178. Essays by Rabbi Yosef 
Shapotsnick  
1-5. Volume with selected essays by Rabbi Yosef 
Shapotsnick. London. Kedushat Hashem; Kol 
Kalah; Birkat Yosef; 16 booklets "Rashei Alfei 
Yisrael" – literary journal on Torah topics, wisdom 
and knowledge. London, 1910-1918; Tekufah 
Chadasha Be-Yisrael – Guidance for Teachers 
and Pupils, three booklets. London 1914.
6. Two booklets of " The Talmud – Brochoth", 
onTtractate Brachot. London, 1936.
Rabbi Yosef Shapotsnick (1882-1938), was 
born in Kishinev to his father the Rebbe of 
Belzitz. Received rabbinic ordination by the 
Maharsham of Berzan. Arrived in England in 
1913. A brilliant and weird person. Acted in 
many areas: published books and periodicals; 
annotated Shas "Great of the Greatest", released 
40,000[!] agunot; offered cures for mental and 
physical ills, gave charity and more. In his ac-
tivity to release agunot he irritated the leading 
rabbis in his generation, see enclosed material.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

179. שטר-בעלות על קלף – פילדלפיה, 
1811

שטר בעלות )Deed( על נכס, קלף. פילדלפיה, ]תקע"א[ 
 .1811

ונכסים  מקרקעין  רישום  פקיד  עדים,  על-ידי  חתום 
שטח  על  הזכויות  העברת  את  ומאשר  השטח  ובעלי 
נתנס  יעקב  של  רעייתו  ָנָתנס,  מרגרטה  מידי  קרקע, 

לידי הבעלים החדשים, יעקב קרמר.
בגוף התעודה פירוט מידות הנכס, שם הרחוב, החלקה, 

שמות בעלי הנכסים השכנים ועוד. אנגלית.
 Abstracts of בספר  נזכר  קרמר  יעקב  של  שמו 
Philadelphia country Pennsylvania Wills 1763-
 127 עמ',   ,1998 ארה"ב,   .1784, F. Edward Wright

כעד החתום על צוואה משנת 1771. 
61.5X41.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

פתיחה: $200

179 178
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180. כתבי-יד של דרשות שנשאו בפילדלמ
פיה, אמצע המאה ה-19 

1. דרשה שנשאה על-ידי ד"ר ל. סלומון בבית הכנסת 
נושא   .1841 באפריל  ב-27  בפילדלפיה  שלום"  "רודף 
כולל  ד'.  כ"ה,  משלי,  ספר  משה,  דת  יסודות  הדרשה: 
ציטוט מספר נחלת אבות של אברבנאל: "לעולם ילמד 

אדם, ואח"כ יהגה". עברית וגרמנית.
]6[ דף ובו ]9[ עמודות בכתב-יד. 

של  הנשואין  בסעודת  גָרץ  מרכס  ע"י  2. דרשה 
פילדלפיה?  שילה.  גב'  עם  הופהיימר  )שלמה(  סלומון 

.30.09.1849
]4[ דף כתובים משני הצדדים.

3. תרגום אנגלי לדרשה בגרמנית, שנאמרה ביום הכז
 "Tempel" פורים )ארה"ב, ללא ציון שנה( בבית הכנסת
נזכר,  אינו  והמעתיק  הדרשן  שם  גרמניה.  בהמבורג, 

179. Property Deed on Parchment 
– Philadelphia, 1811  
Signed property deed written on parchment. 
Philadelphia, 1811.
Signed by witnesses, a property registration 
clerck and owners of the property confirming 
transfer of rights from Margaretta Nathans, 
wife of Ya'akov Nathans to the new owners, 
Ya'akov Kremer.
Measurements, name of street, plot, names of 
neighboring properties appear in the docu-
ment. English.
Ya'akov Kremer is mentioned in the book 
Abstracts of Philadelphia country Pennsylvania 
Wills,  F. Edward Wright, 1763-1784. The United 
States, 1998, page 127, as a witness signed on a 
will of 1771.
61.5x41.4cm. Good condition. Stains.

Opening Price: $200

180. Manuscripts of Sermons 
Given in Philadelphia, Mid-19th 
Century  
1. Sermon held by Dr. L. Salomon in "Rodef 
Shalom" synagogue in Philadelphia on April 27 
1841. Subject of the sermon: Foundations of the 
Law of Moses, Book of Mishlei 25/4. Includes 
a citation from Nachlat Avot by Abarbanel. 
Hebrew and German.
[6] leaves with [9] handwritten columns.
2. Sermon by Marks Gretz in Salomon 
Hofheimer and Miss Shiela's wedding dinner. 
Philadelphia? 30.09.1849.
[4]leaves written on both sides.
3. Translation into English of German sermon 
held on Yom Kippur (the United States, no date) 
in "Temple" synagogue in Hamburg, Germany. 
Name of preacher is not mentioned, it might be 
Dr. L. Solomon.
[2] written pages.
4. Sermon held by L. Solomon of "Rodef 
Shalom" synagogue in Philadelphia (No date). 
German, with two citations in Hebrew.
[13] pages handwritten.
25cm approximately. Good condition. Age stains 
and slight tears to edges.

Opening Price: $700

ייתכן כי הוא ד"ר ל. סלומון.
כ-]2[ עמ' כתובים.

מבית  סלומון  ל.  הדרשן  על-ידי  שנשאה  4. דרשה 
שנה(.  ציון  )ללא  בפילדלפיה  שלום"  "רודף  הכנסת 

גרמנית, עם שני ציטוטים בעברית.
]13[ עמ' בכתב-יד.

25 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים וקרעים קלים בשוליים.

פתיחה: $700
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181. רבי יצחק מירקין – אוסף מסמכים  
1. הסכם חתום על-ידי נציגי בית הכנסת 'בית-ישראל' 
של  מינויו  את  מאשר  ההסכם   .1924 אוהיו,  ונוטריון. 
רבי יצחק מירקין לרב בית הכנסת 'בית ישראל' באוהיו 
החודשית  את משכורתו  ומפרט  לתקופה של שנתיים 

ותנאים נוספים.
2-5. שלשה מכתבי-המלצה משנת 1924 המעידים כי 
רבי יצחק מירקין שמש כרב בבית הכנסת "תחכמוני" 
חתומים בידי רבי אהרן אליהו כהן, רבי בן-ציון קרצמר, 
עורך-דין;  וחותמת  ובחתימת  אורי  וא.  אילן  מ.  רבי 
רעייתו,  מירקין,  לשושנה   1936 משנת  מכתב-המלצה 

מאת פרופ' הרמן צונדק.
6. ויזה שנתנה לרבי יצחק מירקין מטעם הקונסוליה 
לארצות  לנסיעה   ,1924 בשנת  בירושלים  האמריקנית 
פרטי  ופרופסור"(,  )"רב  האישיים  פרטיו  הברית. 

משפחתו ותמונתו. 
רבי  לצדקת  ישראל  כנסת  לאגודת  שנשלח  7. מכתב 
מאיר בירושלים. אל המכתב היו מצורפות המחאות עם 

תרומות, בצירוף שמות התורמים. ניו-יורק, 1936. 
רבי יצחק מירקין )נולד בסלאנט בשנת תרל"ב, נפטר 
בירושלים בשנת תש"א( רב, מורה ומחנך. מעידים עליו 
כי בכל מעשיו והליכותיו קיים את הפסוק "בכל דרכיך 

דעהו והוא יישר אורחותיך". 

פתיחה: $150

181. Rabbi Yitzchak Mirkin 
– Collection of Documents 
1. Agreement signed by representatives of the 
Beth Israel Synagogue, and a notary. Ohio, 
1924. The agreement approves the appointment 
of Rabbi Yitzchak Mirkin as Rabbi of Beth 
Israel Synagogue in Ohio for a period of two 
years, and includes details such as the monthly 
salary and more.
2-5. Three letters of endorsement from 1924 
which testify that Rabbi Yitzchak Mirkin 
served as Rabbi in the Tachkenomi Synagogue, 
signed by Rabbi Aharon Eliyahu Cohen, Rabbi 
Bentzion Kartzmer, Rabbi M. Illan and A. Uri, 
also signed and stamped by a lawyer; letter of 
endorsement from 1936 to Shoshana Mirkin, 
his wife, from Prof. Herman Zondak. 
6.  Visa given to Rabbi Yitzchak Mirkin from 
the American Consulate in Jerusalem in 1924, 
in order to travel to the USA. Includes his per-
sonal details ("Rabbi and Professor"), family 
details, and his photo.
7.  Letter sent by Knesset Israel Association to 
Tzidkas Rabbi Meir in Jerusalem. Two checks 
with donations were originally enclosed to the 
letter, as well as the names of the donors. New 
York, 1936.
Rabbi Yitzchak Mirkin (born in Salant in 1872, 
died in Jerusalem in 1941) was a rabbi, teacher 
and educator. People said of him that "he knew 
G-d in all of his ways".

Opening Price: $150
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182. קול קורא - תורה מציון, ירושלים 
תרמ"ח 

שיצא  מציון"  "תורה  התורני  הקובץ  עבור  קורא,  קול 
ירושלים,  צוקרמן.  שמואל  רבי  ע"י  בירושלים  לאור 

תרח"ם )1888(.
של  הרביעית  החוברת  גמר  לאחר  יצא  זה  קורא  קול 
בסופו  ראשונה",  ה"שנה  סיום  מציון,  תורה  קובץ 
תמכו  אשר  ישראל  חכמי  שמות  של  ארוכה  רשימה 

בהוצאת קובץ חידושי תורה זה.
2 עמ', 37 ס"מ, מצב טוב, סימני קיפול.

לא ידוע ביבליוגרפית, אינו מופיע בש' הלוי )ראה שם 
רשומה 604( ואינו מופיע בתקליטורים.

פתיחה: $150

183. ספר מועדי ה' וקריאי מועד – ירושמ
לים, תר"ג 

ספר מועדי ה' וקריאי מועד – חלק שני. ירושלים, תר"ג 
.]1843[

תפילות לשלוש רגלים כמנהג ק"ק ספרדים. הסכמת ר' 
חיים אברהם גאגין ור' יעקב ענתבי, אב"ד דמשק. 

של  הפנימי  בחלקה  בכתב-יד.  תפילה  עם  דף  מצורף 
הכריכה שמות בעלים וכיתוב בערבית יהודית.

]2[, ה-טז, כא-קח; עז דף, 21 ס"מ. מצב בינוני. כריכת עור 

תימנית מקורית.

ש' הלוי 19.

פתיחה: $180

182. Call – Torah MiTzion, 
Jerusalem 1888 
Announcement of Torah Mi-Tzion Journal 
published in Jerusalem by Rabbi Shmuel 
Tzuckerman. Jerusalem 1888.
This call followed the completion of the fouth 
booklet of the anthology Torah Mi-Tzion, the 
end of "the first year". At the end a long list of 
names of Rabbis who supported the publishing 
of this anthology of Torah novellae.
2 pages, 37cm, good condition, folding marks.
Unknown bibliographically, not in S. Ha-Levi 
(see record 604) and not on CD's.

Opening Price: $150

183. Moadei Hashem Ukre'ei Moed 
– Jerusalem, 1843 
Sefer Moadei Hashem ve-Kre'ei Moed – second 
part. Jerusalem, 1843.
Prayers for festivals according to Sephardi 
custom. Approbation by Rabbi Chaim Avraham 
Gageen and Rabbi Ya'akov Antebi, Rabbi of 
Damascus.
Attached is a leaf with hand-written prayer. On 
the inner side of the binding - owners' names 
and an inscription in Arabic and Hebrew.
[2], 5-16, 21-108, 21cm. Fair condition. Original 
Yemenite leather binding.
S. Halevi 19.

Opening Price: $180

182183
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�18. עץ חיים / נהר שלום – ירושלים, 
תרכ"ו-תרכ"ז

תרכ"ו  ירושלים,  ויטאל.  חיים  רבי  חיים,  עץ  ספר 
]1866[. ש' הלוי 136. כרוך עם: ספר נהר שלום לרבי 

שלום שרעבי. ירושלים, תרכ"ז ]1867[. ש' הלוי 135.
ידועים  שאינם  דפים  שני  שלום  נהר  ספר  בסוף 

ביבליוגרפית. 
הגהות בכת"י בדף צה.

קנד; לט דף, 34 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

185. חקרי לב – חלק י"ב – ירושלים, 
תרל"ה

חקרי לב, חלק י"ב. חידושי מסכת שבועות ונימוקים על 
ירושלים, תרל"ה  חזן.  יוסף  רפאל  רבי  איזה מסכתות, 

)1875(. מהדורה ראשונה.
עם הסכמת רבי אברהם אשכנזי מירושלים.

אבדק"ק  הכהן...  קויפמאן  משולם  "חיים  רבי  חותמת 
פאלטוסק" וחתימתו. 

)תרכ"א- אטערמן  הכהן  קויפמאן  משולם  חיים  רבי 
מאיר  רבי  תלמיד  ופולטוסק.  גוסטינין  אב"ד  תרפ"ד( 
יחיאל מאוסטרובצה. מגאוני פולין. חיבר ספרים רבים.
]2[, עט, ]1[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נזקי-עש בשוח

השער  והאחרונים.  הראשונים  הדפים  של  הפנימיים  ליים 

והדף האחרונים מודבקים בנייר לכריכה. כריכה פגומה. 

פתיחה: $100

18�. Etz Chaim/Nehar Shalom 
– Jerusalem, 1886  
Sefer Etz Chaim, Rabbi Chaim Bital. Jerusalem, 
1866. S. Halevi 136. Bound with: Sefer Nehar 
Shalom by Rabbi Shalom Sharabi. Jerusalem, 
1867. S. Halevin 135.
At the end of the book Nehar Shalom 2 leaves, 
bibliographically unknown. Handwritten 
glosses on page 95.
154;39 leaves, 34cm. Good condition.

Opening Price: $120

185. Chikrei Lev – Part 12 
– Jerusalem, 1875  
Chikrei Lev, Part 12, Novellae on tractate 
Shvuot and explanations on some tractates, 
Rabbi Refael Yoseph Chazan. Jerusalem, 1875. 
With approbation of Rabbi Avraham Ashkenazy 
of Jerusalem.
Ink-stamp and signature of Rabbi "Chaim 
Meshulem Koyfman Hacohen…Rav of 
Poltosek".
Rabbi Chaim Meshulem Koyfman Hacohen 
Eterman (1861-1924) was Rav in Gustinin and 
Poltosek. He was the disciple of Rabbi Yechiel 
of Ostrovza and wrote many books.
[2], 79, [1] leaf, 34cm. Good condition. Stains. 
Moth stains on inside margins of first and last 
leaves. Title-page and last leaf are stuck to the 
binding. Damaged binding.

Opening Price: $100

�18. סדור תכלאל – ירושלים, תרנ"ד 
עם  תימן...  הקדש  קהלות  כל  כמנהג  סדור   – תכלאל 
ספר עץ חיים. ירושלים, ]תרנ"ד 1894[. ג' חלקים בשני 

כרכים.
חלק א' – תפילות לחול, לשבת, חנוכה ופורים, ברכות 
שונות, דינים בערבית-יהודית ועוד. חלק ב' – תפילות 
"סדר  המועד",  חול  "סדר  העומר,  וסדר  הגדה  לפסח, 
סליחות  אב,  ט'  סדר   – ג'  חלק  ועוד.  תורה"  שמחת 

לחודש אלול, תפילות לימים הנוראים ועוד. 
22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. במספר דפים מודבק נייר לחיזוק. 

חסר דף בתחילת חלק ג') אולי שער(. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $120
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18�. Siddur Tiklal – Jerusalem, 
1894 
Tiklal – Yemenite Jewery Siddur.. with Sefer 
Ha-Chaim. Jerusalem, 1894. 3 parts in two 
volumes.
Part I – Prayers for week-days, Shabbat, Chanuka 
and Purim, various blessings, Dinim in Jewish-
Arabic and more. Part II – prayers for Pesach, 
the Haggadah, s'firat ha'omer, "Seder Chol Ha-
Moed", "Seder Simchat Torah" and more. Part 
III – Seder Tet Be-Av, Selichot le-Chodesh Elul, 
prayers for the high holidays and more.
22cm. Good to fair condition. A few leaves are 
taped. Leaf missing in the beginning of part III 
(maybe title-page). New leather binding.

Opening Price: $120

187. ספרי תפילות – ירושלים
האר"י  נוסח  עפ"י  מיוסד  עולם,  חקת  תפלה  1. סדור 
ז"ל. ירושלים, תרנ"ג ]1893[. חלק שני – לכל שבתות 

השנה.
ירושלים,  ל"ג.  וליל  הוש"ר  לליל  זוטא  2. סדר אדרא 

תר"ע ]1910[. מיניאטורי. גליונות-נייר לא חתוכים.
עם   .]1921[ תרפ"א  ירושלים,  ושבחה.  שיר   ספר  .3

187. Prayer Books – Jerusalem  
1. Siddur Tefilah Chukat Olam, based on 
Nusach Ha'ari. Jerusalem, 1893. Part II – miss-
ing yearly Shabath.
2. Seder Idra Zuta for Hosha'ana Raba night 
and Lag Ba'omer night. Jerusalem, 1910. 
Miniature. Uncut paper sheets.
3. Sefer Shir Ushvacha. Jerusalem, 1921. With 
title-page in gold ink, saying that book belongs 
to Manchester community and school.
4. Sefer Likutei Tefilot, Rabbi Nathan from 
Breslau. Jerusalem 1905.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150

188. ספרי שו"ת והלכה, מדפוסי ירושלים 
הראשונים 

)הרב  בן-שמעון  דוד  רבי  החצר,  שער  צדק  1. שערי 
דב"ש(, ירושלים, ]תרכ"ב 1862[. )ללא תוספת 28 דפי 

"אולם השער"(. ש' הלוי 72. 
2. שבילי דוד יהודא אבן העזר, רבי דוד יהודה ליב זיז
לברשטיין )הגאון מוויטצען(. ירושלים, ]תרכ"ב 1862[. 

ש' הלוי 67.
3. קול קורא נגד רוח הזמן, רבי דוד יהודה ליב זילברז
שטיין. ירושלים, ]תרכ"ג 1863[. דף חסר. ש' הלוי 84. 

4. טוב לישראל, הלכות שחיטה. רבי יהודה אבן-עטר. 
ירושלים, ]תרכ"ט[ 1869. ש' הלוי 145.

ירושלים,  עזריאל.  אהרן  רבי  אהרן,  כפי  5. שו"ת 
]תרל"ד 1874[. ש' הלוי 211.

188. Responsa and Halacha 
Books from Early Jerusalem 
Printings  
1. Sha'arei Zedek Sha'ar Ha'Chatzer, Rabbi 
David Ben Shimon (Harav Dabash), Jerusalem, 
1862. (Missing 28 "Ulam Ha'Sha'ar" leaves). S. 
Halevi 72.
2. Shevilei David Yehuda Even Ha'ezer, Rabbi 
David Yehuda Leib Zilberstein (The Gaon of 
Vitzen). Jerusalem, 1862. S. Halevi 67.
3. Kol Koreh Neged Ruach Ha-Zeman, Rabbi 
David Yehuda Leiv Zilberstein, Jerusalem, 
1863. Missing Leaf. S. Halevi 84.
4.  Tov Le-Yisrael, Halachot Sh'chita. Rabbi 
Yehuda Ibn Attar. Jerusalem, 1869. S. Halevi 145.
5. Responsa Kepi Aharon, Rabbi Aharon 
Azriel. Jerusalem, 1874. S.Halevi 211.
6. Responsa Simcha Li'ish, Rabbi Ya'akov Shaul 
Elyashar. Jerusalem, 1888. S. Halevi 631.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $300

שערי  לק"ק  לה'  "קודש  מוזהבת  בדיו  שער-מעטפת 
צדק ותלמוד תורה בעי"ת מנשסטר...". 

ירושלים,  מברסלב.  נתן  רבי  תפילות,  ליקוטי  4. ספר 
]תרס"ה 1905[.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

6. שו"ת שמחה לאי"ש, רבי יעקב שאול אלישר. ירושז
לים, ]תרמ"ח 1888[. ש' הלוי 631. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300
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189. ספרי מוסר והלכה, מדפוסי ירושלים 
הראשונים 

ירושלים,  אזולאי.  דוד  יוסף  חיים  רבי  אמת,  1. לדוד 
]תר"ד 1844[. ש' הלוי 25.

הכהן.  שלמה  אברהם  בן  אליהו  רבי  מוסר,  2. שבט 
ירושלים, ]תרכ"ג 1863[. כריכת עור. ש' הלוי 85.

3. קונטרס פרי עץ הדר, רבי בנימין ביינוש סאלאנט. 
ירושלים, ]תרל"ח 1878[. ש' הלוי 311.

4. נר משה, ליקוטים מספר הזוהר. ירושלים, ]תרמ"ב 
1882[. ש' הלוי 407.

ירושלים,  וובר.  אליעזר  מרדכי  רבי  אבות,  5. עץ 
]תרמ"ה 1885[. נדיר! ש' הלוי 523. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

189. Halacha and Mussar Books 
Printed in Jerusalem  
1. Le-David Emet, Rabbi Chaim Yosef David 
Azulai. Jerusalem, 1844. S. Halevi 25.
2. Shevet Mussar, Rabbi Eliyahu Ben Avraham 
Shlomo Ha-Cohen. Jerusalem, 1863. Leather 
binding. S. Halevi 85.
3. Kuntras Pri Etz Hadar, Rabbi Binyamin 
Beinush Salant. Jerusalem, 1878. S. Halevin 
311.
4. Ner Moshe, Likutim Mi-Sefer Ha-Zohar. 
Jerusalem, 1882. S. Halevi 407.
5. Etz Avot, Rabbi Mordechai Eliezer Weber. 
Jerusalem, 1885. Rare! S. Halevi 523.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

190. ספרי דרוש והלכה שנדפסו בירושלים 
1-2. ספר מלוא העמר על הלכות חלה, רבי יוסף קארו. 
)כרוך עם: ספר המכריע על  ירושלים, ]תרנ"ד 1894[. 
תר"ס  מונקאטש,  מטראני.  ישעיה  רבי  תענית,  מסכת 

.1900
ודרוש  הלכה  מאן.  מאיר  רבי  הלכה,  מאירי  3. ספר 
)הספדים(, ירושלים, תרנ"ו ]1896[. חלק א'. כולל ]2[, 

יח דף בלבד.
)המגיד  זיסנוויין  זאב  יהושע  רבי  נאמן,  ציר  4. ספר 

"רבי אבנר"(. ירושלים, תרנ"ח ]1898[. 
אנזיל  אשר  רבי  מצוות,  תרי"ג  מציון  תורה  5. ספר 

באשס. ירושלים, תרס"ב ]1902[. 
אליהו  יוסף  רבי  חידושים,  ח"י  יוסף,  אלומת  6. ספר 

פריד. ירושלים, תרס"ט ]1909[. 
7. ילקוט קרית ארבע, רבי מרדכי חיים גליקזון. ירושז

לים, תרע"ב ]1912[.
8. ספר משבי"ח על ירושלמי מסכת ברכות, רבי משה 

שמעון זיוויץ. ירושלים, תרע"ג ]1913[. 
9-10. ספר שביתת השבת, רבי יצחק מאלצאן. ירושז

לים, ]תרע"ג 1913[. חלק א' וחלק ב' כרוכים יחד.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

190. Derosh and Halacha Books 
Printed in Jerusalem  
1-2. Sefer Melo Ha-Omer about Hilchot Chalah, 
Rabbi Yosef Karo. Jerusalem, 1894. (Bound 
with: Sefer Hamachria about Masechet Ta'anit, 
Rabbi Yesha'ayahu Miterani. Munkatsch, 1900.
3.  Sefer Meirei Halacha, Rabbi Meir Mann. 
Halacha Uderosh (Eulogies), Jerusalem, 1896. 
Part I. Including [2], 18 leaves only.
4. Sefer Tzir Ne'eman, Rabbi Yehoshua 
Ze'ev Zussenwein (Hamagid 'Rabbi Avner"). 
Jerusalem, 1898.
5.  Sefer Torah Mi-Zion 613 Mitzvot, Rabbi 
Asher Anzel Bashes. Jerusalem, 1902.
6. Sefer Alumat Yosef, 18 Novellae, Rabbi Yosef 
Eliyahu Fried. Jerusalem, 1909.
7.  Yalkut Kiryat Arbah, Rabbi Mordechai, 
Chaim Glucksohn. Jerusalem, 1912.
8. Sefer Mashbiach on Tractate Brachot, 
Jerusalemite Talmud, Rabbi Moshe Shimon 
Ziwitz. Jerusalem, 1913.
9-10. Sefer Shvitat Ha-Shabat, Rabbi Yitzchak 
Maltzan. Jerusalem, 1913. Part I and Part II 
bound together.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150
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191. ספרי שו"ת וחידושים שנדפסו 
בירושלים 

1-2. ספר האגודה על סדר נזיקין, רבי אלכסנדר זוסלין 
חתם  ספר  עם:  כרוך   .]1899[ תרנ"ט  ירושלים,  הכהן. 

סופר על סוגיות הש"ס, מונקאטש, תרס"ב ]1901[. 
אליהו  בן  חיים  יוסף  רבי  שו"ת,  פעלים,  רב  3. ספר 
דפי  שני  כולל   .]1901 ]תרס"א  ירושלים,  מבגדאד. 

מפתחות אחרי הקדמת המחבר.
ירושלים,  4-5. ספר פאר עץ חיים, רבי חיים מקראז. 
חדושי  ספר  עם:  כרוך  שני.  חלק   ,]1905[ תרס"ה 

הרשב"א על מסכת עירובין. ורשה, תרנ"ה 1895.
יחיאל מיכל בורנשז 6. ספר לחם שערים, שו"ת, רבי 

טיין מטרעסטינא. ירושלים, ]תרס"ח 1908[. 
ירושלים,  ניימאן.  דוד  רבי  שו"ת,  לדוד,  ניר  7. ספר 

תרע"א ]1911[. 
ופירושים, רבי פנחס  8. ספר אוריין תליתאי, באורים 

אפשטיין. ירושלים, תרע"ג ]1913[. מעטפת כתומה.
9. ספר פרי יצחק, שו"ת וחקירות שונות בהלכה, רבי 

יצחק בלאזר. ירושלים, תרע"ג ]1913[. חלק שני.
10. ספר מאורי אש, רבי שלמה זלמן אויערבאך. ירושז

לים, תרצ"ה ]1935[. ספרו הראשון של המחבר.

10 ספרים ב-8 כרכים, שמתוכם 8 נדפסו בירושח  סך הכל

לים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

192. הלכות שביעית – שלושה קונטרסים 
– כולל קונטרס מאת רידב"ז

זאב  בן  דוד  יעקב  רפאל  רבי  למעשה,  1. הלכה 
)רידב"ז(. ירושלים, ]תר"ע 1910[. "בדין פירות שביעית 
לא...  או  ישראל  לפי  מותרין  אם  בעבירה  שנתגדלו 
קבוצת מכתבים מכבוד... רידב"ז... ששלח לחכמי ורבני 

191. Responsa Books Printed in 
Jerusalem  
1-2. Sefer Ha-Agudah on Seder Nezikin, Rabbi 
Alexander Zuslin Ha-Cohen. Jerusalem, 1899. 
Bound with: Sefer Chatam Sofer on Sugyot 
HaShas, Munkatch, 1901.
3.  Sefer Rav Pe'alim -responsum, Rabbi Yosef 
Chaim ben Eliyahu of Baghdad. Jerusalem, 
1901. Includes two index leaves after author's 
forward.
4-5. Sefer Pe'er Etz Chaim, Rabbi Chaim of 
Kraz. Jerusalem, 1905. Part II. Bound with 
Chidushei Ha-Rashbah on Tractate Eruvin. 
Warsaw, 1895.
6. Sefer Lechem She'arim, responsum, Rabbi 
Yehiel Michal Borenstein of Trastina. Jerusalem, 
1908.
7. Sefer Nir Le-David, responsum, Rabbi David 
Neiman. Jerusalem, 1911.
8. Sefer Orian Tlita'i, commentaries and inter-
pretations, Rabbi Pinchas Epstein. Jerusalem, 
1913. Orange cover.
9.  Sefer Pri Yitzchak, responsum and various 
halachic investigations, Rabbi Yitzchak Blaser. 
Jerusalem, 1913. Part II.
10.  Sefer Me'orei Esh, Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach. Jerusalem, 1935. Author's first book.
Total of 10 books in 8 volumes, 8 of which 
were printed in Jerusalem. Various sizes and 
conditions.

Opening Price: $180

192. Hilchot Shvi'it – Three 
Pamphlets – Includes pamphlet 
from the Ridbaz  
1.  Halacha Lema'aseh, by Rabbi Refael Yaakov 
David ben Ze'ev (Ridbaz). Jerusalem 1910. "The 
law of whether one can eat fruits that were 
grown during Shmitta in a forbidden manner…
letters written by the Ridbaz to the Rabbis of 
Jerusalem". The pamphlet discusses the kashrut 
of "Carmel Mizrahi" wines which did not keep 
Shmitta. Polemic foreword: against Boris Shatz 
and the Bezalel school, against "Haman who 
calls himself Mordechai" Cohen and against 
HaRav Kook.
2. Hilchot Shvi'it, Rabbi Yehiel Michel 
Tukachinsky. Jerusalem 1910. With notes and 
comments by the Ridbaz, Rabbi Chaim Berlin, 
Rabbi Yitzchak Yerucham Diskin and Rav 
Kook.  Back cover missing.
3.  Minhagei Shvi'it, by Rabbi Shlomo Sirileau. 
Jerusalem 1937. "Laws of Holiness of Shmitta 
Fruits".
Varying size and condition.

Opening Price: $100

ירושלים". הקונטרס דן על כשרות יינות "כרמל מזרחי" 
פול הקדמה  הקונטרס  בפתח  את השמיטה.  זשחיללו 

מוסית: נגד בוריס שץ ובית ספרו "בצלאל", נגד "המן 
דמתקרי מרדכי" כהן ונגד הרב קוק. 

טוקאצינסקי.  מיכל  יחיאל  רבי  שביעית,  2. הלכות 
ירושלים, תר"ע ]1910[. עם הערות והארות מאת רבי 
ירוחם  יצחק  רבי  ברלין,  חיים  רבי  רידב"ז,  דוד  יעקב 

דיסקין והרב קוק. עטיפה אחורית חסרה.
3. מנהגי שביעית, רבי שלמה סיריליו. ירושלים, תרצ"ז 

]1937[. "דיני קדושת פירות שביעית בקצרה". 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100
191
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193. חוברות שנדפסו בירושלים
סונונזון.  יחיאל  יצחק  רבי  ארוכים,  לחיים  1. סגולה 

]תר"ץ 1930?[. לא חתוך. 
2. כתבי אחים א בהלכה ואגדה, רבי ברוך מרדכי רוגאז

זניצקי. תרצ"ד ]1934[.
3. תיקון היסוד, רבי שלום שרעבי. ]תרצ"ה 1935[.

4. תורת ירושלם, עתון חד פעמי לדוגמא, רבי שמעון 
היילפרין. תרצ"ו ]1936[.

5. הילולא דרשב"י / שיר בר יוחאי, רבי ישעיה אשר 
זליג מרגליות. תש"א-תש"ב. ]1941-1942[.

ישיבת  ורבני  מחכמי  תורה  חידושי  תורה,  6. שערי 
"אנשי מעמד". תש"ה ]1945[. 

7. קרנות הצדיק עם אור ציון, רבי אליהו מאני. ]תש"ו 
 .]1946

8. על הנסים, איש מנטורי קרתא ]נגד הציונות והמפז
לגות הדתיות בקואליציה[. תשי"ז ]1957[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

193. Booklets Published in 
Jerusalem  
1. Segula for Long Life, Rabbi Yitzchak Yechiel 
Sononson. [1930?] Not cut.
2. Kitvei Achim Be'halacha Ve'agada, Rabbi 
Baruch Mordechai Rogoznitzky. 1934.
3. Tikun Hayesod, Rabbi Shalom Sharaby 
1935.
4. Torat Yerushalayim, sample newspaper, 
Rabbi Shimon Halperin, 1936.
5. Hilula De'Rashbi / Bar Yochai song, Rabbi 
Yeshaya Asher Zelig Margulies. 1941-1942.
6. Sha'arei Torah, Torah novellae from scholars 
of Anshei Ma'amad Yeshiva. 1945.
7. Karnot Ha'tzadik with Or Zion, Rabbi 
Eliyahu Miani 1946.
8. Al Hanissim, by one of the Neturei Karta 
[against Zionism and the religious parties in 
the coalition] 1957.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $100

�19. פנחס גרייבסקי – עשר חוברות  
על-ידי  לאור  יצאו  או  נערכו  שנכתבו,  חוברות  עשר 

זחוקר תולדות ירושלים, פנחס בן צבי גראייבסקי. ירו
שלים, תרפ"ו-תרצ"ז 1926-1937:

מגנזי  סלומון;  משה  יואל  רבי  שירי  זכרונות-קדומים; 
זירושלים )שתי חוברות שונות(; זכרון לחובבים הראשו

נים; בנות ציון המצוינות; ספר אבני זכרון; ספר כנסת 
ירושלים; ספר הזכרון; הרב יוסף ריבלין. 

"כנסת  מישיבת  תמונות  ומקומות,  אישים  תמונות 
זישראל" בחברון, תעודות ומסמכים היסטוריים לתול

דות הישוב בארץ ישראל ובירושלים.
גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $180

19�. Pinchas Grayevsky –  Ten 
Booklets  
10 booklets which were written, edited or 
published by a researcher of the history of 
Jerusalem, Pinchas Tzvi Grayevsky. Jerusalem, 
1926-1937:
Zichronot Kedumim; Poems of Rabbi Yo'el 
Moshe Solomon; MiGinzei Yerushalaim (two 
different booklets); Zichron LaChovevim 
HaRishonim; B'not Tzion HaMetzuyanot; 
the book Avnei Zikaron; the book K'neset 
Yerushalaim; Sefer HaZikaron; Rabbi Yosef 
Rivlin.
In the booklet there are pictures of figures and 
places, and pictures from the Kneset Israel 
Yeshiva in Hebron. Historic documents and 
certificates from the early settlement in Eretz 
Israel and Jerusalem.
Varying sizes, fair through good condition.

Opening Price: $180
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195. פאת השולחן, צפת תקצ"ו
הלכות  ערוך,  לשולחן  השלמה  השולחן,  פאת  ספר 
התלויות בארץ ישראל. מרבי ישראל משקלוב, תלמיד 
הגר"א מווילנא. דפוס ישראל בק. צפת, תקצ"ו )1836(. 

מהדורה ראשונה.
זריהן רב ראשי  יעקב חי  )רבי  חתימות בעלים שונות. 

לטבריה, הצעיר יהודה זתוני ס"ט(.
]5[, ב-קט, ]1[ דף. 30.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, נקבי ופגעי 

עש.

ברוב  ואינו  נדיר  והתיקון"  הטעות  "לוח  האחרון  הדף 
לפני  בצפת  שנדפסו  האחרונים  מהספרים  העותקים. 
המחבר  עברו  )אז  תקצ"ז.  בשנת  האדמה  רעידת 
רוב  את  ב"רעש"  שאיבדו  לאחר  לירושלים  והמדפיס 

משפחתם(.

פתיחה: $120

195. Pe'at Hashulchan, Safed 1836  
The book Pe'at Hashulchan – supplement to 
the Shulchan Aruch, laws contingent on Eretz 
Israel. By Rabbi Israel of Shklov, disciple of the 
Vilna Ga'on. Israel Beck Print. Safed, 1836. First 
edition.
Various owners' signatures. (Rabbi Ya'akov Hai 
Zrihan, Chief Rabbi of Tiberius, and Yehuda 
Zatuni).
[5], 2-109, [1] leaf. 30.5cm. Fair-poor condition, 
moth holes and damages.
The last page, a table of mistakes and correc-
tions, is rare and does not appear in most copies. 
This is one of the last books printed in Safed 
before the great earthquake in 1837. (Then the 
author and printer moved to Jerusalem, after 
losing most of their families).

Opening Price: $120

�19. זמרת הארץ – צפת, תרל"ו וספרים 
נוספים 

1. זמרת הארץ לרבי יעקב בירב. צפת, תרל"ו ]1876[. 
אבועלעפיע  חיים  הרב...  עם  ונפלאותיו...  ה'  "מעשה 
ז"ל ועם כל יושבי טבריא". סיפור חידוש ההתיישבות 

זהיהודית בטבריה בשנת ת"ק על-ידי רבי חיים אבולע
פיה. ציורי הכותל המערבי, מערת המכפלה, קבר רחל 
ומקום קבורת רבי מאיר בעל הנס. ]מהספרים הבודדים 
"קדם",  קטלוג  ראה  שפיגלמן,  בדפוס  בצפת  שנדפסו 

מכירה 6, פריט 438[.
כרוכים עמו:

תרנ"ה  מונקאטש,  זכאי.  בן  יוחנן  לרבי  2. האגרת 
 .1895

3. חכמת היד לרבי משה גאלינה. ורשה, תרמ"ב 1882. 
שני ציורים של צורת כף היד. דפים חסרים.

חביב  רבי  א"ב,  סדר  על  הגדול  ווידוי  ומגן  4. שמש 
חיים דוד סתהון. ירושלים, תרנ"א ]1891[. דף הקדשה 

לפני השער.
בעל  שלזינגר  יוסף  עקיבא  רבי  קמא,  עולם  5. ברית 

"לב העברי". ירושלים, תרס"ב-תרס"ג ]1902-1903[.

19 ס"מ. מצב משתנה.

פתיחה: $100

19�. Zimrat Ha'aretz – Safed, 1876 
and other books  
1. Zimrat Ha'aretz by Rabbi Yaakov Birav. 
Safed, (1876). "Ma'aseh Hashem v'niflaotav… 
with the Rav… Chaim Abulafia z"l and all the 
inhabitants of Tiberias." The story of the renewal 
of the Jewish settlement in Tiberias in the year 
5500 by Rabbi Chaim Abulafia. Pictures of the 
Kotel, Me'arat Hamachpeila, Kever Rachel and 
the gravesite of Rabbi Meir Baal Hanes. (from 
the only books which were printed in Safed, 
Spiegelman printing, See "Kedem" Catalogue, 
Auction 6, item 438.
Bound together:
2. A Letter by Rabbi Yochanan ben Zakai. 
Munkacz, 1895.
3.  The book Chochmat Hayad by Rabbi Moshe 
of Gallina. Warsaw, 1882. Two illustrations of 
the palm of the hand. Missing pages.
4. The book Shemesh Umagen, The long viduy 
in alphabetical order, by Rabbi Chaviv Chaim 
David Sathoun. Jerusalem, 1891. Dedication 
page before title page.
5. The book Brit Olam Kama by Rabbi Akiva 
Yosef Shlezinger, author of Lev Ha'ivri. 
Jerusalem, 1902-1903.
19cm. Varying condition.

Opening Price: $100
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דפוסי המזרח
Books Printed in the East

197. מעיל צדקה - איזמיר, תצ"א 
ספר מעיל צדקה, על מצות צדקה מרבי אליאו הכהן בעל 

"שבט מוסר". אזמיר, ]תצ"א 1731[. מהדורה ראשונה.
חתימות בעלים. בסוף ההקדמה, רישום בכת"י וחתימת 

רבי יעקב חי זריהן, הרב הראשי לטבריה.
]2[, קנד דף. 28 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

197. Meil Tzedaka, Izmir, 1731 
The book Meil Tzedaka, on the Mitzva of 
Tzedaka, by Rabbi Eliyahu Ha-Cohen, author 
of Shevet Mussar. Izmir, [1731]. First edition.
Owners' signatures. At the end of the introduc-
tion, there is an inscription in handwriting and 
the signature of Rabbi Ya'akov Hai Zrihan, chief 
Rabbi of Tiberius.
[2], 154 leaves. 28cm. Very good condition.

Opening Price: $250

198. אמרי אמת / חלקו של יוסף - איזמיר  
יעקב  מרבי  והספדים  דרושים  אמת,  אמרי  1. ספר 

אמאדו. אזמיר, תרמ"א )1881(. מהדורה יחידה.
2. חלקו של יוסף, דרושים בתנ"ך והספדים. ליקוטים 
על ד' טורים. מרבי יוסף אמאדו. אזמיר, ]תרמ"ז 1887[. 

מהדורה יחידה.
אב"ד  אלחדיף  אהרן  לרבי  הקדשה  הראשון:  בשער 
טבריה. בדף א' רישום חתום של רבי יעקב חי זריהן )אב"ד 

טבריה( שקנה את הספר מיורשי רבי חיים אלחדיף.
]2[, נז דף; ]1[ צא דף. 30 ס"מ. מצב טוב, פגעי עש קלים. 

כרוכים יחד בכריכה מקורית, בלויה.

פתיחה: $120

198. Imrei Emet / Chelko Shel 
Yosef – Izmir  
1. The book Imrei Emet – Sermons and 
Eulogies by Rabbi Ya'akov Amado. Ismir, (1881). 
Only edition.
2. Chelko Shel Yosef, Sermons on the Tanach 
and Eulogies. Anthologies on the Four Turim. 
Rabbi Rabbi Yosef Amado. Ismir, [1887]. Only 
edition.
On the first title-page: dedication to Rabbi 
Aharon Alchadif, Rabbi of Tiberius. On leaf 
1, there is a signed note by Rabbi Ya'akov Hai 
Zrihan (Rabbi of Tiberius) who bought the 
book from the heir of Rabbi Chaim Alchadif.
[2], 57 leaves; [1] 91 leaves. 30cm. Good condition, 
slight moth damages. Bound together in original, 
worn cover.

Opening Price: $120

199. אגרת מי כמוך – ארם צובה
אגרת פתרון מי כמוך, שרח ערבי. לשיר ולזמר בשבת 
]=ארם  אר"ץ  באר"ץ.  ישראל  בני  נערי  דנהיגי  זכור... 

צובה[, ]תרנ"ז, 1897[. 
]12[ דף. 15.5 ס"מ. מצב בינוני, קרעים משוקמים, עם מעט 

חסרון. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

199. Mi Kamocha Letter from 
Allepo 
Igeret Pitaron Mi Kamocha, Translation to 
Hebrew-Arabic. Aram Zobah,[1897].
[12] leaves. Fair condition, restored tears with 
some omission. New binding.

Opening Price: $100

197198199



 פברואר 2010 |  10�

200. ידי אליהו – פתרון חלומות – טהרן, 
תרפ"ז 

אליהו  חיים  רבי  חלומות,  פתרון   – אליהו  ידי  כתאב 
מורה. טהרן, תרפ"ז ]1927[. 

כולל דרכי מוסר ושמירת הדת מהרמב"ם, מסכת אבות, 
סליחות, פתרון חלומות ועוד, בתרגום לפרסית-יהודית, 

באותיות עבריות.
בטהרן  כי"ח  בבית-ספר  מורה  המחבר,  הקדמת 
והקדמת מנהל בית הספר, מ. לרדו, בפרסית  בעברית 

ובצרפתית. 
הקדשה  וטלית.  תפילין  עם  ההספר  מחבר  פורטרט 
"שמות  של  בכ"י  כיתוב  תרס"ג  בעמ'  הספר.  בפתח 

מתנדבים". 
שער-מעטפת מודבק על הכריכה, ]1[, יב, ג, תרעב דף, 15.5 

ס"מ. מצב בינוני. כריכת-קרטון רופפת, כרוכה הפוך.

פתיחה: $120

201. תשעה דפוסי מרוקו
אל-עריש(,  )לרצ'ה,   Larache פסח.  של  1. הפטרות 

מרוקו. בסוף: התקוה. עברית וספרדית.
2. תפלות להוצאת ספר תורה של מועדים לכל השנה, 
הרבים  את  בו  לזכות  כדי  אצראף  בן  אברהם  הוצאת 

למנוחת אביו ואמו ואחיו ואשתו. קזבלנקה.
אורה  היתה  "ליהודים  אסתר. שער-מעטפת:  3. מגלת 

ושמחה וששון ויקר". קזבלנקה. 
בהתלהבות  לקרוא  ז"ל,  הרא"ש  של  חיים  4. אורחות 
יום. מוקדש לכבוד הדז'ונט והאדון יצחק שלום.  בכל 

נדפס על-ידי אוצר התורה, פאס. 
צבור  שליח  כל  על  מצוה  השנה,  תשובת  5. קונטרס 

להשמיע לאוזניהם ענייני המועדות בזמניהם. פאס. 
קיצורי  הציונית.  דוד  מגן  חברת  של  בחורים  6. חמד 
]תרע"ט[  )קזבלנקה(,  לביצ'א  צ'אר  ועוד.  תפלה  דיני 

1919. עברית וערבית-יהודית. 
מרוקו,   .Aftaras del Kippur כפור[  7. ]הפטרה של 

 .]1947[
טנג'יר,  ופיוטים.  תורה  לשמחת  הקפות  רנה,  8. קול 

]תשי"ב 1952[. נדפס ב-1,000 עותקים. דפוס-אבן.
ומתים(.  חולים  )תפלות  ואמת  חסד  עבודת  9. ספר 

קזבלנקה, ]תשי"ח 1958[. 

חלקם אינם רשומים ביבליוגרפית. שנות-דפוס ופרטי 
מדפיסים חסרים. 

פתיחה: $250

200. Yedey Eliyahu – Pitron 
Chalomot – Teheran, 1927  
Katab Yedey Eliyahu – Pitron Chalomot, Rabbi 
Chaim Eliyahu Moreh. Teheran, 1927.
Including Darkei Mussar and Shmirat Ha-
Dat by the Rambam, Avot, Selichot, Pitron 
Chalomot and other tractates, translated into 
Jewish-Persian, in Hebrew letters.
Forward in Hebrew by author, who was a teach-
er in Kol Yisrael Chaverim School in Teheran, 
and forward by school's principle. M. Lardo, in 
Persian and French.
Portrait of the author of the book with Tefilin 
and Talit. Dedication at the beginning of the 
book. On page 303 - handwritten inscription 
with "volunteers' names".
Cover-title-page pasted on the binding. [1], 12, 3, 
312 leaves, 15.5cm. Fair condition. Loose card-
board binding, bound up-side-down.

Opening Price: $120

201. Nine Books Printed in 
Morocco  
1. Haftarot Shel Pesach. Larache, (El-Arish), 
Morocco. In the end: Ha-Tikvah. Hebrew and 
Spanish.
2. Prayers for removing of the Torah from 
the Aron, published by Avraham ben Assraf. 
Casablanca.
3. Meggilat Ester. Casablanca.
4. Orchot Chaim by the Rosh, to be read en-
thusiastically every day. Printed by Otzar Ha-
Torah, Fez.
5.  Kuntress Teshuvat Ha-Shanah, Fez.
6. Chemed Bachurim by the Zionist Maggen 
David Society. Casablanca, 1919. Hebrew and 
Jewish-Arabic.
7. Aftaras del Kippur, Morocco, 1947.
8. Kol Rina, for Simchat Torah. Tangier, 1952. 
1000 copies printed. Lithographic print.
9. Sefer Avodat Chesed Ve-Emet. Casablanca, 
1958.
Some of the books are not registered biblio-
graphically. Some dates and printers' details are 
missing.

Opening Price: $250
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203. ספרי חכמי צפון אפריקה
הספרים  רוב  וטנגיר,  תוניס  מרוקו,  חכמי  ספרי  אוסף 

נדפסו בירושלים.
מעתוק  כמוס  בן  משה  זקן  רבי  משה,  שם  1-2. ספר 
מאזוז / ספר דרך חיים, רבי חיים בן אברהם זקן חורי. 
ירושלים, תרס"ה ]1904[. הקדשת הצדיק המקובל רבי 

חיים חורי מודבקת על הכריכה.
3. ספר זרע דוד, רבי סאסי מעתוק כהן-יהונתן מג'רבה. 

ירושלים, ]תרס"ה 1905[.
ירושלים,  אל-נקאוה.  יוסף  רבי  יוסף,  שומע  4. ספר 

תרס"ז ]1907[.
5. ספר שופריה דיעקב, רבי יעקב בירדוגו. ירושלים, 
]תר"ע 1910[. שער צבעוני, דף הקדשה מודפס בצבע 

ירוק מודבק על הכריכה.

202. דפוסי בגדאד
1. ספר תהלים. בגדאד, ]תרס"ח 1908[.

רבי  ישראל,  תהלות  ספר  דרוש  עם  תהלים  2. ספר 
יצחק אברהם שלמה. בגדאד, ]תרע"ג 1913[.

3. לקוטי דינים, רבי יצחק בן אברהם שלמה. בגדאד, 
]תרנ"ח 1898[. מיניאטורי.

4. אדרא זוטא עם פי' יין הרקח. קבלה. בגדאד, ]תרס"ט 
 .]1909

תרצ"ו  בגדאד(,  )פה  ליוורנו  פסח.  של  הגדה  5. סדר 
עברית   .3589 ההגדות  אוצר   ,2226 יערי   .]1936[

203. Books by Rabbis of North 
Africa  
Collection of books by rabbis of Morocco, 
Tunisia and Tangier; most printed in 
Jerusalem.
1-2. Sefer Shem Moshe, Rabbi Zaken Moshe 
Ben Kamus Ma'atuk Mazuz / Sefer Derech 
Chaim, Rabbi Chaim Ben Avraham Zaken 
Huri. Jerusalem, 1904. Glued on the cover is 
a dedication by the kabalistic tzaddik Rabbi 
Chaim Huri.
3. Sefer Zera David, Rabbi Sasi Ma'atuk Cohen-
Yehonathan of Djerba. Jerusalem, 1905.
4. Sefer Shomea Yosef, Rabbi Yosef El-Nekave. 
Jerusalem, 1907.
5. Sefer Shufraya Deya'akov, Rabbi Ya'akov 
Birdugo. Jerusalem, 1910.
6.  Sefer S'de Me'arat Ha-Machpela, Kabbalah. 
Rabbi Moshe Even-Tzur. Jerusalem, 1910.
7.  Sefer Beka La-Gulgolet, Rabbi Eliyahu 
Elmaliach, Jerusalem, 1911.
8. Givat Shaul, Kabbalah about Chamesh 
Megilot. Tangier, 1905.
9. Tehilah Le-David, Rabbi Daviv Ben Chassin, 
Casablanca, 1931.
Variuous sizes and conditions.

Opening Price: $150

202. Books Printed in Baghdad  
1. Tehilim. Baghdad, 1908.
2.  Tehilim with Drosh Sefer Tehilot Yisrael, 
Rabbi Yitzchak Avraham Shlomo. Baghdad, 
1913.
3. Likutei Dinim, Rabbi Yitzchak Ben Avraham 
Shlomo. Baghdad, 1898. Miniature.
4.  Idra Zuta. Kabbalah. Baghdad, 1909.
5. Seder Pesach Haggadah. Livorno (Po 
Baghdad), 1936. Ya'ari 2226, Otzar Ha-Haggadot 
3589. Hebrew and Arabic in Hebrew letters.
6.  Calendar for the year 1953. Baghdad, 1952. 
Hebrew and Arabic in Hebrew letters.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

6. ספר שדה מערת המכפלה, קבלה. רבי משה אבן-
צור. ירושלים, ]תר"ע 1910[.

7. ספר בקע לגלגלת, רבי אליהו אלמאליח. ירושלים, 
תרע"א ]1911[.

טאנכיר  מגילות.  חמש  על  קבלה  שאול,  8. גבעת 
)טנגיר(, תרס"ה ]1905[.

תרצ"א  כזלבנכא,  חסין,  בן  דוד  רבי  לדוד,  9. תהלה 
.]1931[

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

וערבית באותיות עבריות.
 .]1952 ]תשי"ב  בגדאד,  התשי"ג.  לשנת  עבור  6. לוח 

עברית וערבית באותיות עבריות.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200
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�20. אוסף ספרים שנדפסו בגרמניה 
אשכנזי.  גרשון  רבי  התורה.  על  הגרשוני  1. תפארת 

פרנקפורט דמיין, תנ"ט 1699. מהדורה ראשונה.
2. תולדות אברהם-כתנת יוסף, על התורה וש"ס. רבי 
אברהם ברודא וחתנו רבי יוסף משה ברעסלא. פיורדא, 

תקכ"ט 1769.
חאגיז  משה  רבי  שו"ת.  חדשה,  מנחה  הלחם,  3. שתי 
מהדורה   .1733 תצ"ג  )ונדסבק(,  וואנזיבעק  ]המני"ח[, 

ראשונה. הסכמת רבי אביעד שר שלום באזילה.
4. גידולי טהרה, על הלכות מקוואות ושו"ת. רבי מנדל 

קארגויא. פיורדא, ]תר"ה? 1845[. מהדורה ראשונה.
המבורג,  ראשונים.  נביאים  על  אברבנאל,  5. פירוש 
וחתימת   "--- בער  "דוד  בעלים.  חתימות   .1687 תמ"ז 

20�. Collection of Books Printed 
in Germany  
1. Tiferet Hagershoni on the Torah, by Rabbi 
Gershon Ashkenazi. Frankfurt am-Maine, 
1699. First edition.
2. Toldot Avraham – Kutonet Yosef, on the 
Torah and Shas. Rabbi Avraham Broda and his 
son-in-law Rabbi Yosef Moshe Bresla. Fiorda, 
1769.
3. Shtei Halechem, Mincha Chadasha, re-
sponsum. Rabbi Moshe Chagiz [the Maniach], 
Wandsbeck, 1733. First edition. With approba-
tion of Rabbi Aviad Sar Shalom Bazila.
�. Gidulei Tahara, on laws on Mikva'ot and 
Responsum. Rabbi Mendel Kargoya. 1687. 
Signed by owners. "David Ber---" and signature 
of Rabbi Moshe Herzfeld (1816-1876. Rabbi of 
Silhash – Balhash, disciple of the Chatam Sofer 
and son-in-law of Rabbi Daniel Prostitz. The 
Chatam Sofer and His Disciples, pg. 348-349 
– compare with the photocopy of his handwrit-
ing and signature in that book).
Altogether 5 books of various sizes and condi-
tions, generally in good condition.

Opening Price: $250

שונות
Varia

205. חנוך לנער – ניקלסברג, תקכ"ז
ספר חנוך לנער. "נדפס בקהלה מפוארה ניקלשבורג..." 

בשנת תקכ"ז ]1767[.
דוגמאות לשטרי קבלה, שטרי מסירה וחלופים. יסודות 

205. Chanoch Lana'ar 
– Nikolsberg 1767  
The Chanoch Lana'ar book was "printed in the 
grand community of Nickolsberg" in 1767.
Examples of receipts, elementary rules of pen-
manship, useful abbreviations, multiplication 
tables, examples of informal and business letters.
[3], 23 pages, 16.5cm. fair condition. Dark creased 
paper. Stained. Binding partially detached.
Rare! Doesn't appear in Bibliography Institute 
CD. One of 6 Hebrew books printed in 
Nickolsberg.

Opening Price: $500

זכתיבה תמה, ראשי-תיבות שימושיים, לוח הכפל ומספ
רים, דוגמות למכתבים בין ידידים ומכתבים מסחריים. 
]3[, כג דף, 16.5 ס"מ. מצב בינוני. נייר כהה ומקומט. כתמים. 

כריכה מנותקת חלקית. 

נדיר! לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה. אחד 
מתוך 6 ספרים עבריים שנדפסו בניקלסבורג.

פתיחה: $500

רבי "משה הערצפעלד" )תקע"ו-תרל"ו, אב"ד סילאש-
באלהאש, תלמיד ה"חתם סופר" וחתנו של רבי דניאל 
השוה   - שמח-שמט  עמ'  ותלמידיו  החת"ס  פרוסטיץ. 

לצילום כתב ידו וחתימתו המצולם שם(. 

5 ספרים, גודל ומצב משתנים, כללית מצב טוב.

פתיחה: $250
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�20. הספדים 
קרוטושין,  גולדשמיט.  ישראל  רבי  1. מספד המשנה, 

ת"ר ]1840[. 
אב"ד  אויערבאך  חיים  רבי  הרבנים  פטירת  על  הספד 
סופר  משה  רבי  משפט"[,  "דברי  ]בעל  בלונטשיץ 
אב"ד בפרשבורג ]בעל "חתם סופר"[ ורבי שלמה זלמן 
המחבר  שלמה"[.  "חמדת  ]בעל  וורשה  אב"ד  ליפשיץ 

היה דיין בקרוטושין.
2. שיחת-חולין פון רבי מאיר שפירא, הוצאת החברים 

והתלמידים. ורשה, תרצ"ד 1934. 
זכרונות והספדים על רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד 

הדף היומי.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100

20�. Eulogies  
1. Misped Hamishneh, Rabbi Yisrael 
Goldshmit 1840.
Eulogy on passing of Rabbi Chaim Auerbach of 
Lontshitz, Rabbi Moshe Sofer of Pressburg, and 
Rabbi Shlomo Zalman Lifshitz of Warsaw. The 
author was a judge in Krotoszyn.
2. Sichat Chulin fun Rabbi Meir Shapira, pub-
lished by friends and disciples. Warsaw 1934.
Memories and eulogies for Rabbi Meir Shapira 
of Lublin, the founder of the Daf Yomi.
Varying size and condition.

Opening Price: $100

207. הספדים – שלש חוברות 
יהודה  צבי  נפתלי  רבי  על  הספדים  ישרון,  1. רועי 
בער  דוב  יוסף  רבי  בוולאזין,  הישיבה  ראש  ברלין 
יהושע  ישראל  רבי  דליטא,  מבריסק  ]סאלאווייצ'יק[ 
רבי  מאת  מונטיפיורי,  משה  והשר  מקוטנא  ]טרונק[ 
משה חיים טריוואקס. ורשה, תרנ"ד 1894. )חותמת רבי 

משה אריה במברגר(.
2. שבעה דנחמתא - זכר צדיק לברכה, שבעה הספדים 
רבי  מאת  דיסקין,  ליב  יהודא  יהושע  משה  רבי  לזכר 

ישראל בנימין למפרט. ירושלים, תרנ"ח ]1898[. 
ישראל  רבי  לזכר  ומספד  נהי  קול  ישראל,  3. אבל 
אורדאה  שווארץ.  יוסף  רבי  מאת  מוויזניצא  האגער 

מרה )רומניה(, ]תרצ"ו 1936[. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

207. Eulogies – Three Booklets  
1. Roei Yeshurun, eulogies on Rabbi Naftali 
Zvi Yehudah Berlin Rosh Yeshivah of Volozhin, 
Rabbi Yossef Dov Ber [Soloveitchik] of Brisk 
Lithuania, Rabbi Yisrael Yehoshua [Tronk] of 
Kotna and the Minister Moshe Montefiore, by 
Rabbi Moshe Chaim Triwaks. Warsaw, 1894. 
(Signature of Rabbi Moshe Aryeh Bamberger).
2. Shiva'a De-Nechamata – seven eulogies in 
memory of Rabbi Moshe Yehoshua Yehudah 
Leib Diskin by Rabbi Yisrael Binyamin 
Lampert. Jerusalem, 1898.
3. Avel Yisrael, in memory of Rabbi Yisrael 
Hager of Vizhnitza by Rabbi Yossef Shwartz. 
Oradea Mare (Rumania), 1936.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200
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209. דרך לעץ החיים – ברסלוי, תקפ"ה 
וועג צום לעבענסבוימע ]דרך לעץ החיים[, ז. א. ר. ]רבי 
 .]1825[ תקפ"ה  ברסלוי,  רשקוב[.  זיסקינד  אלכסנדר 

יידיש-דייטש )גרמנית באותיות עבריות(.
חוברת-חינוך לנוער, עם מושגים בנושא יהדות. 

23 עמ', 16 ס"מ. מצב טוב. כתמי-רטיבות.

210. האמונה והחקירה – ברסלאו, תר"ז 
ברסלאו,  קוטנר.  השל  יהושע  רבי  והחקירה,  האמונה 

תר"ז ]1847[. 
בר  משה  רבינו  לדעת  אמונה  עקרי  י"ג  על  "ביאור... 

מיימון... לפרש... דברי חז"ל בדברי חכמה ומוסר".
הסכמות המלבי"ם, רבי אליהו גוטמכר ועוד.

209. Derech Le-Etz Ha-Chaim 
– Breslau, 1825  
Veg zum lebensboyme [Derech Le-Etz Ha-
Chaim], [Rabbi Alexander Zuskind Rashkov]. 
Breslau, 1825. Yiddish-Deutsch (German in 
Hebrew letters).
Educational booklet for youngsters, with terms 
in Judaism.
23 pages, 16cm. Good condition. Moisture marks.
Not in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $100

210. Haemuna Vehachakira 
– Breslau 1847 
Ha'emuna Veha'chakira, Rabbi Yehoshua 
Heshel Kuttner. Breslau 1847.
"Exegesis… of the 13 Principles of Faith accord-
ing to Rabbi Moshe bar Maimon…clarifying…
teachings of our rabbis in wisdom and ethics".
Approbations from the Malbim, Rabbi Eliyahu 
Guttmacher, and others.
[2], 14, [1], 95 [should be 65] pages, 21.5cm. Good 
condition. Stains. Ink-stamps from library and 
other owners.

Opening Price: $120

208. ספר זכרון לרבי חיים עוזר גרודזינסקי 
– לונדון, תש"ב

זספר זכרון לכבוד הגאון הגדול מרן ר' חיים עוזר גרו
יחזקאל  רבי  בעריכת  התורה"  "קרן  הוצאת  דזינסקי. 

אברמסקי. לונדון, תש"ב ]1942[. 
זמאמרים מאת העורך וכן מאת הרבנים רבי יצחק קוסוב

סקי מיוהנסבורג, רבי איסר יהודה אונטרמן מליוורפול, 
אליהו  משה  רבי  מלונדון,  גרינשפן  שלמה  נחמן  רבי 

רוגוזניצקי מקרדיף ורבי אריה זאב הורוויץ מלונדון. 
בשולי  קלים  וקרעים  קמטים  טוב.  מצב  ס"מ.   26 עמ',   40

המעטפת. 

פתיחה: $100

208. Book in Memory of Rabbi 
Chaim Ozer Grodzinsky – London 
1942  
Book in memory of the Ga'on Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinsky. Published by "Keren Ha-
Torah" and edited by Yechezkel Abramsky. 
London, 1942.
Essays by the editor and by Rabbi Yitzchak 
Kosovsky of Johannesburg, Rabbi Iesser Yehuda 
Unterman of Liverpool, Rabbi Nachman 
Shlomo Greenshpan of London, Rabbi Moshe 
Eliyahu Rogoznitsky of Cardiff and Rabbi 
Aryeh Zeev Horowitz of London.
40 pages, 26cm. Good condition. Slight creases 
and tears to cover edges.

Opening Price: $100

211. ספר המצרף, חלק שני, מר' משה 
קוניץ מאובן 

ותשובה,  שאלה  בדרך  וחקירות  הערות  המצרף,  ספר 
ומסילות  האמונה  בדרכי  ובאגדה,  בהלכה  במקרא 

לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

]2[, יד, ]1[, פה ]צ"ל סה[ דף, 21.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. 

חותמות ספריה ובעלים קודם.

פתיחה: $120
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211. Sefer Ha-Matzref, Part Two, 
by Rabbi Moshe Kunitz of Ofen  
Sefer Ha-Matzref, comments and enquiries 
in question and answer format, on Halachah, 
Aggadah, religion and wisdom, on rules of the 
Hebrew language and the Aramaic language. 
By Rabbi Moshe Kunitz of Ofen, author of the 
book "Ben Yochai". Prague, 1857. With author's 
portrait.
The author, Rabbi Moshe Konitz (1834-1839). 
Rabbi in Open and Budapest. He was a disciple 
of the Noda BiYehuda and Maharan Mintz. 
He was a controversial figure, as he was both 
a Rabbi great in Torah knowledge as well as an 
Enlightenist fluent in secular studies. See item  
156.
94, [2] pages, 24cm, good condition, un-original 
old binding, ownership signatures.

Opening Price: $150

212. הלכות ומוסר לנשים - חמשה ספרים 
התורה  דיני  על  לשמור  לנשים  והלכות  חיזוק  ספרי 

בירוש נדפסו  זוהלכות טהרת המשפחה, שלשה מהם 
לים לחיזוק הזוגות הצעירים שעלו לארץ והקימו את 
קינם הרחק מבתי הוריהם שבגולה, ושנים מהם נדפסו 

עבור שארית הפליטה בגרמניה ובאוסטריה:
1. דברי חיים, המחבר א' ע' ]רבי אברהם עלישוב הרב 
בהוצאת  שליט"א[  אלישיב  הרב  מרן  אבי  מהומלא, 
חברה נשים בחברת תפארת בחורים. ]ירושלים, תרפ"ה? 

1925?[. דפוס שיש. יידיש. )לא ידוע ביבליוגרפית(. 
הרב  המשפחה.  טהרת  ענין  על  והנפש,  הגוף  2. חיי 
עברית   .)1935( תרצ"ה  ירושלים,  מילצקי.  ראובן 

ויידיש.
יום,  ביום  נחוצים  ומנהגים  דינים  עולמית,  3. ירושה 
מאמרים מספר "טהרת ישראל" מה"חפץ חיים". מרבי 
עברית   .)1938( תפרי"ח  ירושלים,  וויטקין.  נטע  נתן 

יידיש ואנגלית.
אונד   - אבזאנדערונגס  ישראל,  בנות  4. טהרת 
שנית  נדפס  פרויען.  יודישע  פיר  רייניגונגסגעזעטצען 
ישראל  אגודת  ופועלי  ישראל  אגודת  הסתדרות  ע"י 
גרמנית.  בניב  יידיש   .]1947 ]תש"ז  וינה,  באוסטריא. 

)אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה(.
A zsidó házasélet törvé- משפחה.  טהרת  5. ספר 
nyei. הוצאת ועד ההצלה, מינכן 1947. הונגרית. )לא 

212. Halachot and Mussar for 
Women – Five Books  
Halachic books, containing also words of 
chizuk, for women, and general laws as well as 
those family purity. Three books were printed 
in Jerusalem to strengthen young couples who 
came to Eretz Yisrael and left their families 
behind in exile, and two books were printed in 
Germany and Austria:
1. Divrei Chaim, by A' A' [Rabbi Avraham 
Alishuv Rabbi of Homel, father of Harav 
Eliashiv]. Published by Chevra Nashim in 
Tife'eret Bachurim society. [Jerusalem 1925?]. 
Shayish Printing Press. Yiddish. (Unknown 
bibliographically).
2. Chayei Ha-Guf Ve-Hanefesh, concern-
ing family purity. Rabbi Reuven Miletzky. 
Jerusalem, 1935. Hebrew and Yiddish.
3. Yerusha Olamit, laws and customs necessary 
in daily life, essays from the "Taharat Yisrael" 
book by "Chafetz Chayim". By Rabbi Natan 
Neta Vitkin. Jerusalem, 1938. Hebrew, Yiddish 
and English.
4. Taharat Benot Yisrael, Abzanderungs – und 
Reinigungsgezetzen fuer Judische Froyen. 
Reprinted by Histadrut Agudat Yisrael and 
Po'alei Agudat Yisrael in Austria. Vienna, 1947. 
Yiddish in German dialect. (Does not appear in 
Bibliography Institute CD).
5. Sefer Taharat Mishpacha. A zsidó háza-
sélet törvényei. Va'ad Ha-Hatzalah publish-
ing, Munich, 1947. Hungarian. (Unknown 
bibliographically).
In various sizes, good-fair condition.

Opening Price: $150

רבי  החכמה, בכללי שפת עברית ושפת ארמית. מאת 
משה קוניץ מאובן, פראג תרי"ז. עם פורטרט המחבר.

באופן  רב  )תקל"ד-תקצ"ט(.  קוניץ  משה  רבי  המחבר 
ומהר"ם  ביהודה  הנודע  תלמיד  )בודפסט(.  ובפעשט 
גדול  ומשכיל,  רב  של  במחלוקת  שנויה  דמות  מינץ. 
בתורה ובקי בחכמות כלליות. )ראה פריט 156 ספר 'בן 

יוחאי'. וינה תקע"ח(.
]2[ עמ', 24 ס"מ, מצב טוב, כריכה ישנה לא מקורית,  צד, 

חתימות בעלים. 

פתיחה: $150

ידוע ביבליוגרפית(.

גודל ומצב משתנים. טוב-בינוני. רובם נדירים.

פתיחה: $150
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213. בית ועד לחכמים – ניו-יורק / סאטמר
1. בית ועד לחכמים, "עתון ירחי, מקדש לתורה ולתז
תרס"ג  אייר  ניו-יורק,  אברמוביץ.  בער  דב  רבי  עודה", 

]1903[. שנה א', חוברת ד'. 
קרעים וקמטים.

התורה  מקצועות  לכל  קובץ  לחכמים,  ועד  2. בית 
סאטמר,  פולק.  שמעון  יוסף  רבי  ישראל,  דת  וחיזוק 

]תרצ"ח 1938[. 
כתמים, קרעים קלים. 

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

213. Beit Va'ad LeChachamim 
– New York / Satmar  
1. Beit Va'ad Le-Chachamim, "Monthly, 
Mikdash Le-Torah VeleTeudah", Rabbi Dov 
Ber Abramovitz. New York, Iyar 1903. Year A, 
Issue D. 
Tears and creases.
2. Beit Va'ad Le'Chachamim, anthology of all 
Torah subjects and strengthening of Judaism, 
Rabbi Yosef Shlomo Polack. Satmar, 1938. 
Stains, Slight tears. 
Unknown bibliographically.

Opening Price: $100

�21. עתון מבשר ישראל – גליון היובל 
– שנחאי, 1929 

ישראל"  "מבשר  להופעת  שנה(  )כ"ה  היובל  גליון 
תרס"ד-תרפ"ט. שנחאי, תרפ"ט ]1929[.

"הוצאה מיוחדה ומשוכללה" – גליון מיוחד של הירחון 
לייסודו. אנגלית, תצלוז 25 שנה   היהודי-סיני במלאת

מים רבים.
אודות עתון "מבשר ישראל" ראה קטלוג "קדם", מכירה 

6, פריט 131.
76 עמ', 32.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $120

21�. Newspaper Mevasser Yisrael 
– Jubilee Issue – Shanghai, 1929 
Jubilee Issue (25 years) of the newspaper 
"Mevasser Yisrael" 1904-1929. Shanghai, 1929.
"Special Edition" – special issue of the Jewish-
Chinese monthly magazine, for its 25th anni-
versary. English, many photographs.
Regarding "Mevasser Yisrael" see Kedem 
Catalogue No. 6, item 131.
76 pages, 32.5cm. Very good condition.

Opening Price: $120
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215. קבצי "תורת ארץ ישראל", שנים 
תרצ"א-תשט"ו

אליהו  יוסף  העורך  תורני,  קובץ  ישראל,  ארץ  תורת 
קירשנבוים. ירושלים, תרצ"א-תשט"ו. )1931-1955(. 

"ירחון רבני מרכזי, לחידושי תורה בהלכה ואגדה, וכל 
ובגולה".  בארץ  והרבנות  הרבנים  בעולם  המתרחש 
המאוחד"  הרבנים  "ועד  ע"י  בירושלים  יצא  זה  קובץ 
מחוגי הרב פראנק והרב קוק. במשך השנים התפרסמו 
מרבני  בעיקר  העולם,  מכל  מרבנים  תורה  חידושי  בו 

ירושלים, ליטא וארצות הברית. 
למרות שנקרא ירחון, הופעתו לא היתה סדירה, ובחלק 
כרכים  שלשה  לפנינו  חוברות.  נדפסו  לא  השנים  מן 
מאוגדים ובהם רוב החוברות שנדפסו: שנה ב'-ה' )12 
 12( י"ז-כ"ו  שנה  חוברות(.   17( ז'-י"א  שנה  חוברות(, 

חוברות(. 
גודל ומצב משתנה, מצב בינוני. ללא כריכות.

אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

�21. שלוש פקסימיליות 
1. פקסימיליה של הגדה של פסח בעברית והונגרית. 
1936. עם איורים של שאנדור קולוז  בודפשט, ]תרצ"ו[
ז'ווארי. עותק מספר 32 מתוך מהדורה ממוספרת של 

60 עותקים. מיניאטורי. 
תורה,  חומשי  חמשה  כתב-יד  של  2. פקסימיליה 
מכתב-יד ספרדי קדום )קודקס הללי( מאוסף הסמינר 
כריכה   .1974 תשל"ד  ירושלים,  בניו-יורק.  התיאולוגי 

קדמית ושדרה חסרות.
3. פקסימיליה צבעונית של כתב-יד סדר ברכת המזון 
בבודפשט.  היהודי  המוזיאון  מאוסף  ה-18,  המאה  מן 
כרומו  נייר  על  מודפסת   .]1991 ]תשנ"א  בודפשט, 
ובקופסת-קטיפה  בכריכת-עור  נתונה  קלף,  דמוי  עבה 

מיוחדת, עם חוברת נלווית.

פתיחה: $300
215. "Torat Eretz Yisrael" 
Anthology, 1931 – 1955  
Torat Eretz Yisrael, biblical anthology, editor 
Yosef Eliyahu Kirshenbaum. Jerusalem, 
1931-1955.
"Rabbinical monthly publication, for Torah, 
Halacha and Agadah novellae, and all occur-
rences in the rabbinical world in Eretz Yisrael 
and in the Diaspora". This anthology was 
published in Jerusalem by Va'ad Ha-Rabanim 
Ha-Meuchad" of Rabbi Frank and Rabbi Kook. 
Throughout the years, many Torah novellae 
from around the world were published in this 
anthology, mostly from rabbis of Jerusalem, 
Lithuania, and the United States.
In spite of being called a monthly magazine, its 
publication was irregular, and in some years 
it was not published at all. In front of us are 
three compiled volumes containing most of the 
booklets: years 2-5 (912 booklets), years 7-11 (17 
booklets). Years 17-26 (12 booklets).
Various sizes and conditions, fair condition. No 
bindings.
Not in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $100

21�. Three Facsimiles  
1. Pesach Hagadah, Facsimile in Hebrew and 
Hungarian. Budapest, 1936. With illustrations 
by Sandor Koloszvari. Copy number 32 out of a 
numbered edition of 60 copies. Miniature. 
2. Facsimile of The Pentateuch, early Spanish 
manuscript (codex Hillely) from the collection 
of the Jewish Theological Seminary, New York, 
1974. Front binding and spine are missing.
3. Color Facsimile of an 18th century Birkat 
Ha-Mazon manuscript, from the collections 
of the Jewish Museum in Budapest. Budapest, 
1991. Printed on thick parchment-like chromo 
paper, bound in a leather binding, contained 
in a special velvet box, with accompanying 
booklet.

Opening Price: $300
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218. מסכת בכורות – דפוס דניאל בומברג 
– ונציה, רפ"ב 

מסכת בכורות עם פירוש רש"י ותוספות. ונציה, רפ"ב 
]1522[ בדפוס דניאל בומברג. 

ז"פסקי תוספות ורבינו אשר, נדפס על ידי דניאל בומבי
רגי מאנוירשה בשנת רפ"ב לפ"ק פה ויניציאה".

דפוס ראשון של מסכת בכורות.
מהן  אחת  בכתב-יד,  עתיקות  הגהות  דפים  במספר 
חתומה "הצעיר רחמים פראנקו ס"ט" – הרב החרי"ף. 
רבי רחמים יוסף פראנקו נולד ברודוס בשנת תקצ"ה, 
רבי  של  דינו  בית  חבר  והיה  בתרכ"ח  לירושלים  עלה 
ראשי  לרב  נתמנה  תרל"ח  בשנת  אלישר.  שאול  יעקב 
בעל  לכהן  עלה  מקומו  ועל  תרס"א  נפטר  בחברון. 

ה"שדי חמד".
כרוכים   14-15  ,10-11 דפים  משובשת;  )פגינציה  דף   ]69[

בשולי  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   35 השני(,  במקום  אחד 

ושולי  מפינות  חלק  מקצועי.  באופן  נוקו  חלק  הדפים, 

הדפים שוקמו שיקום מקצועי. חותמת בדף האחרון. 

פתיחה: $9500

217. מסכת נזיר – דפוס דניאל בומברג 
– ונציה, רפ"ב 

רפ"ב  ונציה,  ותוספות.  רש"י  פירוש  עם  נזיר  מסכת 
]1521[ בדפוס דניאל בומברג.

"פסקי תוספות ופירוש המשניות, נדפס על ידי דניאל 
בומבירגי בחדש תמוז בשנת רפ"ב לפ"ק פה ויניציאה".
בומברג  הדפיס   ]1520-1524[ ר"פ-רפ"ד  השנים  בין 
מהדורה מלאה של התלמוד הבבלי. מהדורה זו היתה 
לאחר  התלמוד,  כל  את  שכללה  הראשונה,  המהדורה 
שחלקים ממנו כבר הודפסו בבית הדפוס של משפחת 
סונצ'ינו. דפוס זה הוא שקבע את עיצוב הדף המקובל 

217. Tractate Nazir – Daniel 
Bomberg Print – Venice, 1521  
Tractate Nazir with Rashi and Tosfot. Venice, 
[1521] Daniel Bomberg (Bombergi) Print.
Between years 1520-1524, Bomberg printed a 
full edition of the Babylonian Talmud. This was 
the first edition to include the entire Talmud. 
This is the edition which introduced the format 
used until this very day, with the words of the 
Talmud in the center of the page, Rashi on the 
inner side and Tosfot on the outer side. The 
numbering in this edition became the accepted 
numbering in most of the editions of the Talmud 
that followed, and in all citations according to 
page (daf). Antique glosses written in oriental 
Soletreo handwriting on daf B2 and daf C.
61 (should be 69) leaves, 38cm. Complete copy 
in fair condition. Stains, mostly on the edges. 
Restored math damages, with slight damage to 
text. Leaf 65 and the last leaf are smaller than the 
rest. Modern leather binding.

Opening Price: $9500

דפוסי שנות הר' ושנות הש'
Early Printed Books - Resh and Shin Years

217

רש"י  פירוש  הדף,  במרכז  התלמוד  נוסח  בו  היום,  עד 
הדפים  מספור  החיצוני.  בצד  והתוספות  הפנימי  בצד 
הש"ס  מהדורות  ברוב  לדורות  נקבע  זו  מהדורה  של 

שאחריה ובכל ציוני מיקום לפי דפים. 
הגהות בכתב-יד חצי קולמוס מזרחי, בדף ב ובדף ג.

סא )צ"ל סט( דף, 38 ס"מ. טופס שלם במצב בינוני. כתמים, 

קלות  פגיעות  עם  משוקמים,  עש  נזקי  בשוליים.  בעיקר 

נייר לחיזוק בשולי הדפים. דף סה והדף האחרון  בטקסט. 

קטנים יותר. כריכת עור מודרנית. 

פתיחה: $9500
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218. Tractate Bechorot – Daniel 
Bomberg Print – Venice, 1522  
Tractate Bechorot with Rashi and Tosfot. 
Venice, [1522] Daniel Bomberg Print.
"Piskei Tosfot and Rabeinu Asher, printed by 
myself, Daniel Bombirgi of Anoirsha in 1522, 
Venice". 
First printing of Tractate Berachot.
On some of the leaves there are antique 
handwritten glosses, one is signed Rachamim 
Franko – the Rav Hacharif. Rabbi Rachamim 
Yosef Franko was born in Rodos in 1835, came 
to live in Jerusalem in 1868 as was a member 
in the rabbinic court of Rabbi Ya'akov Shaul 
Elyashar. In 1878, he was appointed Rabbi of 
Hebron. Died in 1901, and the S'deh Chemed 
succeeded him in the rabbinate.
[69] leaves (incorrect pagination; leaves 10-11, 
14-15 are switched with each-other), 35cm. Good 
condition. The leaves' edges are stained, some have 
been professionally cleaned. Some of the corners 
and edges have been professionally restored. 
Ink-stamp on last leaf.

Opening Price: $9500

219. חובת הלבבות – קושטא, ש"י 1550
תקון  אבן-בקודה;  בחיי  לרבינו  הלבבות  חובת  ספר 
מדות הנפש לרבי שלמה אבן-גבירול )תורגם מערבית 
 .]1550 ]ש"י  קושטא,  אבן-תיבון(.  יהודה  רבי  בידי 

מהדורה שלישית.
מהדורה זו נדפסה לפי כתב-יד שונה מזה של המהדורות 
הקודמות, ראה הקדמת רבי יצחק ב"ר חיים חזן, בה הוא 

מספר כי הדפיס את הספר על-פי ספר ישן בכתב-יד.
דף השער מעוטר בתחריט.

דף 2א כרוך במקום דף 2ב; דפים צא-צב כרוכים אחד 
במקום השני; דפים צג-צד כרוכים אחד במקום השני. 

כל הדפים נמצאים.
]6[, ט-קב דף, 19 ס"מ. מצב בינוני-טוב. נייר לחיזוק מודבק 

משוקמים  ונזקים  קרעים  כתמים.  דפים.  מספר  בשולי 

שיקום מקצועי. כריכת קלף מודרנית.

נדיר! ראה א' יערי, הדפוס העברי בקושטא מס' 149.

פתיחה: $�500

219. Chovot Halevavot 
– Constantinople, 1550  
The book Chovot Halevavot by Rabeinu Bachya 
Ibn Paquda, Tikun Midot Hanefesh by Rabbi 
Shlomo Ibn-Gvirol (translated from Arabic 
by Rabbi Yehuda Ibn Tivon). Constantinople, 
[1550]. Third edition.
This edition was printed from a different manu-
script than that of previous editions; see intro-
duction of Rabbi Yitzchak ben Rabbi Chaim 
Chazan, in which he wrote that he printed the 
book according to an old manuscript.

Leaf 2a is bound in place of 2b; leaves 91-92 are 
switched; leaves 9-94 are switched. All leaves 
are present. 
[6], 9-102 leaves, 19cm. Fair-good condition. 
There is reinforcement paper pasted to some 
of the pages' margins. Stained. Tears and dam-
ages, professionally restored. Modern parchment 
binding.
Rare.

Opening Price: $�500

219



 פברואר 2010 |  11�

220. בחינת עולם עם בקשת המימין 
– פררה, שי"ב – הגהות 

ידעיה  לרבי  ופילוסופיה,  מוסר  שירי  עולם,  בחינת 
]שי"ב  ]פררה[,  פיררא  בדרשי.  אברהם  בן  )הפניני( 
אבן- משה  רבי  פירושי  עם  ראשונה  מהדורה   .]1551

חביב, ועם פירוש בקשת המימין מרבי יוסף פרנסיש.
קדום(  איטלקי  )בכת"י  הספר  מכירת  שטר  ב'  בדף 
רבות  עתיקות  הגהות  פינצי.  בנימין  לר'   ---- מיהושע 
בדפי הספר. ]משפחת פינצי, משפחה ידועה של רבנים 

וחכמים באיטליה בשנות הש'-ת'[.
ופילוסוף,  רופא  משורר,  הבדרשי,  הפניני  ידעיה  רבי 
)1270-1340 בערך(.  מהעיר בדרש בפרובינציה צרפת 
כינויו "הפניני", ע"ש שיריו במשקל הנקראים בערבית 
וכתב  הרמב"ם  של  כתלמידו  עצמו  ראה  "פנינים". 
לימוד  על  הגדול  הויכוח  בעת  בזכותו  נלהבים  דברים 
נדפסו בשו"ת הרשב"א סימן  הפילוסופיה. )תשובותיו 

תי"ח "אשר שלח החכם אנבוניט אברם"(.
 ספר מוסר בלשון מליצית על ענייני העולם הזה ועל 
העניינים המביאים את האדם לחיי העולם הבא. בקשת 
המימין המופיעה בספר כתובה גם כן בלשון שיר, שכל 

מילותיו מתחילות באות מ"ם. 
דף השער מעוטר בחיתוך-עץ. ]ק[ כב, יג דף, 21 ס"מ. מצב 

שהיו  נזקים  הראשונים.  בדפים  נקבי-עש  כתמים.  טוב. 

בשולי הדפים שוקמו שיקום מקצועי. כריכת-קלף עתיקה 

)מקורית?( משוקמת. פנים הכריכה )פורזץ( אינו מקורי.

פתיחה: $2800

220. Bchinat Olam with 
Bakashat Hamemin - Ferrera 
1551- Glosses  
Bchinat Olam with Bakashat Hamemin 
- Ferrera 1551. First edition with interpreta-
tions by Rabbi Moshe Ibn-Haviv, and with the 
Bakashat Hamemin (request written in poem 
form, with all words beginning with the letter 
Mem) by Rabbi Yosef Fransiche.
On page 2 is a bill of sale for the book (in ancient 
Italian handwriting) from Yehoshua--- to Rabbi 
Binyamin Fintzi. There are many old notes in 
the book. [The Fintzi family was a well-known 
Italian family of rabbis and scholars during the 
1500-1600's].
Rabbi Yedaya Hapnini of Badrash was a poet, 
doctor and philosopher, from the city of 
Badrash in Province, France (about 1270-1340). 
He was known as "Hapnini" after his poems 
which he wrote in a rhythm called Pninim in 
Arabic. He considered himself a disciple of the 
Rambam and he wrote enthusiastically in his 
favor during the great debate about learning 
philosophy. (His responsum were published in 
the Rashba's responsum, chapter 418).
A book of ethics in poetic phrase about con-
cerns of This World, and things that bring one 
to the World to Come. The Bakashat Hamemin 
is also written poetically, each word starting 
with the letter "Mem". 
The title-page is decorated with a wood-cut. [100] 
22, 13 pages, 212cm. good condition. Stains. Moth 
holes on the first pages. Damage to margins was 
professionally restored. Ancient (original?) restored 
parchment binding. Inner binding is not original.

Opening Price: $2800
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221. מנות הלוי – ונציה, שמ"ה – כריכה 
ירושלמית מהמאה ה-19 

מנות הלוי )דברי שלמה(, פירוש על מגלת אסתר לרבינו 
שלמה הלוי אלקבץ. ונציה, שמ"ה ]1585[.

רבי  של  מאמרו  אחרי  הספר,  בסוף  נמצא  זה  בעותק 
מפאנו  עזריה  מנחם  רבי  מאת  ביאור  גם  בירב,  יעקב 
"להבנת המאמר מזוהר לסעודת שלישית דשבת פרשת 

אמור", אשר אינו מופיע בכל העותקים.
כריכת עור עתיקה, בחזיתה עיטורים ובמרכזה: "מנחה 
שלוחה להאברך חוב ]חריף ובקי[ מ' נתן העליר סג"ל 
הי"ו, ממני נתן נטע מרגליות מירושלם תובב"א - שנת 

תרל"א" ]1871[. 
לפני דף השער חתימת רבי "חיים יעקב נפתלי מ' אב"ד 
"זה הספר  רישום  ווארש-טווארדע..."  דק"ק מ"ג דפה 
דק"ק  אב"ד  בנימין  אברהם  להק'  שייך  שלמה  דברי 

וויערשויב".
וויערשוב  אב"ד  זילברברג,  בנימין  אברהם  רבי  הגאון 
)תקצ"ט-תרמ"ז(, בנו של הגאון מקוטנא רבי משה יהודה 

ליב זילברברג. תלמידו של רבי אברהם מטשכנוב.
בנו הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג )תר"י-תר"ץ(, 

מו"צ בורשה ומו"ל ספרי מהרא"ל צינץ.
)צ"ל רלא(, ]3[ דף, 19 ס"מ. מצב טוב. נקבי-עש  ]1[, רכה 

בחלק מהדפים. השער ודפים נוספים עברו שיקום מקצועי. 

כריכת-עור שחוקה מעט. 

פתיחה: $1000

221. Manot Ha-Levi – Venice, 1585 
– 19th century Jerusalem Binding  
Manot Ha-Levi (Divrei Shlomo), commentary 
on Megilat Ester by Rabeinu Shlomo Ha-Levi 
Elkabetz. Venice, 1585. At the end of this copy 
of the book, following Rabbi Ya'akov Birav's 
essay, is a commentary by Rabbi Menachem 
Azarya of Panno which does not appear in all 
the copies.
Old leather binding, on its front decorations 
and in its center an inscription: "Present 
for… Nathan Haler Segal… from me, Natan 
Margaliot of Jerusalem – 1871".
Preceding the title page appears a signature of 
Rabbi "Chaim Ya'akov Naftali…" and an own-
ership inscription.
The Ga'on Rabbi Avraham Zilberberg of 
Wiershov (1839-1887), son of the Ga'on of 
Kotna Rabbi Moshe Yehudah Leib Zilberberg. 
Disciple of Rabbi Avraham of Tchekhnow.
His son the Ga'on Rabbi Chaim Ya'akov Naftali 
Zilberberg (1850-1930), Rabbi in Warsaw and 
publisher of Maharal Tzintz books.
[1], 135 (should be 141), [3] leaves, 19cm. Good 
condition. Moth holes to part of the leaves. Title 
page and additional leaves were professionally 
restored. Leather binding somewhat worn.

Opening Price: $1000
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223. שו"ת הרא"ש – ונציה, שי"ב 
– חתימות

שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז"ל )הרא"ש(. ונציה, 
שי"ב ]1552[, דפוס בראגאדין. 

חתימות בעלים בדפים הראשונים בכת"י ספרדי: "יצחק 
גאטיניו בכה"ר שמואל", "אברהם מנחם", חתימות בני 
הערות  ועוד.  שאלוניקי[  ]מחכמי  "גטינייו"  משפחת 

בודדות בגוף הספר וכיתוב בכ"י בדפים האחרונים. 
וחתימת  מסיגט   M. W. Kahan חותמת  השער  בדף 
"מנחם זאב בן רבקה". בדף לפני השער הקדשה בכת"י 
שייך  שהספר  ורישום  כהנא"  זאב  "מנחם  של  אשכנזי 

לאדמו"ר רבי יצחק אייזיק ראזינבום אב"ד זוטשקא.
29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים ראשונים ואחח  קנח דף,

ברוב  כתמים  לחיזוק.  מודבק  ונייר  קרעים  בלויים,  רונים 

דפי הספר. 

פתיחה: $�50

223. Responsa of the Rosh 
– Venice, 1552 – Signatures 
Responsa from Rabbeinu Asher z'l (the Rosh). 
Venice, 1552, Bragadin Press.
Owners' signatures on the first pages in Sefardic 
handwriting: "Yitzchak Gattenyu son of Reb 
Shmuel", "Avraham Menachem", signatures of 
the "Gattenyu" family [of the Sages of Salonika]. 
A few comments throughout the book and 
some handwriting on the last pages.
On the title-page is the ink-stamp of M.W. Kahan 
from Szeget and the signature "Menahem Ze'ev 
ben Rivka". On the page before the title-page 
there is a dedication in the Ashkenazic hand-
writing of "Menahem Ze'ev Kahan" saying that 
the book belongs to the Grand Rabbi Yitzchak 
Issac Rosenbaum Av-Beit-Din in Zutchka.
158 pages, 29.5cm. Good condition. Stains. First 
and last pages are worn, tears glued for reinforce-
ment. Stains on most of the book's pages.

Opening Price: $�50

222. שארית יוסף – שלוניקי, שכ"ח
לוח  וחישובי  העיבור  מלאכת  על  יוסף  שארית  ספר 
חי. שלוניקי,  ישועה  בן  בן שם טוב  יוסף  לרבי  השנה, 
מהדורה  יעבץ.  יצחק  בן  יוסף  דפוס   .]1568[ שכ"ח 

ראשונה.
וירח מאת רבי דניאל  ביאורים, לוחות תקופות, שמש 
רבי  מאת  בחרוזים  הפרשיות  סימני  הכהן;  פרחיה  בן 

שמואל הכהן; תורגם לעברית בידי רבי יוסף ויזינו.
רבי דניאל בן פרחיה היה מחכמי סלוניקי, בן למשפחה 
הקהילה  ישיבת  כראש  אביו  תפקיד  את  ירש  חשובה, 

האיטלקית ודיין.
הספר  בגוף  נוספים  ובדפים  השני  בצדו  השער,  בדף 
מופיעים פרחים, סמל המדפיס יעבץ, לוחות, טבלאות 

וציור כף יד פתוחה "מלאכת היד לתקופות".
רישום בעלים בדף השער: "חנני אלדים... יהוד שבתאי... 

ס"ט" ומספר הערות כ"י בדפי הספר.
זה אינו כולל את 30 הדפים בהם ביאור לוחות  עותק 

מאת רבי אברהם זכות. 
]92[ דף )במקום ]93[, לוח הביאורים חסר בסוף כבעותקים 

דף  כתמים.  ואיכותי.  עבה  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   15 רבים(, 

השער מעט בלוי, עם נזקים קלים משוקמים. כריכת קלף 

חדשה.

פתיחה: $1500

222. She'erith Yosef – Salonika, 
1568  
The book She'erith Yosef on leap years and 
calendar calculations, by Rabbi Yosef ben Shem 
Tov ben Yeshua Chai. Salonika, 1568. Yosef ben 
Yitzchak Ya'avetz Print. First edition.
Explanations, charts of tekufot, solar and 
lunar systems, by Rabbi Daniel ben Perachia 
Ha-Cohen; signs of the parshiot in rhyme by 
Rabbi Shmuel Ha-Cohen, Hebrew translation 
by Rabbi Yosef Vizino.
Rabbi Daniel ben Prachia was one of Salonika's 
Sages, son of a prestigious family, succeeded 
his  father as leader and dayan of the Italian 
community.
On the title-page, verso, and additional leaves 
inside there are flowers, the symbol of YA'avetz 

printer. Charts, diagrams and picture of an 
open palm. 
Ownership inscription on title-page: Yehud 
Shabtai. Also several handwritten notes inside. 
This copy does not include the 30 leaves with 
Rabbi Avraham Zechut's explanations of the 
charts.
[92] leaves, (instead of [93], the explanation 
chart is missing at the end, as in many copies), 
15cm. Good condition. Thick, high-quality paper. 
Stained. The title-page is slightly worn, with slight 
restored damages. New parchment binding.

Opening Price: $1500
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�22. הפטרות מכל השנה – ונציה, שנ"א 
הפטרות מכל השנה כמנהג קהלות הקדש. ונציה, שנ"א 

]1591[ בדפוס זואן דגארה.
"נדפסו בחברת החומש הנחמד עם השלשה תרגומים 

וחמש מגילות...". 
נדפס בנפרד מהחומש אשר יצא לאור בונציה בשנים 

ש"ן-שנ"א.
1[ דף, 17.5 ס"מ. מצב בינוני. דפים מוכתח ]תשסט-תתכז, 

מים, קמטים וקרעים בשוליים. כריכה דמוית קלף.

פתיחה: $100

225. ספר הערוך – בזל, שנ"ט 
ספר הערוך לרבינו נתן בן יחיאל מרומא. באזל, שנ"ט 

 .]1599[
עם  א"ב,  סדר  לפי  בתלמוד  ומושגים  מלים  ביאורי 
שמואל  רבי  והמדקדק  המשורר  מאת  מקומות  מראה 

ארקולטי.
דגל המדפיס בדף השער, שם הספר באותיות מעוטרות.

רישום  ובפולנית.  קיריליות  באותיות  בעלים  חותמות 
]מבני  זלמן האראזאווסקי, מינסק".  חיים  "רבי  בעלים 
יליד   – גרוזובסקי  ראובן  רבי  הגאון  של  משפחתו 

מינסק[.
בעמוד האחורי של הדף האחרון, רשימות שונות בכת"י 

איטלקי-ספרדי עתיק, רובם בדברי תורה. 
וקונטח דפים  מספר  בינוני-גרוע.  מצב  ס"מ.   28.5 דף,  קסו 

רסים מנותקים. דף שער קרוע ובלוי. בלאי בשולי הדפים. 

כתמים. כריכת עור עתיקה בלויה ופגועה.

פתיחה: $500

22�. Haftarot for the Whole 
Year – Venice, 1591  
Haftarot for the entire year according to the 
tradition in Jewish communities. Venice, 1591.
"Printed together with the Nechmad Pentateuch 
with the three Aramaic Targums and five 
Megillot".
Printed separately from the Chumash which 
was published in Venice in 1590-1591.
769-827, [1] leaf, 17.5cm. Fair condition. Stained 
leaves, torn and creased margins. Mock-parch-
ment binding.

Opening Price: $100

225. Sefer Ha'aruch – Basel, 1599  
Sefer Ha'aruch by Rabbi Nathan Ben Yechiel of 
Rome. Basel, 1599.
Commentaries on Talmudic words and terms 
in alphabetical order, with index by the poet 
and linguist Rabbi Shmuel  Ercoletti.
Printer's flag on title-page, book title in deco-
rated letters.
Ownership ink-stamps in Cyrillic and Polish 
letters. Ownership inscription "Rabbi Chaim 
Zalman Harazowsky, Minsk". [Relative of Rabbi 
Reuven Grozovsky, who was born in Minsk].
On back side of last leaf, various notes in ancient 
Italian-Sephardi handwriting, most of them on 
Torah issues.
166 leaves, 28.5cm. Fair-poor condition. Some 
leaves and booklets detached. Title-page worn 
and torn. Leaves edges worn. Stains. Ancient 
leather binding worn and torn.

Opening Price: $500
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227. ספר אילם – אמשטרדם, שפ"ט 
– השלמות ותוספות בכתב-יד

ספר אילם, רבי יוסף שלמה דלמדיגו. אמשטרדם, ]שפ"ח-
שפ"ט 1628-1629[. נדפס בבית מנשה בן ישראל.

מכניקה,  אסטרונומיה,  מתמטיקה,  בנושאי  חבורים 
פיסיקה ואסטרולוגיה, עם עשרות רבות של תרשימים 

מפורטים ומרשימים )עם איורי דמויות(.
גנים,  כולל הספר חמשה חבורים: אילם, מעין  במקור 
אינו  זה  ומעיין חתום. עותק  ה'  גבורות  חוקות שמים, 
ודפים  וכן חסרים בו הפורטרט  גנים"  "מעין  כולל את 

נוספים.
דפים רבים בתוך הספרים הושלמו בכתב-יד. ספר "סוד 

זהיסוד" כולו הושלם כאן בכתב-יד, על הקדמתו ותרשי
מיו. גם בסוף הספר תוספות בכתב-יד. 

המחבר, רבי יוסף שלמה דלמדיגו - "היש"ר מקנדיאה" 
)1591-1665(, רופא, פילוסוף, אסטרונום ומתמטיקאי, 

227. Sefer Ilem – Amsterdam, 1629 
– Handwritten Additions  
Sefer Ilem, Rabbi Yosef Shlomo Delmedigo. 
Amsterdam, [1628-1629]. Printed in Beit 
Menashe Ben Yisrael.
Essays on mathematics, astronomy, mechan-
ics, physics and astrology, with many detailed 
and impressive schemes (with illustrations of 
figures).
Originally the book included five essays: Ilem, 
Ma'ayan Ganim, Chukot Shamayim, Gevurot 
Hashem and Ma'ayan Chatim. This copy does 
not include "Ma'ayan Ganim" nor the portrait 
and other leaves.
Many leaves in the book were completed by 
hand. Sefer "Sod Ha-Yesod" was fully com-
pleted here by hand, as well as its forward and 
illustrations. In the end of the book there are 
also handwritten additions.
The author, Rabbi Yosef Shlomo Delmedigo 
– The Yashar of Kandia (1591-1665), a doctor, 
philosopher, astronomer and mathematician, a 
student of Galileo Galilee. This book was the 
focus of polemics amongst the sages of his gen-
eration, Jews and Christians alike.
Signatures and owners' inscriptions: "the young 
Yehudah Leib…", "R' Shmuel…" and more.
18cm. Fair condition, first leaves are worn. Moth 
damages. Many detached leaves. Ancient leather 
binding.

Opening Price: $1200

�22. גמרא פסחים - קראקא 1616
שע"ו  ]קראקא,  בלבד.  ורש"י  גמרא  פסחים,  מסכת 

בערך, 1616[.
נדפס ללא שער וללא מספור דפים.

]164[ דף )מא קונטרסים, ]4[ דף בכל קונטרס, חסר כ-4 דף 

בתחילתו ו-4 דף בסופו(. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי 

זמן, פגיעות משוקמות בשולי מספר דפים.

נדיר מאד. אינו בספריה הלאומית.

פתיחה: $3500

22�. P'sachim – Krakow 1616 
Tractate P'sachim, Gemara and Rashi only. 
[Krakow, ca. 1616].
Printed without title-page and numbering.
[164] leaves (4 leaves missing in the beginning and 
4 leaves in the end). 19.5cm. Good-fair condition, 
time marks, restored damages to borders of a few 
leaves.
Very rare. Not in Jewish National Library.

Opening Price: $3500

זמתלמידיו של גליליאו גליליי. ספרו זה היה מוקד לפו
למוס בין חכמי דורו, יהודים ונוצרים כאחד. 

חתימות ורישומי בעלים: "...הצעיר יהודא ליב...."; "ר' 
שמואל ה---" ועוד. 

18 ס"מ. מצב בינוני. דפים ראשונים בלויים. נזקי-עש. דפים 

רבים מנותקים. כריכת-עור עתיקה. 

פתיחה: $1200
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228. שנות ה-ש' – חמשה ספרים 
מנטובה,  קארו.  יוסף  בן  יצחק  רבי  יצחק,  1. תולדות 
להחכם  התורה  על  "פירוש   .]1558[ שי"ח-שי"ט 
קארו...  יוסף  רבי  השלם...  החכם  של  זקנו  הכולל... 
כרוכים  א'-ו'  דפים  תוב"ב".  העליון  שבגליל  מצפת 

בסדר לא נכון. )חתימות ורישומי בעלים(.
2. וזאת תורת הבית, רבי שלמה בן אברהם אבן אדרת 
)רשב"א(. קרימונה, שכ"ו ]1565[. "דינים הצריכי' לבית 

האדם...". )שני דפים חסרים אחרי דף השער(. 
והר"ן  הרי"ף  על  חידושים  א',  חלק  יוסף  3. פורת 
ממסכת כתובות וקצת פרקי חולין. רבי יוסף בן בנימין 

סאמיגה. ונציה, ש"ן ]1590[. 
4. ערוגת הבשם בדקדוק, רבי שמואל בן אלחנן יעקב 
מדד  "אשר   .]1602[ שס"ב-שס"ג  ונציה,  ארקיוולטי. 

בשעלו דרכי אותיות לשון הקדש...". 
משה  בן  יוסף  רבי  גדול,  מצות  ספר  על  5. ביאור 

228. The 1500's – Five Books  
1. Toldot Yizchak, Rabbi Yizchak Ben Yosef 
Karo. Commentary on the Torah. Mantova, 
[1558]. Leaves 1-6 bound in wrong order. 
(Owners' signatures and notes).
2. Vezot Torat Habayit, Rabbi Shlomo Ben 
Avraham Even Aderet (Rashba). Cremona, 
[1565]. Laws pertaining to the home. (Two 
leaves are missing following the title-page).
3. Porat Yosef part I, on the Rif and Ran, 
Tractate Ketubot and part of Chulin. Rabbi 
Yosef Ben Binyamin Samiga, Venice, [1590].
�. Arugat Ha-Bossem Bedikduk, Rabbi Shmuel 
Ben Elchanan Ya'akov Archivalte. Venice, 
[1605]. About the Hebrew alphabet.
5. Beur Al Sefer Mitzvot Gadol, Rabbi Yosef 
Ben Moshe of Kremnitz. Venice, [1605]. Based 
on teachings of his rabbis, Rabbi Yitzchak 

ששמעתי  מה  "כל   .]1605[ שס"ה  ונציה,  מקרמניץ. 
בימי בחרותי מפי שלשה גאוני עולם עמודי ישראל... 
ר' יצחק כהן ע"ה... ר' ישראל בן... ר' שכנא זצ"ל.... ר' 
משה איסרל... ר' מרדוש, כשהייתי אצלו בישיבה שלו 

בק"ק אוסטרהא".

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $1000

Cohen, Rabbi Israel ben ---, Rabbi Shachna, 
Rabbi Moshe Isserles, and Rabbi Mardosh – the 
author's Rosh yeshiva in Ostraha.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $1000
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229. The 1500's – Five Books  
1. Drashot Ha-Torah by Rabbi Shem-Tov Ibn-
Sham-Tov. Padova, 1567. Printed in square 
letters. Title-page torn, causing omission 
(restored), second page photocopied. Owner's 
signature on title-page.
2. Ta'amei Ha-Mitzvot, Rabbi Menahem Ben 
Binyamin Recanati. Basel, 1581. Forward and 
conclusion by Rabbi Ya'akov Lutzat. 12 pages at 
the end are missing. On page 12 - interesting 
handwritten comment.
3. Torat Ha'Adam, Al dibrat bnei ha'adam ubeit 
moed lekol hai, Rabbi Moshe Ben Nachman 
(Ramban). Venice, 1595. In the beginning of 
the book a song praising the book by Rabbi 
Yehuda Aryeh from Modena. (Comments and 
signatures).
�. Minchat Cohen, Rabbi Shmuel Ben Yosef 
Cohen. Venice, 1598. Part I – Ner Mitzva. 
First and last pages are missing. No title-page. 
(Comments and signatures in Hebrew and 
Italian).
5. Beit Moed, compiled of five sermons, Rabbi 
Menahem Ben Moshe Rabba. Venice, 1605. 
Haskamot by Italian Rabbis. Professionally 
restored. Part of title-page and the page before 
last are not original. (Owner's name deleted on 
title-page).
Various sizes and conditions. Fair to poor con-
dition: some are ex-library copies, with stamps. 
Moth damage. Torn and damaged leaves, stains, 
worn leaves.

Opening Price: $500

229. שנות ה-ש' – חמשה ספרים
אבן- שם-טוב  רבי  הכולל  להחכם  התורה  1. דרשות 
1567[. נדפס באותיות מרובז ]שם-טוב. פדובה, שכ"ז 
וחסר )משוקם(, דף שני  עות. דף ראשון )שער( קרוע 
משה  אני  כספי  "קנין  בשער:  בעלים  )חתימת  מצולם. 

בכ"מ יצחק --- תושב פה טורינו"(.
2. טעמי המצות, רבי מנחם בן בנימין ריקאנאטי. בזל, 
]שמ"א 1581[. עם דברי הקדמה וסיום מאת רבי יעקב 
מעניינת  הערה  יב  בדף  בסוף.  דף   12 חסרים  לוצאט. 

בכת"י. 
3. תורת האדם, על דברת בני האדם ובית מועד לכל חי, 
רבי משה בן נחמן )רמב"ן(. ונציה, ]שנ"ה 1595[. בפתח 
ממודינה.  אריה  יהודה  רבי  מאת  בשבחו  שיר  הספר 

)רישומים וחתימות(.
4. מנחת כהן, רבי שמואל בן יוסף כהן. ]ונציה, שנ"ח 
ואחרוז ראשונים  דפים  מצווה.  נר   – א'  חלק   .]1598
בעברית  וחתימות  )רישומים  שער.  ללא  חסרים.  נים 

ואיטלקית(.
5. בית מועד, חבור מחמשים דרושים, רבי מנחם בן משה 
רבא. ונציה, שס"ה ]1605[. הסכמות רבני איטליה. שוקם 
אחרון  הלפני  והדף  השער  מדף  חלק  מקצועי.  שיקום 

אינם מקוריים. )רישום בעלות מחוק בדף השער(.

חלקם  בינוני-גרוע:  עד  טוב  מצב  משתנים.  ומצב  גודל 

דפים  נזקי-עש.  חותמות.  עם  לשעבר,  עותקי-ספריה 

קרועים ופגומים. כתמים, דפים בלויים.

פתיחה: $500
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230. שו"ת רבי יום טוב צהלון – ונציה, 
תנ"ד – כולל המפתחות 

ספר שאלות ותשובות, רבי יום טוב צהלון )מהריט"ץ(. 
ונציה, תנ"ד ]1694[. מהדורה ראשונה.

ציורי המשכן והמקדש; צורת בית המקדש השלישי על 
פי הנביא יחזקאל; ציור כלי המשכן.

מופיעים  שאינם  הדפים  חמשת  את  כולל  זה  עותק 
זברוב הטפסים ובהם "הקדמה למפתחות הספר" ומפ

תחות מאת רבי שלמה ב"ר ישעיה ניצה )תולעת שנ"י( 
הספר  בתחילת  כרוכים  הם  שלפנינו  שבטופס  אלא 

ולא בסופו.
בן  בצפת,  נולד  )שי"ח-שצ"ח(  צהלון  טוב  יום  רבינו 
למשפחת רבנים ששורשיה בספרד. תלמידם של רבי 
)המבי"ט(. מתלמידי  מיטראני  ורבי משה  קארו  יוסף 
האר"י ז"ל "מן הכתה השניה". "הרב המוסמך" שנסמך 
סמך  אלשיך.  משה  רבי  על-ידי  חכמים  בסמיכת 
לרבנות את רבי אהרן ברכיה ממודינה. שימש כשד"ר 
וכן כדיין וראש  באיטליה והולנד, מצרים ואיסטנבול 

231. מלא רצון - פרנקפורט ת"ע – עותק 
מיוחד 

ספר מלא רצון, על הש"ס, מרבי אברהם נפתלי הירש 
שפיץ אב"ד ווירמיישא. ורנקפורט )פרנקפורט( דמיין, 

ת"ע 1710.
בחלקה הפנימי של הכריכה מודבקים דפי הגהה מהדפסת 

הספר השונים לגמרי מהנדפס - תגלית מעניינת.
 "--- ז"ל  אליעזר  ב"ר  "יצחק  עתיקות:  בעלים  חתימות 

ז]אולי, בעל "לקיטת יצחק" ו"אהל יצחק" - מחכמי הונ
גריה במאה ה-18[. ועוד חתימות. הגהות בדף לח. 

המדרש  בבית  הספסלים  על  התלמידים  מנין  מפת 
)ברכות דף כ"ח( נמצאת בשלמות, ללא חיתוך.

]2[, ד, צז ]צ"ל: צט[; קיד; ז, ט-י; יג, ]1[ דף. 30 ס"מ. מצב 

ובד  עור  כריכת  כתמים.  ומעט  הדפים  בשולי  בלאי  טוב. 

עתיקה, בלויה.

פתיחה: $180

230. Responsum of Rabbi Yomtov 
Tzahalon – Venice, 1694 – Includes 
Index  
Book of Responsum by Rabbi Yomtov Tzahalon 
(Maharitatz). Venice, [1694]. First edition.
Includes drawings of the Mishkan and Beit 
Hamikdash, sketch of the third Beit Mikdash 
based on the prophet Yechezkel, drawings of 
the vessels of he Mishkan.
This copy includes the three pages which do 
not appear in most of the copies, including 
"Introduction to the Book's Indexes", and index-
es by Rabbi Shlomo ben R' Yishaya Nitza (Tola'at 
Shani), however, in this copy, they are attached 
in the book's beginning rather than at its end.
Rabbi Yomtov Tzhalon (1558-1638) was born 
in Safed, to a rabbinic family of Spanish origin. 
Disciple of Rabbi Yosef Karo and Rabbi Moshe 
Mitrani (the Mabit). From "the second class" 
of the Arizal's disciples. He received rabbinic 
ordination from Rabbi Moshe Alsheich. He 
himself gave rabbinic ordination to Rabbi 
Aharon Berachya of Modina. He served as a 
rabbinic emissary in Italy and Holland, Egypt 
and Istanbul, and also as a dayan and Rosh 
Yeshiva in Safed.
[4], [5], 223, 25 leaves. Incorrect counting of pages. 
Good condition. Not in Original Binding.

Opening Price: $�00

תלמוד, משניות והלכה
Talmud, Mishnayot and Halacha

ישיבה בעיר צפת. 
טוב.  מצב  משובשת.  ספירת-דפים  דף.  כה  רכג,   ,]5[  ,]4[

כריכה לא מקורית.

פתיחה: $�00
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233. קרבן אהרן – דסאו, תק"ב
ספר קרבן אהרן, פירוש מקיף על ספר תורת כהנים )עם 
תק"ב  )דסאו(,  דעסויא  אבן-חיים.  אהרן  רבי  הפנים(, 

]1742[. מהדורה שניה.
מדות  י"ג  על  אהרן"  "מדות  קונטרס  ראשונים  דף  כ 

שהתורה נדרשת בהן. 
כהנא  ברוך  רבי  ליב מאמשטרדם,  אריה  רבי  הסכמות 

זרפאפורט מפיורדא, רבי יחזקאל קצנלבוגן, רבני פרנק
פורט ורבנים נוספים.

]2[, כ; רס דף, 35 ס"מ. גוף הספר במצב טוב. דפים מוכתח

233. Korban Aharon – Dessau 1742  
Korban Aharon, a comprehensive commentary 
on Sefer Torat Cohanim by Rabbi Aharon Ibn-
Chaim. Dessau 1742, second edition.
First 20 pages are "Middot Aharon" pamphlet 
about the 13 Principles of Understanding the 
Torah.
Approbations from Rabbi Arye Leib of 
Amsterdam, Rabbi Baruch Kahan Rappaport 
of Fiorda, Rabbi Yehezkel Katzenelbogen, the 
Rabbis of Frankfurt and others.
[2], 20; 260 pages, 35cm. Body of book in good 
condition. Stained margins, some slight tears. 
Leather and wood binding completely detached, 
missing spine. Golden edging with flowery 
ornamentation.

Opening Price: $180

232. נודע ביהודה – מהדורא תניינא 
– פראג, תקע"א 

שו"ת נודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדא, מהדורא תניינא. 
פראג, תקע"א 1810. כרך ב' בלבד. דפוס ראשון.

"התשובות שהשיב... מיום כלות הדפוס מנודע ביהודא 
חלק קמא...".

עם פתיחת "דברי ידידות" מאת ר' יעקבקא, בנו הבכור 
של המחבר. 

]1[, קסט, קן-קנט, ]1[ דף, 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים. מספר 

הערות קצרות בכת"י.

ראה גם פריט 409 בקטלוג זה. 

פתיחה: $150

232. Noda Biyehuda – 
early edition – Prague 1810  
Noda Biyehuda responsa by Rabbi Yehezkel 
Landau. Prague 1810. Second volume only. 
First printing.
Foreword by Rav Yakovka, the author's oldest 
son.
[1], 169, 150-159, [1] page, 34cm. good condition. 
Stains. Some handwritten notes.
See also item 409 in this catalog.

Opening Price: $150

231. Maleh Ratzon – Frankfurt 
1710 – Special Copy  
The book Maleh Ratzon on the Talmud, by 
Rabbi Avraham Naftali Hirsh Shpitz, Rabbi of 
Wormiza. Frankfurt am-Maine, 1710.
In the inner part of the binding, there are leaves 
with glosses from the previous print, which is 
much different from this print – an interesting 
discovery.
Old owners' signatures: Yitzchak ben R' Eliezer-
--" [perhaps author of Lekitat Yitzchack and 
Ohel Yitzchak]; and more signatures. Glosses 
on leaf 38.
The picture of the students on the benches in 
the Beit Midrash (Brachot 28) appears entirely, 
uncropped.
[2], 4, 97 [should be: 99], 114; 7,9-10; 13, [1] leaf. 
30cm. Good condition, slight wear at the edges of 
the pages, and some stains. Old and worn leather 
and cloth binding. 

Opening Price: $180

מים בשוליים, עם קרעים קלים. כריכת עור ועץ מאסיבית 

עם  מוזהב  דפים  חיתוך  חסרה.  שדרה  לחלוטין,  מנותקת 

עיטורי פרחים. 

פתיחה: $180
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�23. כרתי ופלתי – אלטונה, תקכ"ג  
אייב יהונתן  לרבינו  דעה  יורה  שו"ע  על  ופלתי  זכרתי 

שיץ. אלטונה, ]תקכ"ג 1763[. מהדורה ראשונה, נדפסה 
בחיי המחבר.

אייבשיץ,  יונתן  רבי  ציור  מודבק  השער  דף  לפני 
גוגנהיים",  "דניאל  בעלים:  ורישומי  עתיקות  חתימות 
אייבענשיטץ  "יונתן  המחבר:  של   )?( צאצאו  וחתימת 
מאנווירשא" ]אנטוורפן[, אשר קנה את הספר בפאריז 

בשנת תרע"ד. 
]3[, לד; קסה דף, 30 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. דפים מנותח

קים. כריכת עור מקורית פגומה.

פתיחה: $150

23�. Kreiti Upleiti - Altona, 1763 
Kreiti Ufleiti on Shulchan Aruch Yoreh Deah 
by Rabbi Yehonathan Eybeschutz. Altona, 1763. 
First edition, printed during author's life.
A painting of Rabbi Yehonathan Eybeschutz 
is pasted before the title-page. There are old 
signatures and ownership inscriptions: "Daniel 
Gugenheim", and signature of writer's descen-
dant (?) "Yonathan Eybeschutz from Antwerp, 
who bought the book in Paris at the end of 1913.
[3], 34; 175 pages, 30cm. Fair condition. Stains. 
Detached leaves. Original leather binding 
damaged.

Opening Price: $150

235. ארבעה טורים - ברלין 1764 
ארבעה טורים, לרבינו יעקב בן הרא"ש, עם בית יוסף, 
דרכי משה, הגהות בני יעקב למהר"י ששון ועוד. ברלין, 

תקכ"ד-תקכ"ה, 1764. 
חתימות ורישומי בעלות בכת"י ספרדי. )רשימת שלשת 
הגבירים אשר מימנו את רכישת הספרים לבית מדרש(. 

מעט הגהות ]קצוצות[.
ארבעת החלקים בשלשה כרכים. אורח חיים: ]2[, שטו, ]7[ 

דף. יורה דעה ואבן העזר: שח, ]8[ דף; קסח, ]4[ דף. חשן 

בטור  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   35.5 דף.   ]14[ שלג,  משפט: 

אורח חיים דפים ראשונים ואחרונים בלויים. ניר מעט כהה, 

עם פגעי עש קלים. כריכת עור מקושטת ]בדוגמת צבע[, 

מנותקת, עם פגיעות.

פתיחה: $120

235. Arba'ah Turim – Berlin 1764  
Arba'ah Turim, by Rabbi Ya'akov ben Ha-Rosh, 
with Beit Yossef, Darkei Moshe, Bnei Ya'akov 
glosses by Rabbi Sasson and more. Berlin, 1764.
Signatures and ownership inscriptions in 
Sephardi handwriting. (List of the three rich 
people who financed the purchase of the books 
for the Beit Midrash). A few glosses [cut].
Four parts in three volumes. Orach Chaim:[2], 
135, [7] leaves. Yoreh Dea and Even Ha'Ezer: 
128, [8] leaves; 168, [4] leaves. Choshen Mishpat: 
153, [14] leaves. 35.5cm. Good-fair condition, 
First and last leaves of Orach Chaim are worn. 
Paper somewhat dark, slight moth damages. 
Decorated leather binding [color design], de-
tached, damaged.

Opening Price: $120

�23. ספרי שנות ה-ת' – שחיטות ובדיקות 
יוסף  רבי  והלכות,  מנהגים  דינים  יוסף,  כצאן  1. נהג 

יוזפא בן משה קוסמאן הלוי. הנאו, ]תע"ח 1717[.
זאסלבר.  אהרן  בן  קופל  יעקב  רבי  יעקב,  2. נחלת 

זולצבך, ]תמ"ו 1686[.
פיורדא,  ופולין.  אשכנז  מנהג  שטרות,  תקוני  3. סדר 

תנ"ח ]1698[.
4. זבחו זבחי צדק – שחיטות ובדיקות, רבי יעקב ווייל. 

פיורדא, תק"י ]1750[. 
5. וזאת ליהודא – שחיטות ובדיקות, רבי יהודה ליב. 

פיורדא, ]תס"ב 1702?[.
6. זבחו זבחי צדק – שחיטות ובדיקות, רבי יעקב ווייל. 

וילהרמסדורף, ]תמ"ה 1685[.
זבשער הראשון רישום ]קצוץ[ של הקדשה "דורון לח

תונתו של...", ורשימת יחוסו של המקבל.
מפתחות בכתב-יד בסוף הספר. ששת הספרים כרוכים 

יחד בכריכת עץ ועור עתיקה.

דף  חסרים  מהספרים  בחלק  בינוני-טוב.  מצב  ס"מ.   19

חלק  בשולי  מודבק  לחיזוק  נייר  כתמים.  בסוף.  שניים  או 

מהדפים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $250
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237. הלכות שחיטה – שני ספרים  
1851- ]תרי"א-תרי"ב  )הודו(,  כלכתה  תודה.  1. זבח 
והלכות  שחיטה  הלכות  על  בארוכה...  "ביאור   .]1852
טריפות... והגהות מהרמ"א אשר אסף וקבץ...". כריכת-

עור עתיקה, כיתוב בכ"י בדף האחרון. 
2. אגרת מרדכי, רבי מ. בנימין. לייפציג, ]תר"ע[ 1910. 
הלכות שחיטה, גרמנית ועברית. בסוף הספר דף גדול 

מקופל, תמונת הריאה )בצבע(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

23�. Books of the 1600- 1700's 
- Ritual Slaughter and 
Examinations  
1. Nohag Katzon Yoseph, Laws and Customs, 
Rabbi Yosef Yozfe ben Moshe Kusman Halevi. 
Hanau 1717.
2. Nahalat Ya'akov, Rabbi Ya'akov Koppel ben 
Aharon Zaslever. Sulzbach, 1686.
3. Seder Tikunei Shtarot, Ashkenaz and Polish 
customs. Fuerda 1698.
�. Zivchu Zivchei Zedek - Ritual Slaughter 
and Examinations, Rabbi Ya'akov Weil. Fuerda 
1750.
5. Vezot Leyehuda - Ritual Slaughter and 
Examinations, Rabbi Yehuda Leib. Fuerda 
1702?
�. Zivchu Zivchei Zedek - Ritual Slaughter 
and Examinations, Rabbi Ya'akov Weil. 
Wilharmsdorf 1685. 
The title-page is inscribed with a dedica-
tion "Presented for the wedding of..." with a 
(cropped) list of the receiver's genealogy. 
Handwritten indexes at the end of the book. 
The six books are bound in a wooden and 
leather binding.
19cm. Fair to good condition. Some books are 
missing a page or two. Stains. Some pages have 
been reinforced on the margins. Worn binding.

Opening Price: $250

237. Hilchot Sh'chita – Two Books  
1. Zevach Todah. Calcutta (India) 1851-1852. 
"Extended commentary on laws of ritual 
slaughter and food unfit for eating, with an-
notations by the Rema…". Old leather binding, 
inscription on back page.
2. Iggeret Mordechai, Rabbi M. Binyamin. 
Leipzig 1910. Hilchot Sh'chita, German and 
Hebrew. Color picture of a lung, folded at the 
end of the book.
Size and condition varies.

Opening Price: $120

238. תניא רבתי, זולקווא תק"ס 
זספר תניא רבתי, לרבינו יחיאל אחי בעל הטורים. ]זול

קווא, תק"ס 1800[.
בדף לפני השער, רישום בעלות של רבי שלמה ראכליץ 
בנו של רבי יצחק ראכליץ אב"ד בערגסס )אוצר הרבנים 

11043( בחתימת רבי שלמה שווארטץ מווירטעש.
]40[, לח דף. 21 ס"מ. מצב טוב, פגיעה משוקמת בדף השער 

וכתמי לחות קלים.

זוואריאנט, השער שונה מצילום השער המופיע בתקלי
טור ווינוגרד ורוזנפלד

פתיחה: $100

238. Tanya Rabbati, Zolkwa 1800  
The book Tanya Rabbati, by Rabbeinu Yechiel, 
brother of the Ba'al HaTurim. [Zolkwa, 1800].
On the page before the title-page, there is 
an ownership inscription of Rabbi Shlomo 
Rochlitz, son of Rabbi Yitzchak Rochlitz, Rabbi 
of Bergeses (Otzar Harabbanim 11043) signed 
by Rabbi Shlomo Schwartz of Wirtesh.
[4], 38 leaves. 21cm. Good condition, restored tear 
on the title-page, and slight moisture damages.
Variant, the title-page is different from the copy 
of the title-page which appears in the Winograd 
Rosenfeld CD.

Opening Price: $100

238
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239. "פחד יצחק" האנציקלופדיה התורנית 
הראשונה – אותיות א'-מ'

יצחק רפאל  והוא אלפא ביתא רבתא, רבי  יצחק  פחד 
לאמפר ונטי. ונציה-רגיו-ליוורנו, תק"י-תקצ"ט ]-1750
1839[. חמשת החלקים הראשונים של האנציקלופדיה 

התורנית הראשונה, אותיות א' עד מ':
עם  כרוך  ]תק"י[.  ונציה,  א'-ב'.  אותיות   – א'  1. חלק 
חלק ב' )כרך א'(, אותיות ג'-ד'. ונציה, ]תקי"ג[. שוליים 
רחבים מאד. ]8[, קכד; עו; ]4[, קה דף, ]1[ דף מקופל.

2. חלק ב' )כרך א'(, אותיות ג'-ד'. ונציה, ]תקי"ג[. ]4[, 
קה דף, ]1[ דף "סדר הגט" מקופל. בשער: חתימת רבי 

שלמה פרחי ]כנראה ממשפחת השר פרחי מדמשק[.
3. חלק ב' )כרך ב'(, אותיות ה', ו', ז', ח', עד ח"ז. ונציה, 
שוליים  עם  אחד  עותקים,  שני  דף.  קי   ,]1[ ]תקנ"ו[. 

רחבים יותר.
4. חלק ג', אותיות ח', ט'. ונציה, ]תקנ"ח[. ]1[, צג דף, 

]1[ דף מקופל. 
5. חלק ד', אותיות י', כ', ל'. ונציה-רגיו, ]תקע"ג[. ]1[, 

קח; כח דף. 
6. חלק ה', אות מ'. ליוורנו, ]תקצ"ט[. ]1[, רמא דף. 

כוללת  הראשונה,  ההלכתית-תלמודית  האנציקלופדיה 
סדר  לפי  הלכתיות-תלמודיות  בסוגיות  נושאים  אלפי 

א"ב.
ועור לא מקוריות.   כריכות קרטון  מצב טוב עד טוב מאד. 

באחד הכרכים נזקי רטיבות, כריכה מעוותת.

פתיחה: $500

239. Pachad Yitzchak 
– Venice–Reggio–Livorno, 1750-1839 
– Letters Aleph Through Mem  
Pachad Yitzchak by Rabbi Yitzchak Refael 
Lamper Venti. Venice-Reggio-Livorno, 1750-
1839. The first five parts of the first Torah ency-
clopedia, letters Aleph through Mem:
1. Part 1: Letters Aleph-Bet. Venice, [1750]. 
Bound together with Part 2 (Volume A), Letters 
Gimmel-Dalet. Venice, [1753]. Very wide mar-
gins. [8], 124; 76; [4], 10 leaves, [1] folded leaf.
2. Part 2: (Volume 1), letter Gimmel-Dalet. 
Venice, [173]. [4], 105 leaves, [1] leaf – the folded 
"Seder Haget". On the title-page: signature of 
Rabbi Shlomo Farchi [probably from the family 
of the Minister Farchi from Damascus].
3. Part 2 (Volume 2), letters Hei, Vav, Zayin, 
Chet – through Chet-Zayin. Venice, [1756]. 
[1], 110 leaves. Two copies, one with wider 
margins. 
�. Part 3, letters Chet-Tet. Venice, [1758]. [1], 93 
leaves, [1] folded leaf.

2�0. קול הרמ"ז - אמשטרדם, תע"ט 
- עותק מפואר 

ספר קול הרמ"ז, פירוש על המשניות. מהמקובל הגאון 
רבי משה זכותא. אמשטרדם, ]תע"ט, 1719[. מהדורה 

ראשונה.
עותק מפואר, כריכת עור מקורית מעוטרת בתחריטים. 

קישוט דמות ראש בדף השער.
]4[, קע דף. 22 ס"מ. מצב טוב מאד, כתמים קלים. כריכת 

עור במצב בינוני.

פתיחה: $120

2�0. Kol Haramaz, Amsterdam, 
1719 – Elaborate Edition  
The book Kol Haramaz – Commentary on 
Mishnayot. From Rabbi Moshe Zakuta. 
Amsterdam, [1719]. First edition. 
Elaborate copy, original leather binding, illu-
minated with embossings. Decoration of a head 
on the title-page.
[4], 170 leaves. 22cm. Very good condition, slight 
stains. Leather binding in fair condition.

Opening Price: $120

5. Part 4, letters Yud, Chaf, Lamed. Venice-
Reggio, 1813]. [1], 108; 28 leaves.
�. Part 5, letter Mem. Livorno, [1839]. [1], 241 
leaves.
The first halachic-talmudic encyclopedia, which 
includes thousands of halachic-talmudic topics 
according to alphabetical order.
Good through very good condition. Not in origi-
nal binding - cardboard and leather binding.

Opening Price: $500
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2�2. חסרונות הש"ס – חותמת וכ"י רבי 
יצחק אונא 

תרכ"א  ]קניגסברג,  הש"ס.  חסרונות  למלאות  קונטרס 
.]1861

נסיון להתגבר על ההשמטות אשר השמיטה הצנזורה 
הנוצרית בספרים העבריים. בהקדמה מתאר העורך את 
גילוי נוסחאות הש"ס והראשונים המקוריות "מה נכבד 

היום אשר בו הוקם עמוד אור התוה"ק על תלו".

2�3. משניות – למברג, תרכ"ט-תר"ל 
משניות עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות 

יום טוב. למברג, תרכ"ט-תר"ל.
חתימות בעלים מתקופת ההדפסה. בכרך טהרות מעט 

הגהות.
נזקי-עש  מנותקים.  דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   29 כרכים.   6

לדפים ולכריכות. כריכות עור פגומות ומנותקות.

פתיחה: $100

2�2. Chesronos HaShas – Ink-
Stamp and Handwriting of Rabbi 
Yitzchak Una  
Pamphlet to complete the omissions from the 
Talmud. [Koenigsberg 1861].
An attempt to replace parts of Jewish books 
that were removed by the Christian censors. In 
the introduction the editor describes the dis-
covery of the original versions of the Shas and 
Rishonim "What a wonderful day it was when 
the light of the holy Torah was restored".
In front of the title-page is the ink-stamp of 
Rabbi Dr. Yitzchak Una of Manheim, a leader 
of German Jewry. His handwriting in German 
is opposite the title-page. His comments and 
annotations are on page 5.
108, 36 pages, 1cm. Good condition. Stains. 
Empty pages bound at the back of the book.

Opening Price: $200

2�3. Mishnayot – Lemberg, 
1868-1869  
Mishnayot with commentary by Rabeinu 
Ovadia Mi-Bartenura and Tosfot Yom Tov. 
Lemberg, 1868-1869.
Owners' signatures from time of print. Some 
glosses in Taharot. 
6 volumes. 29cm. Fair condition. Detached leaves. 
Moth damages to leaves and bindings. Damaged 
and detached leather bindings.

Opening Price: $100

2�1. הון עשיר – אמשרדם, תצ"א 
משנה  סדרי  שיתא  על  וחדושים  "פירושים  עשיר,  הון 
בעומק הלכה ותחת שוליהם...", רבי רפאל עמנואל חי 

ריקי. אמשטרדם, ]תצ"א 1731[. מהדורה ראשונה.
המחבר הוא הגאון המקובל בעל "משנת חכמים". 

וכן  והספרדים  האשכנזים  אמשטרדם  רבני  הסכמות 
בגוף  איורים  מספר  צפת.  ורבני  ונציה  ליוורנו,  רבני 

הספר. בעמוד האחרון תוי-נגינה.
כתמים,  נזקי-עש,  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 דף,   ]2[ קסח,   ,]2[

נייר לחיזוק מודבק על מספר דפים. שדרה מקורית. פורזץ 

לא מקורי.

פתיחה: $100

2�1. Hon Ashir – Amsterdam, 1731  
Hon Ashir, "Deep halachic commentary and 
novellae on six tractates of the Mishna…", 
by Rabbi Refael Emmanuel Chai Rikki. 
Amsterdam 1731. First edition.
Approbations from the Ashkenazi and Sephardi 
Rabbis of Amsterdam and also the Rabbis of 
Livorno, Venice and Safed. There are a number 
of diagrams in the book. The last page has mu-
sical notes.
[2], 168, [2] leaves, 21cm. Fair condition. Moth 
damage, stains, some pages reinforced. Original 
spine. Non-original inner cover.

Opening Price: $100

לפני דף השער חותמת הרב ד"ר יצחק אונא ממנהיים, 
מראשי יהדות גרמניה. כיתוב בגרמנית בכתב-ידו, מול 

השער. בעמ' 5 הגהות והוספות בכת"י. 
108, 36 עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים ריקים כרוכים 

בסוף הספר.

פתיחה: $200
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תהילים ותנ"ך
Tehilim and Bibles

��2. חומשים – המבורג – כריכות עור 
מפוארות

]תקמ"ז  המבורג,  סופרים.  תקון  תורה  חומשי  חמשה 
.]1787

עם תרגום אונקלוס, פירוש רש"י ודבק טוב )ביאור על 
פירוש רש"י מאת רבי שמעון אושנבורג(, חמש מגילות 

והפטרות. ה' כרכים.
נתונים בכריכות-עור מקוריות, מפוארות, בצבע בורדו. 
הטבעות עיטורי-פרחים מוזהבים ושם החומש מופיע 
אבזמים  שני  כרך  בכל  השדרה.  על  מוזהב  בכיתוב 

2��. Chumashim – Hamburg 
– Elaborate Leather Binding  
Five Books of the Torah and Tikun Sofrim. 
Hamburg 1787.
With Onkelos, Rashi and Devek Tov (commen-
tary on Rashi's commentary by Rabbi Shimon 
Oshenberg), Five Megillot and Haphtarot. Five 
volumes. 
Bordeaux colored original elaborate leather bind-
ing. Gold flowery ornamentation and the title of 
the Chumash appears in gold on the spine. Each 
volume has two original clasps and a bookmark. 
Gold edging and geometric decorations. 
Each volume has owner's signature from 1793 
before the title-page: Shimon bar Zusman 
Hecksher.
Good condition. Many stains. Mildew stains and 
foxing.

Opening Price: $2000

ועיטורים  מוזהב  דפים  חיתוך  וסימניה.  מקוריים 
גיאומטריים גם בעובי הכריכה )בשוליה(.

דף  לפני  תקנ"ג,  משנת  בעלים  חתימת  הכרכים  בכל 
השער: שמעון בר זוסמן העקשער )הקשר(.

מצב טוב. כתמים רבים בדפי הפורזץ.

פתיחה: $2000
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��2. תהלים – לבוב, תקצ"ב
מדויקת  בהגהה  יופי  בכל  מחדש  נדפס  תהלים,  ספר 

ובאותיות גדולות. לבוב, תקצ"ב ]1832[.
"גם הצגנו לפני כל מזמור תוכן כוונת המשורר, ]נחלק[ 
לשבעים ושלשה חלקים, נגד ימי השבוע וימי החודש". 
תהלים  אמירת  ואחרי  לפני  שאומרים  תפילות  כולל 
על  תפילות  רבה,  הושענא  ליל  טוב,  ויום  שבת  בחול, 

עצירת גשמים, ריבוי גשמים, בעד החולה ועוד. 
]207[ דף, 14 ס"מ. מצב בינוני. דפים כהים ובלויים, שוליים 

כריכת-בד  שיקום.  עברו  אחרון  ודף  השער  דף  קצוצים. 

חדשה.

נדיר.

פתיחה: $250

2��. Tehillim – Lvov 1832 
Book of Psalms, newly published with correc-
tions and large print. Lvov 1832.
"Includes contents and meaning of each psalm, 
divided into 73 sections, according to days of 
the week and month".
Includes prayers recited before and after saying 
psalms on weekdays, Sabbath and festivals, the 
night of Hoshana Rabba, prayers for rain, prayers 
to stop rain, prayers for the ill, and more.
[207] leaves, 14cm. fair condition. Dark worn 
pages, cropped margins. Title-page and last page 
were restored. New binding.
Rare.

Opening Price: $250

2�5. תהלים – אמשטרדם, תקע"ז 
– גליונות לא חתוכים 

ספר תהלים עם שימושי תהלים ותפלות בעד החולה. 
אמשטרדם, תקע"ז ]1817[.

11 גליונות נייר לא חתוכים. הטקסט נדפס פעמיים על 
חצי גליון, כך שעם חיתוך הדפים וקיפולם יתקבלו שני 

עותקים מן הספר.
בצדו האחורי של דף השער נדפסה הודעה )בפורטוגזית( 
כי החל מיום 20.5.1817, טפסים ללא חתימה יחשבו כלא 

חוקיים. שתי חתימות בכתב-יד על הגליון הראשון.
– 12 ס"מ  - 52.5X45 ס"מ, הדפים לאחר חיתוך  הגליונות 

ל-2.  קרוע  הראשון  הגליון  טוב.  מצב  דף.   ]1[ קלא,  בערך, 

כתמים. קרעים קלים ובלאי קל בשוליים. 

פתיחה: $500

2�5. Book of Psalms – Amsterdam 
– 1817 – Undivided Sheets  
Book of Psalms book with prayers for the sick. 
Amsterdam, 1817. 
11 undivided paper sheets. Text was printed 
twice on half a sheet, so that there will be two 
copies of the book when cutting the sheets and 
folding them. 
On the back of the title-page there is an announce-
ment (in Portuguese) that as of 20.5.1817, forms 
with no signature will be considered illegal. Two 
handwritten signatures on the first sheet.
The sheets – 52.5x45cm, leaves after cutting the 
sheets – 12cm, 131,[1] leaf. Good condition. First 
sheet cut into 2. Stains. Borders are slightly worn 
and torn.

Opening Price: $500
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2�7. תהלים חב"ד– שנחאי, תש"ו – לא 
ידוע

ולחמשה  שבתא  ימי  לשבעה  ונחלק  תהלים,  ספר 
ספרים כנגד חמשה חומשי תורה, גם לשלשים חלקים 
לימי החודש. נדפס ע"י תלמוד תורה, שנהגי )שנחאי(, 

תש"ו ]1946[.
כונת ענינו אשר  "גם הצגנו קודם כל מזמור את תוכן 
עליו כיון דוד המלך עליו השלום... נדפס בדיוק רב, עם 

דגושים, ומתגים להוראת נגינה אשר מלעיל". 
כ"ק אדמו"ר שליט"א בשמחת  "משיחת  אחרי השער: 
קטעים  וכן  השומעים"  מאחד  נרשם  תרצ"ו,  תורה 

ממכתבי האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. 
]5[, 144 עמ', 13 ס"מ. 

מצב טוב. נזקי-עש בשוליים הפנימיים.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

2�7. Chabad Tehilim – Shanghai, 
1946 – Unknown  
Sefer Tehilim, divided into seven for seven 
days of the week and into five books for the five 
books of Moses, and into thirty for the thirty 
days of the month. Printed by Talmud Torah, 
Shanghai, 1946.
Following the title page are some writings includ-
ing parts of letter by the Rebbe of Lubavitch.
[5], 144 pages, 13cm. Good condition. Moth dam-
ages to inner margins.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $120

2�8. ספרי תהלים ותהלים מחולק
אחרים  וענינים  תהלים  שמוש  בצרוף  1. תהלים 
 .1858 תרי"ח  רדלהיים,  כיס(  )פורמט  לו.  הנאותים 

חתימות בעלים.
הוצאת  הירש.  הרש"ר  ומבואר,  מתורגם  2. תהלים 

2�8. Tehilim Books and Tehilim 
Divided into Volumes  
1. Tehilim. (Pocket size) Roedelheim, 1858. 
Owners' signatures.
2. Tehilim with commentaries, Rabbi 
S.R.Hirsch. "Chermon" printing, Frankfurt am-
Maine, 1924. Hebrew and German. Foxing.
3. Tehilim, Livorno, 1933. Divided into 13 
thin volumes bound in identical bindings, 
in all handwritten inscription: " in memory 
of…Chanah Bat Farcha……died Sivan 1936".
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150

2�9. אברבנאל נביאים ראשונים - לייפציג 
תמ"ו 

פירוש על נביאים ראשונים, מהחכם דון יצחק אברבנאל. 
נדפס עם הפסוקים. Lipsia ]לייפציג[, תמ"ו 1686.

מפתחות  הספר  בסוף  בלטינית,  והקדמה  נוסף  שער 
בלטינית.

בזה הספר  יתב'  ה'  "חנני  רישום בעלים עתיק:  בשער, 
הקדוש מקרובי, שגם אני מגזע דוד הע"ה, כי אני נכד 
רש"ל ז"ל ונכד בעל תו"ח ז"ל ונכד בעל שו"ת משאת 

ב]נימין[, יוסף סאלני---".
]6[, שח, ]4[ דף. 32 ס"מ. מצב טוב מאד. חיזוקים עתיקים 

בדף השער. כריכת קלף עתיקה.

נדיר, בעותקים רבים חסרים הדפים בלטינית.

פתיחה: $150

וגרז 1924. עברית  דמיין, תרפ"ד פרנקפורט   "חרמון", 
מנית. כתמי-חלודה.

3. תהלים. ליוורנו, תרצ"ג ]1933[. מחולק לי"ג כרכים 
"על  בכ"י  נכתב  בכולם  זהות,  בכריכות  כרוכים  דקים 

נשמת... חנה בת פרחה... נפ' בליל ד' סיון תרצ"ו". 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150
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2�9. Abarbanel on Early Nevi'im 
– Leipzig 1686  
Commentary on the Early Prophets, by Rabbi 
Don Yitzchak Abarbanel. Printed with the 
verses. Lipsia (Leipzig), 1686.
Additional title-page and introduction in Latin, 
and index at the end in Latin.
On the title-page, there is an ancient owner's in-
scription: "Hashem has given me this book from 
my relative, as I am also a descendant of Dovid 
Hamelech, I am a grandson of… . Yosef Solni".
[6], 308, [4] leaves. 32cm. Very good condition. 
Antique reinforcements on the title-page. Old 
parchment binding.
Rare; many copies lack the Latin pages.

Opening Price: $150

250. פרקי רבי אליעזר – ורשה, תרי"ב 
– כולל ארבעת הדפים הנדירים בסוף 

פרקי רבי אליעזר, עם ביאור הרד"ל – רבי דוד לוריא. 
ורשה, ]ברי"ת[ 1852. 

שני שערים. בסוף הספר כרוכים ]4[ דף עם השמטות, 
תיקונים ותשובה בהלכות סת"ם מאת רבי שלמה זלמן 
]דפים אלה אינם מופיעים בעותק שנמצא בבית  לוין. 
טופס  על-פי  נעשה  הדפים  ורישום  הלאומי  הספרים 

שנדפס בניו-יורק בשנת תש"ו ובו צילום דפים אלה[.
]2[, יד ]צ"ל טו[, קכ ]צ"ל קכא[, קכג-קכט, ]1[, ]4[ דף, 31 

וכתמים.  נזקי-עש  וירקרק. מצב טוב. מעט  נייר לבן  ס"מ. 

כריכת חצי עור בלויה. 

פתיחה: $220

250. Pirkei Rabbi Eliezer 
– Warsaw, 1852 – Including Four 
Rare Leaves in the End 
Pirkei Rabbi Eliezer, with Radal commentary, 
by Rabbi David Luria. Warsaw, 1852
Two titles. In the end of the book [4] leaves 
are bound with omissions, corrections and 
responses on laws of ritual calligraphy, by 
Rabbi Shlomo Zalman Levine. These leaves do 
not appear in the copy stored in the National 
Library and registration of the leaves was done 
according to a copy printed in New York in 
1946 with a photocopy of these leaves.
[2], 14[should be 15],120 [should be 121],123-
129,[1],[4] leaves, 31cm. White and green paper. 
Good condition. Some moth damages and stains. 
Half-leather binding worn.

Opening Price: $220

251. רבי משה אלשיך על ספרי אמ"ת 
ונביאים אחרונים – יסניץ, ת"ף-תפ"ב 

זפירושי רבי משה אלשיך על ספרי אמ"ת ונביאים אח
רונים, מוגהים על-ידי רבי צבי הירש מיאנוב. 

]תפ"א  יסניץ,  תהלים.  ספר  ביאור  אל,  1. רוממות 
 .]1721

2. רב פנינים, ביאור ספר משלי. יסניץ, ]תפ"ב 1722[. 
]תפ"ב  יסניץ,  איוב.  ספר  ביאור  מחוקק,  3. חלקת 

 .]1722
4. מראות הצובאות, פירוש נפלא על נביאים אחרונים. 

יסניץ, ]ת"ף 1720[. 
כרוכים  אמ"ת  ספרי  על  הפירושים  מעוטרים.  שערים 

יחד, פירוש נביאים אחרונים בכרך נפרד. 
31.5-33 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש. כתמים. חתימות ורישוח

מי בעלות.

פתיחה: $220
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251. Rabbi Moshe Alshich  - 
Commentaries – Yasnitz 1720-1722  
Commentary of Rabbi Moshe Alshich on the 
books of Iyov, Mishlei, Tehillim and Later 
Prophets, proofread by Rabbi Zvi Hirsh of 
Yanov.
1. Rommemut El, Commentary on Tehillim 
(Psalms). Yasnitz 1721.
2. Rav Pninim, Commentary on Mishlei 
(Proverbs). Yasnitz 1722.
3. Chelkat Hamechokek, Commentary on Iyov 
(Job). Yasnitz 1722.
�. Marot Hazovot, Commentary on the Later 
Prophets. Yasnitz 1720.
Decorated title-pages. The commentaries on 
Iyov, Mishlei and Tehillim are bound together; 
Later Prophets in a separate volume.
31.5-33cm. Good condition. Moth damage.
 Stains. Signed list of owners.

Opening Price: $220

252. ספרים על התורה
1. חמשה חומשי תורה נביאים וכתובים בלשון אשכנז. 
נוסף  שער   .]1676-1678[ תל"ו-תל"ט  אמשטרדם, 
לנביאים ראשונים. מתורגם ליידיש בידי רבי יקותיאל 

בליץ. מספר דפים חסרים. 
מתנות  רבתא,  מגילות  חמש  מדרש  רבות[,  2. ]ספר 
של  השני  חלק   .1693 תנ"ג  דאודר,  פרנקפורט  כהונה. 
וינוגרד  ראה  בשער.  ואהרן  משה  תחריט  רבות,  ספר 

ורוזנפלד, רשומה 56561. כיתוב בכ"י בעמ' אחרון.
התורה  על  רש"י  דברי  על  פירוש  חכמים,  3. שפתי 
דמיין,  פרנקפורט  באס.  שבתי  רבי  מגלות,  וחמש 

252. Books on the Torah 
1. Five Books of the Torah, Prophets and 
Scriptures in Ashkenaz language. Amsterdam 
1676-1678. Additional title-page for Early 
Prophets. Translated into Yiddish by Rabbi 
Yekutiel Blitz. A few missing pages.
2. [Sefer Rabot], Midrash on Five Megillot, 
Matnot Kehuna. Frankfurt D'Oder 1693. Second 
volume of Sefer Rabot, engraving of Moshe and 
Aharon on the title page. See Winograd and 
Rosenfeld, record 56561. Inscription on last 
page.
3. Siftei Chachamim, commentary on Rashi 
on the Torah and Five Megillot, Rabbi Shabtai 
Bass.  Frankfurt am-Main, 1712. First printing. 
Owner's signatures and ink-stamp from Rabbi 
Moshe Derman of Satmar. Elaborate modern 
leather binding with unique inner cover.
�. Torat Yoseph, Commentaries on Mesorat 
Hatorah by Rabbi Yoseph Yozel son-in-law of 
Rabbi Lemly Ulma Ginsburger. Wilhermsdorf 
1725. Ancient signature on title page "Yaakov –".
Varying size and condition.

Opening Price: $180

וחותמת  בעלים  חתימות  ראשון.  דפוס   .]1712 ]תע"ב 
מודרנית  עור  כריכת  דערמאן" מסאטמאר.  "משה  רבי 

מפוארת עם פורזץ ייחודי.
4. תורת יוסף, פירושים ופלפולים על מסורת התורה, 

זרבי יוסף יוזל חתן רבי לעמלי אולמא גינצבורגיר. וילה
בדף  דהויה  עתיקה  חתימה   .]1725 ]תפ"ה  רמסדורף, 

השער "הק' יעקב ----".

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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�25. סדר ברכת המזון וקריאת שמע 
– אופן, תר"ג – גליון לא חתוך

מזמו וקריאת שמע על מטתו, עם  ברכת המזון  זסדר 
אופן  רעים.  מהרהורים  האדם  מחשבות  לטהר  רים 

)בודפשט(, תר"ד 1843.
גליון נייר לא חתוך, כפי שיצא מבית הדפוס. מכיל טז 

עמ' בעברית ומעט גרמנית באותיות עבריות.
]1[ דף, 41 ס"מ. מצב טוב. כתמים וקמטים. 

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $700

255. קיצור של"ה עם סידור תפילה 
– פרנקפורט דמיין, תפ"ד

קיצור שני לוחות הברית עם מהדורה בתרא, רבי ישעיה 
הורוויץ. פרנקפורט דמיין, ]תפ"ד 1724[. 

כולל: סדר התפלה ליום חול וימים טובים - עם פרקי 
אבות. 

14 דף ראשונים כוללים תפלה לשחרית, לראש השנה, 
שלושה רגלים ועוד.

ראשונים  דפים  כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 דף,  פד  טז; 

ואחרונים בלויים ופגומים. כריכת חצי עור בלויה. 

פתיחה: $200

25�. Seder Birkat Ha-Mazon and 
Keri'at Shema – Budapest, 1843 
– Uncut Sheet  
Grace Afer Meals and K'riat Shma recited before 
sleeping, with verses to purify one's thoughts. 
Budapest, 1843.
Folio uncut in printing press. Contains 16 
pages in Hebrew and a little German in Hebrew 
letters.
[1] leaf, 41cm. Good condition. Stains and creases.
Unknow bibliographically.

Opening Price: $700

253. סדור תפלות ישראל – אופן, תקצ"ט 
– מהד' לא ידועה – גליונות לא חתוכים

תפלות ישראל על כל השנה, בהוד והדר ובתפארת, עם 
תרגום אשכנזי. אופן )בודפשט(, תקצ"ט 1838. 

33 גליונות-נייר לא חתוכים, כפי שיצאו מבית הדפוס. 
בגליון ה-25 שער נוסף. 

עברית וגרמנית באותיות עבריות.
40.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים בשולי הגליונות  גליונות,   33

ובחלק מהגליונות הפנימיים. מקופלים.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $750

253. Siddur Tefilot Yisrael 
– Budapest, 1838 – Unknown Edition 
– Uncut Sheets  
Tefilot Yisrael year-round siddur, with German 
translation. Budapest, 1838.
33 uncut paper sheets as they left the printing 
press. On sheet 25 - an additional title-page.
Hebrew and German in Hebrew letters.
33 sheets, 40.5cm. Good condition. The outer 
margins and some of the inner margins are 
stained. Folded. Bibliographically unknown.

Opening Price: $750

סידורים ותפילות
Siddurim and Prayers Books
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255. Kitzur Shla with Prayer 
Book - Frankfurt am Main, 1724  
Short version of Shnei Luchot Hab'rit with later 
edition, by Rabbi Yeshaya Horowitz. Frankfurt 
am-Main, 1724. Includes: Prayers for weekdays 
and festivals with Pirkei Avot.
First 14 pages include Shacharit prayers, Rosh 
Hashana, prayers for the festivals and more.
16; 94 pages, 21cm. fair condition. Stains. First 
and last pages worn and damaged. Worn semi-
leather binding.

Opening Price: $200

�25. סידור בית אל - קובה )יפן( 
סידור בית אל, התפלות לכל ימות השנה. הגדה לליל 
שמורים וכל דיני פסח ולוח לקביעות המועדים לעשר 

שנים. Kobe קובה )יפן(, תר"פ 1920. דפוס ספוטניק.
עמודה.  מול  עמודה  לרוסית,  תרגום  עם  עברית 

הביאורים, ההוראות וההערות ברוסית בלבד.
השער  לדף  מעבר  קיריליות.  באותיות  הנוסף  השער 

איור סמלי של "היהודי הנודד". 
וזמן.  שימוש  כתמי  טוב,  מצב  ס"מ.   19 עמ'.   XVI, 498, 24

קרעים וכתמים בדפי ההגדה. כריכה מקורית. הטבעה על 

25�. Beit El Siddur – Kobe, Japan 
Beit El Siddur – Prayers for Throughout the 
Year. Includes Passover Haggada, Laws of 
Passover, and 10-year calendar for determin-
ing the Jewish holidays. Kobe, Japan, 1920. 
Spotnick Print.
Hebrew with Russian translation on opposite 
column. The commentaries, instructions and 
comments are only in Russian.
The additional title-page is in Cyrillic letters. 
On verso of title-page, there is a symbolic il-
lustration of "the Wandering Jew".
24, 498, XVI pages. 19cm. Good condition, 
stained by time and wear. The Haggada pages 
are torn and stained. Original binding, bearing 
Hebrew and Russian embossing.
Rare! The only Hebrew book ever printed in 
Kobe.

Opening Price: $200

257. סידור חב"ד - שנחאי, תש"ב 
פירושים  עם  האר"י-חב"ד(,  )נוסח  תודה  קרבן  סידור 
ועד  הוצאת   .)1942( תש"ב  שנחאי,  )ביידיש(.  רבים 

ביהכנ"ס החדש של הקהילה האשכנזית בשנחאי.
תחינות, פרקי אבות עם פירושים, הגדה של פסח עם 

פירושים, מעין טהור ועוד.
]249[ דף, 21 ס"מ. מצב טוב, נייר יבש. כריכה מקורית )גב 

בד חדש( עם הטבעת המילה "סידור" במהופך.

פתיחה: $100

257. Chabad Siddur – Shanghai, 
1942  
Korban Todah Siddur (Chabad-Arizal rite) 
with many commentaries in Yiddish. Shanghai, 
1942. Published by the Committee of the 
New Synagogue of the Jewish Community of 
Shanghai.
Supplications, Ethics of the fathers, with the 
Ma'ayan Tahor commentary, as well as others.
[249] leaves. 21cm. Good condition, dry paper. 
Original binding (new leather spine). With the 
word "siddur" embossed, backwards.

Opening Price: $100

הכריכה בעברית וברוסית.

נדיר! הספר העברי היחיד שנדפס בקובה.

פתיחה: $200
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258. סידור בעל שם טוב - בוקרשט, 1947 
- מהדורה לא ידועה 

ביבליותיקה  הוצאת  נוסח ספרד.  טוב,  בעל שם  סדור 
"בעל שם טוב", מוסד הרב מ' י' גוטמן. בוקרשט, תש"ז 

)1947(. מהדורה יחידה, לא רשומה ביבליוגרפית.
כל טקסט התפילות בגופן אותיות אחד מנוקד. הוראות 
הבעש"ט.  תמונת  עם  המעטפת  על  שער  ביידיש. 
עולם  לזכר  שמות  הנצחת  האחורי  המעטפת  בעמוד 

)מהם מהנספים בשואה(.
כתמי  יבש,  מעט  נייר  מאד,  טוב  מצב  ס"מ,   21 עמ',   128

חלודה קלים. כריכת מעטפת מודפסת, קרעים קלים.

נדיר! לא רשום בתקליטורי הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

258. Ba'al Shem Tov Siddur – 
Bucharest, 1947 – Unknown Edition  
The Ba'al Shem Tov Siddur, Nusach Sefard. 
Ba'al Shem Tov Bibliotic Publishing, Rabbi M. 
I. Gutman Institute. Bucarest, 1947. Only edi-
tion, not listed.
The entire text of the prayers is in a uniform 
font, with nikkud. Instructions in Yiddish. The 
cover-title page has a picture of the Ba'al Shem 
Tov. On verso of the cover-title-page, names are 
perpetuated.
128 pages, 21cm, very good condition, slightly 
dry paper, slight foxing. Printed cover-title-page, 
slight tears.
Rare! Not listed in bibliography CDs.

Opening Price: $100

259. סדר תפלה – ליוורנו, תקנ"ט
]תקנ"ט  ליוורנו,  ספרדים.  ק"ק  כמנהג  תפלה  סדר 

.]1799
"תקון  עם  רגלים,  ולשלושה  לשבת  החול,  לימי  סדור 
התורה,  וקריאת  חנוכה  נרות  הדלקת  ברכות  חנוכה", 
חלום",  הטבת  "סדר  התורה;  קריאת  לפורים,  פיוטים 
לדרך"  ליוצא  ז"ל  מהאר"י  לויה  "סדר  הים",  "תפלת 

וסליחות מראש חודש אלול עד יום הכפורים.
מעבר לדף השער "שויתי" עם צורת המנורה ו"למנצח 

בנגינות מזמור שיר".
נב, נד-קלו דף, 16.5 ס"מ. מצב בינוני. מספר דפים מנותקים. 

כריכת חצי עור בלויה ומנותקת חלקית.

נדיר! הרישום בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה נעשה 
עפ"י עותק זה, מאוסף דב הכהן.

פתיחה: $250

259. Seder Tefilah – Livorno, 1799  
Seder Tefilah according to Sephardi custom, 
Livorno, 1799.
Siddur for week days, for Shabat and for Shelosha 
Regalim, with "Tikun Chanukah", blessings for 
candle lighting and reading of the Torah, verses 
for Purim, reading of the Torah; "Seder Hatavat 
Chalom", "Tefilat HaYam", "Seder Levaya me-
Ha'ari La-Yotzeh La-Derech" and Selichot for 
the month of Elul through Yom Kippur.
Over verso of the title-page there is a Shiviti 
page with drawin of the Menorah and first 
verse of Lam'natzeach. 
52, 52-136 leaves, 16.5cm. Fair condition. A few 
leaves are detached. Leather binding, half worn 
and partly detached.
Rare! Record in Bibliography Institute CD was 
done according to this copy, from the collection 
of Dov HaCohen.

Opening Price: $250
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2�0. מחזורים – רדלהיים, תק"ס-תקס"ה 
– דף לא ידוע

תק"ס- רדלהיים,  פולין.  מנהג  )קרובות(.  מחזור  ספרי 
תקס"ה 1800-1805.

1. כרך ראשון, מנהג פולין, ליום ראשון ושני של פסח. 
תק"ס. 

2. כרך שלישי, לחג השבועות. תקס"ה. )הכרך השלישי 
לא נדפס כמנהג פולין והמוציא לאור צירף במקומו את 
המחזור לשבועות מנהג אשכנז, שנדפס בשנת תקס"ה(. 

3. כרך שמיני, כמנהג פולין, ליום ראשון ושני של סוכות. 
תק"ס. - כרוך עם דף לא ידוע לפני שער המעטפת ובו 

זפרסומת של חיים ראהלים מהמבורג לרכישת המחזו
רים החדשים של רדלהיים בתשעה כרכים.

חתימות בעלים.

19 ס"מ. מצב טוב. כריכות-עור. 

פתיחה: $180

2�0. Machzorim – Roedelheim – 
1800 – 1805 – Unknown Leaf  
Sefer Machzor Hu Kerovot. Machzor according 
to Polish custom. Roedelheim, 1800-1805.
1. First volume, Polish custom, for first two 
days of Pesach. 1800.
2. Third volume, for Shavuot, 1805. (Third 
volume was not printed according to custom 
in Poland and the printer added instead the 
Ashkenazi Machzor for Shavuot, printed in 
1805).
3. Eighths volume, according to Polish custom, 
for first two days of Sukkot. 1800. – Bound 
with unknown leaf preceding title-page with 
advertisement of Chaim Rahlim of Hamburg 
to purchase new Machzorim of Roedelheim in 
nine volumes.
Owenrs' signatures.
19cm. Good condition. Leather binding.

Opening Price: $180

2�1. סדור תפילת ישראל – מינכן, תקפ"ז
זתפלת ישראל מכל השנה, מסודר ומדויק מאת אלעכ

סאנדר בעהר, בהסכמת רבי אברהם בינג אב"ד מדינת 
ווירצבורג. מינכן, תקפ"ז 1827.

סידור כמנהג אשכנז המערבי, עם הוספות מנהג פולין. 
עברית וגרמנית, עמוד מול עמוד.

תחריט לפני דף השער. שערים בעברית ובגרמנית. 
]7[,              ,]2[, 516 עמ', 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים.

פתיחה: $150

XXV-X

2�1. Siddur Tefilat Yisrael, 
Munich, 1827  
Tefilat Yisrael of all the year, precisely orga-
nized by Alexander Behr, with agreement of 
Rabbi Avraham Bing Av-Beit-Din the state of 
Würzburg. Munich, 1827.
Siddur according to Western Ashkenaz custom, 
with addition customary in Poland. Hebrew 
and German, on facing pages.
Relief before title-page. Title-pages in Hebrew 
and German. [7],X-XXV,[2],516 pages, 20cm. 
Good condition. Stains.

Opening Price: $150

2�2. סידור אור השנים – משנת גור אריה 
– קניגסברג, תקכ"ה

יצחק  רבינו  האלקי  כוונת  פי  על  התפלה  סידור  זה 
]לוריא[ ז"ל. קניגסברג, ]תקכ"ה-תקכ"ח 1765-1768[.

השנים  אור  ספר  והוא  אריה  גור  משנת  ספר  "עם 
מהדורא בתרא... שחברתי אני הצעיר... ארי' ליב בלא"א 

ר' מרדכי נשיא הלוים עפשטין".
סוד  ערבית,  למנחה,  תפלות  כולל  התפלה  סידור 
וסדר תיקון  וברכת המזון, סדר קריאת שמע  האכילה 

חצות. שער מיוחד "זה חיבור הקטן".
הסכמות רבי שלום ב"ר אלעזר רוקח, רבי אביגדור ב"ר 

שמואל מוילנה, רבני ליטא ורבנים נוספים.
ה, ]2[, נו, ]3[; ]1[, טז, ח, כה-לא דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני-

גרוע. נזקים משוקמים לדפים רבים, עם פגיעות בטקסט. 

ומצולמים,  חסרים  ראשונים  דפים   7 חסרים:  רבים  דפים 

נו  דף  אחרי  והדף  נד-נה  דפים  בחלקו,  חסר  השמיני  הדף 

הדפים  ח  חסרים  השניה  הספירה  מן  ומצולמים;  חסרים 

באמצע ודף לא.

נדיר מאוד, כנראה נדפס בחלקים ולא נשלם בדפוס. 

פתיחה: $200
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2�3. תפלת ישראל עם פרקי אבות – וינה, 
תר"ך 

 .J. N. Manheimer ,סדור תפלת ישראל עם פרקי אבות
וינה, ]תר"ך[ 1860, מהדורה שלישית. 

לפני דף השער תחריט "לשמוע אל הרנה ואל התפלה 
אשר עבדך מתפלל לפניך היום" בשחור וכתום. 

]2[, 263, ]1[ דף, 10.5 ס"מ. מצב בינוני. חיתוך דפים מוזהב. 

וראשי-תיבות  מתכת  פינות  אבזם,  עם  קטיפה  כריכת 

הבעלים. כריכה בלויה, חלקה האחורי מנותק. 

��2. סדור תפלת ישראל – מהדורה 
מפוארת – מינץ, תרס"ב

מינץ,  גולדשמידט.  יוסף  ד"ר  ישראל,  תפלת  סדור 
]תרס"ב[ 1902.

סידור כמנהג פולין, נוסח אשכנז. לחול, שבת, שלושה 
זרגלים, ראש השנה ויום כפור. עברית עם תרגום לגרמ

נית, בחרוזים, עמוד מול עמוד. 
זנתון בכריכת עור מפוארת בצבע שחור, עם עטורים מו

ופורזץ עם  זהבים בסגנון אר-נובו, חיתוך-דפים מוזהב 
עטורים בצבע כסף. לאחר השער דף הקדשה מודפס 
ומעברו השני הקדשה בכתב-יד משנת ]תרס"ה[ 1905. 

22.5 ס"מ. מצב טוב. נזקים בשדרה ובשולי הכריכה. 

פתיחה: $150

2�3. Tefilat Yisrael with Pirkei 
Avot – Vienna, 1860  
Siddur Tefilat Yisrael with Pirkei Avot, J. N. 
Manheimer, Vienna, 1860, third edition.
Preceding the title-page is an Hebrew relief in 
black and orange, "To hearken to the prayer 
which your servant prays before You today".
[2], 263, [1] leaf, 10.5cm. Fair condition. Gilded 
leaves' cutting. Velvet binding with ornament, 
metal corners, owner's initials. Worn binding, 
back part detached.
Does not appear in Bibliography Institute CD 
nor in Winograd and Rosenfeld.

Opening Price: $200

2�2. Sidur Or Hashanim 
– Mishnat Gur Aryeh – Konigsberg, 
1765  
Sidur based on the holy Arizal, Rabbi Yitzchak 
Luria. Konigsberg, [1765-1768].
"With the book Mishnat Gur Aryeh, which is 
the final edition of the book Ohr Hashnayim… 
written by myself… Aryeh Leib ben Mordechai 
Epstein, Prince of the Levi'im".
This sidur includes the Mincha and Ma'ariv 
prayers, the secret of eating and Grace after 
meals, k'ri'at shema and tikkun chatzot. Special 
title-page "This Small Composition".
Contains approbations by Rabbi Shalom ben 
Rabbi Elazar Rokeach, Rabbi Avigdor ben 
Rabbi Shmuel of Vilna, Rabbis of Lithuania, 
and other Rabbis.
5, [2], 56, [3]; [1], 16, 8, 25-31 leaves, 20.5cm. 
Fair-poor condition. Many leaves have restored 
damage,  causing text omissions. Many leaves are 
absent: 7 first leaves are absent and photocopied, 
the eighth page is partially missing, leaves 54-55 
and the leaf after 56 are missing and photocopied; 
from the second count, the middle eight leaves as 
well as leaf 31 are missing.
Very rare, probably printed in parts and not 
printed fully.

Opening Price: $200

זלא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ואצל וינו
גרד ורוזנפלד.

פתיחה: $200
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2��. Siddur Tefillat Yisrael 
– Elaborate Edition – Mintz 1902  
Siddur Tefillat Yisrael by Dr. Yoseph 
Goldshmidt. Mintz 1902.
A prayer book with Polish customs, Ashkenazic 
version. For weekdays, Shabbat, the festivals, 
Rosh Hashana and Yom Kippur. Hebrew with 
German translation in rhyme, on facing page.
Elaborate black leather binding with golden 
ornamentation in Art Nouveau style, golden 
edging and silver decorated. There is a printed 
dedication after the title-page and a handwrit-
ten dedication on the other side of the page 
from 1905.
22.5cm. Good condition. Spine and binding's 
edges are damaged.

Opening Price: $150

2�5. תפלת ישראל לאנשי הצבא -
Juedisches Feldgebetbuch 

לחייל  מקוצר  ]סידור  הצבא,  לאנשי  ישראל  תפלת 
הראשונה[.  העולם  במלחמת  הגרמני  בצבא  היהודי 

ווילנא, תרע"ח 1918. 
ולשבת,  לחול  תפילות  לגרמנית.  תרגום  עם  עברית 
עמידות לשלוש רגלים, הזכרת נשמות לחיילים שמתו 
במלחמה. הקדמה בגרמנית. בהקדמה מצוין שהעורך 

.Dr. S. Levi הוא הרב הצבאי
שער מעטפת, ]7[ דף, 184 עמ'. 15.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. 

נייר יבש, קרע במעטפת הקדמית, חסרה מעטפת אחורית. 

פתיחה: $100

2�5. Tefillat Yisrael for Soldiers 
- Juedisches Feldgebetbuch  
Tefillat Yisrael for Soldiers [abbreviated siddur 
for the Jewish soldier in the German army, in 
the First World War]. Vilna, 1918.
Hebrew with German translation. Prayers for 
weekdays and for Shabbat, silent prayer for 
the holidays, and yizkor for soldiers who were 
killed in the war. German introduction. In the 
introduction, it says that the editor was the 
chaplain Dr. S. Levi.
Cover-page, [7] leaves, 184 pages. 15.5cm. Good-
fair condition. Dry paper, tear in the front cover, 
back cover is missing.

Opening Price: $100

��2. סדור אשי ישראל כמנהג בגדאד - לא 
ידוע

ולשבתות,  לחול  וערבית  מנחה  ישראל,  אש"י  סדור 
שניה  "שנה   ,]1921 ]תרפ"א  ירושלים,  בגדאד.  כמנהג 

לנציב יהודה" = הנציב העליון המנדטורי. 
מבגדאד.  מאיר  יחזקאל  סלמאן  הא'  בהוצאת  "נדפס 

מרוב חיבתו לארצינו לא חס על ההוצאות".

2��. Sidur Ishi Yisrael According 
to Baghdad Custom – Unknown  
Sidur Ashi Yisrael, Mincha and Arvit for week-
days and Shabat according to Baghdad custom. 
Jerusalem, 1921, second year of British High 
Commissioner.
"Printed by A. Salman Yeckezkel Meir of 
Baghdad. Due to his liking of our country he 
did not cut back on expenses".
[1] Title-page on cover, 128 pages, 14cm. Good 
condition. Worn cover.
Not in Bibliography Institute CD nor in 
Winograd and Rosenfeld.

Opening Price: $100

]1[ שער מעטפת על הכריכה, קכח עמ', 14 ס"מ. מצב טוב. 

כריכה שחוקה. 

זלא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ואצל וינו
גרד ורוזנפלד.

פתיחה: $100
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2�7. Seder Korbanot and Tefilat 
Mincha and Ma'ariv – Budapest, 
1944 
Seder Korbanot, Mincha and Ma'ariv with 
Kidush Levanah and Sefirat Ha'Omer, and 
Tefilat Ha-Derech. Budapest, 1944. By David 
Friedman of Mishkoltz, [son of the printer 
of Mishkoltz, Rabbi Binyamin Friedman of 
Nyirdehaz, disciple of Maharshag and Rabbi 
Eliezer Deutsch of Bonihad. Author of Sidur 
Mekor Ha-Tefilot].
[6] pages printed on a folded Bristol board, 
16.5cm. Good condition.

Opening Price: $100

2�8. אוסף ספרי תפילה וסליחות
1. מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים. וילהרמסדורף, תצ"ה 

]1735[. חלק ראשון בלבד, ראש השנה ויום-כפור.
2. סליחות מכל השנה לכל המקדימין לעמוד באשמוז

רת הבוקר. וינה, תקנ"א ]1791[. 
3. ליקוטי צבי עם הוספות מספר שערי ציון, רבי צבי 

הירש מפיורדא. זולצבאך, ]תקנ"ז 1797[. 
4. סדר סליחות ותחנונים לימים נוראים, כמנהג צרפת 

ואשכנז. לינוויל, ]תקנ"ט 1799[. 
ורונה,  וסדר תשליך.  מודעא  נדרים, מסירת  5. התרת 

]תקפ"ז[ 1827.
 .]1842 ]תר"ב  שאלוניקי,  נוראים.  לימים  6. מחזור 

מנהג ספרד. 

גודל ומצב משתנים. בחלקם חתימות בעלים.

פתיחה: $300

2�8. Collection of Prayer Books 
and Selichot 
1. Machzor according to Ashkenazi custom. 
Wilhelmsdorf, 1735. First volume only, Rosh 
Hashana and Yom Kippur.
2. Selichot for the whole year for those who 
rise early in the morning. Vienna, 1791.
3. Likutei Zvi with additions from Sha'arei 
Zion, by Rabbi Zvi Hirsh of Fiorda. Sulzbach 
1797.
�. Selichot and Supplications for the High 
Holidays, French Ashkenaz custom. Linvil 
1799.
5. Hatarat Nedarim, Mesirat Modaa and 
Tashlich. Verona 1827.
�. Machzor for High Holidays. Salonika 1842. 
Sephardic.
Varying size and condition. Some books have 
owners' signatures.

Opening Price: $300

2�9. תפלה בעת מלחמה מהחתם סופר
תפלה בעת מלחמה, ממרן רבן של ישראל בעל חתם 

סופר. בודפשט, תרע"ו )1916(.
של  הנצחון  על  אלוקינו  לפני  שיחנו  נשפוך  "בה 
- בבית הכנסת ראמבאך פק"ק  צבאותינו ועל השלום 
יאזעף  פראנץ  "מלכנו...  מוזכרים:  בתפלה  פעשט". 
הראשון עם בעלי בריתו... הקיסר ווילהעלם השני מלך 

קיסר הישמע והסולטאן מעהעמעד החמישי  מאשכנז 
לים, ירום הודם ויתנשא מלכותם".

4 עמ', 17 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קמטי קיפול וכתמים קלים.

נדיר! לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

2�7. סדר קרבנות ותפילת מנחה ומעריב 
– בודפשט, תש"ד 

לבנה  קדוש  עם  ומעריב  מנחה  ותפלת  קרבנות  סדר 
תש"ד  בודפשט,  הדרך.  ותפלת  העומר  ספירת  וסדר 
]בנו  ממישקאלץ,  פרידמן  דוד  הבחור  על-ידי   ]1944[
פרידמן  בנימין  רבי  הצדיק  ממישקולץ,  המדפיס  של 
דייטש  אליעזר  ורבי  תלמיד מהרש"ג  הי"ד,  מנירדהאז 

מבוניהאד. בעל "סידור מקור התפלות"[.
]6[ עמ' מודפסים על דף בריסטול מקופל, 16.5 ס"מ. 

מצב טוב. 

פתיחה: $100
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2�9. Prayer to be Recited in Times 
of War, by the Chatam Sofer 
Prayer to be recited in Times of War, by Israel's 
great master, the Chatam Sofer. Budapest, 
1916.
"A prayer for victory and for peace – in the 
Rombach Synagogue of Pest". The prayer men-
tions "Our King… His Majesty Franz Joseph 
the First and his allies… his Majesty Caesar 
Wilhelm the Second of Germany, and His 
Majesty Sultan Mohamed the Fifth Caesar of 
the Moslems".
4 leaves, 17cm. Good-fair condition, folding 
marks and slight stains.
Rare! Bibliographically unknown.

Opening Price: $150

270. קול מצהלות חול הים במקהלות 
– ונציה, תקנ"ד

הרחמים...  "לעורר  במקהלות,  הים  חול  מצהלות  קול 
להגין ממתקוממים...". קהילת פירארה. 

]ונציה, תקנ"ד 1794[.
נדפס ללא שער. כולל י"ג מידות, פסוקי "אבינו מלכנו" 

ושתי תפילות )הראשונה – פיוט(.
זתפילות מיוחדות שנערכו בשל אירועי אותם ימים. בת

קליטור מפעל הביבליוגרפיה מציינים, שבידם עותק בו 

270. Kol Mizhalot Chol Hayam 
Bemakhelot – Venice 1794  
Kol Mizhalot Chol Hayam Bemakhelot, "To 
arouse mercy… to protect from attackers". 
Ferrara community – Venice 1794.
Printed without a title-page. Includes the 13 
Expressions of Mercy, "Avinu Malkeinu" and 
two prayers (the first is a piyut).
Special prayers that took place in honor of 
the events of those times. The Bibliography 
Institute CD mentions that they have a copy in 
which these prayers were bound together with 
pages of other prayers.
4 pages, 17.5cm. good condition. Stains. 
Professionally restored damage.

Opening Price: $200

271. תפלות על הקברות – טורינו, תק"ך
על  שאומרים  התפלות  סדר  הקברות,  על  תפלות 
יום  ובערב  השנה  ראש  ובערב  באב  בתשעה  הקברות 

הכפורים. טורינו, ]תק"ך 1760[.
נדפס ללא שער, הטקסט מתחיל בעמוד הראשון. כולל 
סדר  נדרים,  התרת  איסרלין,  ישראל  רבי  מאת  תחינה 
צדוק הדין, ברכת המזון לאבלים ועוד. בסוף מודבק דף 

מודפס "הזכרת נשמות".
מד דף, 12 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה.

פתיחה: $200

271. Prayers to be Said at 
Gravesites – Torino, 1760 
Prayers to be Said at Gravesites - for Tish'a Be-
Av, Erev Rosh Ha-Shanah, and Yom Kippur. 
Torino, 1760.
Printed without title-page, text starts on the first 
page. Includes supplication by Rabbi Yisrael 
Yisraelin, Hatarat Nedarim, Sedder Ziduk Ha-
Din, Birkat Ha-Mazon for the mourners and 
more. At the end, a printed page with "Hazkarat 
Neshamot" is glued.
44 pages, 12cm. Good condition. New Binding.

Opening Price: $200

נכרכו אלו התפילות יחד עם דפי תפילות אחרים. 
ד' דף, 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. נזקים משוקמים שיקום 

מקצועי.

פתיחה: $200
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272. תפילות בית-עלמין – קופנהגן
Bonner til Brug pa'a Kirkega'arden .1. קופנהגן, 
קבר.  על  מקוננות  נשים  תחריט  בשער   .1850 ]תר"י[ 
עברית  הנפטר.  פרטי  לכתיבת  טבלה  עם  דף  בסוף 

ודנית. לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.
2. סדר התפלה ביום ער"ח אדר או אדר השני... החברה 
הקדושה גמל חסדים. קופנהגן, ]תרי"ט 1859[. עברית 

בלבד. לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.
 .1874 ]תרל"ד[  קופנהגן,   .Psalmer og Bonner .3
פסוקי תהלים ותפלות ללוית המת. עברית ודנית. לא 

מופיע אצל וינוגרד ורוזנפלד.
מצב בינוני.

פתיחה: $300

273. קונטרס קדיש יתום – לא ידוע 
– סאיני, ת"ש 

קונטרס פון קדיש יתום, קדיש דרבנן אונד קדיש שלם, 
רבי מרדכי וויינשטאק. סאיני, ת"ש ]1940[.

תרגום תפילת קדיש ליידיש.
]4[ עמ', 22 ס"מ. 

מצב טוב. נקבי-עש, קרעים בשוליים. כתמים.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

272. Cemetary Prayers – 
Copenhagen  
1. Bonner til Brug pa'a Kirkega'arden. 
Copenhagen, 1850. On title-page - women wail-
ing next to a grave. At the end - page with table 
to inscribe the details of the deceased. Hebrew 
and Danish. Not in Bibliography Institute CD.
2. Prayer order for Rosh Chodesh Adar or Adar 
Beth…Chevra Kadisha. Copenhagen, 1859. 
Hebrew only. Not in Bibliography Institute CD.
3. Psalmer og Bonner. Copenhagen, 1874. 
Tehilim verses and prayers for the funeral. 
Hebrew and Danish. Not in Winograd and 
Rosenfeld.
Fair condition.

Opening Price: $300

273. Mourner's Kaddish Pamphlet 
– Unknown - Seini, 1940  
A pamphlet of mourner's kaddish, kaddish 
d'rabbanan, and kaddish shalem, by Rabbi 
Mordechai Weinstock. Seini 1940. Kaddish 
prayer translated into Yiddish.
[4] pages, 22cm. good condition. Moth holes, torn 
margins. Stains.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $120
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275. אזהרות – קואימברה, תרפ"ב 
 Notas sôbre as Azharot – ]אזהרות ]לחג השבועות
ou Exortações, Moses Bensabat Amzalak ]משה 

בן-שבת אמזלג[. קואימברה, ]תרפ"ב[ 1922.
שער-מעטפת עם כותר עברי בדיו אדומה. גוף החוברת 
ופרטים  בעברית  מובאות  מספר  עם  בפורטוגזית, 

ביוגרפיים של כותבי הפיוטים.
מעטפת  כתמי-רטיבות.  בינוני.  מצב  ס"מ.   21 עמ',   19  ,]1[

מנותקת וקרועה.

אחד משני דברי הדפוס העבריים היחידים בקואימברה, 
פורטוגל. לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $150

�27. סדר תפלה לתענית – לונדון, תקל"ו
לונדון,  הספרדים.  ק"ק  כמנהג  לתענית  תפלה  סדר 

]תקל"ו 1776[.
תורגם   – ענגילעטערי"  ובלשון  הקדושה  "בלשונינו 

לאנגלית בידי רבי אלכסנדר בן יהודה ליב.
צום  תענית,  של  ומנחה  לשחרית  ותפלות  סליחות 
באב.  ו-ט'  בתמוז  י"ז  אסתר,  תענית  בטבת,  י'  גדליה, 

עברית ואנגלית עמוד מול עמוד.
בשערים.  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 דף,   ]1[  ,209  ,]2[

כריכת עור מקורית שחוקה, כריכה אחורית מנותקת.

פתיחה: $300

275. Azharot – Coimbra, 1922  
Azharot [liturgical poem for Shavu'ot] - Moses 
Bensabat Amzalak, Notas sôbre as Azharot ou 
Exortações. Coimbra, 1922.
Title-jacket with Hebrew title in red ink. The 
booklet is in Portuguese, with a few quota-
tions in Hebrew and biographical details of the 
writers.
[1], 19 pages, 21cm. Fair condition. Moisture 
stains. Jacket torn and detached.
One of the only two Hebrew printings in 
Coimbra, Portugal. Not in Bibliography 
Institute CD.

Opening Price: $150

27�. Seder Tefilla Le'Ta'anit – 
London 1776  
Order of Prayer for a Fast-day according to the 
Sephardic community. London 1776.
"In the holy Hebrew language and in English" 
– translated into English by Rabbi Alexander 
ben Yehuda Leib.
Selichot, morning and afternoon services 
for fast day, Tzom Gedalia, 10th Tevet, Ta'anit 
Esther, 17th Tammuz and Tisha Be'av. Hebrew 
and English on facing pages.
[2]. 209, [1] page, 20.5cm. Good condition. Title-
pages torn. Original leather binding is worn, back 
cover is detached.

Opening Price: $300
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27�. Plea for Donation by Beit 
Ha-Sofer and Ha-Meiri Kolel – 
Jerusalem, 1864 
Plea to the Hungarian and Austrian states to 
donate money and assist the Beit Ha-Sofer and 
Ha-Meiri Kolel. Jerusalem, 186[4]?
"We are sitting here (starved), cherish our souls 
as we are poor and …ask all the righteous and 
presidents clerks to take charity boxes into their 
homes for their co-patriots in Jerusalem, Safed, 
Tiberias…and assist the Beit Ha-Sofer and Ha-
Meiri Kolel where Hungarian and Austrian 
poor people are lodging…"
[1] leaf, 40cm. Fair condition. Tears to edges, 
partly with omission. Stains.
S. Ha-Levi 102.

Opening Price: $150
�27. לשם יחוד קב"ה ושכינתיה – בקשת 

תרומה עבור כולל בית הסופר והמאירי 
– ירושלים, תרכ"ד 

וסיוע  לתרומה  בקשה  ושכינתיה,  קב"ה  יחוד  לשם 
הסופר  בית  כולל  מאת  ואוסטריה,  הונגריה  ממדינות 

והמאירי. ירושלים, תרכ"]ד[?.
מ"אנחנו יושבים )מעוטפים ברעב(... תיקר נפשינו בעי

מכל  מבקשים  ואנחנו  ודלים...  עניים  אנחנו  כי  ניכם, 
שיקבלו  והאמרכלים...  הגבאים  הנשיאים  הצדיקים 
מדינתם  בני  אחיהם  לכבוד  בתיהם...  לתוך  קופות 
שבירושלם, צפת, טברי' תו'... לשאת עול עניי כוללינו 
בית הסופר והמאירי בו יחסון עניי עם קודש ממדינת 
הנשאה  מלכות  שבתוככי  אוסטרייך  מערען,  אונגרן, 

מלכות אסטרייך". 

דפים בודדים
Single Pages

277. שיויתי - מזרח 
לוח קיר, "מזרח - שיויתי". עם ציור המנורה הטהורה, 
ובתוכו סדר חוק שתקן השל"ה הקדוש, ללמוד בכל יום 
קיצור התנ"ך והמשנה ותרי"ג מצוות. ווילנא. ]תרע"ב? 

1912?[ הוצאת "דפוס והוצאה".
משני צידי המנורה נוספו 2 עצים מצוירים ביד עם סדר 

א-ב של פרקי משניות ללימוד ביארצייט. 
64X46 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קרעים וכתמי חלודה בקפלי 

הנייר. )ללא חסרון טקסט(.

נדיר ומעניין.

פתיחה: $500

277. Shiviti – Mizrah  
"Mizrah – Shiviti" for wall. With drawing of 
the Menorah, and a law by Hashla Hakadosh to 
study every day the Torah the Mishnah and the 
613 Mitzvot. Vilna. 1912 (?) Defus and Hotza'ah 
Publishing.
On both sides of the menorah 2 handpainted 
trees were added with the Aleph-Beit order of 
the Mishnayot to study at Yahrzteit.
64x46cm. Good to fair condition, tears and 
foxing on folds (no omission of text). Rare and 
interesting.

Opening Price: $500

חלקם  בשוליים,  קרעים  בינוני.  מצב  ס"מ.   40 עמ',   ]1[

חסרים. כתמים. 

ש' הלוי 102.

פתיחה: $150
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278. דפי שמירה ומזל טוב לזכר ולנקבה 
– וילנה 

זגליון דפוס ובו שני דפי שמירה "מזל טוב לזכר" מחוב
רים ודף "מזל טוב לנקבה". ]וילנה, תר"ל 1870 בדפוס 

ראם[.
בדף לנקבה מופיעים פרטי המדפיס באותיות קיריליות. 
18.5 ס"מ; 22.5 ס"מ. מצב טוב. הגליון חתוך לא ישר. כתם 

על הדף לנקבה.

פתיחה: $120

279. שמירה לילד וליולדת – תוניס, ת"ש
]ת"ש  תוניס,  טוב.  שם  מהבעל  וליולדת  לילד  שמירה 

.]?1940
נדפס בשלושה טורים בדיו אדומה. בטור הימני "יברכך 
בטור  חיד"א,  מהרב  הרע  לעין  ולחש  וישמרך"  ה' 
בלילית  ופגע  בדרך  הולך  היה  ז"ל  "אליהו  האמצעי 
וכו'". ציור כף יד. בטור השמאלי ברכות למילה ו"בסימן 

טוב והצלחה".
]1[ עמ', 36X28 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בשוליים ובקוי-

קיפול, כתמים.

פתיחה: $100

278. Amulets – Protection and 
Good Luck (Mazal Tov) for Boys 
and Girls – Vilna 
Printed leaf with two protections "Mazal Tov 
for a Boy" connected and a leaf "Mazal Tov for a 
Girl". [Vilna, 1870 Re'em printing].
The printer information is on the girl's page, in 
Cyrillic letters.
18.5cm; 22.5cm. Good condition. Leaf cut im-
properly. Stain on girl's page.

Opening Price: $120

279. Protection for Child and 
for Woman Giving Birth– Tunisia, 
1940  
Protection for child and for woman giving birth, 
from the Ba'al Shem Tov. Tunisia, 1940(?).
Printed in red ink in three columns. The right 
column has "God bless you and protect you" 
and prayer against the evil eye by the Chida, in 
the middle column "Eliyahu was walking and 
came across an owl…" and drawing of palm. In 
the left column - blessings for Brith Milah and 
"Be-Siman Tov ve-Hatzlacha".
[1] page. 36x28cm. Fair condition. Tears to bor-
ders and to folding marks, stains.

Opening Price: $100
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280. דפי שמירה, סגולה ובקשה 
1. בקשה למוצאי שבת – נמצא בכתבי קודש של הרב 
להצלחה  גדולה  סגולה  מברדיטשוב...  יצחק  לוי  רבי 
שיאמרו אנשים... בכל מוצאי שבת קודם הבדלה ובטוח 

אני שיצליחו בודאי אי"ה".
רשום  לא  ג'רבה.  טוב.  שם  מהבעל  להילד  2. שמירה 

ביבליוגרפית. 
3. סגולה לחיים ולרפואה. "אין אדם שאין נחוץ לו זה 

הגליון". ירושלים, דפוס קלישר. ]2[ עמ'.
4. שויתי ה' לנגדי תמיד, ירושלים. שלושה ציורים של 

המנורה וכליה. דפוס בצבעים שחור וצהוב.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

280. Protection, Talisman and 
Supplication Pages  
1. Wish for Motzei Shabbat – found in the holy 
writings of Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev 
"…Talisman for success to be said…every 
Motzei Shabbat before Havdalah and I am con-
fident that they will succeed with God's will".
2. Protection for child from the Ba'al Shem 
Tov. Djerba. Not mentioned bibliographically.
3. Talisman for life and cure. "There is no 
person who does not need this sheet". Jerusalem. 
Kalisher publishing. [2] pages.
4. Shiviti, Jerusalem. Three drawings of the 
Menorah. Printed in black and yellow.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $180

281. שני דפי קמיעות - בגדאד 
קמיעות מודפסות לשמירה.

סדר  קדושים,  שמות  עם  הרע",  לעין  1. "שמירה 
]בגדאד[.  ואנשים.  חנוכיה  תמונות  חנוכה,  נר  הדלקת 

נייר כחול-ירוק.
2. "שמירה לבעל הבית ולכל בני ביתו", בצורת מגן דוד 
עם שמות מלאכים וארבעת הנהרות. בהוצאת ברוך בן 

שבתי ברנן. ]בגדאד[, תרס"ה )1905(.

מצב טוב מאד. גודל משתנה.

פתיחה: $120

281. Two Amulet Leaves 
– Baghdad  
Printed amulets for protection.
1. "Protection against the evil eye", with 
names of the Holy, order of lighting Hanukkah 
candle, pictures of Hanukkah lamp and people. 
[Baghdad]. Blue-green paper.
2. "Protection of landlord and his family 
members", in the shape of a Magen David with 
names of angels and the four rivers. Published by 
Baruch Ben Shabtai Barnan. [Baghdad], 1905.
Very good condition. Various sizes.

Opening Price: $120

282. צוואת בתו של ה"חתם סופר"
"זאת צוואת האשה הצנועה והחשובה הצדקת... מרת 
שמחה אלמנת החכם הגדול... בתורה וביראה מהור"ר 
ר' משה טוביה לעהמאן, בתו של אותו צדיק רבן של 
ישראל בעל שו"ת חתם סופר ז"ל. שנפטרה... בשיבה 
טובה בת תשעים שנה י"ג אלול תרע"א לפ"ק. בעיר... 

פרעסבורג". )1911(.
שמחה להמן )תקפ"ב-תרע"א(, בתו הצעירה של ה"חתם 
ולמעשים  למצוות  לה'  קודש  היו  שנותיה  כל  סופר". 

280
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282. Will of "Chatam Sofer" 's 
Daughter  
"This is the will of….Simcha …daughter of 
Chatam Sofer, who died in Pressburg". 1911.
Simcha Lehman (1821-1911), young daughter of 
"Chatam Sofer". Her life was dedicated to ob-
serving Mitzvot and to good deeds. She resem-
bled her father in her looks and her wisdom. The 
disciples of Chatam Sofer and Katav Sofer used 
to visit her when in Pressburg and hear from 
her about her father. See enclosed material.
Yiddish-Deutsch.
Stencil, purple ink. 2 leaves, 33cm. 
Very good condition.

Opening Price: $150

טובים. דומה היתה לאביה הקדוש, בצורתה בחכמתה 
ובצדקתה. גדולי תלמידי ה"חתם סופר" וה"כתב סופר" 

זכשהיו מזדמנים לפרשבורג היו מבקרים בביתה ומבק
שים ממנה לספר על הליכות אביה הקדוש. ראה חומר 

מצורף.
יידיש-דייטש.

הדפסת סטנסיל, דיו סגול. 2 דף, 33 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

283. דף בודד על הדפסת סידור תפלת 
ישרים – אמשטרדם, תצ"ט

התפלות...".  מעלת  גדולה  כמה  ומפורסם  ידוע  "גלוי 
או  הקדמה  ובו  בודד  דף   .]1739 תצ"ט  ]אמשטרדם, 
פרסום לסידור "תפלת ישרים" כמנהג ספרדים שנדפס 

באמשטרדם בשנת ת"ק.
אינם  הנה  עד  שנדפסו  התפלות  שסדר  "ובהיות 
בנמצא... ואין הכל ממשמשים בם מחמת יוקר ערכם 
ושיוויים... ומי שיוכל לקנות תפלה א' של חול אין ידו 
שננעלו  כיוון  לכן  מועדים...  של  תפלה  לקנות  משגת 
שערי התפלה... כדי לזכות את הרבים עלה במחשבה 

מי דוד  רבי  פיזא...  יהודה  רבי  החכמים...  משל מעלת 
לדולה... להדפיס מחדש ספרי התפלות של כל השנה 

כמנהג ק"ק ספרדים בכמה מעלות ועילות טובות...".
זבהמשך מפורטות מעלותיהם של הספרים: שיהיו מסו

התפלה,  נוסח  על  תוספות  שיכללו  אחד,  בכרך  דרים 
שיהיו מוגהים בהגהה מדוייקת ועוד. כתב רש"י.

]1[ עמ', 32 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים, כתמים.

פתיחה: $300

283. Single Leaf Concerning 
the Printing of Sidur Tefilat 
Yesharim – Amsterdam 1739 
"The value of prayer is well-known…". 
[Amsterdam, 1739]. Single leaf with introduc-
tion or publicity for Tefilat Yesharim Sidur 
according to Sephradi custom printed in 
Amsterdam in 1740. 
"As the prayer books printed so far are no more 
available, and one who owns a weekday siddur 
cannot also afford a siddur for Shabbat... Rabbi 
Yehuda Pisa ….Rabbi David Piladola…thought 
about reprinting a new siddur with prayers for 
around the year…"
The advantages of the book are thereafter men-
tioned: the prayers should be in one volume, 
and include all additions, be carefully proof-
read, and so on.
Rashi script.
[1] page, 32cm. 
Good condition. Tears to borders, stains.

Opening Price: $300
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�28. מנשר נגד סוחרים יהודיים – הולנד, 
תק"ל 

מריה  אוסטרו-הונגריה,  קיסרית  בשם  רשמית  הודעה 
טרזיה. הולנד, ]תק"ל[ 1770. 

על-פי הוראת הקיסרית, על כל השוטרים, אנשי צבאה, 
זראשי הערים והכפרים ופקידי הממשל למנוע מן הק

בצנים, הסוחרים הזעירים והיהודים הנושאים סחורתם 
ולסחור  למכור  הדוכסות  בדרכי  הנודדים  גבם  על 
הפצת  למנוע  על-מנת  ובסחבות,  משומשים  בבגדים 
חבילות  את  ולשרוף  בפולין,  שמקורה  הצרעת  מגפת 

הסחורות העלולות להפיץ מחלה זו. 
על ההודעה חתום )בדפוס( א.צ. ונדנברג, ראש לשכת 

מחוז ֶגלֶדרָלנד בהולנד. 
הקיסרית  שליטת  תחת  היתה  הולנד  תקופה  באותה 

האוסטרו-הונגרית. הולנדית.
]1[ דף, ]3[ עמ' מודפסים, 36 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוח

ליים וכתמים. קו הקיפול משוקם שיקום מקצועי.

פתיחה: $�00

28�. Manifest Against Jewish 
Merchants – Holland, 1770  
Official announcement by the Austro-Hungarian 
empress, Maria Theresa. Holland, 1770.
According to the empress's instruction, all 
the policemen, military, mayors of cities and 
villages and civil servant should prevent all 
beggars, merchants, and Jewish peddlers from 
trading used clothes and rags, in order to avoid 
the spreading of the leprosy plague which origi-
nated in Poland, and all the parcels containing 
such merchandise should be burnt.
This announcement is signed (in print) by A.C. 
Vendernbergh, head of Gelderland county in 
Holland. In that period Holland was ruled by 
the Austo-Hungarian empress. Dutch.
[1]leaf, [3] printed pages, 36cm. Good condition. 
Tears to borders and stains. Folding mark is pro-
fessionally restored.

Opening Price: $�00

285. תפלה לנערי בני ישראל – טריאסט, 
תקפ"ט – דפים בודדים 

ללמוד  ביום  יום  הבאים  ישראל  בני  לנערי  1. תפלה 
עם  בעברית  בודד  דף  ואיטליאה.  אשכנז  ולשון  ספר 
הלמוד.  ואחר  הלמוד  קודם  ספר  בתי  לתלמידי  תפלה 
בתפילה זו משולבת גם תפילה לשלום הקיסר. הטקסט 
מופיע מנוקד בתוך מסגרת מעוטרת. ללא מקום ושנת 

הדפסה. 
כתמים וקרעים בשוליים.

2. דף עם תוכן זהה. משני צדי הטקסט העברי נדפס 
במסגרת  שלושתם  וברומנית,  בגרמנית  גם  הכתוב 
 1829 בטריאסט,  המדפיס  פרטי  בתחתית  מעוטרת. 

]תקפ"ט[. 
מצב טוב. 34.5 ס"מ. נייר איכותי.

לא מופיעים בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $250

285. Prayer for Jewish 
Youngsters – Trieste, 1829 – Single 
Leaves  
1. Prayer for Jewish youngsters who come 
every day to study. Single leaf in Hebrew with 
prayer for school children before and after their 
studies. A prayer for the well being of the em-
peror is integrated. The text is vowelized, in an 
illustrated frame. No place or date of printing. 
Stains and tears to edges.
2. Leaf with same text. On both sides of the 
Hebrew text the contents is written in German 
and Rumanian, the three of them in an illus-
trated frame. On the lower part of the leaf are 
the printer's details in Trieste, 1829.
Good condition. 34.5cm. Quality paper.

Opening Price: $250
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�28. מודעת זאת בכל פנת הארץ – ורשה, 
תקצ"ז – דף לא ידוע

החפשית  בית  יקרת  הארץ,  פנת  בכל  זאת  "מודעת 
יע"א". ורשה, סיון תקצ"ז  הוא ההקדש דפה קהלתינו 

.]1837[
"אשר רבו חסדיו לכל אנשי מדינתינו וגודל תועלותיו, 
חן  חן  תשועות  מאוד  הוצאותיו  רבו  זה  לעומת  אולם 

לאדונינו הגדול הקיסר יר"ה...".
מודעה בעניין הוראה רשמית שנתפרסמה "שלא יעסוק 
שום אדם במסחר אתרוגים ולולבין... רק הראדע דבית 
בקנס  ייקנס  ולולבים  באתרוגים  והסוחר  ההקדש" 
אינם  ולדעתינו  ש"ע  עפ"י  גמור  באיסור  זאת  "ואסור 

יוצאים כלל באתרוג אחד...".
מק"ק  זלמן  "שלמה  רבי  וורשא:  רבני  בדפוס  חתומים 
פוזנן" ]פוזנא[ )חונפ"ק ווארשא(; רבי דוד מאפטא )מו"צ 
ישורון  ז"ל  במהר"ש  מאיר  יעקב  רבי  ווארשא(;  דפה 

)מ"צ פ"ק הנ"ל( וכן רבי צבי הירש )מ"צ פ"ק הנ"ל(.
ישנה של  )20 ס"מ בערך(, מודבק לכריכה  דף   ]1[ במקור 

28�. Public Announcement – 
Warsaw, 1837 – Unknown Leaf 
"The importance of our community fund is 
known to all…". Warsaw, Sivan [1837].
"Our entire community benefits from the fund, 
and yet the expenses involved are many…". The 
announcement mentions and official rule which 
was made against private enterprisers dealing 
in the sale of Etrogim and Lulavim, as the com-
munity fund had exclusive rights in this field 
of business. "Whoever deals in Lulavim and 
Etrogim will be heavily fined…". 
Printed signature of the Warsaw Rabbis: Rabbi 
Shlomo Zalman of Posnan Community; Rabbi 
David of Apta; Rabbi Ya'akov Meir ben Rabbi 
S. Jeshurun, and Rabbi Zvi Hirsch, all halachic 
authorities in Warsaw. 
Originally [1] leaf (about 20cm) pasted to an old 
book binding and separated into two parts. Line 
missing in connection between the two parts. 
Stains and tears to borders.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $250

287. חוברת תיאור הצפה בנהר הדנובה 
– אופן, תקצ"ח – גליון לא ידוע ולא חתוך

אים  פעסטה  אין  דער  שילדערונג  קואצגעפאסטע 
דפוס   .1838 ]תקצ"ח[  )בודפשט(,  אופן   .1838 יאהרע 

דער קעניג' אונגר' אוניפערזיטעטס בוכדרוקערייא. 
תיאור הצפת נהר הדנובה בשנת תקצ"ח וההרס אשר 
כפי  חתוך,  לא  בודד,  נייר  גליון  בודפשט.  לעיר  נגרם 

שיצא מבית-הדפוס. 
צרה  "ימי  החבור  גם  באופן  נתפרסם  שנה  באותה 
תיאור  ובו  כהן  הרש  איצק  יצחק  לרבי  ומהומה" 
החל  אשר  ישן,  אובן  בעיר  והעצום  הנורא  "מהשטף 
שנים  לחדש  בעשירי  ג'  יום  העיר  רחובות  תוך  לבוא 
הביבליוגרפיה,  מפעל  תקליטור  עיין  תקצ"ח...",  עשר 

רשומה 0140212. 
]1[ גליון 8 עמ'. 37 ס"מ. מצב טוב.

לא ידוע ביבליוגרפית. 

פתיחה: $1000

ספר ומנותק ל-2 חלקים. שורה חסרה בחיבור שני החלקים. 

כתמים וקרעים בשוליים. 

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $250
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288. הודעה על פרסום הספר "דברי 
חכמים", תקצ"ט

 Pränumerations-Schein auf desWerk Worte der
הודעה   .Weisen… Von Lippmann Leszczyński
]אלעזר  ליפמן  "דברי חכמים" מאת  פרסום הספר  על 

בן זלמן[ לשצ'ינסקי. 
בעברית.  מופיע  הספר  שם  גרמנית,  כתובה  ההודעה 
בתחתית ההודעה מודפס מכתב מאת המחבר, חתום: 
רעדעלהיים, 5599 ]תקצ"ט[. מסגרת פרחונית בדפוס 

ליטוגרפי.
למיטב ידיעתנו הספר לא נדפס.

ופינה  קרעים  קמטים,  בינוני.  מצב  ס"מ.   19X15 דף,   ]1[

חסרה.

ראה גם: קול בוכים, קינה על מות לואיז מלכת פרוסיה, 
ברלין, תק"ע, מאת לשצ'ינסקי.

פתיחה: $100

287. Description of the Danube 
River Flooding – Ofen, 1838 – Issue 
Unknown  
Coutzgepeste Shilderung der in Pesta im Yahre 
1838. Ofen (Budapest), 1838. Der Kenige Unger 
Uniferzitest Buchdrukeria. Description of the 
Danube river flooding in 1838 and the destruc-
tion caused to the city of Budapest. Single sheet, 
uncut, as it left the printing press.
In that year a composition was published in 
Budapest "Days of Distress and Disturbance" 
by Rabbi Yitzchak Itzek Hersch Cohen with a 
description of the "Terrible flood in the city of 
Ofen…….in the year 1838", see Bibliography 
Institute CD, 0140212.
[1] sheet 8 pages. 37cm. Good condition.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $1000

288. "Divrey Chachamim" Book 
Publishing Announcement, 1839  
Pränumerations-Schein auf desWerk Worte der 
Weisen… Von Lippmann Leszczyński. "Divrey 
Chachamim" book publishing announcement 
by Lippmann [Elazar Ben Zalman] Leszczyński. 
The announcement is in German, title of book 
in Hebrew. A letter by the author is printed on 
the bottom, signed Roedelheim, 1839.
A lithographic print flowered frame.
To the best of our knowledge the book has not 
been printed.
[1] leaf, 19x15cm. Fair condition. Creases, tears 
and missing corner.
See also: Kol Bochim, lamentation on the death 
of Louise Queen of Prussia, Berlin, 1810, by 
Leszczyński.

Opening Price: $100

289. רשימת מחירים לפסח – בודפשט, 
תרל"ה 

 .]4 מס'  מחירים  ]רשימת   –  Preis Courant Nr. 4
בודפשט, ]תרל"ה[ 1875. 

דף בודד עם טבלה המפרטת רשימת מחירים של סוגי 
של  הקמח  טחנות  מטעם  לבהמות  ומזון  שונים  קמח 

הבנק ההונגרי הכללי. 
תחת הטבלה - "פסח מעהל" – שם מצוין כי גם מינים 
והם  למכירה  זמינים  לפסח  )כשר(  קמח  של  שונים 
חדשים  וגלגלים  במכונות  גבוהה  באיכות  מיוצרים 

לגמרי, בהשגחת רבנות אוֶפן )בודפשט(. 
דואר  וחותמת  בול  נמען,  כתובת  בדואר:  נשלח 

מבודפשט.
42 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $250
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289. Price Lists  for Pesach – 
Budapest, 1875  
Preis Courant Nr. 4 – [Price list number 4]. 
Budapest, 1875.
A single leaf with a table detailing the prices 
of different kinds of flour and foodstuff for 
animals by the flour mills of the General 
Hungarian Bank.
Under the table – "Pesach Mehl" – is a note 
specifying that different kinds of flour (Kosher) 
for Pesach are available and are produced in 
the highest quality with brand new machines, 
under supervision of the rabbinate of Ofen 
(Budapest).
Sent by mail: address, post stamps and post-
mark of Budapest.
42cm. Good condition.

Opening Price: $250

290. תעודת-חבר ריקה – חברת ש"ס 
– בודפשט

"כבוד חכמים ינחלו", תעודת-חבר מאת ראשי ומנהלי 
חברת הש"ס. פשט, הונגריה.

"אנחנו ראשי ומנהלי חברת הש"ס דפה, אשר יסודתה 
כבוד  לרומם  פה  לומדים... אשר העמדנו  ידי  להחזיק 
והסכמנו  הואלנו  החוצה...  מעינותיה  להפיץ  התורה, 
תפארת  וחבה  אהבה  בקריאת  לקרוא  באסיפה  יחד 

וכבוד את הרב...". 
מעוטרת  במסגרת  נאה,  כתב-יד  של  ליטוגרפי  דפוס 
מוזהבת. מקום ריק לחתימת ראש החברה ולמילוי שם 

החבר והתאריך.
בשוליים.  וכתמים  קלים  קרעים  טוב.  מצב  ס"מ.   52.5X42

מקופלת.

פתיחה: $250

290. Blank Membership Card – 
Chevrat Shas – Budapest  
Membership card issued by heads of Chevrat 
Shas (Talmud Society). Pest, Hungary.
Lithographic print of fine handwriting, in an 
illustrated golden frame. Blank for society 
manager's signature and for member's name 
and date.
52.5x42cm. Good condition. Slight tears and 
stains to edges. Folded.

Opening Price: $250

291. דפי תפילות– אמשטרדם ופרנקפורט 
כדי  בנפרד,  שנדפסו  מידות  י"ג  תפילת  דפי  אוסף 

לאומרן באמירת הסליחות בין פיוט לפיוט.
אמשטרדם,  רחמים...".  כסא  על  יושב  מלך  1. "אל 
]תר"ס 1900 בערך[. דפוס אבן עם ציור עקידת יצחק, 

גזור בצורת לוחות הברית.
2. "אל מלך יושב על כסא רחמים..." וכן "סדר תשליך". 
נייר  על  נדפס  בערך[.   1920 ]תר"ף  דמיין,  פרנקפורט 

כתום, גזור בצורת לוחות הברית.
3. "אל מלך יושב על כסא רחמים...". אמשטרדם, דפוס 

E. Mozes, ]שנות ה-30[. 
16 ס"מ בממוצע, מצב בינוני. 

פתיחה: $150

291. Prayer Pages – Amsterdam 
and Frankfurt  
Collection of Yod Gimmel Midot, printed on 
separate pages, to be inserted between the pi-
yutim in Selichot.
1. "El melech yoshev al kiseh rachamim…" 
Amsterdam, ca. 1900. Lithograph with paint-
ing of the Binding of Isaac cut in the shape of 
the Tablets of the Law.
2. "El melech yoshev al kiseh rachamim…"and 
"seder tashlich". Frankfurt am Maine, c. 1920. 
Printed on orange paper, cut in the shape of the 
Tablets of the Law.
3. "El melech yoshev al kiseh rachamim…" 
Amsterdam, E. Mozes printing, 1930's.
Average size 16cm. fair condition.

Opening Price: $150
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292. בקשת תמיכה ביהודי דולינה 
– גליציה, תרס"ג

תמיכה  בקשת   – ומנהיגיה!  ישרון  קהלת  ראשי  כבוד 
ביהודי דולינה בעקבות שריפה. דאלינא )דולינה( אצל 

סטריא, גליציה, חודש אדר, תרס"ג 1903.
דאלינא  עירנו  נשפטה  משפטים  פ'  מוצש"ק  "בליל 
כליל על מוקדה.  וברגעים אחדים עלתה כמעט  באש 

מתגו כל  ובחוסר  בעירום  נשארו  למאות...  ממשפחות 
ללים בחוצות... אף הנדבה היותר קטנה תקובל ברצון 

וברוב תודות בשם האומללים".
זחתומים בדפוס "אחד הראשים ישראל וויינרעב" ו"הנ

שיא מ. רעדיש". עברית וגרמנית.
]1[ דף מקופל ל-2, 29 ס"מ. 

מצב טוב. חותמת, סימני-קיפול.

לא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $100

292. Request for Aiding the Jews 
of Dolyna-Galicia, 1903  
Honored Leaders of Yeshurun Community! 
– Request of assistance for Dolyna Jews, follow-
ing a fire. Dolyna, in Stria, Galicia, 1903.
"On the night of Shabat Parashat Mishpatim 
our city Dolyna was judged by fire and in a few 
moments was almost totally burnt. Hundreds 
of families…were left naked and with no pos-
sessions, in the streets…Any donation even the 
smallest will be received with thanks by the 
miserable".
Signed in print by "one of the leaders, Israel 
Weinreb" and the "President M. Redish". 
Hebrew and German.
[1]page folded into 2, 29cm. Good condition. Ink-
stamp, folding marks.
Not in bibliography CD.

Opening Price: $100

293. קול קורא לחובבי ציון דמדינותינו 
- בודפשט, תרס"ז

אן  "רונדשרייבען  כנסיות,  בבתי  לתליה  קיר  מודעת 
]=קול קורא לכל חובבי  אללע חובבי ציון דמדינותינו 
הצדיקים  הגאונים  הרבנים  ובתוכם  דמדינותינו[  ציון 
אונד די גבאי ארה"ק תוב"ב". בודפשט, ]תרס"ז 1907[.
אסט- כולל  עבור  ווינשטוק  משה  ר'  השד"ר  מכתב 
סופר  עקיבא  רבי  הרבנים  מכתבי  בירושלים.  אונגרין 
]שבאותה שנה נתמנה לגאב"ד פרשבורג[. רבי אברהם 
מ"ש פראנקל מבודפשט ורבי משה הרש פוקס אב"ד 
חתימת  צילום  עם  ליטוגרפית  הדפסה  גרוסווארדיין. 

רבי עקיבא, חותמתו וחותמת רבי משה הרש פוקס.
בבתי  הזאת  המודעה  את  לתלות  בקשה  הדף,  בשולי 

כנסיות. 
יידיש ועברית.

35X50 ס"מ. מצב גרוע, קרעים בקפלים ובשוליים. 

פתיחה: $100

293. Call to Chovevei Tzion – 
Budapest 1907  
Wall announcement to be hung in synagogues, 
to all Chovevei Zion, Budapest, 1907.
Letter by Rabbi Moshe Weinstock to Est-Ungarin 
in Jerusalem. Letters of Rabbi Akiva Sofer [who 
in that year was appointed as Av-Beit-Din 
Pressburg]. Rabbi Avrahan Frankel of Budapest 
and Rabbi Moshe Hirsch Fuchs Av-Beit-Din 
Grosswardein. Lithographic print with photo-
graph of Rabbi Akiva's signature, signature and 
stamp of Rabbi Moshe Hirsch Fuchs.
A request to hang the announcement in syna-
gogues appears at the bottom of the leaf.
35X50cm. Poor condition, tears to folds and bor-
ders. Yiddish and Hebrew.

Opening Price: $100
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�29. קול קורא ליהודי גליציה ובוקובינה 
הדרים בוויען, תרס"ח 

קול קורא! לאחינו בני ישראל מגאליציען ומבוקאווינא 
בצרכי  העוסקים  "חברה  הוצאת  וויען.  בעיר  הדרים 

זצבור וטובת הכלל באמונה בעיר וויען". נדפס בפרש
בורג, ]תרס"ח 1908[. 

מרבנים  וחיזוק  דברי-תמיכה  הכולל  מודפס  כרוז 
באיאן,  סאדיגורא,  מהוסיאטין,  )האדמורי"ם  שונים 

והמהרש"ם מב יצחק שמלקיש  רבי  וויזניץ,  זסאמבור, 
רעזאן(. ל"מפעל הנשגב לטובת היהדות... בעיר הבירה 

וויען...". 
יידיש ועברית.

]3[ עמ', 30 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $150

29�. Call to Jews of Galicia and 
Bukovina Living in Vienna  
Call to Jews of Galicia and Bukovina living in 
Vienna, published by brotherhood society in 
Vienna. Printed in Pressburg, [1908].
Printed procamation containing words of sup-
port and encouragement from various rabbis 
(Rebbes of Husiatin, Sadigura, Boyan, Sambor, 
Vizhnitz, Rabbi Yitzchak Shmelkis and the 
Maharsham of Brezon) to "Great society which 
works for the good of Judaism… in Vienna".
Yiddish and Hebrew.
 [3] pages, 30cm. Good condition.

Opening Price: $150

295. חברת מזכה הרבים – ירושלים – 
מודעה בלאדינו בעניין תיקון היסוד

איס  "איסטו  הנביא,  אליהו  את  לכם  שולח  אני  הנה 
טריזלאדו...". ]ירושלים[, תרע"ד ]1914[.

מודעה בלאדינו עם קטע מהספר מורה באצבע מאת 
שמירת  חומרת  בנושא  אזולאי  דוד  יוסף  חיים  רבי 
הברית וסדר "תיקון היסוד" לכפר על חטא זה. בסופה 
הסכמת בתי הדין של הספרדים והאשכנזים בירושלים 

להדפסת המודעה. לאדינו באותיות רש"י.
]2[ עמ', 46 ס"מ. מצב טוב. קמטים. 

פתיחה: $120

295. Chevrat Mezakeh Harabim – 
Jerusalem – Notice in Ladino 
Concerning Tikun Hayesod  
"Behold I am sending Elijah the prophet…" 
Jerusalem 1914.
Notice in Ladino with a section from Rabbi 
Chaim Yoseph David Azulai's book concerning 
the severity of guarding oneself from immoral 
thoughts and the "Tikun Hayesod" to atone 
for this sin. There is an approbation from the 
Sephardic and Ashkenazi Batei Din for print-
ing this notice.  Ladino in Rashi script.
[2] leaves, 46cm. Good condition. Creases.

Opening Price: $120
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�29. שיר לכבוד רבי יהונתן אייבשיץ, 
תרע"ט

ז"לכבוד הרב ר' יונתן ז"ל, זקוני אשר רובי קשת השטי
מוהו בסוף ימים". ]בלגיה? 1919 תרע"ט?[.

דף בודד )מקופל לשניים, 4 עמ'( הכולל מספר שירים 
לרבי  מוקדש  הראשון  השיר  ידוע.  לא  מחבר  מאת 
"יערות  ספריו  שמות  בו  ומוזכרים  אייבשיץ  יהונתן 
ועוד, בסוף  והפלתי"  "הכרתי  יהונתן",  הדבש", "אהבת 

השיר שתי שורות נוספות בכתב-יד. 
גילעס  ס"ט  הכלא  בבית  נכתבו  האחרים  השירים 
מלחמת  לאחר  הכותב  של  מאסרו  בעת  ]בבריסל?[, 
בשירו  הכותב  מתייחס  בהמשך  הראשונה.  העולם 
להכרית   / חלולים  נקובים  משחית  "כלי  למלחמה 
לא  עוד  כי   / הקרב  שדי  אל  חללים  ולהפיל  גברים, 

תשקוט הארץ...".
]4[ עמ', 18 ס"מ. מצב טוב. כתמים, שאריות דבק. 

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

297. כרוז מחזיקי הדת במיכלובצה
מודעת קיר לתליה בבתי כנסיות, חברה מחזיקי הדת, 
מיחאלאווצע  הדת.  ושמירת  התפילה  לחיזוק  תקנות 

)מיכלובצה(, תרפ"ז )1927(. יידיש.
הקהילה  חברי  ע"י  ונחתמו  שנכתבו  תקנות  העתקת 
הדומ"צ  גרינבערגער,  משה  רבי  הראב"ד  העיר:  ורבני 
ורב העיר רבי שמשון עהרענפעלד  רבי ישראל ברודי 
הוספה  תיקון  סופר"(.  ה"חתם  נכד  )תרט"ז-תרצ"א. 

בכת"י.
30.5x47 ס"מ. מצב טוב מאד, קמטי קיפול קלים.

פתיחה: $150

29�. A poem in Honor of Rabbi 
Yonatan Eibeshitz, 1919  
"In honor of Rabbi Yonatan z"l, my ances-
tor who was despised by arrow-shooters. 
(Belgium? 1919?) One solitary page (4 sides) 
including a number of poems by an unknown 
author. The first poem is dedicated to Rabbi 
Yonatan Eibeshitz and mentions names of his 
books Yaarot Dvash, Ahavat Yonatan, Hakretsi 
V'hapleiti and others. At the end of the poem 
are two additional handwritten lines.
The other poems were written in jail St. Gilles 
(Brussels?), when the author was imprisoned 
after World War I. Further on in his poetry the 
author refers to the war as "a vessel of destruc-
tion with punctured holes / to cut men, and to 
scythe the dead flat on the fighting front / for 
the world has not yet been silenced…"
[4] sides, 18cm. Good condition. Stains, Residues 
of glue.
Unknown bibliography.

Opening Price: $120

297. Proclamation of Machzikei 
HaDat in Michalovce  
A wall proclamation to be hung in synagogues, 
Chevrah Machzikei HaDat, Regulations to 
strengthen prayer and religious observance. 
Michalovce, 1927. Yiddish.
Copy of regulations written and signed by 
community members and rabbis: Av-Beit-
Din Rabbi Moshe Greenberger, Dayan Rabbi 
Yisrael Brody and city rabbi, Rabbi Shimshon 
Ehrenfeld (1855-1930. Grandson of Chatam 
Sofer). Handwritten addition-correction.
305x47cm. Very good condition, slight folding 
marks.

Opening Price: $150

298. אוסף דפי הוראות לסליחות – וינה, 
שנות ה-30

לאומרן  הנהוגים  הסליחות  של  רשימות  דפי  ארבעה 
ביום הכפורים בשחרית, מוסף ומנחה ]דפי הנחיות אלו 

זחולקו ע"י הגבאים בבתי הכנסיות, מכיוון שפיוטי הס
ליחות ליום כיפור, אינם מופיעים במחזורים, רק בספרי 

הסליחות[. 
זמן  עם  תרצ"ג,  לשנת  ודף  תרצ"א  לשנת  1-2. דף 
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298. Collection of Leaves with 
Instructions for Selichot – Vienna, 
the 1930's  
Four leaves with lists of Selichot said on Yom 
Kippur Shacharit, Mussaf and Mincha [these 
instructions were distributed in synagogues be-
cause the Piyutim of Selichot for Yom Kippur, 
do not appear in the Machzorim, only in the 
books of Selichot].
1-2. Leaf for the year 1930 and a leaf for the 
year 1933, with time of Tekiat Ha-Shofar. 
Printing place not mentioned.
3-�. Two leaves for the year 1934. Vienna, Beit 
Midrash Torah Etz Chaim and Beit Knesset 
Adat Yisrael [Schiffschul].
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120

299. דף הנחיה לסליחות ליום כפור 
– פעשט, תש"ד 

סליחות ליום כפור שנת תש"ד ]1943[ לפ"ק, פה ק"ק 
פעשט ]בודפשט[ תע"א.

בתפלת  לומר  שיש  הסליחות  רשימת  עם  בודד  דף 
שחרית, מוסף ומנחה וכן י"ג מדות. 

]1[ עמ', 20.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $100

299. Guidance for Yom Kippur 
Selichot – Budapest, 1943  
Yom Kippur Selichot 1943, Budapest 
Single leaf with list of Selichot for Shacharit, 
Musaf and Mincha prayers, as well as the Yod-
Gimmel Midot.
[1] page, 20.5cm. Good condition. Slight tears to 
borders.

Opening Price: $100

תקיעת השופר. ללא ציון מקום הדפוס.
המדרש  בית  וינה,  תרצ"ה.  לשנת  דפים  3-4. שני 
]שיף-שול  ישראל  עדת  הכנסת  ובית  חיים  עץ  תורה 

.]Schiffschul –
גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $120

300. שנה טובה, קבלה ותעודת חבר 
מירושלים

ירושלים,  חיים.  עץ  והישיבה  תורה  תלמוד  1. קבלה, 
תר"צ. 

2. קבלה, ישיבת מרכז הרב. ירושלים, תש"א. תצלום 
הרב קוק בשיעור בישיבה.

כנסת  הכללי  ועד  ותחתמו,  תכתבו  טובה  3. לשנה 
ארץ  מפת  ואיור  שנה  לוח  תרפ"ג.  ירושלים,  ישראל. 

ישראל והמושבות.
חיים  עץ  פרי  תורה  ותלמוד  ישיבה  חבר,  4. תעודת 
עם  ה-20.  שנות  תר"פ-,  ירושלים,  שערים.  במאה 

תצלום. לא היתה בשימוש.
התעודות מודפסות בצבעים אדום וכחול, מס. 4 בירוק. 

עברית, יידיש, אנגלית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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300. Shana Tovah, Receipt and 
Membership Card from Jerusalem  
1. Receipt, Talmud Torah and Yeshivah Etz 
Chaim, Jerusalem, 1930.
2. Receipt, Yeshivat  Merkaz Ha-Rav, 
Jerusalem, 1940. Photograph of Harav Kook 
during a lesson.
3. Le-Shana Tovah Tikatevu ve-Techatemu, 
Knesset Yisrael General Committee. Jerusalem, 
1922. Calendar and illustration of map of Eretz 
Yisrael with its settlements.
�. Membership card, Yeshivah and Talmud 
Torah Pri Etz Chaim in Mea Shearim. Jerusalem, 
the 1920's. With photograph. Not used.
The cards are printed in red and blue, No. 4 in 
green. Hebrew, Yiddish, English.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $180

301. העדה הבוכארית – ארבעה דפים 
בודדים

1. מה נורא המקום הזה... ברוכים הבאים בשם ה'. דף 
ובית לימוד תורה  בודד של בית חינוך יתומים הכללי 
ביבאס,  רפאל  רבי  בדפוס  חתומים  תרע"א.  בטבריה, 
רבי  וכן  בהלול  חיים  עקיבא  ורבי  ילוז  חיים  יוסף  רבי 

301. Buchara Jews – Four Leaves 
1. Leaf of General Orphanage and Beit Limud 
Torah in Tiberias, 1911. Printed signatures of 
Rabbi Raphael Bibas, Rabbi Yossef Chaim Yaloz 
and Rabbi Akiva Chaim Bahalul as well as 
Rabbi Chizkiya Ha-Cohen, Rabbi of Buchara. 
Buchori in Hebrew letters. Gold ink.
2. Dedication on parchment – "This holy 
place…and benches….were dedicated…to the 
children of the General Talmud Torah…in 
1913".
3. Letter on official stationery of the General 
Committee of the Jews of Buchara. Rechovot 
neighborhood, Jerusalem 1938, Buchori in 
Hebrew letters.
�. Invitation to an Introduction of a Torah 
into Ha-Talmud Yeshivah in the Bucharan 
Neighborhood in Jerusalem. 1946.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

302. שלושה כרוזים מירושלים
הנהר".  "רחובות  ישיבת  מאת  לעזרה!  1. קריאה 
חתומים: רבי חיים שאול דוויך הכהן ]הרב השד"ה[, רבי 
שלום יוסף אלשיך הלוי, רבי יעקב חיים סופר ואחרים. 

עברית, יידיש ואנגלית. עם תמונת הישיבה.
2. כרוז של ישיבת "רחובות הנהר" ובו בקשה לתרום 
תרומות לישיבה. חתומים: רבי חיים שאול דוויך הכהן, 
רחובות  ישיבת  ]אודות  ואחרים.  ענתבי  אברהם  רבי 

הנהר וראשה הרב השד"ה, ראה פריט 406[
3. "סוד עצ'ים פ'י כ'זאיין אל מקובלים" – כרוז בנושא 
חטא הברית ודרכי התיקון. חותם בית-דין צדק של ק"ק 

ספרדים בירושלים. ערבית באותיות עבריות.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $100

302. Three Proclamations from 
Jerusalem  
1. Call for Help! By Rechovot Ha-Nahar 
Yeshiva. Signed: Rabbi Chaim Shaul David Ha-
Cohen, Rabbi Shalom Yosef Alsheich Ha-Levi, 
Rabbi Ya'akov Chaim Sofer and others. Hebrew, 
Yiddish and English. With photograph of the 
yeshivah.
2. Proclamation by Rechovot Ha-Nahar 
Yeshiva with a request for donations. Signed: 
Rabbi Chaim Shaul David Ha-Cohen, Rabbi 
Avraham Antebi and others. [See about the 
Yeshiva in Item 406]
3. Proclamation with Seal of Sephardi Beit-Din 
in Jerusalem. Arabic in Hebrew letters.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

חזקיה הכהן, רב ומו"ץ דק"ק בוכארא והגליל. בוכרית 
באותיות עבריות. דיו זהב.

תיבה...  גם  קודש  היכל  "זאת   – קלף  על  2. הקדשה 
וארבעה ספסלים הקדיש אותם... פינחס רגים בוכארי 
חברת  הכללי...  תורה  תלמוד  ילדי  של  הכנסת  לבית 

רחובות... בשנת תרע"ג. 
3. מכתב על נייר-מכתבים של ועד הכללי לחברת עדת 
היהודים הבוכארים. שכונת רחובות, ירושלים, תרצ"ח 

]1938[, בוכרית באותיות עבריות.
לישיבת  במדרש  תורה  ספר  הכנסת  לטקס  4. הזמנה 
הבוכארים  בשכונת  יהודיוף  מני  חצר  מול  התלמוד 

בירושלים, תש"ו. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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303. ועד הזמני "כבוד התורה" – דף לא 
ידוע – פולין, תרצ"ב

העולמי  להמוסד  להשתתף  לעזרה"  "הקורא  מכתב 
כבוד התורה. דף בודד בהוצאת הועד הזמני של מרכז 
המוסד העולמי "כבוד התורה" בפולין, ]ורשה[, תרצ"ב 

 .]1932[
הזמנה  ובו  לרבנים  לשליחה  המיועד  טופס   נוסח 
מועד  ולהציע  התורה"  "כבוד  למוסד  כחבר  להצטרף 

מתאים לאסיפה הראשונה של המוסד.
חתום בדפוס רבי צבי הירש פרידלינג אבד"ק בוסקוביץ 
והגליל.  בעל "רץ כצבי", "קיום עולם", "חיים הנצחיים" 

ועורך "הבאר". 
35 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

303. Kevod HaTorah Temporary 
Committee – Unknown Leaf – 
Poland, 1932  
Letter calling for help to participate in the world 
institute Kevod HaTorah. Single leaf published 
by the temporary committee of the Kevod 
HaTorah World Institute Center,  Poland, 
[Warsaw]. 1932.
A form which was meant to be sent to rabbis 
with an invitation to join as members of "Kevod 
Ha-Torah" and suggest a date for the first gen-
eral assembly of the institute.
Signed in print Rabbi Zvi Hirsch Fredling of 
Boskovitch and environs. Author of "Ratz Ke-
Zvi", "Kiyum Olam", "Chaim Nitzchiyim" and 
editor of "Ha-Be'er".
35cm. Good condition. Folding marks.
Unknown bibliographically.

Opening Price: $120

�30. קול קורא לשדך הבנים והבנות
בנימין  מרבי   .2 מס'  והבנות,  הבנים  לשדך  קורא  קול 

פרידמאן, מישקאלץ, תרצ"ז 1937. יידיש.
עלון מודפס להצעות שידוכים )חינם(, עם פרטים על 

המוצעים, כולל סכומי נדוניה וייחוס.
הוצאת המדפיס ממישקולץ, הצדיק רבי בנימין פרידמן 

ורבי אליעזר דייטש מבו זמנירדהאז, תלמיד מהרש"ג 
ניהאד. בעל "סידור מקור התפלות" ו"קונטרס הטהרות" 

ועוד ספרים חשובים. נספה באושוויץ תש"ד.
2 עמ', 24 ס"מ. 

מצב בינוני, נייר יבש, קרעים, ללא חסרון טקסט.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $150

30�. Call to Arrange Marriages 
for Sons and Daughters  
Call to Arrange Marriages for Sons and 
Daughters, no. 2. By Rabbi Binyamin Freidman, 
Mishklatz, 1937. Yiddish. 
Printed pamphlet for proposing marriage pos-
sibilities (circulated for free) with details about 
the "candidates", including sizes of promised 
dowries, and lineage. 
The publishing house of the Printer from 
Mishklotz, Rabbi Binyamin Freidman of 
Nirdhaz, disciple of Maharshag and Rabbi Eliezer 
Deutch of Bonihad. Author of Siddur Mekor 
Hatefilot, Kuntress Taharot, and other important 
books. Was killed in Auschwitz 1944.
2 pages, 24cm. Fair condition, dry paper, tears 
– not causing omission to text.
Bibliographically unknown.

Opening Price: $150
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305. מודעת-אבל - האדמו"ר רבי מנחם 
נחום טברסקי, תש"ה 

"נפלה עטרת ראשנו – כ"ק אדמו"ר סבא קדישא האלקי 
והלויה תצא  נחום טווערסקי נפטר בלילה  מרן מנחם 
מביתו בשעה 11 קודם הצהרים. אוי נא לנו כי חטאנו". 

נדפס בירושלים, ]תרצ"ו 1936[.
יוחנן  רבי  בן  )ת"ר-תרצ"ו(  טברסקי  נחום  מנחם  רבי 
מרחמסטריווקא. לאחר פטירת אביו בשנת תרנ"ה כיהן 
הקדושים.  אחיו  עם  יחד  רחמסטריווקא  באדמו"רות 

ומהם המשיכה שושלת רחמסט לירושלים.  יחד  זעלו 
ריווקא וישיבת "מאור עינים" עד היום הזה.

63X47 ס"מ. 

מצב טוב. סימני-קיפול, כתמים, קרעים קלים בשוליים. 

פתיחה: $120

�30. אוסף תעודות הוקרה
אוסף תעודות הוקרה לנדיבים ותעודות "נציבי עולם", 

מישיבות ומוסדות חינוך בארץ ישראל. 
בחלקן  גולדברג.  וולף  זאב  לרבי  נתנו  התעודות  רוב 
האדמו"ר   - אלתר  מנחם  פנחס  )רבי  רבנים.  חתימות 
מגור, רבי שרגא גרוסברד, רבי אלחנן קונשטט, רבי יונה 

מרצבך, ועוד(. 
התח אחת  משתנים.  ומצב  גודל  שונות.  תעודות   13  סה"כ

עודות על קלף.

פתיחה: $120

305. Obituary – Rebbe Menachem 
Nachum Twersky, 1936  
"…Menachem Nachum Twersky died tonight… 
alas we have sinned". Printed in Jerusalem, 1936.
Rabbi Menachem Nachum Twersky (1839-1936) 
son of Rabbi Yochanan of Rachmastrivka. After 
his father's death in 1894 served as rebbe in 
Rachmastrivka with his brother. They moved 
together to Jerusalem and from them contin-
ued the Rachmastrivka dynasty and Yeshivah 
"Meor Eynayim" to this day.
63X47cm. Good condition. Folding marks, stains, 
slight tears to margins.

Opening Price: $120

30�. Collection of Certificates 
of Honor  
Collection of certificates of honor for donors 
and certificates of "World Supporters"  from 
Yeshivot and educational institutions in Israel.  
Most of the certificates were given to Rabbi 
Ze'ev Wolf Goldberg. Some are signed by rabbis 
(Rabbi Pinchas Menahem Alter – the Gerrer 
Rebbe, Rabbi Shraga Grossbard, Rabbi Elchanan 
Kunshtat, Rabbi Yona Marzbach and others).
Altogether 13 different certificates. Sizes and con-
ditions vary. One certificate is on parchment.

Opening Price: $120

307. תעודת-הוקרה לרב דויד כהנא 
– ארגון בני ברית

תעודת-הוקרה צבעונית, לכבוד נשיא הכבוד של "בני 
ברית" – לשכת הרמב"ם, הרב הראשי ד"ר דויד כהנא. 

כתובה ומעוטרת בדפוס וביד. 
חתום  האמן  בעברית.  רובן  חתימות,  כ-40  בתחתית 

בתחתית: שאול קלאר)ק(?, 68'. ]תשכ"ח[. 
לא נבדק מחוץ למסגרת.

כ- 45 ס"מ, במסגרת 51 ס"מ. 

פתיחה: $100

307
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307. Certificate of Appreciation 
to Rabbi David Kahana – Bnei Brit 
Organization 
A colorful certificate of appreciation, in honor 
of honorary president of "Bnei Beit" - - Lishkat 
Ha-Rambam, Chief Rabbi Dr. David Kahana.
Written and illustrated by hand and in print.
On the bottom about 40 signatures, mostly in 
Hebrew. The artist is signed on the bottom: 
Shaul Clar(k)?, '68. [1968].
Not checked out of frame.
Approximately 45cm, framed 51cm.

Opening Price: $100

308. כרזה – כתיבת ספר תורה על-שם 
החזון איש, תשט"ו

הקוראת  כרזה  הזאת",  השירה  את  לכם  כתבו  "ועתה 
שם  על  כללית  תורה  ספר   לכתיבת  תרומה  להעמיד 
ע"ש  תורה  לכתיבת ספר  הועד  ע"י  נדפס  איש.  החזון 
ביום   ]1954[ תשט"ו  בני-ברק,  איש,  חזון  הגה"ק  מרן 

השנה להסתלקותו.
"ההכנסה מוקדשת להחזקת הישיבות ומוסדות התורה 
והחסד אשר רבנו ז"ל מסר נפשו על קיומן והחזקתן". 
נוספים.  וצילומים  נוספים  ורבנים  איש  החזון  תמונות 

עברית, אנגלית, יידיש וספרדית. 
73X58 ס"מ. מצב טוב, כתמים. מקופלת.

פתיחה: $120

308. Poster – Writing a Torah 
Book in Memory of the Chazon Ish, 
1954  
A poster calling for a donation to permit the 
writing of a Torah book in memory of the 
Chazon Ish. Printed by the committee for writ-
ing a Torah book in the name of the Chazon 
Ish, Bnei Brak, 1954 on the memorial day of his 
passing away.
With photographs of the Chazon Ish and other 
rabbis. Hebrew, English, Yiddish and Spanish.
73x58cm. Good condition, stains, Folded.

Opening Price: $120

309. דפים בודדים בכתב-יד ודפוס – מרוקו
דפוס  דפי  ה-20.  המאה  ממרוקו,  בודדים  דפים   19

וכת"י.
חצי  "תוכחה";  דפי  שני  ופיוטים;  תפלות  ברכות,  דפי 

כתובה בכ"י וחתימות; ועוד.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

309. Handwritten and Printed 
Single Leaves – Morocco 
19 single leaves, Morocco, the 20th century. 
Printed and handwritten.
Leaves of blessings, prayers and liturgical 
poems; two "Tochecha" leaves; half handwrit-
ten Ketubbah; and more.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $250
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311. הגדה של פסח אגודת אזוב – ניו-יורק, 
תרע"ח

נדפס  אזוב.  אגודת  בשם  הנקרא  פסח  הגדה של  סדר 
 .]1918[ תרע"ח  ניו-יורק,  תרס"ג.  בוילנה,  לראשונה 
זאב  גבריאל  ורבי  הגר"א  בן  אברהם  רבי  פירושי  עם 

מרגליות. 
דפוס-צילום של המהדורה הראשונה )ראה פריט 131(, 
בעניינים  וחידושים  דרושים  עם  עמודים   24 בתוספת 

שונים.
ואב"ד  זאב מרגליות רב  "גבריאל  חותמת המחבר רבי 
לעדת ישראל דניוארק" וחותמת "יהודא ליבוש שטערן 

הרב דביהמ"ד רש"י בפאריש".
אוצר  )תר"ח-תרצ"ה,  מרגליות  זאב  גבריאל  רבי  הרב 
הרבנים 4305( חתנו של הצדיק רבי נחומק'ה מהורודנא. 
בשנת  ארה"ב.  רבני  ומגדולי  בדורו  הדרשנים  מגדולי 
תרפ"ד הקים ארגון רבנים עצמאי בשם "כנסת הרבנים 

האורטודקסיים".
112; ]113[136- עמ', 24.5 ס"מ. מצב בינוני. דפים מנותקים, 

קרעים, כריכה מנותקת חלקית.

יערי 1888, אוצר ההגדות 2688.

פתיחה: $100

311. Agudat Ezov Passover 
Haggadah – New York, 1918  
Agudat Ezov Passover Haggadah. First printed 
in Vilna, 1902. New York, 1918. With commen-
taries by Rabbi Avraham Ben Hagra and Rabbi 
Gavriel Ze'ev Margaliot.
Potographic printing of the first edition (see item 
131), with additional 24 pages with interest-
ing novellae on various topics. Author's stamp 
- Rabbi Gavriel Ze'ev Margaliot, Rabbi of New 
York, and ink-stamp – of Rabbi Yehuda Leibush 
Stern, Rabbi of Main Synagogue in Paris.
Rabbi Gavriel Ze'ev Margaliot (1847-1934, 
Otzar Harabanim 4305) son-in-law of Rabbi 
Nachumke of Horodna. One of the great 
Darshanim in his generation and one of the 
great Rabbis in the United States. In 1923 he es-
tablished an independent association of rabbis 
by the name "Knesset of the Orthodox Rabbis".
112; [113]-136 pages, 24.5cm. Fair condition. 
Detached leaves, tears, cover partially detached. 
Ya'ari 1888, Otzar Ha-Haggadot 2688.

Opening Price: $100

310. הגדה של פסח – בומבי, תרט"ז
]הגדה של פסח עם שרח ערבי[. בומבי, ]תרט"ז 1856[ 
תיקונים  יד.  בכתב  הגדה  של  ליטוגרפי  דפוס  בערך. 

ורשימות בכת"י.
ללא  נדפס  הביבליוגרפיה,  מפעל  תקליטור  על-פי 
שער. עברית וערבית באותיות עבריות. הלשון והשרח 

באותיות מרובעות מנוקדות, הדינים באותיות רש"י. 
מקוריים  אינם  א'-ב'  עמ'  בינוני.  מצב  ס"מ.   17.5 עמ',  קסג 

בדף  אחרונים.  דפים  בפינות  קמטים  כתמים,  )מצולמים(. 

האחרון פינה משוקמת. כריכת-בד לא מקורית. 

יערי 751, אוצר ההגדות 1019. 
מהדורה נדירה! 

פתיחה: $500

310. Passover Haggada – Bombay, 
1856 
[Passover Haggada with Arabic translation]. 
Bombay, c1856. Lithographic print of the 
Haggada in handwriting. Handwritten correc-
tions and notes. 
According to the Bibliography Institute CD, this 
book was printed without a title-page. Hebrew 
and Arabic, in Hebrew letters. The wording and 
translation are in square letters with nikkud, 
and the laws are in Rashi script. 
163 pages, 17.5cm. Fair condition. Pages 1-2 are 
not original (photocopied). Stained; the last pages 
are creased. On the last page, one of the corners is 
restored. Not in original cloth cover.
Ya'ari 651, Otzar Hahaggadot 1019.
Rare copy!

Opening Price: $500

פסח ופורים
Pesach and Purim
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312. הגדות של פסח - וינה
שנות  וינה,  ספרדים.  מנהג  כפי  פסח  של  1-2. הגדה 

ה-30?
ווהראן  אלג'יר  בערי  המדוברת  כפי  ערבי  פתרון  "עם 

וקוסמטינא ]קוסטנטינא[ וכל ערי המערב...". 
ציורים בשער ובהגדה. על הכריכה איור בתחריט זהב 
של "בית הכנסת החדשה בירושלים". דפוס צילום של 
ההגדה מוינה, תר"ן?. שני עותקים, צבע הכריכה שונה. 

19 ס"מ, 52 עמ', קעד-קעו, ]1[ דף. 

צבעוניים  איורים  ]תרפ"ט[.  וינה,  פסח.  של  3. הגדה 
]בציור  גדולים.  איורים  עם  לוחות-תמונות  ומספר 
ה"חתם  דמויות  צוירו  ברק  בבני  המסובין  החכמים 

סופר" ובני משפחתו[. 
עברית וגרמנית.

מצב  לוחות-תמונות.   ]12[ עמ',   ]1[  ,64  ,]9[ ס"מ,   30.5

בינוני, כתמי-יין כהים.

יערי 2115, אוצר ההגדות 3170.

פתיחה: $120

312. Passover Haggadot – Vienna  
1-2. Passover Haggada based on Sephardic 
tradition. Vienna, 1930s?
With Arabic translation, "as spoken in Algeria… 
and Constantinople and all the cities in the 
Near East".
Illustrations on the title-page and inside. On 
the binding, there is a golden embossing of the 
"New Synagogue in Jerusalem". Photocopied 
print of the Haggada from Vienna, 1890?. 2 
copies; the bindings are in different colors. 
19cm, 52 leaves, 174-176, [1] leaf.
3. Passover Haggada. Vienna, [1929]. Colorful 
illustrations and several picture-plates with 
large illustrations. [In the picture of "the Sages" 
reclining in B'nei Brak, the Chatam Sofer and 
his family were drawn].
Hebrew and German. 
30.5cm, [9], 64, [1] page, [12] picture plates. Fair 
condition, dark wine stains. 
Ya'ari 2115, Otzar Hahagaddot 3170.

Opening Price: $120

313. תריסר הגדות של פסח
)איטקונן(,  איידטקוהנען  פסח.  של  הגדה  1. סדר 

]תרל"ג[. יערי 1044, אוצר ההגדות 1404.
יערי 1190,  2. סדר ההגדה של פסח. פריז, ]תרמ"א[. 

אוצר ההגדות 1584.
3. סדר הגדה של פסח. ליוורנו, ]תרמ"ז[. יערי 1288, 

אוצר ההגדות 1722.
4. חד גדיא. ברלין, ]תרע"ד[. גרמנית. יערי 1832. 

Hagadah Schel Pessach .5. פרנקפורט דמיין, 1920. 
גרמנית. יערי 1906, אוצר ההגדות 2763. 

6. סדר הגדה של פסח "אור זורח". ברסלב. ירושלים, 
תרפ"ז. יערי 2058, אוצר ההגדות 3083. 

 ,2226 יערי  תרצ"ו.  ליוורנו,  פסח.  של  הגדה  7. סדר 
אוצר ההגדות 3589. 

ירושלים,  וקסטיליאנית.  בעברית  פסח  של  8. הגדה 

תרצ"ט. יערי 2270, אוצר ההגדות 3681.
בערך[.  ]ת"ש  לונדון,  שמורים.  לליל  הגדה  9. סדר 

עברית ואנגלית. יערי 2591, אוצר ההגדות 3715. 
ניו-יורק,  פסח.  הגדה של  וציורים,  פרושים  10. אוצר 

תש"ז. יערי 2343, אוצר ההגדות 4064.
עברית  ]תש"ט[.  איירס,  בואנוס  פסח.  של  11. הגדה 

וספרדית. יערי 2373, אוצר ההגדות 4116. 
בודפשט,  פקסימילית.  הוצאה   – קויפמן  12. הגדת 

תשי"ז. יערי 2464, אוצר ההגדות 4500. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $300

313
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�31. פורים ופסח – ארבע חוברות
1. הגדה לליל שכורים, רבי צבי הירש זומרהויזן. האמז
בורג, ]תר"ב 1842[. "להגדיל שמחת פורים ולהאדירה. 
פארודיה בסגנון ההגדה של פסח, עם "אחד מי יודע", 

"חד גדיא" ועוד. 
פירש"ה  עם  שכורים  תלמוד  מן  פורים  2-3. מסכת 
ותוספות מרובה ומהרש"ע; הגדה לליל שכורים מאחד 
המפורסם בחכמת השתיה נצר נחמד מגזע יין; סליחות 
לפורים מחד מרבוותא דרבני קשישאי זיע"א. למברג, 
]תרי"ד[ 1854. כרוך עם: כל בו לפורים, כולל שאלות 
מור.  מנדל  מנחם  אברהם  לרבי  שכורים  ותשובות 

למברג, ]תרט"ו[ 1855. 
ברסלאו,  חוטשנר.  יוסף  חיים  רבי  שמורים,  4. ליל 
תרכ"ד ]1884[ "סגולה בזה הספר אשר כל הקורא בו 
ניצל מן השדים והמזיקים אשר מלא כל הארץ כבודם 

במקום המבורכת בחסידות". לערב פסח.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $�00

31�. Purim and Pesach – Four 
Booklets  
1. Haggada Le'leil Shikurim, Rabbi Zvi Hirsh 
Zomerhoizen. Hamburg 1842. "To enhance 
the joy of Purim". A parody in the style of the 
Pesach Haggada with "Echad Mi Yode'a", "Chad 
Gadya" etc.
2-3. Purim Tractate of the Shikorim (drunken) 
Talmud, including Pirsha and Tosfot Merube 
and Mahasha commentaries; a Haggada for the 
night of drinking by an expert on the science 
of drinking, a descendant of wine; Selichot for 
Purim by one of the elderly Rabbis. Lemberg 
1845. Bound with: Kol Bo Purim, includ-
ing Drunkards Responsa by Rabbi Avraham 
Menahem Mendel Morr. Lemberg 1855.
�. Leil Shimurim, Rabbi Chaim Yoseph 
Chutshner. Breslau 1884. "This book is capable 
of saving anyone who reads it from harmful 
demons…". For Erev Pesach. 
Varying size and condition.

Opening Price: $�00

313. Twelve Passover Haggadot  
1. Seder Haggada Shel Pesach. Itkonen, [1873]. 
Ya'ri 1044, Otzar haHaggadot 1404.
2. Seder Hahagada Shel Pesach. Paris, [1881]. 
Ya'ari 1190, Otzar HaHaggadpt 1584.
3. Seder Haggada Shel Pesach. Livorno, [1877]. 
Ya'ari 1288, Otzar HaHaggadot 1722.
�. Chad Gadya. Berlin, [1914]. German. Ya'ari 
1832.
5. Hagada Shel Pessach. Frankfurt am-Maine, 
1920. German. Ya'ari 1906, Otzar HaHaggadot 
2763.
�. Ohr Zore'ach Passover Haggada. Breslav. 
Jerusalem, 1927. Ya'ari 2270, Otzar HaHaggadot 
3083. 
7. Seder Hagadda Shel Pesach. Livorno, 1936. 
Ya'ari 2226, Otzar HaHaggadot 3589.
8. Haggada Shel Pesach in Hebrew and 
Castilian. Jerusalem, 1939. Ya'ari 2270, Otzar 
HaHaggadot 3681.
9. Seder Haggada Lileil Shimurim. London, 
[approx. 1940]. Hebrew and English. Ya'ari 
2591, Otzar HaHaggadot 3715.
10. Otzar Perushim Vitziyurim, Hagadda Shel 
Pesach. New York, 1947. Ya'ari 2343, Otzar 
HaHaggadot 4064.
11. Haggada Shel Pesach. Buenos Aires, 
[1949]. Hebrew and Spanish. Ya'ari 2373, Otzar 
HaHaggadot 4500.
12. Koifmann Hagadda – facsimile edition. 
Budapest, 1957. Ya'ari 2464, Otzar HaHaggadot 
4500.
Varying sizes and conditions. 

Opening Price: $300
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315. מגלת אסתר – וילנה, תרס"ב
וילנה, תרס"ב  ציורים מהודרים.  מגלת אסתר עם שני 

1902. פרטי המדפיס באותיות קיריליות.
אחרי השער דיני תפלת פורים והמגילה. מודפסת על 

נייר דק בצבע ורוד.
הנייר  גליונות  טוב.  מצב  ס"מ.   11.5 עמודות,   ]30[ גליל 

מנותקים. קרעים בשולי המגילה. 

פתיחה: $100

315. Megilat Esther – Vilna, 1902  
Megilat Esther with two elaborate paintings. 
Vilna 1902. Printer's details in cyrillic letters. 
Following title-page are Purim prayer and the 
Megilah. Printed on thin pink paper.
Scroll [30] columns, 11.5cm. Good condition. 
Paper sheets are detached. Some edges are torn.

Opening Price: $100

�31. כתובה די המן והשכבה די המן 
– ערבית-יהודית – לא ידוע

כתובה די המן, מסעוד בן יצחק בן אברהם שבת. צפון 
אפריקה, ראשית המאה ה-20. ערבית-יהודית.

דף בודד מודפס משני צדדיו. בחזית "כתובה די המן" 
נפתחת במלים "אזיו יא לחבאב תשמעו האד לכתובה, 
"השכבה  השני  בצדו  לכלבא".  וזרש  לפאסד  המן  די 
די המן" נפתחת במלים "מה מאד מר חלק המן, אשר 

בארץ חשך וצלמות נטמן".
30.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, סימני קיפול, קרעים בקוי-

קיפול. קרע חסר בפינה.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $120

31�. Ketuvah Di Haman Ve-
Hashkava Di Haman – Jewish-
Arabic – Unknown 
Ketuvah Di Haman, Mas'ud Ben Yitzchak Ben 
Avraham Shabat. North Africa, early 20th cen-
tury. Jewish-Arabic.
Single leaf printed on both sides. In front 
"Ketuvah Di Haman", On the back side 
"Hashkava Di Haman".
30.5cm. Fair condition. Stains, folding signs, tears 
to folding lines. Tear to corner.
Unknow bibliographically.

Opening Price: $120
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317. תניא – קרימונה, שכ"ה – הטופס של 
רבי עקיבא אייגר

תניא רבתי, )מנהג אבות(, דינים ומנהגים )קיצור שבלי 
הלקט(. קרימונה שכ"ה ]1565[.

בעמ' א' מופיע בכתב-יד "שייך לאדרמ"ו הגאון מוה"ר 
עקיבא גי]נז[ מא"ש ]מאייזנשטט[ אב"ד דק"ק פויזנא, 
אני הק' ליב ה-- גינז מא"ש ]מאייזנשטאט[". חתימות 

בעלים עתיקות באותו עמוד.
ר'  מאת  "מתנה  תרפ"ט  בשנת  נכתב  השער  דף  לפני 
מיכאל לוי לכ' אשתי חי' נכדת ר' עקיבא אייגר ז"ל אשר 

הספר היה ברשותו. תמוז תרפ"ט. א' שינפלד".
משפחת גינז היתה מהמשפחות החשובות באייזנשטאט 
במשך מאות שנים, בן המשפחה הנודע ביותר הוא רבי 
שם  על  איגר  עקיבא  רבי  )הנקרא  גינז-איגר  עקיבא 

משפחת אמו(.
ח' עמ', ה-קלו דף, ]חסרים השער, ההקדמה והמפתחות, 6 

דף?[, 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דפים רופפים ומנותקים 

חלקית. כריכת עור מפוארת )חדשה(.

פתיחה: $1800

317. Tania – Cremona, 1565 – The 
copy of Rabbi Akiva Eiger  
Tania Rabati, (Minhag Avot), laws and customs 
(Kitzur Shibolei Ha-Leket). Cremona, 1565.
On page 1 handwritten "belongs to the Ga'on 
Akiva Guns [of Eisenstadt] Av-Beit-Din 
Poznan, signed, Leib H—of [Eisenstadt]". 
Ancient owners' signatures on same page.
Preceding the title-page appears a writing of 
1929 "Gift from Rabbi Michael Levy for my 
wife, granddaughter of Rabbi Akiva Eiger who 
possessed this book. 1929. A. Schoenfeld".
The Guns family was a most respected family 
in Eisenstadt for hundreds of years, the most 
outstanding family member is Rabbi Akiva 
Guns-Eiger (named Rabbi Akiva Eiger after his 
mother's family).
8 pages, 5-136 leaves, [missing are title-page, 
introduction and index, 6 leaves?], 19.5cm. Good 
condition. Stains. Loose leaves partly detached. 
Fine leather binding (new).

Opening Price: $1800

חתימות
Autographs
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318. אברבנאל נביאים ראשונים - הטופס 
של רבי עקיבא איגר, חתימות וכיתובים של 

רבי יהודה ליב קאלישר ובנו רבי אברהם משה 
מליסא חתן רבי עקיבא איגר

אברבנאל.  יצחק  מדון  ראשונים,  נביאים  על  פירוש 
המבורג ]תמ"ז 1687[. 

"א' משה מליסא". בראש השער חתימת  רבי  חותמות 
אביו "הק' יהודא ליב סג"ל קאלישר". ורישומים בכתב 
ידו של רבי אברהם משה: "חנני ד' ונתן ברשות אאמ"ו 
המאה"ג המפורסם שנת]ן[ לי את הספר הזה במתנה". 
רישום נוסף בכת"י של רבי אברהם משה: "שייך לכבוד 
מו"ה  אמתי  החסיד  הגא]ון[  חמי[  מורי  ]אדוני  אמו"ח 

עקיבא איגר נ"י אב"ד דק' פ----".
."I. L. Eger…" :חותמת נוספת

איגר,  רבי אברהם משה מליסא, חתנו של רבי עקיבא 
שו"ת  בספר  נדפסו  ואליו  ממנו  תשובות  מופלג,  גאון 
רעק"א. כיהן כאב"ד פילא עד פטירתו בגיל צעיר בשנת 
תקע"ב )1812(. ]אלמנתו מרת שרל נישאה בזיווג שני 
להגאון בעל "חתם סופר" והיא אמו של ה"כתב סופר" 
אחת  בת  רק  היתה  משה  אברהם  לרבי  ילדיו.  ורוב 
שהיתה נשואה לר' יוסף גינז-שלזינגר )בן אחיו של סבה 
שלזינגר  ספרים  מסחר  בית  מייסד  איגר(,  עקיבא  רבי 
בוינה, שהוציא לאור את התשובות של ה"חתם סופר" 

חותנו חורגו[.
גאוני  מגדולי  מליסא,  קאלישר  ליב  יהודה  רבי  אביו, 

ו"נ "חוות דעת"  רבנות בעל  בזמן  ליסא  זדורו, ראב"ד 
"היד  ספרו  את  הוציא  תק"פ  בשנת  המשפט".  תיבות 
"הגאון הממ  החזקה" ובסוף הספר הביא מחידושי בנו
פורסם המופלג המנוח מוהר"ר אברהם משה זצלה"ה 

האב"ד פילא". נפטר תקפ"ב )1812(. 
]2[ קח דף, קא-קד, עא דף. ]חסרים 3 דפים א' ב' ד' ונכרכו 

בהיר  נייר  ס"מ.   31.5 קהלת[.  ממדרש  דפים  שני  במקומם 

ובלאי  קרעים  וקמטים,  כתמים  בינוני-גרוע,  מצב  ודק. 

משוקמים בשיקומי נייר עתיקים. כריכה מעט בלויה.

פתיחה: $900

318. Abarbanel Nivi'im Rishonim 
– Rabbi Akiva Eiger's Copy. 
Signatures and Inscriptions by 
Rabbi Yehuda Leib Kalisher and 
his Son, Rabbi Avraham Moshe of 
Lissa, Son-in-Law of Rabbi Akiva 
Eiger  
Nevi'im Rishonim commentary, by Don 
Yitzchak Abarbanel, Hamburg 1687.
Ink-stamps of Rabbi "A' Moshe of Lissa". 
Signature of his father on title-page "Yehuda 
Leib Segal Kalisher". Writings in Rabbi 
Avraham Moshe's handwriting. Additional 
ink-stamp: "I.L.Eger...".
Rabbi Avraham Moshe of Lissa, son-in-law of 
Rabbi Akiva Eiger, a brilliant Ga'on. Responsum 
to and from him were printed in Rabbi Akiva 
Eiger's Responsum. Served as rebbe of Pila until 
his death at young age in 1812.
[His widow Surel remarried the Chatam Sofer 
and was the mother of the "K'tav Sofer". Rabbi 
Avraham Moshe had an only daughter who 
married Rabbi Yosef Guns-Shlezinger (nephew 
of her grandfather Rabbi Akiva Eiger), founder 
of Shlezinger Book Shop in Vienna, who pub-
lished his step-father-in-law's responsum. 
His father Rabbi Yehudah Leib Kalisher of Lissa, 
a leading rabbi in his generation. During the 
time of hs rabbinate in Lissa, he wrote "Chavat 
Da'at" and "Netivot Ha-Mishpat". In 1820 he 
published his book "Yad Ha-Chazakah" where 
he included his son's novellae. Died in 1812.
[1] 108 leaves, 101-104, 71 leaves. [3 leaves 1 2 4 
are missing and two leaves of Midrash Kohelet 
were bound to replace them]. 31.5cm. Light thin 
paper. Fair-poor condition, stains and creases, 
ancient paper-restoration of tears. Binding some-
what worn.

Opening Price: $900
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320. עולת תמיד – אמשטרדם, תמ"א 
– חתימת רבי מאיר פערלס

רבי  חיים,  אורח  ערוך  שולחן  על  ביאור  תמיד,  עולת 
שמואל בר' יוסף מקראקא. אמשטרדם, ]תמ"א 1681[. 
הסכמות ועד ארבע ארצות, רבי דוד מלידא רב קהילת 
רב קהילת  יצחק אבוהב  רבי  האשכנזים באמשטרדם, 

הפורטוגזים, רבי יעקב שאשפורטאש ועוד. 
בראש דף השער: רישומי בעלות של רבי משה פערלס 
אב"ד  פערלס  מאיר  רבי  בנו  חתימת  באניהאד.  אב"ד 
)ס(.  רס  דף  אחרי  )קצוצה(  נוספת  חתימה  קרולא. 
קריניק  אב"ד  מישקובסקי  יוסף  חזקיהו  רבי  חותמות 
ובנו רבי אליהו אליעזר מישקובסקי רב דכפר חסידים.

בעל  )תקמ"ד-תרי"ד(,  פערלס  משה  יצחק  רבי  הגאון 
יוסף  ורבי  איגרא  משולם  רבי  תלמיד  נאמן".  "בית 
מפוזנא. רבה של בוניהאד )הונגריה(, אותה עזב בשנתו 
האחרונה עת החלו לנשב בה רוחות הריפורמה. הכתב 
משה  מו"ה  המפורסם  הצדיק  "הגאון  הספידו:  סופר 
פערליס זצ"ל שהיה אבדק"ק באניהאד. מרגלית טובה 
עמקן  ופוסקים,  דש"ס  מרא  היה  ואבדנוה.  לנו  היתה 
בפרץ, משה  ועומד  גדר  גודר  עולם,  יסוד  צדיק  גדול, 
זכה וזיכה את הרבים העמיד תלמידים הרבה". )"כתב 

סופר" דרשות ומאמרים, ירושלים תשל"ב, עמ' ר"ג(.
קראלי,  אב"ד  )תקע"א-תרנ"ד(,  פערלס  מאיר  רבי  בנו 

מגדולי דורו. תלמיד אביו ותלמיד ה"חתם סופר".
]2[, רס )צ"ל ס(; י, ]6[, סה-קיד; נ דף, 30.5 ס"מ. מצב בינוני. 

מנותקים  דפים  בשוליים.  בעיקר  בלויים,  דפים  כתמים. 

חלקית. כריכה בלויה וקרועה.

פתיחה: $�00

319. שולחן ערוך, הטופס של רבי וואלף 
שיף חתן רבי עקיבא איגר

מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים. אמשטרדם, תקי"ד 1754. 
דפוס האחים פרופס.

שיף  וואלף  זאב  רבי  של  וחתימות  בעלות  רישומי 
ובנו  איגר,  עקיבא  רבינו  של  חתנו  וואלשטיין,  מק"ק 

רבי יהושע שיף.
הגהות ספורות בגוף הספר בכמה סוגי כת"י.

וואלשטיין,  אב"ד  זנוויל  רבי  בן  שיף,  וואלף  זאב  רבי 
אשתו מרת ראדיש בת רעק"א, נקברה בברסלוי בשנת 
תר"ט. תשובה אליו בשו"ת חותנו מהדו"ק סימן קעח-
זט, רבינו עקיבא אייגר מזכירו בכמה מקומות בתשובו

כריתות דף  )מהדו"ק סימן קס, חידושי  וחידושיו  תיו 
ועוד(. 

]2[, לו, ]4[, לז-שלח דף. 34 ס"מ. מצב טוב בינוני. כתמים. 

חסר שער ראשון מצוייר. אקסליבריס. חיתוך דפים צבעוני. 

כריכת עור עתיקה קרועה.

פתיחה: $200

319. Shulchan Aruch – the Copy 
of Rabbi Wolf Schiff, Son-in-law of 
Rabbi Akiva Eiger  
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim. 
Amsterdam, 1754. Printed by the Props 
Brothers.
With ownership inscriptions and signatures 
of Rabbi Ze'ev Wolf Schiff of Walstein, son-
in-law of Rabbi Akiva Eiger, and son of Rabbi 
Yehoshua Schiff.
Few glosses inside the book, in various kinds of 
handwriting.
Rabbi Ze'ev Wolf Schiff, son of Rabbi Zanvil, 
Rabbi of Walstein; his wife was Rabbi Akiva 
Eiger's daughter Radish; he was buried in 
Breslau in 1949. There is a response written to 
him in his father-in-law's responsum – Chapters 

178-179 in the first edition. Rabbi Akiva Eiger 
mentions him in several places throughout his 
responses and novellae. (First edition – Chapter 
160, Novellae on Kritot page 14 and more).
[2], 36, [4], 37-338 leaves. 34cm. Good-fair con-
dition. Stains. The first, illustrated title-page is 
missing. Exlibris. Colorful cutting of pages. Old 
torn leather binding.

Opening Price: $200

Av-Beit-Din in Karaly and was an outstanding 
rabbi. He was a disciple of his father and of the 
"Chatam Sofer".
[2], 260 (should be 60); 10, [6], 65-114; 50 leaves. 
30.5cm. Fair condition. Stains. Leaves, mainly 
margins, are worn and partially detached. Worn 
and torn binding.

Opening Price: $�00
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321. רמב"ם – העותק של רבי שלמה 
גנצפריד בעל קצור שלחן ערוך 

פיורדא,  שלישי.  חלק  להרמב"ם,  תורה  משנה  ספר 
]תקכ"ה 1765[.

לפני  בדף  וחתימות.  שונות  רשימות  בעלות,  רישומי 
להגאון  שייך  שהספר  רישומים  האחורי  ובדף  השער 
רבי שלמה גאנצפריד דיין דק"ק אונגוואר ]בעל "קיצור 
בדפים  הרשימות  מן  חלק  שגם  כנראה  ערוך"[.  שלחן 

הראשונים והאחרונים בכתב יד קדשו. 
טיטעלבוים  יחיא'  "חנינא  בחתימת  בשער  רישום 
הירז ליפמאן  אליעזר  לרבי  שייך  שהספר  "מאוהע]ל[ 
ניתן לרבי  רישום שהספר  שנשטיין. בדף לפני השער, 
הירשנשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  מחמיו  ראטה  בנימין 
אב"ד דק"ק ----דארף. ]הירשנשטיין שם של משפחת 
יקותיאל  רבי  הוא  שבהם  המפורסם  בהונגריה,  רבנים 

הירשנשטיין מתלמידי החת"ס[.
]1[, רכא; קמב, קמא-קמד, קמד-קסו דף. 34 ס"מ. מצב בינוני, 

כתמים, בלאי שימוש ופגעי עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $100

320. Olat Tamid – Amsterdam, 
1681 –Signature of Rabbi Meir 
Perels  
Olat Tamid, a commentary on Shulchan Aruch 
Orach Chaim, by Rabbi Shmuel bar Yoseph 
from Krakow. Amsterdam, 1681.
Approbations from the Va'ad Arba Aratzot, 
Rabbi David from Lida Rabbi of the Ashkenazi 
community in Amsterdam, Rabbi Yitzchak 
Abohav - Rabbi of the Portuguese community, 
Rabbi Ya'akov Sasportash and others.
At the top of the title-page: ownership inscrip-
tion by Rabbi Moshe Perels, Av-Beit-Din of 
Bonehad. Signature of his son Rabbi Meir Perels 
Av-Beit-Din Karaly. An additional signature 
(cropped) after page 260 (60). Ink-stamps of 
Rabbi Chizkiyahu Yoseph Mishkovsky, Rabbi 
of Krinik and his son Rabbi Eliyahu Eliezer 
Mishkovsky, Rabbi of Kfar Chassidim.
The Ga'on Rabbi Yitzchak Moshe Perels (1784-
1854) was the author of "Bayit Ne'eman". He was 
the disciple of Rabbi Meshulam Igra and Rabbi 
Yoseph of Posen. He was the Rabbi of Bonehad 
(Hungary), which he left in his last year when 
the winds of the Reform movement started to 
blow. The Ktav Sofer eulogized him: 
"The famous righteous ga'on Rabbi Moshe 
Perels Av-Beit-Din in Bonehad. We have lost a 
beautiful gem. He had mastered all of Shas and 
Poskim, learned in depth, was a true tzaddik, 
he stood fast against insurgence, he brought 
merit to many people and raised up numerous 
disciples." ("Ktav Sofer", Sermons and Articles, 
Jerusalem 1972, page 203). 
His son Rabbi Meir Perels (1811-1894) was 

321. Maimonides – copy of Rabbi 
Shlomo Ganzfried author of 
Kitzur Shulchan Aruch  
Maimonides' Mishneh Torah, Part Three. 
Fiorda, [1765].
Ownership inscription, various motes and 
signatures. – On the leaf before the title-page 
and on the back leaf, there are inscriptions 
indicating that the book belonged to Rabbi 
Shlomo Ganzfried, dayan of Ungvar [author of 
the Kitzur Shulchan Aruch]. Probably, some of 
the notes on the first and last pages are also in 
his handwriting.
Inscription on title-page signed by Chanina 
Yichya Teitelbaum of Ohel, saying that the 
book belongs to Rabbi Rabbi Eliezer Lipman 
Hirshenshtein. On the leaf before the title-
page, it says that the book belonged to Rabbi 
Binyamin Rotte, given to him by his father-in-
law Rabbi Yechiel Michel Hirshenstein, Rabbi of 
---dorf. [Hirshenstein was the name of a family 
of rabbis in Hungary, from among whom the 
most famous was Rabbi Yekutiel Hirshenstein, 
disciple of the Chatam Sofer].
]1[, 221; 142, 141-144, 144-166 leaves. 34cm. Fair 

condition, stains, worn by usage and slight moth 

damages. New binding.

Opening Price: $100
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323. טור יורה דעה - חתימת והגהת רבי 
שמעון ויינער אב"ד לאוואשבערין

טור יורה דעה, פרנקפורט דמיין, ]תע"ב? 1712[.
חתום  תרט"ו,  משנת  בעלות  רישום  השער  לפני  בדף 

והג לאוואשבערין  החפק"ק  ווינער  "שמעון  רבי  זע"י 
לילות". בדף קמא הגהה ארוכה בה הוא חותם בשמו 

"שמעון וויענער". 
מותיקי  )תקכ"ט-תרל"א(  ווינער  שמעון  רבי  הגאון 
תלמידי החתם סופר ורבי מרדכי בנט. אב"ד סענט-גרוד 
ולאשברין. בניו גם הם למדו אצל החתם סופר והכתב 
סופר. ראה אודותיו בספר החתם סופר ותלמידיו עמ' 

תנג-תנד.
חותמת בשער DR. S. B. של נכדו, בן בתו, הגאון רבי 
שלמה זלמן ד"ר ברייער )תר"י-תרפ"ו( תלמיד ה"כתב 
תקמ- עמ'  ותלמידיו,  החת"ס  אודותיו,  )ראה  סופר" 
וממלא  הירש  רפאל  שמשון  רבי  של  חתנו  תקמא(. 

מקומו ברבנות פפד"מ.
רישום בעלות בשער של רבי קאפל כ"ץ מהעדיאס. 

רעז דף. 31 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה ומעט נקבי 

עש. פגיעות משוקמות בדף השער. כריכת בד.

פתיחה: $300

322. Abarbanel on the Torah – 
Hanau – 1709 – with Signatures  
Commentary on the Torah, by Rabbi Don 
Yitzchak Abarbanel. Second edition with cita-
tions and additions. Hanau. Tishrei, 1709.
Additional title-page in Latin: R. Isaaci 
Abrabanelis... cummentarius in pentateuchum 
Mosis...; also an introduction in Latin [not 
found in any of the other copies].
Various signatures and ownership inscriptions. 
Notes from 1721, that the book belonged to 
Rabbi Moshe of Bomsle – Rabbi Moshe Charif 
Brandis, one of the great scholars of his gen-
erations, grandson of the Maharal. Disciple 
of Rabbi Avraham of Broda. 1717-1733, Rabbi 
of Bomsle, and from 1733 through his passing 
in 1767 – Rabbi in Mainz. His novellae were 
published from the manuscript in the book 
Chidushei Rabbi Moshe Charif, Jerusalem 1987 
– see the introduction for his biography.
At the head of the title-page, his faded signa-
ture appears., as well as the signature of Rabbi 
Binyamin ben Hirsh Niderhapheim (1810-1885, 
the most famous Mohel in his time, founder of 
the Orthodox kehilla in Frankfurt am-Maine. 
See more about him in enclosed material).
[7], 3-343, [10], 11 leaves. 36cm. Good condi-
tion, few stains and stains of wear. Wooden and 
leather binding illuminated with remainders of 
ornaments, worn. Exlibris.

Opening Price: $180

322. אברבנאל על התורה, הנאו ת"ע 
- חתימות 

מהדורה  אברבנאל.  יצחק  דון  מהחכם  התורה,  פירוש 
)הנאו(.  הענוויא  והוספות.  מקומות  מראי  עם  שניה 

תשרי ת"ע )1709(.
שער נוסף בלאטינית:

הקדמה בלטינית ]לא נמצאת בכל העותקים[. 
חתימות ורישומי בעלות שונים. רישומים משנת תפ"א 
רבי   - בומסלא  ור"מ  אב"ד  משה  לרבי  שייך  שהספר 
משה חריף ברנדיס מגדולי דורו, נכד המהר"ל. תלמיד 
בומסלא  של  רבה  תע"ז-תצ"ג  ברודא.  אברהם  רבי 

זומשנת תצ"ג עד פטירתו בתקכ"ז רבה של מגנצא. חי
דושיו יצאו לאור מכת"י בספר חידושי רבי משה חריף, 

ירושלים תשמ"ז - ראה שם מבוא לתולדותיו.
בראש השער חתימה דהויה שלו "משה בן --- יעקב". 
 - נידערהאפהיים"  הירש  ב"ר  "בנימין  רבי  וחתימת 
)תק"ע- תרמ"ה, המוהל המפורסם בדורו, מיסד הקהילה 
האורתודוקסית בפרנקפורט דמיין. ראה אודותיו חומר 

מצורף(.
דף. 36 ס"מ. מצב טוב, מעט כתמים  יא   ,]10[ ]7[, ג-שמג, 

ופגעי בלאי. כריכת עץ ועור מעוטרת עם שרידי אבזמים, 

בלויה. אקסליבריס.

פתיחה: $180

R. Isaaci Abrabanelis... 
cummentarius in pentateuchum Mosis... . 
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�32. גופי הלכות - הטופס של האדמו"ר 
רבי נתן דוד )הראשון( משידלובצא

ספר גופי הלכות, חידושים וביאורים על מס' נדה מרבי 
יעקב אב"ד לודווינאווי'. ווארשא, תקפ"ב 1822. 

"נתן  בעלות:  חותמות  בספר,  רבים  ובמקומות  בשער 
. רבי נתן דוד רביז "דוד בהרב הצדיק ז"ל מפרשיסחא
)תקע"ד-תרכ"ו,  משידלובצא  הראשון  האדמו"ר  נוביץ 

ירח רבי  בנו של  עמ' תקא-תקג(,  ג',  לחסידות,  זאנצ'י 
מיאל מפשיסחא בנו של "היהודי הקדוש" מפשיסחא. 
מצאצאיו יצאו שושלות האדמור"ים לבית שידלובצא, 

323. Tur Yoreh De'ah – Signatures 
and Glosses of Rabbi Shimon 
Weiner of Lashbrin  
Tur Yoreh De'ah. Frankfurt am-Maine, [1712].
On the page before the title, there is an ownership 
inscription from 1855, signed by Rabbi Shimon 
Weiner. On leaf 141, there is a long gloss, on 
which his name is signed – Shimon Weiner.
Rabbi Shimon Weiner (1769-1871) was one 
of the early disciples of the Chatam Sofer and 
Rabbi Mordechai Bennet. Rabbi of St. Grud and 
Lashbrin. His sons also learned under the Chatam 
Sofer and K'tav Sofer. – See about him in the 
Chatam Sofer and His Disciples, pg. 153-154.
Ink-stamp on the title-page: Dr. S.B. – of his 
grandson, son of his daughter, Rabbi Shlomo 
Zalman – Dr. Breuer (1850-1926) disciple of the 
Ktav Sofer (see about him in The Chatam Sofer 
and His Disciples, pg. 540-541). Son-in-law of 
Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, and his succes-
sor in the Frankfurt rabbinate.
Ownership inscription on title-page, of Rabbi 
Koppel Katz of Hedias.
277 leaves. 31cm. Good condition, some moisture 
stains and some moth holes. Restored damage on 
title-page. Cloth binding.

Opening Price: $300

32�. Gufei Halachot – the Copy 
of Rebbe Nosson Dovid (the First) 
of Shidlovtza  
The book Gufei Halachot, containing novellae 
and commentaries on Tractate Nidda by Rabbi 
Ya'akov, Av Beit Din of Lodwinau. Warsaw, 
1822.
 On the title-page and on many other places 
throughout the book, there are owner's stamps: 
"Nosson Dovid son of the Holy Rabbi of 
Persicha". Rebbe Nosson Dovid Rabinowitz, 
the first Rebbe of Shidlovtza (1814, 1866, 
Encyclopedia of Chasidut 3, pages 501-503) 
was the son of Rabbi Yerachiel of Pshischa, 
son of the Yehudi Hakadosh of Pshischa. He 
was the progenitor of the Chasidic dynasties of 
Shidlovtza, Biala and Munkach.
42 leaves. 21.5cm. Heavy paper, good condition, 
slight moth damage. Cloth cover.

Opening Price: $100

ביאלה ומונקאטש.
קלים.  עש  פגעי  טוב,  מצב  עבה,  נייר  ס"מ.   21.5 דף.  מב 

כריכת בד.

פתיחה: $100

325. חוות דעת - הטופס של האדמו"ר 
רבי שלום הלברשטאם משינווא-סטרופקוב 

- הגהות

ספר חוות דעת, על שו"ע יורה דעה, מרבי יעקב מליסא. 
]דיהרנפורט[, ]תק"ע 1810[.

חותמות של האדמו"ר הראשון מסטרופקוב, רבי "שלום 
הלברשטאם בן א"א מו"ר הרה"צ משינאווע זצ"ל". 

מספר הגהות למדניות בשני סוגי כת"י אחרים ]מתחילת 
שנות הת"ר 1840?[. רישומים שונים בדפי הכריכה.

שלום"  "דברי  בעל  הלברשטאם  שלום  אברהם  רבי 
)תרט"ז-ת"ש, אנצי' לחסידות, א', עמ' קלז(, בנו של רבי 
יחזקאל משינווא, ונכדו של ה"דברי חיים" מצאנז. רב 
ואדמו"ר בסטרופקוב משנת תרנ"ח, חסידים רבים היו 
להתברך  באים  היו  ואלפים  בצלו,  להסתופף  נוסעים 
העולם  במלחמת  ובהתמדתו.  בלמדנותו  נודע  מפיו. 
בניו  ולקאשוי.  אונגוואר  לבודפסט,  עבר  הראשונה 
וחתניו המשיכו את הרבנות והאדמו"רות בסטרופקוב 

ובאונגוואר.
וכתמים,  בלאי  בינוני,  מצב  ס"מ.   36 דף.  נז   ]2[ שער,  חסר 

פגעי עש בשוליים הפנימיים. 

פתיחה: $1000
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�32. מגיני ארץ - השו"ע של האדמו"ר רבי 
חיים מאיר מוויזניץ 

מגדים.  פרי  עם  ח"א,  חיים,  אורח  שו"ע  ארץ,  מגיני 
לעמברג, ]תרל"ג[ 1873.

סוגי  )בכמה  רבות  קצרות  והגהות  בעלים,  חתימות 
כת"י(. 

בדפים האחרונים חותמות של האדמו"ר מוויזניץ רבי 
ווילחוביץ  כאב"ד  כהונתו  מתקופת  הגר  מאיר  חיים 

והגלילות ]בשנים תר"ע-תרצ"ו[. 
חיים"  ה"אמרי  בעל  הגר,  מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר 
ה"אהבת  של  מקומו  וממלא  בנו  )תרמ"ח-תשל"ב(, 
לגרוסוורדיין,  שב  השואה  לאחר  מוויזניץ.  ישראל" 
הקים  ולתל-אביב.  לאנטוורפן  בשנת תש"ז  עבר  משם 

את קרית וויזניץ בבני ברק.
עש  פגעי  בינוני,  מצב  ס"מ.   44 דף.  צט  כב;  דף,  רפט   ,]2[

עור  כריכת  דפים.  מספר  ובעוד  בשער  שיקומים  ושימוש. 

מקורית, בלויה.

פתיחה: $300

32�. Meginei Eretz – Shulchan 
Aruch by Rabbi Chaim Meir of 
Vizhnitz  
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, 
with Pri Megadim. Lemberg, 1873.
Owners' signatures, many short glosses (in dif-
ferent handwritings).
On the last pages, ink-stamp of the Vizhnitzer 
Rebbe R' Chaim Meir Hagar, from the period 
that he served as Av-Beit-Din of the Wilkowisk 
region. [during the years 1909-1935].
Rabbi Chaim Meir Hagar, author of the Imrei 
Chaim (1888-1972), was the son and successor 
of the Ahavat Yisrael of Vizhnitz. After the 
holocaust, he returned to Grosswardein, from 
where he moved to Antwerp in 1947, and to Tel 
Aviv. He established the Vizhnitz neighbor-
hood in Bnei Brak.
[2], 199 leaves, 22; 99 leaves. 44cm. Fair condi-
tion, moth damage and usage marks. Restoration 
of title-page and of a few more pages. Original 
leather binding, worn.

Opening Price: $300

325. Chavat Da'at – Copy of Rebbe 
Shalom Halberstahm of Sieniawa-
Stropkov – Glosses 
Chavat Da'at on Shulchan Aruch Yoreh Deah 
by Rabbi Ya'akov of Lissa. [Dyhernfurth], 1810.
Signatures of first Rebbe of Stropkov, "Rabbi 
Shalom Halberstahm son of Rebbe of Sieniawa".
Some scholarly glosses in two different hand-
writings [from early 1840's?]. Different inscrip-
tions on covers.
Rabbi Avraham Shalom Halberstahm author 
of "Divrei Shalom" (1855-1939, Encyclopedia 
of the Chasidut, A, page 137), son of Rabbi 
Yeckezkel of Sieniawa, and grandson of "Divrei 
Chaim" of Sanz. Rabbi in Stropkov as of 1897. 
Many Chasidim were guided by him, and 
thousands came to receive blessings from him. 
Was famous for his scholarliness and diligence. 
During First World War moved to Budapest, 
Ungvar and Kashowy. His sons and sons-in-
law succeeded him as Rebbes and Rabbis in 
Stropkov and Ungvar.
Title-page missing, [2] 57 leaves. 36cm. Fair con-
dition, worn and stained, moth damages to inner 
margins.

Opening Price: $1000
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327. שו"ת גבעת פנחס – יוזפוב, תרמ"ו 
- חותמת האדמו"ר רבי מנדל מווישווא 

ספר שאלות ותשובות גבעת פנחס, רבי פנחס הורוויץ 
בעל ה"הפלאה". יוזפוב, ]תרמ"ו[ 1885. 

כולל שתי תשובות מאת רבי ישראל ב"ר שבתי המגיד 
מקאזיניץ ותשובה נוספת מאת המחבר. 

בשער ובדף האחרון חותמת רבי "מנחם מענדיל האגער 
מוויזניצא, אב"ד דק"ק אויבערווישא".

)תרמ"ה- מווישווא  האדמו"ר  הגר  מנדל  מנחם  רבי 
משנת  מוויזניץ.  ישראל"  ה"אהבת  של  בנו  תש"א( 
תרס"ח כיהן כאב"ד העיר וויזניץ. משנת תרפ"א אב"ד 
מראשי  ישראל".  "בית  ישיבת  את  בה  והקים  ווישווא 

"אגודת ישראל" וחבר "מועצת גדולי התורה". 
נקבי-עש. קרעים  כרוך.  אינו  בינוני.  72 עמ', 32 ס"מ. מצב 

בדפים האחרונים.

פתיחה: $150

327. Givat Pinchas Responsa 
– Yospov, 1886- ink-stamp from 
Rebbe Mendel of Vishva 
Givat Pinchas Responsa, Rabbi Pinchas 
Horowitz author of the "Hafla'a". Yospov, 1885.
Includes two responsa from Rabbi Yisrael bar 
Shabtai the Koznitzer Maggid and an additional 
response from the author. On the title-page and 
last page there is the ink-stamp of "Menahem 
Mendel Hager from Vishnitz, Av-Beit-Din 
Obervisha". 
Rabbi Menahem Mendel Hager the Rebbe of 
Vishva (1885-1941) was the son of the "Ahavat 
Yisrael" from Vishnitz. He served as the Av-
Beit-Din in Vishnitz from 1908. in 1921 he 
became Av-Beit-Din in Vishva and established 
the "Beit Yisrael" Yeshiva. He was one of the 
leaders of Agudat Yisrael and a member of the 
"Mo'etzet Gedolei Hatorah"
72 pages, 32cm. Not bound. Moth holes. Last 
pages torn.

Opening Price: $150

328. משלי עם יד אבשלום - חותמות רבי 
יקותיאל יהודה הלברשטאם

ספר משלי, עם פירוש יד אבשלום, מהחכם ר' יצחק בן 
ערמאה. נדפס שנית ונוסף עליו הערות רבי צבי הירש 

אב"ד ברלין. לייפציג, ]תרי"ט 1859[. 
יהודה  "יקותיאל  רבי  של  וחותמות  בעלות,  חותמות 
זצלל"ה  ומסיגעט  מצאנז  הצוה"ק  נכד  הלברשטאם, 
רבי  בן  מגורליץ,  האדמו"ר  כנראה   ."GORLICE  ---
יהודה  יקותיאל  רבי  דוד של  ובן  נתן מברדיוב,  יחיאל 
הוא  שאף  קלויזנבורג,  מצאנז  האדמו"ר  הלברשטאם, 
)ראה  לב".  ה"ייטב  ונכד  מגורליץ  ברוך  רבי  נכד  היה 

אנציקלופדיה לחסידות, ב', עמ' תמא-תמב(.
]2[, קיב דף. מצב טוב כתמי לחות. כריכה בלויה.

פתיחה: $100

328. Book of Mishlei with Yad 
Avshalom – Ink Stamps of Rabbi 
Yekutiel Yehuda Halberstam
The book f Mishlei with Yad Avshalom commen-
tary, by the Chacham RabbiYitzchak ben Amara. 
Reprinted with added comments by Rabbi Tzvi 
Hirsh, Rabbi of Berlin. Leiptzig, [1859].
Contains ownership stamps as well as ink-
stamps of "Yekutiel Yehuda Halberstam, 
grandson of the Holy Rabbi of Sanza and Sighet 
--- Gorlice". – Probably the Rebbe of Gorlitz, 
Rabbi Yechiel Natan of Berdiov, and cousin of 
Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam, the Rebbe 
of Sanz-Klausenburg, who was also grandson 
of Rebbe Baruch of Gurlitz and grandson of 
the Yitav Lev. (See encyclopedia of Chasidut, B, 
pages 141-142).
[2], 112 leaves. Good condition, moisture stains. 
Worn cover.

Opening Price: $100
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330. מסכת סנהדרין – עותק של הרב 
משאפראן 

מסכת סנהדרין מן תלמוד בבלי. ורשה, תרכ"ה 1865.
פאזען  ישראל  "שמעון  חותמת  ולפניו  השער  בדף 
אבדק"ק שאפראן" ומעליה חתימה דהויה "הק' יהודה 

פא---".
)תרנ"ה- שאפראן  גאב"ד  פוזן  ישראל  שמעון  רבי 
תשכ"ט(, נולד בפרנקפורט ועבר להונגריה, שם התקרב 
האדמו"ר  של  הקרוב  תלמידו  והיה  החסידות  לעולם 
היהדות  ממנהיגי  ממונקאטש.  אלעזר"  "מנחת  בעל 
השואה  לאחר  בהונגריה.  והקנאית  האורתודוקסית 
מגדולי  אחד  והיה  ישיבה  הקים  שם  לארה"ב,  היגר 

הרבנים החרדים בארה"ב.
]1[, קיד; נ; כד; יט; כב דף, 23 ס"מ. מצב טוב. 4 דפים חסרים 

329. Responsum of Rabbi Y. Weill, 
with Signatures and Glosses  
Responses by Rabbi Ya'akov Weill, and Nimukei 
Maharam Mirzburk. Hanau, [1610]. Third 
edition. 
There is an antique signature on the title-page, 
of Yitzcha Heilprin. On the page before the title-
page, an ink-stamp: "Rabbi Dovid Mordechai 
Heschel Shtefensht (Butushuni)" [Rebbe of 
Shtefensht-Trisk, Encyclopedia of Chasidut pg. 
495], and ink-stamp of Rabbi Alter Manachem 
Mendel Hager, Rebbe of Borsha and Vizhnitz. 
[1897-1943. Encyclopedia of Chasidut pg. 221-
222]. On the last page there is a note handwrit-
ten by his son "Chaim Bentzion" [Hager].
Inside, there are several content-full glosses in 
handwriting from the time of printing, and in an 
additional handwriting similar to the signature of 
Rabbi Yitzchak Heilprin, which appears in front.
91, [1] leaf. 18.5cm. Fair condition, damages with 
old restorations on the last leaves.

Opening Price: $250
330. Tractate Sanhedrin – Copy 
of the Rebbe from Shafran  
Tractate Sanhedrin, Babylonian Talmud. 
Warsaw, 1865.
On title-page and in front of it, ink-stamp: 
"Shimon Yisrael Posen Av-Beit-Din Shafran", 
above it a faded signature "…Yehuda Po…".
Rabbi Shimon Yisrael Posen (1894-1969), was 
born in Frankfurt and moved to Hungary where 
he was drawn to Chasidut, and was a student 
of the "Minchat Elazar" of Munkatsch. One of 
the leaders of Orthodox Jewry and zealots in 
Hungary. After the holocaust he immigrated 
to the United States, where he established a ye-
shivah and became one of the leading Charedi 
rabbis in the United States.
[1], 114;50;24;19;22 pages, 23cm. Good condition. 
4 leaves at the end are missing. Stains. Original 
leather binding.

Opening Price: $150

329. שו"ת מהר"י ווייל, חתימות והגהות 
מהר"ם  ונימוקי  ווייל  יעקב  מרבינו  ותשובות,  שאלות 

מירזבורק. האנאווא, ]ש"ע, 1610[. מהדורה שלישית.
בדף השער חתימה עתיקה : "הק' יצחק הילפרין". בדף 
לפני השער חותמת "הרב דוד מרדכי העשיל שטפנשט 
")בוטושוני( ]האדמו"ר משטפנשט-טריסק, אנצי' לחז
מענדיל  מנחם  "אלטר  רבי  וחותמת  תצה[  עמ'  סידות 
האגער אבד"ק בארשא בהה"צ שליט"א" ]תרנ"ז-תש"ג, 
רכא- עמ'  לחסידות  אנצי'  וויזניץ.  מבורשא  אדמו"ר 
בן  "חיים  בנו  בכת"י של  רישום  האחרון  בעמוד  רכב[, 

ציון" ]האגער[. 
בגליונות הספר מספר הגהות עם תוכן בכת"י מתקופת 
הספר  בשער  לחתימה  הדומה  נוסף  ובכת"י  ההדפסה 

של רבי יצחק הלפרין.
שיקומים  עם  פגיעות  בינוני,  מצב  ס"מ.   18.5 דף.   ]1[ צא, 

ישנים בדפים האחרונים.

פתיחה: $250

בסוף. כתמים. כריכת עור מקורית.

פתיחה: $150
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332. קיצור שולחן ערוך, חתימת 
וחותמת רבי אליעזר זאב מרילוס האדמו"ר 

מבוטאשטש 

ורשה,  גנצפריד.  שלמה  לרבי  ערוך,  שולחן  קיצור 
תרל"ז 1874.

רישומי בעלים רבים בדף השער ולפניו, ביניהם חותמת 
"אליעזר זאב מארילוס בהה"צ מוהרי"א זצלל"הה אב"ד 

ק"ק בוטשעאשע-רומעניעז" וחתימת ידו בלועזית.
רבי אליעזר זאב מרילוס האדמו"ר מבוטאטשט )תרי"ג-
תש"ו( בן האדמו"ר רבי יוסף אהרן מדורוהוי. בצעירותו 
ברבנות  כיהן  מצאנז.  חיים  לרבי  מובהק  תלמיד  היה 
פשצלוב על הויסלה. בשנת תרע"ג נקרא למלא מקום 
א',  לחסידות,  )אנצי'  ואדמו"ר.  כרב  בבוטאשטש  אביו 

עמ' רסו-רסז(.
]1[, קכח דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קמטים וקרעים. 

ללא כריכה. 

פתיחה: $200

332. Kitzur Shulhan Aruch, 
signature and ink-stamp of Rabbi 
Eliezer Zeev Merilus the Rebbe of 
Butashtash
Kitzur Shulhan Aruch by Rabbi Shlomo 
Ganzfried. Warsaw, 1874.
Long list of owners on title-page, including 
ink-stamp "Eliezer Zeev Merilus son of Rabbi 
Y.A. Rabbi of Butashtash –Romaniz" with his 
signature.
Rabbi Eliezer Zeev Merilus the Rebbe of 
Butashtash (1853-1946) was the son of Rabbi 
Yosef Aharon of Dorohoi. He was a close dis-
ciple of Rabbi Chaim of Sanz. He served in the 
rabbinate of Pashtzlov on the Visella. In 1913 
he succeeded his father as Rabbi and Rebbe of 
Butashtash. (Encyclopedia of Chasidut, 1, pages 
266-267).
[1], 128 pages, 20.5cm. fair condition. Stains, 
creases and tears. Without binding.

Opening Price: $200

331. Responsa of the 
Maharshdam – Salonika, 1798 
- Chabad  
Responsa related to Tur Choshen Ha-Mishpat, 
Rabbi Shmuel Di Medinah. Salonika, 1798. 
Part III.
On the upper part of the title-page signature 
of Rabbi "Shazbani Hevroni" – Rabbi Shneur 
Zalman Shneursohn author of Nimukei 
Shazbani, one of the great Rabbis of Chabad in 
Hevron and Jerusalem (died 1881). His mother 
was daughter of Ra' Moshe Shneurson, who was 
the Ba'al HaTanya's son.
[1], 22, 146 pages, 27.5cm. Good Condition. Tears 
to margins. Without binding.

Opening Price: $100

331. שו"ת מהרשד"ם – שלוניקי, תקנ"ח 
- חב"ד 

רבי  המשפט,  חשן  בטור  השייכות  ותשובות  שאלות 
שמואל די מדינה. שלוניקי, תקנ"ח ]1798[. חלק ג'.

רבי   – חברוני"  "שזבני  רבי  חתימת  השער  דף  בראש 
מגדולי  שזבנ"י,  נמוקי  בעל  שניאורסון  זלמן  שניאור 
אמו  תרמ"ב(.  )נפטר  ובירושלים  בחברון  חב"ד  רבני 

היתה בת ר' משה שניאורסון בנו של בעל התניא.
]1[, כב, רלו דף, 27.5 ס"מ.  מצב טוב. ללא כריכה. קרעים 

בשולי הדפים.

פתיחה: $100
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333. נפש דוד - חתימות האדמו"ר רבי חנוך 
סעדיה מזיכלין

לדוד,  מכתב  התורה.  פרשיות  על  דוד,  נפש  ספר 
פלפולים בש"ס ופוסקים. מרבי דוד טעביל אב"ד ור"מ 
 .1878 )תרל"ח(   ,Przemysl פרמישלה  ליסא.  דק"ק 

מהדורה יחידה.
בשער חתימת יד קדשו וחותמת של האדמו"ר מזיכלין 
רבי חנוך סעדיה בהקדוש שליט"א זוכלינסקי. )תרמ"ה-
תש"א, אנצי' לחסידות, ג', עמ' תקי(. בן האדמו"ר רבי 
בזיכלין,  תרע"ב  משנת  אדמו"ר  מזיכלין.  נתנאל  משה 
שבת"  "שמירת  ארגון  בראש  עמד  ולודז'.  סטריקוב 

בלודז'. נספה בשואה, הי"ד.
]4[, לו; יב דף. 24 ס"מ. 

מצב טוב-בינוני. נייר יבש, כריכה חדשה.

פתיחה: $250

333. Nefesh David – Signatures by 
Rebbe Chanoch Se'adia of Zychlin  
Sefer Nefesh David, on Torah portions. Michtav 
Le-David, Talmudic polemics. 
By David Tebil of Lissa. Przemysl, 1878. Unique 
edition.
On title-page handwritten signature and an ink-
stamp by the Rebbe of Zychlin Rabbi Chanoch 
Seadia Zichlinsky. (1885-1941, Encyclopedia of 
Chasidut, III, page 240). Son of Rebbe Moshe 
Netan'el of Zychlin. Rebbe since 1912 of Zychlin, 
Strikov and Lodz. Headed the "Shmirat Shabat" 
organization in Lodz. Died in the holocaust.
[4], 36; 12 leaves. 24cm. Good-fair condition. Dry 
paper, new binding.

Opening Price: $250

�33. תפוחי זהב - חתימת רבי יעקב קטינא, 
תלמיד ה"דברי חיים" 

ספר תפוחי זהב, דרושים על ספר בראשית וספר שמות. 
)ר' הירש חריף( אב"ד אונגוואר,  מהגאון רבי צבי הלר 
גנצפריד(.  )רבו של רבי שלמה  ואובן-ישן.  באניהארט, 

אונגוואר, ]תרכ"ה[, 1864. 
רישומים וחתימות. חתימת "הק' יעקב קטינא גר אנוכי 

בארץ פה חוסט". 
הרבנים  אוצר  תר"ן,  )נפטר  קטינא  ]קליין[  יעקב  רבי 
בואו  לפני  בחוסט  דין  בית  ראש  וקדוש,  גאון   ,)9887
של האב"ד המהר"ם שיק. תלמיד מובהק של האדמו"ר 
מצאנז בעל "דברי חיים". מחבר הספרים "רחמי האב" 
ו"קרבן העני" שהוציאם בעילום שם. ]ספר רחמי האב 

יצא בעשרות מהדורות[. 
א-צב, צה דף, ]3[ עמ'. 20 ס"מ, מצב בינוני-גרוע, פגעי עש 

וכתמי מים, כריכה מפורקת ובלויה.

פתיחה: $150

33�. Tapuchei Zahav – Signature 
of Rabbi Ya'akov Ktina, the Divrei 
Chaim's Disciple 
Sefer Tapuchei Zahav, homiletics on Sefer 
Bereshit and Sefer Shmot. By the Ga'on Rabbi 
Zvi Heler (Hirsch Charif) Av-Bet-Din Ungvar, 
Bonihart, and Oven-Yoshon. (Rabbi of Rabbi 
Shlomo Ganzfried). Ungvar, 1864.
Inscriptions and signatures. Signature "Ya'akov 
Ktina, Chust".
Rabbi Ya'akov [Klein] Ktina (died 1890, Otzar 
Ha-Rabanim 9887), Av-Beit-Din of Chust pre-
ceding Maharam Shik. Disciple of the Divrei 
Chaim of Sanz. Author of "Rachamei Ha-Av" 
and "Korban Ha-Ani" which he published 
anonymously. [Sefer Rachamei Ha-Av was pub-
lished in tens of editions].
1-92, 95 leaves, [3] pages. 20cm, fair-poor condi-
tion, moth damages and moisture stains, binding 
worn out and falling apart.

Opening Price: $150
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335. נחלת שמעוני - חתימות והגהות
התנ"ך.  אישי  על  חז"ל  מאמרי  ליקוט  שמעוני,  נחלת 

וואנזיבק )ונדסבק(, תפ"ח 1728. מהדורה יחידה.
חתימות  בלאך.  הלוי  שמשון  רבי  של  והגהות  חתימה 
)תקמ"ד-תר"ו(,  בלוך  שמשון  רבי  נוספות.  וחותמות 
בעל "שבילי עולם", נכדו של רבי שמשון חסיד )בלוך( 
מהמבורג בעל "נזירות שמשון". על ספרו שבילי עולם 
הסכימו החתם סופר, רבי מרדכי בנט ורבי שמואל ורבי 

יעקבקא לנדא, בני ה"נודע ביהודה".
]5[, סח דף; סט דף. 32.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי לחות קלים. 

כתמי דיו בעמוד אחרון. פגיעה משוקמת בדף השער. כריכת 

קרטון עם גב עור, מעט משופשפת. 

פתיחה: $120

335. Nachalat Shimoni 
– Signatures and Glosses  
Nachalat Shimoni – collection of sayings of our 
Sages on figures in the Tanach. Wandsbeck, 
1728. Only edition.
Signature and glosses of Rabbi Shimshon Ha-
Levi Bloch. Additional signatures and stamps. 
Rabbi Shimshon Bloch (1784-1846), author of 
Shvilei Olam, grandson of Rabbi Shimshon 
Chasid (Bloch) of Hamburg, author of Nezirut 
Shimshon. His book Shvilei Olam earned 
the approbations of the Chatam Sofer, Rabbi 
Mordechai Benet and Rabbi Shmuel and Rabbi 
Ya'akovka Landa, sons of the Noda BiYehuda.
[5], 68 leaves; 69 leaves. 32.5cm. Good condition, 
slight moisture stains. The last page has ink stains. 
Restored damage on the title-page. Cardboard 
binding with leather spine, slightly scuffed.

Opening Price: $120

33�. Tractates Sanhedrin-Avoth 
– Signatures  
Babylonian Talmud, Tractates Sanhedrin, 
Shvu'ot, Makkot, Horayot, Avoth, and minor 
tractates. With glosses of the Vilna Ga'on. 
Vienna, 1810.
On the title-page and before it, there are various 
signatures and ownership inscriptions: Rabbi 
Shlomo ben Rabbi David Kvetch (1811), Rabbi 
Feish Frishoyer (in Hebrew and German), in-
scriptions and signatures in German. On leaf 4, 
there is a handwritten gloss in the margin.
Rabbi Shlomo Kvetch (d. 1856, Otzar 
Harabbanim 1602) was one of the leading 
Rabbis of his generation. Rabbi of Leopnik 
and Likolsburg. Author of Chochmat Shlomo. 
He copied and published the writings of his 
master, Rabbi Mordechai Bennet. (There is a 
eulogy for him in "Divrei Maharya" by Rabbi 
Yehuda Assad.)
Rabbi Feish Frishoyer was a rabbi in Brin (there 
is a response written to him from 1852, in 
Pekudat Eliezer chapter 84).

�33. מסכת סנהדרין-אבות - חתימות
תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, 
אבות ומסכתות קטנות. עם הגהות הגר"א. ווין )וינה(, 

תק"ע 1810.
ורישומי  שונות  חתימות  השער  וקדם  השער  בדפי 
בעלות: רבי שלמה ב"ר דוד קוועטש )שנת תקע"א(, רבי 
פייש פרישויער )בעברית וגרמנית(, רישומים וחתימות 

בגרמנית. בדף ד' הגהה בכת"י בגליון.
רבי שלמה קוועטש )נפטר תרט"ז, אוצר הרבנים 1602(, 
וניקלשבורג. בעל "חכמת  מגדולי דורו. אב"ד לייפניק 
בנעט.  מהר"ם  רבו  כתבי  את  והוציא  העתיק  שלמה". 

)הספד עליו, ב"דברי מהרי"א" לרבי יהודה אסאד(.
)תשובה  ברין  בעיר  צדק  מורה  פרישויער,  פייש  רבי 

אליו משנת תרי"ב, פקודת אלעזר סימן פ"ד(.
ס"מ.   40.5 דף,  כב(  )צ"ל  כא  כט;  יד;  יז;  כז;  נח;  קכו;   ,]1[

עור  כריכת  טוב-בינוני,  מצב  רחבים.  שוליים  איכותי,  נייר 

מקורית מנותקת, שדרה חסרה.

פתיחה: $120

[1], 126; 58; 27; 17; 14; 29; 21 (should be 22) leaves, 
40.5cm. High-quality paper, wide margins. Good-
fair condition, original and detached leather 
binding, missing spine.

Opening Price: $120
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337. חקת הפסח – עם דפים נוספים 
וחתימות 

יצחק  מרבי  פסח.  הלכות  שו"ע  על  הפסח,  חקת  ספר 
טייב מתוניס. ליוורנו, ]תרי"ג, 1853[. מהדורה ראשונה.
זמספר חתימות של רבי "שלמה אברהם רזעכטע מא

מאוזרקוב  הגאון  רזכטא  אברהם  שלמה  רבי  זרקאוו". 
וחסיד,  גאון   ,)18677 הרבנים  אוצר  )תר"ג-תרפ"ח. 
מגדולי המשיבים בדורו, בעל שו"ת "ביכורי שלמה" עם 
הקונטרס "פרי עץ הדר" על אתרוגים מורכבים ואתרוגי 

ארץ ישראל. 
בעמוד האחרון רישומים בכת"י ספרדי.

]2[, קיט דף. 29 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה מקורית בלויה. 

דף קיא-קיז: שיירי ערך השלחן א"ח ]השלמות לספר 
אחר של המחבר[ - דפים אלו אינם מופיעים במהדורות 
הצילום וכנראה שאינם בכל הטפסים. דף קיח-קיט לוח 

הטעויות והשמטות.

פתיחה: $100

337. Chukat HaPesach – with 
Additional Leaves and Signatures  
The book Chukat HaPesach, in the part of the 
Shulchan Aruch which deals with the laws of 
Passover. By Rabbi Yitzchak Teib of Tunis. 
Livorno, [1853]. First edition.
Several signatures of Rabbi Shlomo Avraham 
Rzechta Ozrakov (1843-1928. Otzar 
Harabbanim 18677). He was a pious scholar, 
one of the great writers of halachic responses 
in his generation, author of Bikkurei Shlomo 
Responsum together with the Pamphlet Pri 
Etz Hadar about grafted Etrogim and Etrogim 
grown in Israel.
On the last page, there are notes in Sefardic 
handwriting.
[2], 119 leaves. 29cm. 
Very good condition. Original worn binding.
Leaves 111-117: Shiyarei Erech Hashulchan 
Orach Chaim [Supplements to a different 
book written by this author] – these leaves do 
not appear in the photocopy editions, and are 
probably not in all copies. Leaf 118-119 - list of 
mistakes and omissions.

Opening Price: $100

338. שם הגדולים מארץ הגר - חותמות רבי 
יששכר שלמה טייכטאל

רבני  תולדות  פנחס,  גבעת  הגר,  מארץ  הגדולים  שם 
הונגריה. שלשת החלקים.

 .1913 תרע"ד  פאקש,  א-ל(,  גדולים  )מערכת  א',  חלק 
חלק ב', )מערכת גדולים מ-ש(. מונקאטש, תרע"ד. חלק 
קליינווארדיין,  אחרון(  וקונטרס  ספרים  )מערכת  ג', 

תרע"ה-תרע"ח.
חותמות של הגאון רבי יששכר שלמה טייכטאל דומ"צ 
אוצר  הי"ד.  תש"ה,  בשואה  )תרמ"ה-נספה  פישטיאן 
המפוז הונגריה  מרבני  וחסיד,  גאון   )12429  הרבנים
הבנים  "אם  וספר  שכיר"  "משנה  שו"ת  בעל  רסמים, 
זצ"ל  ברנדסופר  מאיר  רבי  הגאון  הוא  )נכדו  שמחה". 

דומ"צ העדה החרדית בירושלים(.
138 עמ; ]8[, 108 עמ'; 80 עמ'; 20 עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב, 

חלק א' וב' נייר יבש. כריכה עם גב בד.

פתיחה: $120
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338. Shem Hagedolim Me'eretz 
Hagar – Ink-stamps of Rabbi 
Yissachar Shlomo Teichtal  
Shem Hagedolim Me'eretz Hagar, Giv'at 
Pinchas, history of Hungary's rabbis.
Part 1 (Aleph through Lamed), Faksh, 1913. Part 
2 (Mem through Shin), Munkatch, 1914. Part 
3 (Books and "Last Pamphlet"), Kleinwordein, 
1915-1918.
Ink-stamps of Rabbi Yissachar Shlomo Teichtal 
of Fishtian (1885-1945 – was killed in the ho-
locaust. Otzar Harabbanim 12429). He was a 
pious scholar, one of Hungary's famous Rabbis, 
author of the Mishneh Sachir Responsum and 
of the book Em Habanim S'mecha. (His grand-
son was Rabbi Meir Brandsdorfer, Rabbi of the 
Eda Charedit in Jerusalem).
138 pages; [8], 108 pages; 80 pages; 20 pages. 
22cm. Good condition, Parts 1 and 2 are on dry 
paper. Binding with leather spine. 

Opening Price: $120

339. שערי אמת ובית אריה – חתימת רבי 
עזריאל הילדסהיימר

ספר שערי אמת וספר בית אריה, רבי משה ליב ליטש 
 .]1866 ]תרכ"ו  )ברטיסלבה(,  פרשבורג  ראזענבוים. 

חלק ב' מספר אמרות טהורות, על הלכות מזוזה. 
מתנה  "ב"ה  בכתב-יד:  עצמית  הקדשה  השער  בדף 
מהרב המחבר, הק' עזריאל הילדסהיימר" וחותמת הרב. 
בצדה הפנימי של הכריכה אקס-ליבריס של ]נכדו[, רבי 

"עזריאל הילדסהיימר". 
רבי עזריאל הילדסהיימר )תק"פ-תרנ"ט(, מגדולי דורו. 
ברנייס  יצחק  רבי  ושל  לנר",  "ערוך  תלמידם של בעל 
בה  תרי"א-תרכ"ט,  איזנשטאט  של  רבה  מהמבורג. 
בהונגריה  המרכזיות  מהישיבות  שהיתה  ישיבה  הקים 
שם  ברלין,  לאב"ד  נתמנה  תרכ"ט  בשנת  ובגרמניה. 
היהדות  בראש  עמד  לרבנים.  המדרש  בית  את  הקים 

האורתודוקסית בגרמניה.
קלים.  חורי-עש  כתמים.  טוב.  מצב  ס"מ.   24.5 דף,  מ   ,]2[

כריכה מנותקת. 

פתיחה: $150

339. Sha'arei Emet and Beit 
Aryeh – Signed by Rabbi Azriel 
Hildesheimer  
Sefer Sha'arei Emet and Sefer Beit Aryeh, 
by Rabbi Moshe Leib Lyeitsch Rosenbaum. 
Pressburg (Bratislava)[1866]. Part II Mispar 
Imrot Tehorot about Mezuzah laws.
On title-page a handwritten self-dedication: 
"Gift from the author, Azriel Hildesheimer" 
and ink-stamp of the rabbi. On the inner side of 
the binding Ex-Libris of [his grandson], Rabbi 
"Azriel Hildesheimer".
Rabbi Azriel Hildesheimer (1820-1899) was 
among the leading Torah authorities of his 
generation. Disciple of the Aruch LaNer and of 
Rabbi Yitzchak Bernays of Hamburg. He served 
as Rabbi of Eisenstadt in years 1851-1869, and 
during that time established there one of the 
major Yeshivot of Hungary and Germany. In 
1869 he was appointed as Rabbi of Berlin, where 
he established the Beit Midrash LaRabbanim. 
He led the Orthodox Jewry of Germany.
[2], 40 leaves, 24.5cm. Good condition. Stains. 
Slight moth-holes. Detached binding.

Opening Price: $150
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3�0. בנין שלמה – אופנבך, תקמ"ד 
– חתימות

על  ראשון,  חלק  הלכות,  וחידושי  שלמה  בנין  ספר 
מסכת סנהדרין. לרבי נתן בן שלמה מאז, ראש ישיבה 
וראש בית דין בפרנקפורט, ]מרבותיו של החתם סופר[. 

אופנבאך, ]תקמ"ד 1784[. מהדורה ראשונה.
בראש דף השער הקדשה עצמית בכתב יד: "זה הספר 
קבלתי מן בעל המחבר בתורת כיבוד ביום א' ב' שבט 
]יואל מקס  חיים  כ"ה  לא"א  בן  אליעזר  הקטן  תקמ"ד 
----[ שליט"א". "קיבלתי מעזבונו הק' זלמן גייגר". ]רבי 

זשלמה זלמן גייגר )תקנ"ב-תרל"ח( דיין הקהלה בפרנק
פורט, בעל 'דברי קהלת'[.

Dr. S. P. Bamberger, Hamburg הוא הרב  חותמת 
דב  יצחק  רבי  של  נכדו  במברגר,  הלוי  פנחס  זליג  ד"ר 

)זליגמן בר( במברגר וחתימתו בעפרון.
]1[ דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית עם  ]2[, קיג, 

שדרת עור קרועה. כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה: $500

3�0. Binyan Shlomo – Ofenbach, 
1784 – Signatures  
The book Binyan Shlomo and Chidushei 
Halachot, Volume 1, on Tractate Sanhedrin. By 
Rabbi Natan ben Shlomo Ma'az, Rosh Yeshiva 
and Rosh Beit Din in Frankfurt, [one of the 
Chatam Sofer's teachers]. Openbach 1784. First 
edition.
There is a handwritten personal dedication on 
the title-page: "I received this book from the 
author as an honor on Sunday 2nd Shevat 1784, 
Eliezer son of Chaim [Yoel Max] shlita". "I re-
ceived it from his inheritance, Zalman Geiger". 
[Rabbi Shlomo Zalman Geiger (1792-1878) 
Dayan of the Frankfurt community, author of 
"Divrei Kohelet"].
Ink-stamp and penciled signature of Rabbi Dr. 
Zelig Pinchas Halevi Bamberger of Hamburg, 
grandson of Rabbi Yitzchak Dov (Zeligman) 
Bamberger. 
[2], 113, [1] page, 32.5cm. good condition. Original 
binding with torn leather spine. Previous binding 
detached.

Opening Price: $500

3�1. דבר אליהו - חתימות והגהות מהר"ם 
שפירא מלובלין

אליהו מעיר  ותשובות מרבי  אליהו, שאלות  דבר  ספר 
ווארשא,  טרלא.  וק"ק  וואנוואליץ  האבד"ק  פולאב, 

תרמ"ד 1884. 
בדפים לפני השער חתימות רבי "מאיר שפירא האבד"ק 
ור"מ פיעטרקוב" וחותמות של "ישיבת חכמי לובלין". 

הגהות בכת"י בדפים סה, סו.
הגאון רבי מאיר שפירא )תרמ"ז- תרצ"ד(, ראש ישיבת 
הרבנים  ומגדולי  היומי  הדף  מחולל  לובלין"  "חכמי 

זבדורו, חבר מועצת גדולי התורה, כיהן ברבנות בפיע
טרקוב ולובלין.

]4[, 248 עמ'. 31 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $300
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3�1. Devar Eliyahu – Signatures 
and Glosses by Rabbi Shapiro of 
Lublin  
Sefer Devar Eliyahu, response by Rabbi Eliyahu 
of Pulawy, Vonvolitz and Tarla. Warsaw, 1884.
On leaves preceding title-page are signatures of 
Rabbi "Meir Shapiro Pietrekov" and ink-stamps 
of "Yeshivat Chachmei Lublin". Handwritten 
glosses on leaves 65-66.
Rabbi Meir Shapiro (1887-1934), served as 
dean of Yeshivat Chachmei Lublin, founder of 
the Daf Yomi movement, and was one of the 
leading rabbis of his time. He was a member of 
Mo'etzet Gedolei HaTorah, and also served as 
Rabbi in both Pietrekov and Lublin.
[4], 248 pages. 31cm. Very good condition. Old, 
worn out binding.

Opening Price: $300

3�2. שו"ת בית הלוי - הטופס של רבי 
רפאל שפירא מוואלוז'ין 

הלוי  דוב  יוסף  מרבי  ראשון,  חלק  הלוי,  בית  שו"ת 
סולובייציק. עם תשובות רבי חיים מוואלוז'ין. ווילנא, 

תרכ"ג 1863. מהדורה ראשונה.
ליב  מוהר"א  בהגאון  "רפאל  רבי  של  רבות  חותמות 

שפירא. העובד עבודת התורה בוולאזין".
הגאון רבי רפאל שפירא ראש ישיבת וואלוזין )תקצ"ז-
תרפ"א( בנו של רבי אריה ליב אב"ד קובנא וחתנו של 
כיהן  ובהתמדתו.  בגאונותו  נודע  מוואלוזין.  הנצי"ב 
פרש  הלוי"  שה"בית  לאחר  וואלוזין,  ישיבת  בראשות 
מראשות הישיבה ועבר לכהן כרבה של סלוצק. לימים 
נעשה רבי רפאל מחותנו של בעל "בית הלוי", כשבתו 
מחבר  )הגר"ח,  סולובייציק  הלוי  חיים  לרבי  נישאה 

"חידושי רבינו חיים הלוי"( בנו של ה"בית הלוי".
פח דף. 30 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, כתמים ופגעי שימוש 

ונייר דבק. פגעי עש קלים. כריכה חדשה.

פתיחה: $180

3�2. Bet Ha-Levi Responsum 
– Copy of Raphael Shapira of 
Volozhin  
Bet Ha-Levi Responsum, Part One, by Rabbi 
Yosef Dov Ha-Levi Soloveitchik. With respons-
es by Rabbi Chaim of Volozhin. Vilna, 1863. 
First Edition.
Many ink stamps by Rabbi "Raphael Leib 
Shapira… Volozhin".
The Ga'on Rabbi Raphael Shapira Rosh Yeshiva 
of Volozhin (1836-1921) Son of Rabbi Aryeh Leib 
Av-Beit-Din Kovna and son in law of the Netziv 
of Volozhin. An outstanding Ga'on known for 
his diligence. Became Rosh Yeshiva in Volozhin, 
after the Beit Ha-Levi moved to serve as Rabbi 
of Slutzk. Later, Rabbi Raphael's daughter mar-
ried the Beit Ha-Levi's son, Rabbeinu Chaim 
Ha-Levi Soloveitchik (Hagrach, author of 
"Chidushei Rabbeinu Chaim Ha-Levi").
88 leaves. 30cm. Dry paper, fair condition, stains 
and usage damages and some scotch- tape. Slight 
moth damages. New binding.

Opening Price: $180
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3�3. נחלת שבעה – ברלין, תקכ"ג 
- חתימות 

נחלת שבעה עם הגהות ממהדורא בתרא, רבי שמואל 
הלוי. ברלין, ]תקכ"ג 1763[. 

זהערות קצרות בכ"י בגוף הספר. רישומים בדפים הפני
מיים של הכריכה.

בדף השער מודבק פתק בגרמנית "שמואל דויטשלנדר... 
ושרידי  ב'  יט  בדף  עתיקה  חותמת  הונגריה".  ּפּוצוֹ... 
חותמת בשער: "שמואל דייטשלאנדר". מול דף השער 
פערל"  אפרים  בן  "יהושע  בעפרון  בעלים  רישום 

]ההערה בדף קג ב' כנראה ממנו[.
רב   ,)19100 הרבנים  )אוצר   - דויטשלנדר  שמואל  רבי 
בפובא, מחבר "מורה הלוי"; יתכן גם שהכותב הוא ד"ר 
"בית  ממייסדי  חינוך  איש  דויטשלנדר,  )לאו(  שמואל 

יעקב". 
בלויים.  מהדפים  חלק  בינוני.  מצב  ס"מ.   20 דף,  קטו   ,]1[

קמטים בפינות. קרע חסר בדף השער. כריכה שבורה, בלויה 

וחסרה חלקית.

פתיחה: $100

3�3. Nachalat Shiv'ah – Berlin, 
1763 – Signatures 
Nachalat Shiv'ah with glosses By Rabbi Shmuel 
Ha-Levi. Berlin, 1763.
Handwritten short comments within the book. 
Notes on inner leaves of binding.
A note in German is pasted to title-page "Shmuel 
Deutschlander…Putso…Hungary". Ancient 
ink-stamp on leaf 19 B, and traces of ink-
stamp on title-page, "Shmuel Deutschlander". 
Opposite title-page owner's name written in 
pencil "Yehoshua Ben Ephraim Perl" [note on 
page 103 B, probably by him].
Rabbi Shlomo Deutschlander – (Otzar 
Harabbanim 19100), rabbi of Puba, author of 
"Moreh Ha-Levi"; possible that the writer is Dr. 
Shmuel (Leo) Deutschlander, educator and one 
of the founders of "Beit Ya'akov".
[1], 115 leaves, 20cm. Fair condition. Part of the 
leaves are worn out. Creased corners. Torn title-
page. Binding broken, worn out and partially 
missing.

Opening Price: $100

��3. ערוך השולחן - חותמות רבי מנחם 
קרקובסקי אב"ד נובהרדוק

זספרי "ערוך השולחן", מהגאון רבי יחיאל מיכל עפש
טיין אב"ד נובהרדוק. אורח חיים א-ב-ג, יורה דעה עד 
וחושן משפט א-ב. מהוצאות  ר', אבן העזר א-ב  סימן 
שונות )ראשונה, שניה ושלישית(. וורשא ופיעטרקוב, 

תרנ"ז-תער"ב )1897-1912(.
של  ורוסית  בעברית  מפוארות  חותמות  הכרכים  בכל 
)קראקאווסקי(  קראקאוויאק  במוהרצ"ה  "מנחם  רבי 

אב"ד ור"מ דנאווהרדק". 
הגאון רבי מנחם קרקובסקי )תר"ל-תר"צ, אוצר הרבנים 
13288(, בעל "עבודת המלך", מגדולי תלמידי רבי חיים 
מפרוזני.  פיינשטיין  הלוי  אליהו  רבי  חתן  מבריסק. 

על  עלה  תרע"א  ובשנת  תרנ"ה  משנת  ברבנות  כיהן 
"ערוך  בעל  המחבר  מקום  על  נובהרדוק  רבנות  כסא 
השולחן". בשנת תרע"ח נתמנה למו"ץ ומגיד בווילנא, 

זוהיה מגדולי רבני העיר יחד עם רבי חיים עוזר וה"מר
חשת". )ראה אודותיו חומר מצורף(.

8 כרכים, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $100
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3��. Aruch Ha-Shulchan 
– Ink Stamps by Rabbi Menachem 
Krakovsky of Novardok  
"Aruch Ha-Shulchan" books, by the Ga'on 
Rabbi Yechiel Michal Epshtein of Novardok. 
Orach Chaim A-B-C, Yoreh Dea to Chapter R', 
Even Ha-Ezer A-B and Choshen Mishpat A-
B. Different editions (first, second and third). 
Warsaw and Pietrekov, 1897-1912.
Ink stamps of distinction in Hebrew and Russian 
appear in all books by "Rabbi Menachem 
Krakovsky of Novardok".
The Ga'on Rabbi Menachem Krakovsky (1870-
1930, Othzar ha-Rabanim 13288), author of 
"Avodat Ha-melech", a foremost disciple of 
Rabbi Chaim of Brisk. Son in law of Rabbi 
Eliyahu Ha-Levi Feinstein of Prozhni. Served 
in rabbinate as of 1895 and in 1911 was ap-
pointed as chief rabbi of Novardok as successor 
of the author of the "Aruch Ha-Shulchan". In 
1918 was appointed as Maggid in Vilna, and 
was one of the leading rabbis of the city with 
Rabbi Chaim Ozer and the "Marcheshet". (See 
enclosed material).
8 volumes, various sizes and conditions.

Opening Price: $100

3�5. יסוד הניקוד – אמשטרדם, ת"ץ 
- חתימת המהרי"ץ )מהר"י צאלח(

יסוד הניקוד, על דקדוק לשון הקדש, רבי שלמה זלמן 
האנאו. אמשטרדם, ]ת"ץ 1730[. 

בדף השער חתימת המהרי"ץ "קנין הצעיר יחיא נ"י --- 
בכה"ר יוסף צאלח - - -". 

אוצר  )תקס"ד-תרי"ט,  המהרי"ץ   - צלאח  יחיא  רבינו 
מגדולי  ה-19,  במאה  תימן  רבני  גדול   ,)9119 הרבנים 
רב  להיות  נתמנה   43 בן  בהיותו  האחרונים.  הפוסקים 
ראשי וראב"ד לכל קהילות תימן. סמכותו הוכרה בכל 
עדת  מבני  רבים  נוהגים  היום  ועד  עוררין,  ללא  תימן 
השו"ע  על  הגהותיו  ראה  ופסקיו.  מנהגיו  לפי  תימן 

בפריט 378.  
]4[, פב דף, 21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. נזקי-עש. שרידי 

כריכה עתיקה, בלויה ומנותקת. 

פתיחה: $800

3�5. Yesod Hanikkud 
– Amsterdam, 1730 – Signature of 
Maharitz (Salach)  
Yesod Hanikkud, on the grammar of the Holy 
Language, by Rabbi Shlomo Zalman Hanau. 
Amsterdam, 1730.
Signature of the Maharitz on title-page.
Rabeinu Yichye Salach – the Maharitz (1804-
1859, Otzar Harabbanim 9119), the leading 
rabbi in Yemen in the 19th century, and one 
of the leading halachic authorities in the last 
generations. At the age of 43 he was appointed 
Chief Rabbi of all Yemenite communities. His 
authority was accepted in Yemen unanimously, 
and up to this date many Yemenites act accord-
ing to his rules. See his Shulchan Aruch glosses 
item number 378.
[4], 82 leaves, 21.5cm. Fair condition. Stains. 
Moth damages. Remnants of ancient binding, 
worn out and detached.

Opening Price: $800

Detail from Item 345פרט מתוך פריט 345
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��3. שו"ת מהרח"ש, שאלוניקי, תי"א 
- חתימות והגהות רבי אברהם אמיגו

שאלות ותשובות, על אבן העזר, מהרב הגדול רבי חיים 
שבתי )מהרח"ש(, שאלוניקי, תי"א )1651(.

חתימות והגהות: בדף א: "לעבודת קוני קניתיו, הצעיר 
כת"י  באותו  בספר  רבות  הגהות  ס"ט".  אמיגו  אברהם 

)רובן קצוצות(. 
1610-1683(, מגדולי הפוז  רבי אברהם אמיגו )ש"ע-תמ"ג
סקים והמקובלים בדורו בטורקיה ובירושלים, מתלמידי 
המקובל רבי יעקב צמח. כאשר בא שבתי צבי לירושלים 

זבשנת תכ"ד עמד רבי אברהם אמיגו בראש חכמי ירוש
לים שיצאו למלחמה נגדו. רבי אברהם היה גם שליחם 
העזתי  נתן  אצל  לברר  לעזה,  וונציה  קושטא  רבני  של 
את מהות השבתאות, מסקנותיו משליחות זו התפרסמו 

ברחבי העולם היהודי. ראה אודותיו חומר מצורף.
- רבי חיים  "הצעיר חנ"א הי"ו"  בעמוד השער חתימת 
מגדולי   )1774-1861 )תקל"ד-תרכ"א  אבועלפיא  ניסים 
"ראשון  במשרת  כיהן  תרט"ו  משנת  טבריה.  חכמי 

לציון" ]רב ראשי[ בירושלים.
ה'  "מאת  מפוארת  מזרחית  חתימה  ההקדמה  בעמוד 

היתה לי הספר... הצעיר ]נבון?/דנון?[ ס"ט".
]2[, רכב דף, 29 ס"מ. נייר בהיר איכותי, מצב בינוני, פגעי עש, 

כתמים, בלאי בפינה עליונה של הדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $�50

3��. Maharchas Responsum, 
Salonika, 1651 – Signatures and 
Glosses Rabbi Avraham Amigo  
Responsum on Even Ha'ezer by Rabbi Chaim 
Shabtai (Maharchash), Salonika, 1651.
Signatures of Rabbi Avraham Amigo, and many 
glosses in is handwriting, mostly cropped.
Rabbi Avraham Amigo (1610-1683), one of the 
foremost halachic authorities and kabbalists in 
his generation, in Turkey and Jerusalem, disciple 
of the kabbalist Rabbi Ya'akov Tzemach. When 
Shabtai Tzvi came to Jerusalem in 1664, Rabbi 
Avraham Amigo led the Rabbis who opposed 
him. Rabbi Avraham was also the emissary of the 
Rabbis of Constantinople and Venice to Gaza, 
to find out from Nathan of Gaza about Shabtai 
Tzvi's true nature. His conclusions from this visit 
were publicized throughout the Jewish world. 
See more about him in enclosed material.
One the title-page, the signature of Rabbi 
Chaim Nissim Abalafia (1774-1861) appears. 
He was on Tiberius's leading rabbis. From the 
year 1815, he served as Rishon Litzion Chief 
Rabbi in Jerusalem. 
On the introduction page, there is an elaborate 
oriental signature of [Navon? Danon?].
[2], 222 leaves, 29cm. Light, high quality paper, 
fair condition, moth damages, stains, top corner 
of pages is worn. New binding. 

Opening Price: $�50

3�7. מקרא קודש / דברי מרדכי - ספרי 
בקשות מארם צובא - חתימות והוספות 

בכת"י 

הבוקר.  באשמורת  הנאמרות  הבקשות  קודש,  מקרא 
השיר  שער  הקדמת  עם   )1873( תרל"ג  צובה,  ארם 
מרבי מרדכי עבאדי. כרוך עם דברי מרדכי, מרבי מרדכי 
עבאדי, ארם צובה, תרל"ג. שירי קודש לפי לחני מקאם 
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3�7. Mikra Kodesh – Dirvei 
Mordechai – Supplication Book 
from Aleppo – With Signatures 
and Handwritten Additions  
Mikra Kodesh, Supplications for the Early 
Morning. Aleppo, 1873, with Sha'ar Hashir 
(Gate of Song) Introduction by Rabbi Mordechai 
Abadi. Bound together with Divrei Mordechai, by 
Rabbi Mordechai Abadi, Aleppo, 1873. Liturgical 
poems (piyutim) with known oriental tunes.
Signature on title-page of Shaul Matuk Katzin 
ben Avraham, and ink-stamp of Shlomo Katzin 
– Jerusalem. On leaf 19 there is a  long owner's 
inscription - Avraham ben Bechor Yehuda 
Katzin…
On the leaf before the title-page, there is a hand-
written index of all of the piyutim. Throughout 
the book there are handwritten markings for 
the poets. On leaf 24 of Divrei Mordechai, there 
is another piyut added in handwriting. 
Rabbi Avraham ben Rabbi Bechor Yehuda 
Katzin was born n Aleppo in 1811, came to 
live in Jerusalem in 1890, and died in 1897 
(see Lak'doshim Asher Ba'aretz, Jerusalem 
1980. Letter 471). His son Rabbi Shaul Katzin, 
author of Kelilat Shaul was born in 1864, came 
to Jerusalem in 1891, served as shaliach tzib-
bur in the kabalist Rechovot Hanahar Yeshiva, 
were the Rav Hasadeh was Rabbi. Died in 1917. 
His sons are Rabbi Shlomo Katzin, dayan in 
Tel Aviv, Rabbi Avraham Katzin of Mexico, 
and Rabbi Ya'akov Katzin of the Shaarei Tzion 
community in the USA. (See: Lakdoshim Asher 
Ba'aretz, Letter 483).
12, 60 leaves, 28 leaves, 14cm. Good-fair condi-
tion, slightly worn and torn. Original binding 
with a leather spine.

Opening Price: $120

)ניגונים( מזרחיים ידועים.
בכמהר"ר  קצין  מעתוק  שאול  "הצעיר  בשער  חתימה 
אברהם קצין" וחותמת "שלמה בהר"ש קצין ירושלים". 
בדף יט רישום בעלות ארוך: "הצעיר אברהם בכמוהר"ר 

בכור יאודה קצין. מקנת כספי מנאת אליהו עבאדי...".
הפיוטים.  כל  של  בכת"י  מפתחות  השער  לפני  בדף 
המשוררים.  לשימוש  בכת"י  סימונים  הספרים  לאורך 

בדף כד בדברי מרדכי הוספת שיר בכת"י.
בחאלב  נולד  קצין,  יהודה  בכור  רבי  בן  אברהם  רבי 
)ראה:  תרנ"ז  נפטר  תר"ן,  לירושלים  עלה  תקע"א, 
תע"א(.  אות  תש"ם,  ירושלים  בארץ,  אשר  לקדושים 
בנו רבי שאול מעתוק קצין, בעל "כלילת שאול" נולד 
תרכ"ד, עלה לירושלים תרנ"א, כיהן כשליח ציבור אצל 
הרב השד"ה בישיבת המכוונים "רחובות הנהר". נפטר 
רבי  דיין בתל אביב,  רבי שלמה קצין  בניו הם  תרע"ז. 
אברהם קצין ממכסיקו ורבי יעקב קצין רבה של קהלת 
אשר  לקדושים  )ראה:  הברית.  בארצות  ציון"  "שערי 

באר"ץ, אות תפג(.
שימוש  סימני  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   14 דף,  כח  דף;  ס  יב, 

וקרעים. כריכה מקורית עם גב עור, מעט בלויה.

פתיחה: $120

3�8. נהר שלום - אמשטרדם, 1775 
- חתימות

ספר נהר שלום, על ש"ע אורח חיים, רבי שבתי וינטורה 
]תקל"ה,  אמשטרדם,  איספאלטרו.  דק"ק  ור"מ  אב"ד 

1775[. מהדורה יחידה.
הסכמות רבות: רבי שאול מאמשטרדם, רבי שאול הלוי 

מהאג, מהרי"ט אלגאזי ועוד.
חתימת בעלים: "לה"ו הצעיר אחי"ם ס"ט" - הגאון רבי 
מחכמי   ,)1056 הרבנים  )אוצר  מוסאפיא  חי  אברהם 

זטורקיה וירושלים. בן רבי חיים יצחק אב"ד אישפלא
טרו. ספרו "תהלה לדויד" על תהילים )ליוורנו תרכ"ז( 
וחסד"  "חיים  אביו  של  בספרו  גם  נדפסו  וחידושיו 

)ליוורנו תר"ד(.
"ע"ה אברהם עזריאל ס"ט" - מחכמי  חותמות בעלים: 
ירושלים, בנו של הראשון לציון רבי אהרן עזריאל בעל 
"כפי אהרן". ראה אודותיו בספר "תשע דורות למשפחת 

עזריאל בירושלים".
בדפים  קלות  פגיעות  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   31 דף.  רב   ,]6[

בודדים. כריכת קרטון בלויה.

פתיחה: $120
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3�8. Nahar Shalom, Amsterdam, 
1775 – Signatures 
The book Nahar Shalom, on Shulchan Aruch 
Orach Chaim. By Rabbi Shabtai Vintura, Rabbi 
of Ispaltro. Amterdam, [1775]. Only edition.
Many approbations: Rabbi Shaul of Amsterdam, 
Rabbi Shaul Ha-Levi of Haag, Maharit Algazi 
and more.
Owner's signature: Rabbi Avraham Hai 
Musafya (Otzar Harabbanim 1056), of the 
sages of Turkey and Jerusalem. Son of Rabbi 
Chaim Yitzchak, Rabbi of Ispaltro. His book 
Tehila Lidavid on Tehillim (Livorno 1867) and 
his novellae were published also in his father's 
book, Chaim Vachesed (Livorno 1844).
Owner's ink-stamp: Rabbi Avraham Azriel, 
son of the Rishon Litzion Rabbi Aharon Azriel, 
author of Kapei Aharon. See about him in the 
book "Nine Generations to the Azriel Family in 
Jerusalem".
[6], 202 leaves. 3cm. Very good condition. Slight 
damage on few leaves. Worn cardboard cover.

Opening Price: $120

349

350

3�9. פי צדיק, ליוורנו - חתימות
הפרשיות.  סדר  על  וחדושים  דרושים  צדיק,  פי  ספר 
מרבי מימון יאפיל, ר"מ ור"מ ]ריש מתא וריש מתיבתא[ 

בעיר ארגי"ל. ליוורנו, ]תקי"ט 1759[. 
רישומים וחתימות: הגהת דרוש ]קצוצה[ בדף השער. 
רישומים וחתימות מזרחיות נאות בשער ובתוך הספר 
באגדאד".  פה  החותם  מרדכי,  ששון  בר  "]משה?[  של 
מרדכי  ששון  רבי  המקובל  הגאון  של  בנו  שזה  ]יתכן 
בגדד  חכמי  מגדולי  ששון",  "קול  בעל  )שנדוך(,  משה 
באמצע המאה ה-19[. "קדש הצעיר מאיר שלמה פרחי 

ס"ט". "ואני גואל אחרון קניתי אותו אלעזר אלישר".
]4[, צח דף. 29.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמים. פגיעות משוקח

מות בדף השער ובמספר דפים. כריכה חדשה מפוארת.

פתיחה: $250

3�9. Pi Zadik, Livorno – 
Signatures  
The book Pi Zadik, Novellae on Parshiot. By 
Rabbi Mimon Yappil, city rabbi and yeshiva 
teacher in Argeil. Livorno, 1759.
Inscriptions and signatures: [cropped] homi-
letic gloss on title-page. Inscriptions and nice 
oriental signatures on title-page and inside 
book of "[Moshe?] Bar Sasson Mordechai, 
signing here, Baghdad". [Possibly son of Rabbi 
Sasson Mordechai Moshe (Shendoch), author of 
Kol Sasson, one of the leading sages in Baghdad 
in mid-19th century]. "Belongs to Meir Shlomo 
Farchi". "I, the last redeemer, purchased it. 
Elazar Elyashar". 
[4], 98 pages. 29.5cm. Fair condition, stains. 
Restored damages on title-page and a few leaves. 
New elaborate binding.

Opening Price: $250

350. אשל אברהם – פרנקפורט דמיין, תק"ז 
– חתימות רבי יחיאל מיכל מגלוגא ורבי יוסף 

בורגיל

אשל אברהם עם הגהות אהל משה, רבי אברהם ברודא. 
פרנקפורט דמיין, ]תק"ז 1747[.

זחידושי הלכות וחידושי פוסקים. הסכמות רבני הספר
דים באמשטרדם, רבי יעקב יושע מקראקא ]בעל "פני 

יהושע"[, רבי יהונתן אייבשיץ ואחרים. שער מעוטר.
חתימה בדף השער "יוסף בורגיל ס"ט", בעמוד האחרון 
סגל  מיכל  "יחיאל  רבי  בחתימת  ארוך  בעלות  רישום 

מגלוגא רבתי". 
תקע"ט,  )נפטר  מגלוגא  סג"ל  הלוי  מיכל  יחיאל  רבי 
איזנשטאט.  ואב"ד  בוינה  דיין   ,)9261 הרבנים  אוצר 
חידושיו יצאו בספר "חוט המשולש בשערים" ב"שער 
המים", )תשובות אליו שו"ת חתם סופר או"ח סימן מ' 
וסימן פ'(. תלמידו המפורסם הוא רבי דוד דייטש בעל 
"אהל דוד". בנו רבי משה גלוגא אב"ד צעלים )הונגריה( 

חתנו של ה"אור חדש" - ראה חומר מצורף.
תוניס,  מחכמי  בערך(,  )תק"ן-תר"ל  בורגיל  יוסף  רבי 

בעל "ויקן יוסף" ו"זרעא דיוסף".
]2[, ר דף, 32.5 ס"מ. מצב טוב. נזקי-עש עם פגיעות מזעח

ריות בטקסט. נייר עבה. כריכת קרטון. 

פתיחה: $150
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351

350. Eshel Avraham – Frankfurt 
am Main, 1747 – Signatures by Rabbi 
Yechiel Michal of Glogau and 
Rabbi Yosef Burgil  
Eshel Avraham with Ohel Moshe glosses, Rabbi 
Avraham Broda. Frankfurt am Main, 1747.
Halachic novellae and adjadicators' novel-
lae. Approbations by Sephardi Rabbis in 
Amsterdam, Rabbi Ya'akov Yosha of Krakow 
[author of "Pnei Yehushua"], Rabbi Yehonatan 
Eibshitz and others. Illustrated title-page.
Signature on title-page "Yosef Burgil", on 
last page long owners listing signed by Rabbi 
"Yechiel Michal Segal of Glogau".
Rabbi Yechiel Michal Ha-Levi Segal of Glogau 
(died 1819, Otzar Harabbanim 9261), Dayan 
in Vienna and Av-Beit-Din of Eisenstadt. His 
novellae were published in the book "Chut Ha-
Meshulash be-Shearim" in "Sha'ar Ha-Mayim", 
(response to him in Chatam Sofer Responsum, 
Orach Chaim, chapter 40 and chapter 80). His 
famous disciple was Rabbi David Deutsch, 
author of "Ohel David". His son Rabbi Moshe 
Glogau Av-Beit-Din Tzelim (Hungary) son in 
law of "Or Chadash" – see enclosed material.
Rabbi Yosef Burgil (1789-1870), one of the 
sages of Tunisia, author of "Vayiken Yosef" and 
"Zara'a de-Yosef".
[2],110 leaves, 32.5cm. Good condition. Moth 
damages with minor damages to text. Thick 
paper. Cardboard binding.

Opening Price: $150

351. הלכות קטנות / קרבן השלמים 
– חתימות

ספר הלכות קטנות – שו"ת לרבי ישראל יעקב חאגיז. 
ונציה, ]תס"ד 1704[.

משה  לרבי  וחידושים  דרשות  חגיגה,  קרבן  עם:  כרוך 
גאלאנטי. ונציה, ]תס"ד 1704[.

וחתימת  בורלא  ניסים  יוסף  רבי  חתימת  השער  בדף 
וחתימת  קצוצה  הגהה  הספר,  בדפי  נבון.  יאודה  רבי 

בעלים נוספת.
ירו ראב"ד  )תקפ"ח-תרס"ג(,  בורלא  ניסים  יוסף  זרבי 

שלים, חיבר ספרים רבים. היה חותם לפעמים בקיצור 
"ני"ב ס"ט", לפנינו חתימתו המליאה. 

)נפטר  השני  יהודה  רבי  כנראה  הוא  נבון,  יהודה  רבי 
כיהן  האחרונה  בשנתו  ירושלים,  רבני  מגדולי  תר"ה(, 

כראשון לציון.
]4[, עא, ]9[; נה, ]1[ דף, 25 ס"מ. מצב טוב. דף השער קרוע 

מעט בחיבורו. כתמים. נזקי-עש קלים עם פגיעות בטקסט. 

קרבן  ספר  דפי  כל  בתחתית  משתנה  בגודל  עש  פגיעת 

חגיגה והכריכה, ללא חסרון בטקסט. 

פתיחה: $200

351. Halachot Ketanot / Korban 
Hashlamim – Signatures
The Halachot Ketanot book contains the re-
sponsum of Ya'akov Chagiz. Venice 1704.
Bound with: Korban Chagiga, Sermons and 
Novellae by Rabbi Moshe Galanty. Venice 1704.
The title-page is signed by Rabbi Yoseph Nissim 
Burla and Rabbi Yuda Navon. Inside the book 
there are some notes and signatures of addi-
tional owners. 
Rabbi Yoseph Nissim Burla (1818-1903), Av-
Beit-Din in Jerusalem, wrote many books. He 
sometimes signed his name with initials only; 
here we have his full signature.
Rabbi Yehuda Navon seems to be the second 
Rabbi Yehuda (died 1845), a leading rabbi 
in Jerusalem, who served as Rishon Letzion 
during the last year of his life.
[4], 71, [9]; 55, [1] page, 25cm. Good condition. 
Title-page slightly torn. Stains. Light moth holes 
with some damage to text. Varying amounts 
of moth damage at the bottom of the Korban 
Chagiga book and its binding, none of the text is 
missing.

Opening Price: $200
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353. מטה אפרים – זולקווה, תקצ"ה 
– חתימות

אלול  ומנהגי  דיני  למטה,  אלף  עם  אפרים  מטה  ספר 
זולקווה,  מרגליות.  זלמן  אפרים  רבי  נוראים.  וימים 

תקצ"ה 1834. מהדורה ראשונה.
אחרית  עד  הביקור  ימי  וחוקים... מראשית  "משפטים 

צום כיפור... גם דיני קדיש...".
בדף השער ובדף יח חתימה בכתב-יד ספרדי רבי "יוסף 
חתימה  השני  ובדף  ריינר"  לייב  "וואלף  חותם  חלפון", 
בכ"י של רבי "יעקב חי זריהן" )רבה הראשי של טבריה(. 
ונזקי-עש  כתמים  בינוני-טוב.  מצב  עבה.  נייר  ס"מ.   22.5

כריכה  הראשונים.  הדפים  של  הפנימיים  בשוליים  קלים 

מנותקת, ללא גב כריכה

פתיחה: $120

�35. פתח בית דוד – שאלוניקי, תק"ו 
– חתימה והגהות

וחושן  העזר  מאבן  ותשובות  שאלות  דוד,  בית  פתח 
המשפט, רבי יוסף בן דוד בן שבתי משלוניקי. שלוניקי, 
על  א'  )חלק  דוד  בית  ספר  של  ב'  חלק   .]1746 ]תק"ו 

אורח חיים ויורה דעה(.
בדף השער חתימה "זה הספר שלי הצעיר אליה עניו". 

רבי אליהו עניו, מגדולי רבני קושטא. תלמיד רבי אליהו 

353. Mateh Ephraim – Zolkwa, 
1834 - Signatures  
Sefer Mateh Ephraim with Eleph Le-Mateh, 
laws of Elul and the high holidays. Rabbi 
Ephraim Zalman Margaliot. Zolkwa, 1834. 
First Edition.
On the title-page and on leaf 18, signature in 
Sephardi handwriting by Rabbi "Yosef Chalfon", 
stamp of "Wolf Leib Rainer" and on second 
leaf, signature in Rabbi Ya'akov Chai Zarihan's 
handwriting (Chief Rabbi of Tiberias).
22.5cm. Thick paper. Good-fair condition. Stains 
and slight moth damages to inner margins of first 
leaves. Detached binding, no spine.

Opening Price: $120

352. Shir Ha-Shirim and Kohelet 
– Livorno, 1853 – Signature of 
Ya'akov Antebi 
Sir Ha-Shirim and Kohelet with "Metzudat 
David" and "Metzudat Zion" commentaies, 
Rabbi Yechiel Hillel Altshuler. Livorno, 1853.
On the title-page there are owner's signatures 
from Aleppo: "The young Moshe Yaudah"; "last 
purchaser…the young Ya'akov Antebi". Over 
the leaf of title-page a printed note is pasted "I, 
the young Ya'akov Antebi dedicated this book 
to Ahava and Achva Association for remem-
brance of my father Avraham Antebi and his 
daughter Flor".
58 leaves, 19cm. Good condition. Moth-holes to 
inner margins. Last leaf and back cover partly 
detached. Binding is not original. 

Opening Price: $150

352

353

352. שיר השירים וקהלת – ליוורנו, תקצ"ה 
– חתימת רבי יעקב ענתבי

זשיר השירים וקהלת עם פירושי "מצודת דוד" ו"מצו
ליוורנו, ]תקצ"ה  יחיאל הלל אלטשולר.  ציון", רבי  דת 

.]1835
בדף השער חתימות-בעלים מארם צובא: "הצעיר משה 
בכה"ר יאודה ס"ט"; "גואל אחרון... הצעיר יעקב ענתיבי 
מודפסת  פתקה  מודבקת  השער  לדף  מעבר  ס"ט". 
"קודש לה', אני הצעיר יעקב ענתבי הקדשתי זה הספר 
לחברת אהבה ואחוה לעלוי נר"ן מר אבי ועט"ר אברהם 

ענתבי ובתו פלור בת גמילה". 
הפנימיים.  בשוליים  נקבי-עש  טוב.  מצב  ס"מ.   19 דף,  נח 

לא  כריכה  חלקית.  מנותקים  אחורית  וכריכה  אחרון  דף 

מקורית. 

פתיחה: $150
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35�. Petach Beit David 
– Salonika, 1746 – Signatures and 
Glosses  
Petach Beit David, responsum on Even Ha-Ezer 
and Choshen Ha-Mishpat, by Rabbi Yosef Ben 
David Ben Shabtai of Salonika. Salonika, 1746. 
Part B of Sefer Beit David (Part A is on Orach 
Chaim and Yoreh De'ah).
Signature on title-page: "this is my book, 
Eliyahu Anav".
Rabbi Eliyahu Anav, a leading rabbi in 
Constantinople. Disciple of Rabbi Eliyahu 
Palombo, in 1804 signed first amongst the 
disciples of Rabbi Eliyahu Palombo on the in-
troduction to his book "Yad Ha-Melech". Rosh 
Yeshivah and Dayan of Balat. Served as chief 
rabbi of Constantinople in 1826. Died in 1832.
Few glosses in Sephardi handwriting.
[2],96; 158 leaves, 28cm. Good condition. Thick 
paper and colored edging. Moth damages to bor-
ders, no damage to text. Moisture marks.

Opening Price: $200

356 355 354

355. שו"ת דברי יוסף, ליוורנו - חתימות
אירגאס.  יוסף  רבי  מהגאון המקובל  יוסף,  דברי  שו"ת 

ליוורנו, ]תק"ב 1742[.
אברהם  אע"ה  אותו  "קניתי  בעלות:  ורישומי  חתימות 

355. Divrei Yosef Responsum – 
Livorno – Signatures  
Divrei Yosef Responsum, by the Kabbalist 
Ga'on Rabbi Yosef Irgas. Livorno, 1742.
Signatures and owners' inscriptions: "bought it 
from Avraham Mansano" [leading rabbi in Fez, 
disciple of Rabbi Shmuel Elbaz. See enclosed 
material]. Signature on leaf I.
[1], 110 leaves. 30.5cm. Fine quality paper, wide 
margins. Fair condition, moth damages and 
stains. Old worn binding.

Opening Price: $100

רבי  בין תלמידי  פאלומבו, בשנת תקס"ד חתם ראשון 
ראש  המלך".  "יד  לספרו  על הקדמה  פאלומבו  אליהו 
ראשי  כרב  כיהן  תקפ"ו  בשנת  בבאלאט.  ודיין  ישיבה 

בקושטא. נפטר בשנת תקצ"ב. 
הגהות בודדות בכתב-יד ספרדי בדפי הספר.

וחיתוך- עבה  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,  קנח  צו;   ,]2[

בטקסט.  פגיעה  ללא  בשוליים,  נזקי-עש  צבעוני.  דפים 

כתמי-רטיבות.

פתיחה: $200

רבי  תלמיד  פאס,  חכמי  ]מגדולי  יס"ט"  מאנסאנו 
חיבורים  הרבה  והשאיר  תקמ"א  נפטר  אלבז,  שמואל 
אחריו בכת"י. ראה אודותיו חומר מצורף[. בדף א' הוא 

חותם "ע"ה אי"ם ס"ט". 
רחבים.  שוליים  איכותי,  בהיר  נייר  ס"מ.   30.5 דף.  קי   ,]1[

מצב בינוני, פגעי עש וכתמים. כריכה ישנה בלויה.

פתיחה: $100

�35. לבנון – גן נעול – אמשטרדם, תקכ"ה 
– חתימה

לבנון – גן נעול, ביאורים על הלשון העברית ושורשיה, 
וויזל. אמש זמשחקי-מלים ומליצות, רבי נפתלי הירץ 

מהדורה  בלבד.  א'  )חלק(  בית   ,]1765 ]תקכ"ה  טרדם, 
ראשונה.

החכם   ---" קצוצה  בעלים  חתימת  השער  דף  בראש 
המחבר, הצעיר מרדכי בכ"ר יצחק תמה ס"ט". רבי מרדכי 
בן יצחק תמה, מתרגם שו"ת הרמב"ם מערבית לעברית 
בספר "פאר הדור". ספר זה ראה אור באותה שנה ובאותו 
בית-דפוס, לכן סביר להניח כי חלקה העליון, הקצוץ, של 

החתימה היה ]"קבלתי הספר מאת..."[.
]4[, כא, צב, צד-צו, צח-קא ]צ"ל: ק[, ]1[ דף, 20 ס"מ. מצב 

טוב. דף השער בלוי ומוכתם, משוקם בנייר-דבק.

פתיחה: $120
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357. רבי אליהו לופיאן – שבעה ספרים 
מספרייתו

1. ספר תורת האדם לרמב"ן. ורשה, תרל"ו 1876. בדף 
השער בכ"י: "זה שייך לה' אלי' בן-יעקב מלאמזיא" ובדף 

האחרון "שייך לי אליהו יעקב לאפיאן מלאמזיא".
זרעים(.  וסדר  נשים  )סדר  משניות  כרכי  2-3. שני 
וילנה, תרנ"ב 1891. בכרך סדר נשים חותמות "אליהו 
סדר  בכרך  פינסקי;  משפחת  וחותמות  לאפן"  בר"י 
פינסקי בלבד. בשני הכרכים  זרעים חותמות משפחת 
היה  המשניות  שאלו  מאשר  הח"מ  "אני  בכ"י:  מופיע 
זצוקל"ל,  לאפין  אליהו  ר'  הצדיק  הגאון  לסבי  שייך 

נכדו אריה פינסקי".
וחמש  תורה  חומשי  חמשה  על  יצחק  4-7. עקידת 
 .]1849 ]תר"ט  פרשבורג,  עראמה.  יצחק  רבי  מגלות, 
חלקים 2-5 בלבד )שמות עד דברים(. בארבעת הכרכים 
קלמן  וחתימות  לופין"  יעקב  ב"ר  "אליהו  חותמות 

35�. Levanon – Gan Na'ul 
– Amsterdam, 1765 – Signature 
Levanon – Gan Na'ul, commentary on the 
Hebrew language and its roots, word-games and 
poetic phrases, by Rabbi Naftali Hertz Weisel. 
Amsterdam, 1765, Part I only. First edition.
On top of title-page, there is a partial owners' 
signature "-– the author, Mordechai Yitzchak 
Tama". Rabbi Mordechai Ben Yitzchak Tama 
translated the Rambam's responsum from 
Arabic into Hebrew in the book "Pe'er Ha-Dor". 
Levanon – Gan Na'ul was published in the 
same year and the same printing press, so it is 
reasonable assume that the full signature said 
["I received this book from..."].
 [4], 21,92, 94-96, 98-101 [i.e. :100], [1] leaf, 20cm. 
Title-page stained and worn out, restored with 
scotch- tape.

Opening Price: $120

357. Rabbi Eliyahu Lopian – Seven 
Books from his Library  
1. Sefer Torat Ha'adam by the Ramban. Warsaw 
1876. On title-page handwritten: "Belongs to 
Hashem. Eliyahu son of Ya'akov of Lomza" and 
on the last page "Belongs to Eliyahu Ya'akov 
Lopian of Lomza".
2-3. Two volumes of Mishnayot (Tractates 
Nashim and Zera'im). Vilna 1891. In Tractate 
Nashim, ink-stamps "Eliyahu bar Y. Lapian" 
and ink-stamps of the Pinsky family; in the 
Tractate Zera'im, ink-stamps of the Pinsky 
family. In both volumes it is handwritten: "I 
verify that this Mishnayot belonged to my 
grandfather Rabbi Eliyahu Lopian, signed by 
his grandson Arye Pinsky".
�-7. Akeidat Yitzchak on the Torah and 5 
Megillot, by Rabbi Yitzchak Arama. Pressburg 
1849. Parts 2-5 only (Shemot through Devarim). 
All four volumes have ink-stamps "Eliyahu bar 
Ya'akov Lopian" and signatures of Kalman Zelig 
Pinsky. Sefer Bamidbar also has his handwrit-
ten signature. Leather-bound.
Rabbi Eliyahu Lopian 1876-1970 was an out-
standing Rabbi of the Mussar movement. He 
disseminated and taught Torah, was Rosh 
Yeshiva in Kelm and in Etz Chaim, London. 
Lived in Israel and became spiritual leader of 
K'far Chassidim Yeshiva.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $1000

357

זעליג פינסקי. בכרך ספר במדבר חתימתו גם בכתב-יד. 
כריכות-עור. 

תרל"ו,  נולד   )2136 הרבנים  )אוצר  לופיאן  אליהו  רבי 
נפטר תש"ל. מהבולטים ברבני תנועת המוסר. רב גאון 
ואחר- קלם  ישיבת  ראש  ומחנך.  תורה  מרביץ  וצדיק, 
וכיהן  כך ראש ישיבת "עץ חיים" בלונדון. עלה לארץ 
כמנהל רוחני בישיבת כפר חסידים. מחבר "לב אליהו". 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $1000
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358

358. ספרים בחתימת רבי צבי פסח פראנק
אברהם  בן  טוב  יום  ]רבי  הריטב"א  חידושי  1. ספר 

אשבילי[ על מסכת שבת. ורשה, ]תר"ם[ 1879.
2. שו"ת שפת הים, יחיאל מיכל וולפסון. וילנה, תרמ"ח 

 .]1888[
ורשה,  סנהדרין.  מסכת  על  הרמ"ה  חידושי  3. ספר 

תרנ"ה 1895. 
בתרא.  ממהדורא  הגהות  עם  שבעה  נחלת  4. ספר 

ורשה, תרנ"ח 1898. 
ראשון.  חלק  חיים,  אורח  על  השלחן  ערוך  5. ספר 

פיעטרקוב, תרס"ג 1903.
על כל הספרים חתימות הגאון רבי "צבי פסח פראנק" 
הערות  בחלקם  בעט.  או  בעפרון  ירושלים(  של  )רבה 

קצרות ממנו בכתב-ידו.
הרבנים  אוצר  )תרל"ג-תשכ"א,  פראנק  פסח  צבי  רבי 
17554(, מגדולי הפוסקים והרבנים בדורו. חתן בנו של 
רבי חיים יעקב שפירא ראב"ד ירושלים וממלא מקומו 
כחבר בית הדין של רבי שמואל סלנט משנת תרס"ח. 
תרצ"ה  משנת  בירושלים.  הרבנות"  "משרד  מייסד 
נדפסו  כתביו הרבים  ירושלים. חלקים מתוך  רבה של 
בעשרות כרכים בספרים: שו"ת הר צבי, מקראי קודש, 

מקדש מלך ועוד.

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $180

358. Books Signed by Rabbi Zvi 
Pesach Frank  
1. Book of novellae by Ritva [Rabbi Yom Tov 
Ben Avraham Ashvili] on Tractate Shabbat. 
Warsaw, 1879.
2. Responsa Sefat Ha-Yam, Yehiel Michal 
Wolfsohn. Vilna, 1888.
3. Book of novellae by the Ramah on Tractate 
Sanhedrin. Warsaw, 1895.
�. Sefer Nachlat Shiv'a with glosses from "latest 
edition". Warsaw, 1898.
5. Sefer Aruch Ha-Shulchan on Orach Chaim, 
Part I. Pietrekov, 1903.
All books signed by Rabbi "Zvi Pesach Frank" 
(Rabbi of Jerusalem) in pencil or pen. Some 
of the books have short comments in his 
handwriting. 
Rabbi Zvi Pesach Frank (1872-1960, Otzar 
Harabbanim 17554), leading Posek and Rabbi 
in his generation. Son-in-law of the son of Rabbi 
Chaim Ya'akov Shapira, Av-Beit-Din Jerusalem, 
and his successor as member of Rabbi Shmuel 
Salant's Beit-Din, as of 1907. Established "Misrad 
Ha-Rabanut" in Jerusalem. Since 1934 - Rabbi 
of Jerusalem. Some of his writings became the 
books Har Tzvi Responsum, Mikraei Kodesh, 
Mikdash Melech and more.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $180

359. ספרים עם חותמות רבנים מהונגריה
1-2. מחזור לראש השנה כמנהג פיהם פולין ומעהררין. 
בשער  ושני.  ראשון  חלקים   .]1795[ תקנ"ה  זולצבך, 
 Leopold לב  ליאופולד  רבי  חותמת  הראשון  החלק 
בודפשט,  הונגריה,  יהודי  של  הראשי  הרב   ,Lowy

מחצית הראשונה של המאה ה-19.
3. סדר הגדה של פסח. מעלה בית חורין, וינה, ]תקע"ג[ 
בומ דמו"צ דקק"י  וועלץ,  "ישראל  רבי  1813. חותמות 

דאפעסט" ו"רב דקק"י טינניע והגליל". )כתמים(.

]תרכ"ו[  לבוב,  קארו.  יוסף  לרבי  חיים  מקור  4. ספר 
יונגריז אב'דמ "יחזקאל שרגא הלוי  1866. חותמת רבי 

ק'ק סאטמאר אקאריטי". 
5. מלאה קטרת, רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרשבורג, 
יצחק  "לוי  )לאופולד(  רבי  חותמות   .]1872[ תרל"ב 
צבי  "אהרן  ורבי  והגליל"  נירעש]?[  אבדק"ק  מיללער 

קעללער אבד"ק נ' שאטקוט". 
6. ידי משה על תרי"ג מצוות, רבי צבי בן ברוך בנדט 
"יוסף  רבי  חותמות   .]1905[ תרס"ה  פאקש,  גויטיין. 
שלמה גאיטיין, אבדק"ק העדיעס" ו"הק' גרשון גאיטיין 

מק"ק העדיעס". 

גודל ומצב משתנים. 

פתיחה: $150

359. Books with Rabbis Stamps 
from Hungary  
1. Mahzor for Rosh Hashana, Nusach Poland 
and Mehrin. Sulzbach, 1795. First and second 
parts. On the first part's title-page, there is 
an ink-stamp of Rabbi Leopold Lowy, Chief 
Rabbi of Hungary, Budapest - first half of 19th 

century.
2. Seder Pesach Haggadah. Ma'ale Beit Horin, 
Vienna 1813. Stamps of Rabbi Yisrael Welcz 
of Budapest and Rabbi of Tinnye region. 
(Stained).
3. Sefer Mekor Chaim by Rabbi Yosef Karo. 
Lvov 1866. Stamp of Rabbi Yeckezkel Shraga 
Halevi Yungreis, Rabbi of Satmar Akariti. 
�. Mele'ah Ketoret, Rabbi Susmann Eliezer 
Sofer. Pressburg 1872. Stamps of Rabbi Leopold 
Lowy Yitzchak Miller of Niersz region and 
Rabbi Aharon Zvi Keller, Rabbi of N. Shatkot.
5. Yedei Moshe al Tarya'g Mitzvot, Rabbi Zvi 
Ben Baruch Bendt Goitein. Faksh, 1905. Stamps 
of Rabbi Yosef Shlomo Goitein of Hodyesz, and 
of Gershon Goitein of Hodyesz.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150
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3�0. אוסף ספרים עם חתימות וחותמות 
רבנים

המחבר  חותמת   ,)1928 תרפ"ח  )סעיני  חזיון,  1. גיא 
בק"ק  ומו"ץ  דיין  וואכסמאן  )לייכטאג(  אברהם  רבי 

נייפעסט.
גרשון  רבי  חותמת  תרל"ד(,  )ווילנא  החיים,  2. נפש 

ראזענקאוויץ.
3. שם הגדולים להחיד"א, חתימה )בעפרון( רבי כלפון 

הכהן מג'רבה )בעל "שואל ונשאל"(. 
4. כתר תורה, )וינה תרכ"ד 1864(. חותמת רבי שלמה 

זלמן אוללמאנן נאדיוואראד.
הלבז ראשונה,  )מהדורה  א'-ג'  חלקים  5. האשכול, 
שלום  רבי  חתימת   ,)1868-9 תרכ"ח-תרכ"ט,  רשאט, 

מרדכי הכהן שבדרן )המגיד הירושלמי(.
6. שו"ת האלף לך שלמה, חתימת רבי שלום שבדרן. 

הקדשה   ,)1940 ת"ש  יורק  )ניו  בגבורתו,  7. השמש 
חתומה מהמחבר רבי צבי הירש פריעדמאן.

8. דברי גאונים, )סיגט תרע"א 1911(, חתימת רבי נתן 
צבי פרידמן )אוצר הרבנים(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

3�0. Collection of Books with 
Signatures and Stamps of Rabbis 
1. Gei Chizayon, (Saini 1928), with ink-stamp 
of author Rabbi Avraham (Leichtag) Wachsman 
Dayan in Neipest.
2. Nefesh Hachaim, (Vilna 1873), signature of 
Rabbi Gershon Rosenkowitz.
3. Shem HaGedolim LeHaChida, singed (in 
pencil) by Rabbi Chalfon Ha-Cohen of Djerba 
("Shoel VeNishal").
�. Keter Torah, (Vienna 1864). Signed by Rabbi 
Shlomo Zalman Ullman Nadivarad.
5. HaEshkol, parts I-III (First Edition, 
Halberstadt, 1868-9), signed by Rabbi Shalom 
Mordechai HaCohen Shwadron (HaMaggid 
HaYerushalmi).
�. Ha'eleph Lecha Shlomo Responsum, signed 
by Rabbi Shalom Shwadron.
7. HaShemesh BeGevurato, (New York 1940), 
dedication signed by author Rabbi Zvi Hirsch 
Friedman.
8. Divrei Ge'onim, (Seged 1911), signed 
by Nathan Zvi Friedman (author of Otzar 
HaRabbanim).
Various sizes and conditions.

Opening Price: $250

3�1. אוסף ספרים עם חתימות רבנים
חתומה  הקדשה  תשנ"ב(,  )ירושלים  טובה,  1. פרנסה 

מרבי עובדיה יוסף.
2. שו"ע יורה דעה עם פתחי תשובה. הגהה חתומה של 
ג'רבה, בעל שו"ת שואל  רבי כלפון משה הכהן, אב"ד 

ונשאל.
3. ילקוט הגרשוני על שו"ע יורה דעה, )פאקש תרס"ז 
אבדק"ק  שטערן  גרשון  רבי  המחבר  חותמת   ,)1907

מאראש-לודאש.
)וילנא תרפ"ה  4. חדושי הר"ן על מסכת ראש השנה, 
1925(, חתימת רבי אליהו משקובסקי, ראש ישיבת כפר 

חסידים.
)ורשה  לרמב"ן,  המיוחסות  הרשב"א  5. תשובות 

1883?(, חתימת רבי אשר זאב ורנר אב"ד טבריה.
6. חדושי רבי עקיבא איגר, )ורשה 1876(, חתימת רבי 

משה יוסף האפפמאן, הדיין מפאפא.
7. חמשה חומשי תורה, )זכרון יעקב תשל"ו(, הקדשת 

)רבי בצלאל ראקוב( אב"ד גייטסהעד לנכדו.
8. קול מנחם, )בני ברק תשמ"א(, הקדשת המחבר רבי 

מנחם מנדל טאוב שליט"א האדמו"ר מקאליב.
שבדרן  שלום  רבי  חתימת  הארוך,  והיתר  9. איסור 

)המגיד הירושלמי(. 
רבי  חתימת  תרי"ט(,  )קעניגסברג  החושן,  10. קצות 

מאיר ברלין )מאיר בר-אילן(. 

גודל ומצב משתנים. טוב מאד עד גרוע.

פתיחה: $250
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3�1. Collection of Book with 
Rabbis' Signatures  
1. Parnasah Tovah, (Jerusalem 1991), dedica-
tion signed by Rabbi Ovadia Yosef.
2. Shulchan Aruch Yoreh De'ah with Pitchei 
Teshuvah. Signed gloss by Rabbi Chalfon Moshe 
Ha-Cohen' of Djerba, author of response Sho'el 
Venishal.
3. Yalkut Hagershoni on Yoreh De'ah 
Responsum ( Faksh 1907), signed by Rabbi 
Gershon Stern of Marash-Ludash.
�. Chidushei Haran on Masechet Rosh Ha-
Shana (Vilna 1925), signed by Rabbi Eliyahu 
Mishkowsky, Rosh Yeshiva of Kefar Hasidim.
5. Responsa by Rashb"a ascribed to the Ramban 
(Warsaw 1883?), signed by Rabbi Asher Ze'ev 
Werner of Tiberias.
�. Novellae by Rabbi Akiva Eiger, (Warsaw 
1876), signed by Rabbi Moshe Yosef Hoffman, 
Dayan of Papa.
7. Five Books of Torah, (Zichron Ya'akov 1975) 
dedication from (Rabbi Bezalel Rakov) Av-Beit-
Din Gateshead, to his grandson.
8. Kol Menachem, (Bnei Brak 1980), dedica-
tion by writer Rabbi Menachem Mendel Taub 
Sh'lita, the Kaliver Rebbe.
9. Issur Ve'Heiter Ha'Aroch, signed by Rabbi 
Shalom Shwadron (HaMaggid HaYerushalmi).
10. Ketzot Ha-Choshen, (Koenigsberg 1858), 
signed by Rabbi Meir Berlin (Meir Bar-Ilan).
Various sizes and conditions; very good to poor.

Opening Price: $250

3�2. ספרים עם חתימות וחותמות רבנים
1-2. ספר פני יהושע, חלקים ראשון ושלישי. למברג, 
שווארץ  שלום  "יוסף  רבי  חותמת  בשניהם  ]תר"כ[. 
ומו"צ דק"ק דעברעצן". בחלק הראשון החותמת  דיין 

קצוצה.
3. טור אבן העזר, חלק ראשון. ורשה, תרמ"ב. חותמת 
רבי "חנוך העניך טווערסקי"; חותמת וחתימת אברהם 

פרישמאן, ורשה.
פיעטרקוב,  ירושלמי.  תלמוד  מן  זרעים  4. סדר 

]תרנ"ט[. חותמת רבי "ב. ל. שניידמאן מ"ץ בלונדון". 
5. ילקוט אליעזר. פאקש, תרע"א. חותמת "יעקב יודא 

דייטש ש.- טאריאן". 
]תרע"ב[.  וילנה,  בבלי.  תלמוד  מן  פסחים  6. מסכת 

חותמת רבי "נח שטאקמאן אבד"ק פרעמסלא". 
7. תפארת בנים. ברדיוב, תרפ"א. חותמת הרב ארנרייך 
)?( )Ehrenreich Henrik(. כיתוב בכ"י בצדה הפנימי 
של הכריכה. רישומי בעלות וחתימות: )"ספר זה קיבל 
אאמו"ר הג"מ מאת הגה"ק ממונקאטש שליט"א המו"ל, 
אביגדור  "צבי  וחתימת  עהרענרייך"(  ליב  משה  הק' 

גריפעלד".
]תש"ד[.  ניו-יורק,  בבלי.  מתלמוד  נדרים  8. מסכת 

חותמת רבי "יוחנן טברסקי טאלנא-מאנטריאל".

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

3�2. Books with Signatures and 
Ink-Stamps of Rabbis  
1-2. The book P'nei Yehoshua, first and third 
parts. Lemberg, [1860]. They both bear the 
ink-stamp of Yosef Shalom Schwartz, dayan 
and Rabbi of Debretzen. In the first part, the 
ink-stamp is cropped.
3. Tur Even Ha'ezer, first part. Warsaw, 1882. 
Ink-stamp of Rabbi Henich Twersky; ink-stamp 
and signature of Rabbi Avraham Frishman, 
Warsaw.
�. Seder Z'raim from Talmud Yerushalmi. 
Pieterkov, [1899]. Ink-stamp of Rabbi B.L. 
Shneidman of London.
5. Yalkut Eliezer. Faksh, 1911. Ink-stamp of 
"Ya'akov Yehuda Deutch S. – Trian".
�. Tractate P'sachim of the Babylonian 
Talmud. Vilna, [1912]. Ink-stamp of Rabbi 
Noach Shtakman of Premisla.
7. Tiferet Banim. Bardiov, 1921. Ink-stamp 
of Rabbi Ehrenreich (?) (Ehrenreich Henrik). 
Handwriting on inside of the title-page. 
Ownership inscriptions and signatures: ("My 
father received this book from the Rabbi 
of Munkach, who published it, Moshe Leib 
Ehrenreich") and signature of Tzvi Avigdor 
Greenfeld.
8. Tractate Nedarim of the Babylonian Talmud. 
New York, [1944]. Ink-stamp of Yochanan 
Twersky, Tolna-Montreal.
Varying sizes and conditions.

Opening Price: $200

362



 פברואר 2010 |  192

3�3. חובת התלמידים - הקדשת המחבר 
האדמו"ר מפיאסצנה

זחובת התלמידים, רבי קלונימוס קלמיש שפירא )האד
מו"ר מפיאסצנה(. ורשה, תרצ"ב ]1932[. 

נפשו,  את  לגלות  התלמיד  לתוכיות  לחדור  "מטרתו 
החסידות  בדרכי  ועבודה  בתורה  ולהדריכה  להוציא 
בהם  להתנהג  ואזהרות  צוויים  עם  בד'.  ולקשרה 
במחשבה דיבור ומעשה. גם נלוו אליו שלשה מאמרים 
לבאר מעט מן סתרי החסידות ועיקרי הקבלה הנחוצים 

לעבודת החסידות...". 
המחבר  הקדשת  הראשון  השער  בשולי  שערים.  שני 
בכ"י קדשו וחתימה קצרה: "מנחה לידידי ר' אלימלך בן 
פורת. ק--". בצד השער רישום בכת"י אחר: "מאת הרב 
ר' קלונימוס קלמיש שפירא ורשה רחוב דזיעלנא 5/5". 
ספרים  "בי"מ  המקבל:  של  חותמת  גם  השערים  על 

'תושיה' א. בן-פורת, ירושלם". 
האדמו"ר רבי קלונימוס קלמיש שפירא )תרמ"ט- תש"ד 
"חובת  מחבר   ,)17650 הרבנים  אוצר  בשואה,  נספה 
התלמידים" ו"אש קודש". בן הרב רבי אלימלך שפירא. 

זגאון וצדיק מופלא בנגלה ובנסתר, מרביץ תורה וחסי
יסד  פיאסצנה. בתרפ"ג  לרבה של  מונה  דות. בתרע"ג 
כראש  בה  ושימש  בוורשה  משה"  "דעת  ישיבת  את 

ישיבה במקביל לאדמו"רות בפיאסצנה. 
170 עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. כריכה ודפים רופפים. כריכה 

שחוקה מעט. 

פתיחה: $1500

3�3. Chovat Hatalmidim 
– Dedication of Author - Piaszina 
Rebbe  
Chovat Hatalmidim by Rabbi Kalonimus 
Kalmish Shapira (the Piaszina Rebbe). Warsaw 
1932.
Two title-pages. In margin of first one there is 
a handwritten signed dedication by the author: 
"Presented to my friend Reb Elimelech ben Porat. 
K-". On the side of the title-page there is another 
handwriting which says: "From Rabbi Kalonimus 
Kalmish Shapira Warsaw Dzielna Street 5/5". The 
receiver's ink-stamp is on the title-pages: "Tushia 
Book Factory E. Ben-Porat, Jerusalem".
Rabbi Kalonimus Kalmish Shapira (1889-1944) 
was author of "Chovat Hatalmidim" and "Esh 
Kodesh". He was the son of Rabbi Elimelech 
Shapira. He was an outstanding genius in all 
parts of Torah and disseminated Torah and 
Chasidut. In 1913 he became Rav of Piaszina.
170 leaves, 22cm. good condition. Loose binding 
and pages. Slightly worn binding.

Opening Price: $1500
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��3. פי שנים – הקדשת רבי אריה ליב 
בערסלא בעל "פני אריה"

זרעים.  סדר  משניות  על  הרא"ש  פירוש  שנים,  פי 
אלטונה, ]תצ"ה 1735[. מהדורה ראשונה. 

מהורודנא,  אברהם  ב"ר  אלישע  רבי  מאת  הקדמה 
פירוש  ואחריו  ברכות  למסכת  אלישע  רבי  פירושי 

הרא"ש למסכתות פאה עד ביכורים.
בחלקה הפנימי של הכריכה הקדמית הקדשה בכתב-יד 
ברוטרדם  נכתבה  ברעסלא,  ליב  אריה  רבי  מאת  נאה 
בשנת תקמ"ד. הספר ניתן על-ידו לרבי יצחק בן חיים 

הכהן מאמשטרדם לכבוד חתונתו של האחרון.
רבי אריה ליב ברעסלא )תק"א תקס"ט 1741-1809(, בנו 
של ה"פני יהושע" וגיסו של היעב"ץ. רב באמדן, הולנד 
ספר  מחבר  תקמ"א(.  )משנת  ברוטרדם  יותר  ומאוחר 

"פני אריה". 
טוב.  מצב  ס"מ.   20.5 דף,  קא-קח  עו,  ט-יב;   ,]4[ ח,   ;]10[

נייר עבה, כתמים. כריכת חצי-עור נאה עם שרידי שרוכים 

לקשירה.

פתיחה: $2000

3��. Pi Sh'nayim – Dedication by 
Rabbi Arye Leib Breslau, Author 
of P'nei Aryeh  
Pi Shnayim, commentary of the Rosh on 
Mishnayot, Tractate Zeraim. Altoona 1735. 
First edition.
Introduction by Rabbi Elisha bar Avraham of 
Horodna, commentary of Rabbi Elisha on trac-
tate Brachot and afterwards commentary of the 
Rosh on Tractates Pe'ah through Bikurim.
Handwritten dedication by Rabbi Arye Leib 
Breslau on inner side of front cover, written in 
Rotterdam in 1784. The book was presented 
to Rabbi Yitzchak ben Chaim Hacohen of 
Amsterdam in honor of his wedding.
Rabbi Arye Leib Breslau (1741-1809) was rabbi 
in Emden, Holland and later in Rotterdam. 
He wrote the book "P'nei Arye", was the son of 
the "P'nei Yehoshua" and brother-in-law of the 
Ya'avetz.
[1]; 8, [4], 9-12, 76, 101-108 leaves, 20.5cm. Good 
condition. Thick paper, stained. Semi-leather 
binding with remains of laces for tying.

Opening Price: $2000

3�5. בית מדות - הקדשה בכתב יד המחבר 
מוהרי"ל מרגליות

ליב  יהודא  מרבי  ואמונה.  מוסר  מדות,  בית  ספר 
 .]1778 ]תקל"ח  דיהרנפורט,  בוזנאב.  אב"ד  מרגליות 

מהדורה ראשונה.
נאה,  הקדשה  השער  מעל  בעלים.  ורישומי  חתימות 
המחבר:  הגאון  של  קדשו  ידי  כתיבת  זעיר,  יד  בכתב 
"מידי היתה זאת, לאשר יקר בעיני כבדתי ה"ה הנגיד 
הגביר המשכיל התו' המושלם, כבוד מו"ה זאב וואלף 

אפנהיים נ"י, יהודא ליב מרגליות בעה"י".
יהודה ליב מרגליות )תק"ז-תקע"א, אוצר הרבנים  רבי 
נסמך  שנה  י"ח  בגיל  בדורו.  הרבנים  מגדולי   .)7348

3�5. Beit Middot – Dedication in 
the Handwriting of the Author 
Rabbi Yehuda Leib Margaliot
The book Beit Middot, on mussar and Emunah. 
By Rabbi Yehuda Leib Margaliot, Rabbi of 
Boznav. Dihrenfurt, [1778]. First edition.
Signatures and inscriptions of owners. Above 
the title-page there is a nice dedication, in the 
handwriting of the author, to Rabbi Ze'ev Wolf 
Openheim.
Rabbi Yehuda Leib Margaliot (1747-1811, Otzar 
haRabbanim 7348) was one of the leading rabbis 
in his generation. At the age of 18, he received 
rabbinic ordination from the Noda Biyehuda. 
In Aliyot Eliyahu, Note 77, there is a descrip-
tion of his visit by the Vilna Ga'on. He served in 
the rabbinate of many cities, the last of which 
were Lesla and Frankfurt de-Oder. 
He wrote many additional books: Korban 
Reishit Responsum (Frankfurt de-Oder 1778), 
Ohr Olam (Navi Dower 1782), Atzei Eden 
(Frankfurt de-Oder 1802), and more. See com-
parisions of his handwriting and signature in 
Kedem Catalogue, Sale 4 item 387.
45 leaves. 13cm. Good condition, stains. Worn 
cloth binding.

Opening Price: $�00

לרבנות מה"נודע ביהודה". ב"עליות אליהו" הערה עז, 
מובא תיאור ביקורו אצל הגר"א מווילנא. כיהן ברבנות 
ופרנקפורט  לעסלא  שבהן  האחרונות  רבות,  בערים 
דאודר. חיבר ספרים רבים נוספים: שו"ת קרבן ראשית 
תקמ"ב(,  דוואהר  )נאווי  עולם  אור  תקל"ח(,  )פפד"א 
עצי עדן )פפד"א תקס"ב(, ועוד. ראה השוואת כתב ידו 

וחתימתו בקטלוג קדם, מכירה 4 פריט 387.
מה דף. 13 ס"מ. מצב טוב, כתמים. כריכת בד בלויה.

פתיחה: $�00
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��3. שדי חמד - הקדשת המחבר 
ואסיפת  הפוסקים  וכללי  הש"ס  כללי  חמד,  שדי  ספר 
חזקיהו  חיים  רבי  מהגאון  )א-ב-ג(  ראשון  חלק  דינים. 

מדיני. ווארשא, תרנ"א 1891.
עם  מודפס,  הקדשה  דף  מודבק  השער  לדף  מעבר 
של  קדשו  יד  בכתב  וכיתוב  חמד"  ה"שדי  חותמת 
המחבר, ל"ידידי שר התורה ארי שבחבורה הרב הגאון 
המפורסם מוהר"ר יעקב ווילענציק אבד"ק פיקעלין". 

נולד  )תקצ"ג-תרס"ה(,  מדיני,  חזקיהו  חיים  רבי  הגאון 
גאון מופלג,  ובחברון.  כיהן ברבנות בקרים  בירושלים, 
המקיפה,  התורנית  האנציקלופדיה  את  לבדו  חיבר 

עשרות חלקי ספרו "שדי חמד" ועוד ספרים. 
אוצר  תרי"ב,  )נולד  ווילענציק  יעקב  רבי  הוא  המקבל 

הרבנים 9604(, בעל "דלתי תשובה" ו"באר יעקב".
]4[, 7-3, 564-4 עמ' )חסרים 4 עמ' בסוף?( 32.5 ס"מ. נייר 

יבש, מצב טוב-בינוני, כריכה קרועה.

פתיחה: $250

3��. S'deh Chemed – Author's 
Dedication 
The book S'deh Chemed, containing rules of 
the Talmud and of the poskim, and a collec-
tion of laws. First part (1-2-3) by Rabbi Chaim 
Chizkiyahu Medini. Warsaw, 1891.
On the other side of the title-page there is a 
printed dedication page, with the stamp and 
handwriting of the S'deh Chemed, to his friend 
Rabbi Ya'akov Vilenchik, Rabbi of Pickelin.
Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, (1833-1905) 
was born in Jerusalem, served as rabbi in Krim 
and Hebron; he was a tremendous scholar. He 
compiled the Torah Encyclopedia on his own, 
tens of volumes of S'deh Chemed, and other 
books.
The receiver was Rabbi Ya'akov Vilenchik (born 
1852, Otzar Harabbanim 9604), author of Daltei 
Teshuva and Be'er Ya'akov.
[4], 3-7, 4-564 (4 pages missing?) 32.5cm. Dry 
paper, good-fair condition, torn binding.

Opening Price: $250
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3�7. אברהם אזכור – הקדשת המחבר 
והגהות רבי רפאל סבן / מכתב מבית דין ארם 

צובא

אברהם אזכור, אנציקלופדיה תלמודית בענייני הלכה, 
]תרמ"ט  איזמיר,  פאלאג'י.  אברהם  רבי  א"ב,  בסדר 

 .]1889
המחבר  הקדשת  הקדמית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 
"מנחה היא שלוחה להגביר... אברהם... ממני המחבר, 

אברהם פאלאג'י".
מכתב  מודבק  האחורית  הכריכה  של  הפנימי  בצדה 
צובא,  ]ארם  אר"ץ  מבית-דין  סבאן  רפאל  לרבי  ארוך 

אדר תרצ"ד[. חתום רבי "עזרא יצחק חמווי ס"ט". 
בגוף הספר למעלה מ-20 הגהות בכת"י חתומות "דר"ס" 

3�7. Avraham Ezkor – Author's 
Signature and Glosses by Rabbi 
Raphael Saban/Letter from 
Aleppo Beit Din 
Avraham Ezkor, Talmudic Encyclopedia on 
Halachic matters, in alphabetical order, by 
Rabbi Avraham Palagi, Izmir, 1889.
On the inner side of front binding author's 
dedication.
On inner side of back binding a long letter is 
pasted to Rabbi Raphael Saban of Aleppo Beit 
Din [Aleppo, 1934]. Signed by Rabbi "Ezra 
Yitzchak Chamawi".
More than 20 handwritten glosses within the 
book [signed by Rabbi Raphael Saban, Chief 
Rabbi of Turkey, from whose library this book 
arrived].
[2], 101 leaves, 30.5cm. Book in good condition, 
slight stains and creases to corners. Binding 
almost detached and somewhat worn out.

Opening Price: $250

]הגאון רבי רפאל סבאן, רבה הראשי של תורכיה, שספר 
זה הגיע מספרייתו[.

]2[, קא דף, 30.5 ס"מ. גוף הספר במצב טוב, כתמים קלים 

וקמטים בפינות. כריכה מנותקת ומעט בלויה. 

פתיחה: $250
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3�8. שערי תשובה לרבי יעקב אבוחצירא 
- הקדשה בכתב ידו של ה"בבא סאלי"

ספר שערי תשובה, על תשובה, חכמה ומוסר, מהאדמו"ר 
רבי יעקב אבוחצירא. בהוצאת נכדיו. ירושלים, תשט"ז 

.)1956(
מעבר לשער הקדשה בכתב יד קדשו של ה"בבא סאלי" 
המקבל(  רישום  )עפ"י   1957 בשנת  במרוקו  שנכתבה 
]הגביר  הגמו"ן  וחסד  צדקה  האדון...רודף  "לכבוד 
]יחי שמו לעד[  שמעון בן יתאח יחש"ל  ונבון[  מהולל 
דאהו'  חתנא  והוא  קצר-אסוק,  תהילה[  ]בעיר  בעי"ת 

חמו' כהה"ר אברהם אל--- בעי"ת קצר אסוק".
סאלי"  ה"בבא  של  וכתובתו  שמו  נדפסו  עמוד  באותו 
נמחקו  ההקדשה  נכתבה  בה  עט  ובאותו  בירושלים 
הקדוש  "הרה"ג  המילים:  ענוותנותו,  וברוב  קדשו  ביד 

כמוהר"ר".
ה"בבא  אבוחצירא,  ישראל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
סאלי", )תר"ן-תשמ"ד 1889-1984( בן רבי מסעוד רבה 
יעקב  רבי  האדמו"ר  של  בנו  )מרוקו(,  תאפיללת  של 
וטהור  קדוש  ובנסתר,  בנגלה  מופלג  גאון  אבוחצירא. 
כיהן  יעקב.  רבי  זקנו  מכתבי  לאור  הוציא  מנעוריו. 
עלה  תש"י  בשנת  וסביבותיה.  ארפוד  של  ראשי  כרב 
העניק  ]שם  למרוקו  חזר  תשי"ז  ובשנת  לירושלים, 
בשנת  תאפיללת[.  במחוז  קצר-אשוק  בעיר  הספר  את 
תשכ"ד שב לארץ ישראל. קבע מושבו בעיירה נתיבות. 
ונודע  וברכה,  עצה  לקבל  לביתו  נהרו  וטובים  גדולים 
בישראל שמו. נכדיו הם האדמו"רים המפורסמים לבית 

אבוחצירא שליט"א. 
עם  מקורית  כריכת-קרטון  טוב.  מצב  ס"מ.   22 עמ'.  קעו 

]האדון  המלוב"ן  האדמו"ר  של  תשובה,  "שערי  ההטבעה 

אביחצירא  יעקב  אביר  בניסים[  המלומד  ורבנו  מורנו 

זצוק"ל".

פתיחה: $800

3�8. Sha'arei Teshuvah by 
Rabbi Ya'akov Abuchatzeira 
– Handwritten Dedication by the 
"Baba Sali"  
Sefer Sha'arei Teshuvah, on teshuva, chochma 
and mussar, by Rebbe Ya'akov Abuchatzeira. 
Published by his grandchildren. Jerusalem, 1956.
On the back of the title page appears a dedica-
tion in the "Baba Sali"'s handwriting written 
in Morocco in 1957 (according to receiver's 
record).
On the same page the name and address in 
Jerusalem  of the "Baba Sali" were written and 
were deleted by the holy with the same pen with 
which the dedication was written. 
Rebbe Yisrael Abuchatzeira, the "Baba Sali", 
(1889-1984) son of Rabbi Mas'ud of Tafillat 
(Morocco), sone of Rebbe Ya'akov Abuchatzeira. 
Brilliant in the seen and in the hidden, holy 
and pure from his youth. Published the letter of 
his elder Rabbi Ya'akov. Served as chief Rabbi 
of Arpud and its vicinity. In 1950 he moved to 
Jerusalem and returned to Morocco in 1957 
[where he presented the book in the province of 
Tafillat]. In 1964 he returned to Eretz Yisrael. 
He settled in Netivot. Distinguished people 
turned to him for advice and prayer. His grand-
children are the famous Abuchatzeira Rebbes.
176 pages. 22cm. Good condition. Original 
cardboard binding with the impression "Sha'arei 
Teshuvah by Rebbe Ya'akov Abuchatzeira".

Opening Price: $800
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3�9. שמח לבי / פרקי-שירה – הקדשות 
משפחת גאגין 

1-2. ספר שמח לבי, רבי שלום משה חי גאגין. ירושלים, 
תרמ"ד ]1884[. דרושים והספדים. בדף השער הקדשה 
ש'  גאגין.  ויצחק  בכת"י מבני המחבר, הרבנים אברהם 
חיים  רבי  מירושלם,  חיים  ספר  עם:  כרוך   .472 הלוי 

אברהם גאגין. ירושלים, ]תרמ"ב 1882[. ש' הלוי 397. 
24 ס"מ. מצב טוב. כריכה חדשה. 

3. ספר פרקי-שירה, רבי שם טוב גאגין. קיידאן )ליטא(, 
תרצ"ז ]1937[. תפילות, שירים וקינות. הקדשת המחבר 

רבי שם טוב גאגין מעבר לדף השער. 
22.5 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $120

3�9. Samach Leebi / Pirkei Shira 
– Family Gagin Dedications 
1-2. Sefer Samach Leebi, Rabbi Shalom Moshe 
Hai Gagin. Jerusalem, 1884. Sermons and 
Eulogies. On title-page a dedication hand-
written by author's sons, rabbis Avraham and 
Yitzchak Gagin. S. Halevi 472. Bound with: 
Sefer Chaim Mi-Yerushalayim, Rabbi Chaim 
Avraham Gagin. Jerusalem 1882. S. Halevi 397. 
24cm. Good condition. New binding.
3. Sefer Pirkei Shira, Rabbi Shem Tov Gagin. 
Kaidan (Lithuania), 1937. Prayers, songs and 
lamentations. Dedication by author Rabbi 
Shem Toav Gagin, on verso of title-page. 
22.5cm. Good condition.

Opening Price: $120

369

370

370. ספר דברי חיים - מהדורה מיוחדת 
– עם הקדשת האדמו"ר מטשאקאווא-צאנז  

בבא  חידושי  ומועדים.  התורה  על  חיים  דברי  ספר 
מציעא, מהאדמו"ר רבי חיים הלברשטאם. ירושלים-ניו 

יורק, תש"ו )1946(. 
ע"י האדמו"ר מטשא לאור  מיוחדת שיצאה  זמהדורה 

רבי  זקנו  יום השנה ה-70 לפטירת  קאווא-צאנז, לרגל 
חיים הלברשטאם מצאנז בעל ה"דברי חיים". 

קדושת  משום  אולם  יורק,  בניו  נדפסה  זו  מהדורה 
ירושלים עיר הקודש חזר האדמו"ר והדפיס את השער 
ודף נוסף בירושלים, הסיר את השער המקורי והדביק 
בראש כל טופס את שני הדפים שנדפסו בארץ הקודש. 
בן מנחם  נפתלי  ]ראה על כך מאמרו של הביבליוגרף 

סיני ל' תשי"ד, עמ' קנד[.
בדף השער, הקדשה מרשימה משנת תשי"א, בכתב ידו 

זוחתימתו של רבי יעקב הלברשטאם האדמו"ר מטשא
קאווא-צאנז המו"ל לרבי יעקב חי זריהן אב"ד טבריה. 

חתימת הרב זריהן.
סיני  רבי  בן  )תרנ"ז-תשכ"ח(  הלברשטאם,  יעקב  רבי 
של  בנו  מגארליץ,  ברוך  רבי  )בן  מזמיגראד,  אדמו"ר 
משאץ.  שלום  רבי  האדמו"ר  חתן  חיים"(  ה"דברי  בעל 

East Side, New York. Died 1964.
As heads of his yeshiva in Jerusalem served his 
well-known sons Rabbi Moshe Halberstam zt"l, 
as well as Rebbe Naftali Halberstam shlita, Rebbe 
of Chakova and head of the Eda Hacharedit.
[2], 82, [2], 116 pages. 28cm. Very good condition. 
Original binding of Shrga Publishing, slightly 
damaged.

Opening Price: $150

משנת תרפ"ה אב"ד טשאקאווא. בשנת תרצ"ד חלם על 
השואה המתקרבת, עזב את הרבנות ועלה לירושלים, 
בה הקים את בית מדרשו. בשנות השואה היה בארה"ב 
לארץ  השואה  אחרי  חזר  ההצלה.  בועד  רבות  ופעל 
ישראל, ושב לארה"ב. בניו הם הגאונים המפורסמים רבי 
משה הלברשטאם זצ"ל ורבי נפתלי הלברשטם שליט"א 

אדמו"ר מטשאקאווא, מראשי ה"עדה החרדית".
]2[, פב, ]2[, קטז דף. 28 ס"מ. מצב טוב מאד. כריכה מקורית 

של "הוצאת שרגא פאבלישינג", מעט פגועה.

פתיחה: $150
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371

370. A Special Edition of the Book 
Divrei Chaim – With Dedication of 
Chakova-Sanz Rebbe  
Divrei Chaim, New York, Jerusalem, 1946. 
Special edition published by Rebbe Ya'akov 
Halberstam in honor of the 70th yahrzteit of 
his grandfather, Rebbe Ya'akov Halberstam of 
Sanz, author of the Divrei Chaim.
This edition was printed in New York, however, 
because of the special sanctity of Jerusalem, 
the Rebbe had the title-page and another page 
reprinted in Jerusalem. He removed the origi-
nal title-page from each copy and inserted the 
two Jerusalem pages instead. (Regarding this, 
see the bibliographer Naftali Ben Menachem's 
article, Sinai 30, 1954, page 154).
On the page before title-page appears impres-
sive dedication (10 lines) from 1951, in hand-
writing and with signature of Rebbe Ya'akov 
Halberstam of Chakova-Sanz. 
Rebbe Ya'akov Halberstam, son of Rebbe Sinai 
of Kaushitz and Zemigrad, son of Rebbe Baruch 
of Gerlitz, son of author of Divrei Chaim, 
was born in winter of 1896-7. He married the 
daughter of Rebbe Shalom of Shatz. Was given 
rabbinic ordination (s'micha) by Maharam 
Arik. Served from the year 1825 as Av Beit Din 
in Chakova. In 1942 he dreamt of the holocaust 
that would soon destroy European Jewry. 
He consequently left the rabbinate and came 
to Jerusalem, where he established Yeshivat 
Divrei Chaim – Chakova. During the holocaust 
years the Rebbe was in the US, where he was 
very active in the Va'ad Hatzala Organization 
for rescuing European Jews. After the war he 
returned to Israel, later he returned to the US 
where he established his Beit Midrash in the 

371. מסלת ישרים עם עיונים -הקדשת רבי 
יחזקאל סרנא  

עיונים  "עם  לרמח"ל.  החיים  עץ  ודרך  ישרים  מסלת 
תחכ בשבת  חברים,  ודקדוק  בדבוק  חכמים,  זבשמוש 

מוני ישיבת חברון כנסת ישראל ע"י יחזקאל... סרנא". 
ירושלים, תשי"ז 1957. 

לאחר דף השער הקדשת המחבר "לזכרון ביקור כבודו 
בביתי, בהוקרה וברכה מאת המחבר". חתימת בעלים: 

"הרב יהודה דים".
התורה  מגדולי  )תרמ"ט-תשכ"ט(,  סרנא  יחזקאל  רבי 
רנ"צ  והמוסר. תלמיד מקורב של ה"סבא מסלבודקה" 
ישיבת  ראש  עפשטיין  מרדכי  משה  רבי  חתן  פינקל. 
"כנסת ישראל" בסלבודקה. רבי יחזקאל היה ממקימי 
סניף הישיבה בעיר חברון, ולאחר פטירת חותנו עמד 
בראשות הישיבה שעברה לירושלים. מראשי "מועצת 
גדולי התורה" ודעתו נשמעה ברמה בכל סוגיה ציבורית 

שעמדה על הפרק. 
טו, רכח עמ', 19 ס"מ. מצב טוב. כריכה מקורית.

פתיחה: $100

371. Mesillat Yesharim with 
Studies by Rabbi Yehezkel Sarna 
and his Signature  
Mesillat Yesharim and Derech Etz Hachaim by 
Ramchal. Jerusalem 1957.
"With studies on being attached to scholars 
and friends, Hevron Yeshiva Knesset Yisrael by 
Yehezkel Sarna".
After the title page there is a dedication by the 
author "A souvenir from the visit to my home, 
with appreciation and blessings of the author". 
The owner's signature is "Rabbi Yehuda Dim".
Rabbi Yehezkel Sarna (1889-1969) was a lead-
ing member of the Mussar movement.  He was 
a close disciple of the Rabbi N.Z. Finkel "the 
Slabodka Zaide" and a son-in-law of Rabbi 
Moshe Mordechai Epstein Rosh Yeshiva of 
Knesset Yisrael in Slabodka. He was one of the 
founders of the Hevron branch of the Yeshiva, 
and he became Rosh Yeshiva when his father-
in-law passed away. He was one of the heads of 
the "Moezet Gedolei Hatorah" and his opinion 
was valued in each and every public issue.
15, 228 leaves, 19cm. 
Good condition. Original binding.

Opening Price: $100
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372. ספרים עם הקדשות המחברים 
רבי  המו"ל  וחתימת  הקדשת  תרפ"ט.  ברוך.  1. מקור 

דוד פרידנברג.
2. ספר דרכי משה. תרצ"א. הקדשת וחתימת המחבר 

רבי משה אביגדור עמיאל.
הקדשת  תרצ"ה.  ראשון.  חלק  אליעזר,  דבר  3. ספר 

וחתימת המחבר רבי אליעזר יהודה וולדינברג.
הקדשת  תרצ"ז.  ראשון.  חלק  המקדש,  חיל  4. ספר 

וחתימת המחבר רבי חיים יעקב לוין.
וחתימת  הקדשת  תרצ"ח.  א'.  חלק  המלך  5. פרשת 

המחבר רבי יצחק מאיר בן מנחם.
משה  רבי  המחבר  הקדשת  תרצ"ט.  6. דרשות. 

קורנפלד.
7. ספר יקר תפארת. תש"ה. הקדשה וחתימת המחבר 

רבי שמואל ברוך ורנר.
8. ספר מעמק הבכא. תש"ח. הקדשת וחתימת המחבר 

רבי שמעון אפרתי.
9. ספר אשל אברהם. תש"ח. הקדשת וחתימת המחבר 

רבי אברהם יעקב ניימרק.
רבי  המחבר  וחתימת  הקדשת  תשי"א.  10. זמנים. 

מרדכי יהודה ליב זק"ש.
11. תורת הלוי, חלק ראשון. תשי"ב. הקדשת המחבר 

רבי מרדכי יהודה הלוי פרום.
12. ספר רזא דאורייתא. תשכ"ד. הקדשת המחבר רבי 

זאב אריה רבינר.
13. ספר בנין אב. תשמ"ג. הקדשה וחתימה בכתב יד 
לחיפה  הראשי  הרב  דורון,  בקשי  אליהו  רבי  המחבר 

)ולימים – רב ראשי לישראל(.
14. ספר פרי הרים. תשנ"ז. הקדשה וחתימת בן המחבר 

רבי אביעזר פילץ, )ראש ישיבת תפרח(.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

372. Books with Authors' 
Dedications  
1. Mekor Baruch.1928. Dedication and signa-
ture of publisher Rabbi David Friedenberg.
2. Sefer Darkei Moshe. 1930. Dedication and 
signature of author Rabbi Moshe Avigdor 
Amiel.
3. Sefer Devar Eliezer, part I. 1934. Dedication 
and signature of author Rabbi Eliezer Yehuda 
Woldinberg.
�. Sefer Chail Ha-Mikdash, Part I. 1936. 
Dedication and signature of author Rabbi 
Chaim Ya'akov Levine.
5. Parashat Ha-Melech Part I. 1937. Dedication 
and signature of author Rabbi Yitzchak Meir 
Ben Menachem.
�. Derashot. 1938. Dedication of author Rabbi 
Moshe Korenfeld.
7. Sefer Yekar Tife'eret. 1945. Dedication and 
signature of author Rabbi Shmuel Baruch 
Werner.
8. Sefer Me-Emek Ha-Bacha. 1948. Dedication 
and signature of author Rabbi Shimon Efrati.
9. Sefer Eshel Avraham. 1948. Dedication and 
signature of author Rabbi Yitzchak Ya'akov 
Neimark.
10. Zemanim. 1951. Dedications and signature 
of author Rabbi Mordechai Yehuda Leib Zaksh.
11. Torat Halevi, part I. 1952. Dedication by 
author Rabbi Mordechai Yehuda Halevi Frumm.
12. Sefer Raza De-Oryata. 1964. Dedication by 
author Rabbi Ze'ev Aryeh Rabiner.
13. Sefer Binyan Av. 1982. Dedication and 
handwirtten signature by author Rabbi Eliyahu 
Bakshi Doron, Chief Rabbi of Haifa (Later 
– Chief Rabbi of Yisrael).
1�. Sefer Pri Harim. 1996. Dedication and sig-
nature of author's son Rabbi Aviezer Piltz.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $200

372
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373. אוסף הקדשות לבר מצוה
ספרים שניתנו במתנה לבר מצוה:

וינה-בודפשט,  סיני,  הוצאת  נזיקין,  נשים  1. משניות, 
היקר  במ"צ  לחתן  זכרון  "מנחת  ניתנו   .)1937( תרצ"ז 
המקבל  טברסקי".   ---- מאת  נ"י  מרדכי  ישראל 
מרחמסטריווקא-ירושלים  הקדוש  האדמו"ר  הוא 

)תרפ"ט-תשס"ב(.
משנת  הקדשה  ויקרא.  חומש  אלקים,  2. תורת 
הצדיק  לוין,  אריה  רבי  של  ידו  בכתב   )1937( תרצ"ז 

הירושלמי.
3. ספר נפלאות חדשות, דרושי קבלה על התורה מרבי 
שמשון מאוסטרופולי. ירושלים תש"ז )1947(. הקדשה 
לחסידי  )האדמו"ר  רוזנפלד"  ]הכהן[  הכ'  "אהרן  מרבי 

פינסק-קרלין, תרפ"ז-תשס"א(. 

גודל ומצב משתנה.

פתיחה: $100

373. Collection of Bar Mitzvah 
Dedications  
Books given as Bar Mitzvah gifts:
1. Mishnayot, Nashim Nezikin, Sinai 
Publishing, Vienna-Budapest, 1937. Given 
"to the dear Bar Mitzvah Yisrael Mordechai, 
from …..Twersky". The recipient is the Rebbe of 
Rachmastrivka-Jerusalem (1929-2002).
2. Torat Elokim, Chumash Vayikra. Dedication 
from 1937 handwritten by Rabbi Aryeh Levine, 
the Jerusalemite Tzadik.
3. Sefer Nifla'ot Chadashot, Halachic Homiletics 
on the Torah by Rabbi Shimshon of Ostropoli. 
Jerusalem 1947. Dedication by "Rabbi Aharon 
[Ha-Cohen] Rosenfeld" (Rebbe of Pinsk-Karlin 
Chasidim, 1927-2001).
Various sizes and conditions.

Opening Price: $100

373
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�37. שו"ע חושן משפט - חתימות והגהות 
ה"כרם שלמה" ורבי פייבל פלויט 

א-קלב.  סימנים  א',  חלק  משפט,  חושן  ערוך  שולחן 
וינה, תקס"א )1801(.

בדף ה' חתימת רבי שלמה האאס, בדף השער חתימת 
רבי פייבל פלויט. ]חתימות נוספות של רבי מרדכי ב"ר 

זלמן קנעפפלמאכער[.
מאות הגהות קצרות וארוכות, ]כנראה, רוב ההערות הן 
בכתב ידו של רבי שלמה האאס, הערות נוספות בכתב 

ידו של רבי פייבל פלויט תלמיד ה"חתם סופר"[.
רבי שלמה האאס )נפטר תר"ז, אוצר הרבנים 18411(, 
של  דורם  בדורו,  הפוסקים  מגדולי  דרעזניץ,  אב"ד 
החתם סופר והכתב סופר, רבי יהודה אסאד ורבי שלמה 
ואהע"ז,  יו"ד  או"ח  על  שלמה"  "כרם  ספרו  קוועטש. 
חלק  החת"ס.  בהסכמת  ת"ר-תר"ה  בפרסבורג  יצא 
חושן משפט יצא לאור מכתב יד בירושלים, )בהקדמת 
המוציאים לאור, הם משערים שכנראה השתמש ה"כרם 
שלמה" במהדורת ווין תקס"א, כפי שאכן נמצא לפנינו 

כרך השו"ע שלו(.
רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, )תקע"ח-תרנ"ה(, 
נולד בקאלין. מתלמידיו המובהקים של ה"חתם סופר". 
הביא  בהם  חלקים,  י"א  חיים"  בן  חבר  "ליקוטי  בעל 

זהרבה מתורת רבו. )ראה אודותיו "החתם סופר ותלמי
דיו", עמ' קלב-קלה(.

נייר איכותי, מצב  שמד דף, 37 ס"מ. מהדורה מפוארת על 

טוב, קרעים בדף השער, כתמים. כריכה חדשה עם גב עור.

פתיחה: $3�00

37�. Shulchan Aruch, Choshen 
Mishpat – with Signatures and 
Glosses by the Kerem Shlomo and 
Rabbi Feivel Floit 
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, Part One, 
Chapter 1-132. Vienna, 1801.
Leaf 5 bears the signature of Rabbi Shlomo 
Hass, and the title-page is signed by Rabbi 
Feivel Floit. [Additional Signatures of Rabbi 
Mordechai ben R' Zalman Knepelmacher].
Hundreds of glosses of varied lengths, [most of 
which were probably written by Rabbi Shlomo 
Hass; others are written by Rabbi Feivel Floit, 
disciple of the Chatam Sofer].
Rabbi Shlomo Hass, (d. 1847, Otzar Harabbanim 
18411), Rabbi of Dreznitz, among the great 
halachic authorities of his generation – the gen-
eration of the Chatam Sofer and the K'tav Sofer, 
Rabbi Yehuda Asad and Rabbi Shlomo Kvech. 
His book Kerem Shlomo, on Orach Chaim, 
Yoreh De'ah and Even Ha'ezer, was printed in 
Pressburg between 1800-1845, with the appro-
bation of the Chatam Sofer. Part of his book on 
Choshen Mishpat was printed from the manu-
script in Jerusalem. (In the publishers' preface, 
they write that they assume that the Kerem 
Shlomo used the Shulchan Aruch printed in 
Vienna, 1761 – which indeed is his Shulchan 
Aruch which we have).
Rabbi Chizkiya Feivel Floit, Rabbi of Shoran 
(1818-1895) was born in Kalin. He was one of the 
foremost disciples of the Chatam Sofer. Author 
of "Likutei Chaver ben Chaim" - 11 parts, in 
which he cited much of his master's Torah. (See 
about him in the article "The Chatam Sofer and 
his Disciples", pages 132-135).
344 leaves, 37cm. Elaborate edition on high-qual-
ity paper, good condition, tears on the title-page, 
stains. New binding with leather spine.

Opening Price: $3�00
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375. שני ספרים מספריית משפחת פאלאג'י 
- חתימות והערות

שני ספרים שהגיעו מספרייתו של הגאון רבי אברהם 
פאלאג'י. 

עם  אחרונים,  נביאים  ג',  חלק  ועשרים,  1. ארבעה 
פירוש חומת אנך, מהחיד"א. פיסא, ]תקס"ג 1803[. 

הערות  פאלאגי.  חיים  רבי  הגאון  של  חתימות  מספר 
רבות בשני סוגי כת"י, חלקן בכתב ידו הזעיר. בדף פ"ב 
חתומה  מיניה"  "אישתמיט  במילים  הפותחת  הערה 
הגדול  בכת"י  האחרות  ההערות  )גם  ס"ט".  "החבי"ף 
יותר יתכן שהן מהרב החבי"ף, בגיל צעיר יותר, באחת 
מהן מוזכר ספר "ארץ יהודה לרבי יהודה טנוג'י נר"ו" 
- רבי יהודה טנוג'י נפטר בצפת בשנת תקצ"ה ואם כן 

הדברים נכתבו לפני שנת תקצ"ה(.
2. והוכיח אברהם, חלק א'. פרקי מוסר בלאדינו, רבי 
אברהם פאלאג'י, עם הסכמת אביו רבי חיים. שאלוניקי, 

]תרי"ג, 1853[. מהדורה ראשונה.
זחתימות וחותמות שונות של המחבר רבי אברהם פא

לאג'י ובני משפחתו.
אזמיר  של  רבה  ]החבי"ף[  פאלאג’י,  חיים  רבי  הגאון 
חיבר  המפורסמים.  דורו  מגאוני  )תקמ”ח-תרכ”ח(. 
ובדברי  בחידושים  בהלכה,  ספרים  וחמישה  תשעים 

מוסר. 
אברהם  רבי  הגאון  אזמיר,  ברבנות  מקומו  ממלא  בנו 
פאלאג'י )תק"ע-תרנ"ט( פרסם אף הוא, עשרים ספרים 
שהיה  ואחיו  אביו  ספרי  מלבד  ומוסר,  דרוש  בהלכה 
מעורב בהכנתם לדפוס - ראה אודותם בספר "רבי חיים 

פאלאג'י וספריו", יש"י חסידה, ירושלים תשכ"ח.
גודל ומצב משתנים. טוב-בינוני. כריכות קרטון בלויות. 

פתיחה: $2000

375. Two books from the Library 
of the Palagi Family – Signatures 
and Comments  
Two books from the library of the Ga'on Rabbi 
Avraham Palagi.
1. Arba'ah Ve-essrim, part III, Nevi'im 
Achronim, with commentary Chomat Anach 
by the Chida. Pisa, 1803.
A few signatures by the Ga'on Rabbi Chaim 
Palagi. Many comments appear in two kinds 
of handwritings; some in his tiny handwriting. 
On page 82, a signed comment by "Ha-Chabif". 
(The other comments in a larger handwriting 
are possibly by Rabbi Chabif, when he was 
younger, in one of them the book "Eretz Yehudah 
by Rabbi Yehuda Tanugi" is mentioned – Rabbi 
Yehudah Tanugi died in Safed in 1835 and if so, 
it was written before 1835).
2. Vehochiach Avraham, Part I. Pirkei Mussar 
in Ladino, Rabbi Avraham Palagi, with 
Haskamah by his father Rabbi Chaim. Salonika, 
1853. First Edition.
Various signatures and stamps by the author 
Rabbi Avraham Palagi and his family members.
The Ga'on Rabbi Chaim Palagi, [Chabi'f] Rabbi 
of Izmir (1788-1868). Famous Ga'on in his gen-
eration. Wrote ninety-five books on Halacha, 
novellae and Mussar.
His son, the Ga'on Rabbi Avraham Palagi 
(1810-1899) replaced him as Rabbi of Izmir, 
and also published twenty books on Halacha, 
Drosh and Mussar, apart from the books of his 
father and his brother, in whose printing he was 
involved – see about them in the book "Rabbi 
Chaim Palagi and his Books", Yishai Chasida, 
Jerusalem 1968.
Various sizes and conditions, good-fair condition, 
cardboard bindings, worn.

Opening Price: $2000
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377. שו"ת אמרי יושר - הגהות הגאון 
מקוזיגלוב 

זשו"ת אמרי יושר, חלק ראשון, מרבי מאיר אריק, מונ
קאטש, תרע"ג 1913.

פרומער  צבי  "אריה  רבי  של  בעלות  רישומי  חותמות 
אבד"ק קוזיגלוב חופק"ק סוסנובצה וכעת ר"מ בישיבת 

חכמי לובלין".
הגהות למדניות רבות בגליונות הספר.

קוזיגלובער"  הירש  ליב  "רבי   - פרומר  צבי  אריה  רבי 
האדמו"ר  נכד  הנודעים.  פולין  מגאוני  )תרמ"ד-תש"ג(, 
רבי דובריש מאושפיצין )אושוויץ( ותלמיד וחסיד של 
ראש  ובנסתר,  בנגלה  גדול  מסוכטשוב.  נזר"  ה"אבני 
ישיבה ומפוסקי הדור. אב"ד זאווריצע וקוזיגלוב. ראש 

�37. תשובות הגאונים - הגהות בעל ה"שדי 
חמד"

ספר תשובות הגאונים )שערי תשובה(, עם הגהות איי 
הי"ם, מרבי ישראל משה חזן. ליוורנו, ]תרכ"ט, 1869[. 

"חיים חזקיהו מדיני המכונה  בשער: חותמתו של רבי 
חח"מ" ורישום בכת"י "הקדש מק"ק קרימצאקים הי"ו" 

]הקהלות העתיקות באזור קרים[.
הערות קצרות רבות, בכתב יד קדשו של ה"שדי חמד", 
בגיליונות הספר ובדף שמעבר לכריכה הקדמית. בחלק 
מהספר  להעתיק  שיש  ענינים  מציין  הוא  מההערות 
לחיבורו. בסוף הספר מפתחות בכתב יד )כנראה גם הם 

בכתב ידו של ה"שדי חמד"(.
חמד"  ה"שדי  בעל  מדיני  חזקיהו  חיים  רבי  הגאון 
ברבנות  כיהן   ,)6323 הרבנים  אוצר  )תקצ"ה-תרס"ה, 
בקושטא, בקראסובזר ובעיה"ק חברון. נודע בהתמדתו 
עם  מכתבים  בקשרי  עמד  ובנסתר.  בנגלה  ובגאונותו 
את  לבדו  לאור  הוציא  הארצות.  מכל  ישראל  גדולי 
חלקים,  י"ח  חמד"  "שדי  הענק  האנציקלופדי  חיבורו 
ולא  כמעט  הענקית  ]מספרייתו  רבים.  ספרים  ועוד 
 1948 בשנת  בלהבות  שעלתה  מאחר  ספרים  נותרו 
יחד עם ארבעת בתי הכנסת הספרדים בעיר העתיקה 

בירושלים[.
]2[, קך דף. מצב טוב מאד. כריכה ישנה משופשפת.

פתיחה: $1200

37�. Sefer Teshuvot Ha-Geonim 
– Glosses by the Author of "Sdei 
Chemed"  
Sefer Teshuvot Hage'onim (Sha'arei Teshuvah), 
with glosses by Iyei Hayam, by Rabbi Israel 
Moshe Chazan. Livorno, 1869.
On the title-page: Stamp of Rabbi Chaim 
Chizkiyahu Medini and a handwritten inscrip-
tion saying that the book is from the ancient 
Jewish communities in Crimea.
Many short comments, handwritten by the 
"Sdei Chemed", in the pages of the book and 
on the dust jacket. In some of the comments he 
mentions matters to be copied from the book to 
his essay. At the end of the book - handwritten 
index (probably also handwritten by the "Sdei 
Chemed").
Rabbi Chayim Chizkiyahu Medini, author of 

376

Sdei Chemed (1835-1905, Otzar Harabbanim 
6323), served as Rabbi in Constantinopol, 
Krasobzar and Hebron. Published a huge 
Encyclopedia named "Sdei Hemed" - 18 vol-
umes, and many other books.
Of his great library, nearly nothing survived 
as it was burnt in 1948 with the four Sefaradi 
synagogues in the Old City of Jerusalem.
 [2] 120 leaves. Very good condition. Old and 
brushed binding.

Opening Price: $1200
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378. שולחן ערוך אורח חיים – אמשטרדם, 
תצ"ב – הגהות מהרי"ץ

ספר מגני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים, רבי יוסף קארו, 
עם מגן אברהם ומגן דוד. אמשטרדם, ]תצ"ב 1732[. 

שני שערים, הראשון מצוייר בדמויות עם כתרים.
הכותב:  חתימת  ומתחתיו  מחוק,  רישום  השני  בשער 
כה"ר  ן'  צאלח  הצעיר  עבדו,  את  אלדים  חנן  "אשר 
]החתימה  מסולסלת  חתימה  עם  י"ץ".  צאלח  אברהם 

דומה מאד לחתימתו המוכרת של סבו מהר"י צאלח[.
הגהות רבות בכת"י, בכתב תימני נאה, כתיבת ידי רבי 
רוב  בסוף  מהרי"ץ.  בן  צלאח  אברהם  רבי  בן  צלאח 
ההגהות נכתב "רי"ץ", "מהרי"ץ" או "מו"ז" ]מורי זקני[. 
של  ידו  כתב  בעצם  המקוריות  ההגהות  עם  השו"ע 
בא"י  נמצא  תקי"ד(  אמשטרדם  )מהדורת  מהרי"ץ 
וחלקים מהגהות אלו יצאו לאור לאחרונה במהדורות 
היד  כתב  זיתים".  "שתילי  עם  השו"ע  של  החדשות 

הנמ הגהות  מספר  מדוייקת.  העתקה  הוא  זשלפנינו 
]יתכן  המקורי.  היד  בכתב  נמצאות  לא  לפנינו  צאות 
נכדו  הוספות  או שהן  אחרת,  שהן העתקה ממהדורה 
המעתיק, שהיה אף הוא גדול בתורה ובהלכה. אפשרות 
אינן  כי  נראה  בהן  ההגהות  תוכן  עפ"י  יותר  סבירה  זו 

377. Imrei Yosher Responsa 
– Glosses by the Ga'on of 
Kozieglowy  
Imrei Yosher Responsa, Part one, by Rabbi Arik, 
Munkacz, 1913. Owners' signatures by Rabbi 
"Aryeh Zvi Frumer Av-Beit-Din Kozieglowy, 
resident of Sosnowica and Rabbi in Chachmei 
Lublin Yeshiva".
Many scholarly glosses. 
Rabbi Aryeh Zvi Frumer – "Rabbi Leib Hirsch 
Koziegloer" (1884-1943), A leading Ga'on in 
Poland. Grandson of Rabbi Dobrish of Ausch 
a disciple and chasid of the "Avnei Nezer" of 
Sochaczew. Great in the revealed and hidden 
Torah, Rosh Yeshiva, and leading halachic 
authority in his time. Av-Beit-Din Zawiercie 
and Kozieglowy. Rosh Yeshivat Sochaczew and 
one of the heads of Chachmei Lublin Yeshiva. 
Author of "Eretz Zvi" and "Siach Ha-Sadeh". 
Maintained correspondence with the author 
of the book, Rabbi Meir Arik and with Rabbi 
Yosef Engel of Krakow. Died in the holocaust.
[4], 106 leaves; 8 pages, 124 leaves, 32cm. Dry 
paper, fair condition, tears. Worn out binding.

Opening Price: $1500

בעל  לובלין.  חכמי  ישיבת  ומראשי  סוכטשוב  ישיבת 
שו"ת  בקשרי  עמד  השדה".  ו"שיח  צבי"  "ארץ  שו"ת 
עם מחבר הספר רבי מאיר אריק ועם רבי יוסף ענגיל 

מקראקא. נספה בשואה, הי"ד.
]4[, קו דף; 8 עמ', קכד דף, 32 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני, 

פגיעות וקרעים. כריכה בלויה.

פתיחה: $1500

העתקה בלבד, אלא אף מלאכת עריכה נעשתה בהן[. 
)תקס"ד- צלאח  יעקב  בן  יחיא  מרי   - המהרי"ץ  רבינו 
במאה  תימן  רבני  גדול   ,)9119 הרבנים  אוצר  תרי"ט, 
זיתים".  "שתילי  בעל  משרקי  דוד  רבי  תלמיד  ה-18. 
לכל  וראב"ד  ראשי  רב  להיות  נתמנה   43 בן  בהיותו 
קהילות תימן. סמכותו הוכרה בכל תימן ללא עוררין. 
תימן  רבני  מנהג  את  ושימר  קבע  הפוסקים,  מגדולי 
לפסוק בדרך-כלל לפי פסקי הרמב"ם ה"שולחן ערוך" 
וכתבי האריז"ל. עד היום נוהגין רבים מבני עדת תימן 

לפי מנהגי ופסקי מהרי"ץ.
בדף השלישי חותם "שלום בן אהרן יצ' עראקי". בראש 
דף השער רישום וחתימת בעלים בדיו דהויה ומחוקה: 

"יוסף בכמה"ר יוסף יחיא אל-עדני".
]3[, שכד דף, 32 ס"מ. כתמי-רטיבות בתחתית 29 דף ראח

שונים. נייר כהה. נזקי-עש בדפים ראשונים. 

מצורף דף אישור מומחה )הרב י' רצאבי ממכון פעולת 
זצדיק על שם המהרי"ץ(. ראה עוד אודות כתב היד וכו

תביו באנציקלופדיה לחכמי תימן, א', עמ' 503-504.

פתיחה: $2000
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378. Shulchan Aruch Orach 
Chaim – Amsterdam, 1732 – 
Maharitz  
Sefer Maginei Eretz, Shulchan Aruch Orach 
Chaim, Rabbi Yosef Caro, with Magen Avraham 
and Magen David. Amsterdam, 1732.
Two title-pages, the first illustrated with figures 
and crowns.
On the second title-page a deleted inscription, 
under it writer's signature: Salach Avraham 
Salach. With a curled signature [similar to 
the well known signature of his grandfather 
Mahari Salach].
Many handwritten glosses, in fine Yemenite 
handwriting, by Rabbi Salach ben Rabbi 
Avraham Salach Ben Maharitz. In the end 
of many glosses appears the writing "Ritz", 
"Maharitz" or "Moz".
The responsum with original glosses in 
Maharitz's own handwriting (Amsterdam edi-
tion 1754) was found in Eretz Yisrael, and parts 
of these glosses were recently published in new 
Shulchan Aruch-Shtilei Zeitim editions. The 
handwriting in front of us is an exact copying. 
Some of the glosses in front of us do not appear 
in the original manuscript. [It is possible that 
these are copyings from a different edition, or 
added by the grandson, who was also a brilliant 
Halachic and Kabbalic scholar. This possibility 
is reasonable based the contents of the glosses, 
as they seem to be an edited copying].
Rabeinu Hamaharitz – Meri Yichye Ben 
Ya'akov Salach (1804-1859, Otzar Harabbanim 
9119), a foremost rabbi in Yemen in the 18th cen-
tury. Disciple of Rabbi David Mashraki author 
of "Shtilei Zeitim". When he was 43 he was 
appointed Chief Rabbi and Av-Beit-Din of all 
Yemenite communities. His authority was ac-
cepted in all of Yemen with no doubt. A leading 
halachic authority, determined and restored 
the custom of Yemenite rabbis to rule generally 
according to the Rambam Shulchan Aruch and 

the writings of the Arizal. Up to this day many 
Yemenites follow the rules of Maharitz.
On the third leaf signature "Shalom Ben Aharon 
Iraki". On top of the title-page ownership in-
scription and signature in faded and deleted 
ink: "Yosef Yichye Al-Adani".
 [3],144 leaves, 32cm. Moisture marks on lower 
part of first 29 leaves. Dark paper. Moth damages 
to first few leaves.
Enclosed is an expert's verification (Rabbi I. 
Ratzabi of Peulat Tzadik Institute). See more 
about the manuscript and about the writers 
in Encyclopedia of Yemenite Sages, A, pages 
503-504).

Opening Price: $2000
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379. דפי ההגהה של בעל ה"קהלות יעקב"
דפים מהדפסת ספר קהלות יעקב, על חולין ובכורות, 

מרבי יעקב ישראל קניבסקי. בני ברק, תשל"ו 1976.
של  האחד  צידו  על  מודפסים  ראשוניים,  הדפסה  דפי 
הגאון  המחבר,  של  קדשו  יד  בכתב  ומתוקנים  הדף, 

הקדוש מהורונסטייפל )ה"סטייפלער"(.
שלמים  לילות  מתייגע  היה  יעקב",  ה"קהלות  רבינו 
שהענין  מנת  על  ומתקן,  וחוזר  כותב  ספריו,  בכתיבת 
יהיה מבורר ונוח להבנת בני הישיבות. אף אחר שמסר 

הקור את  ומתקן  לפעמים  חוזר  היה  לדפוס  זחידושיו 
עקטין )=דפי הדפסה ראשונים( בחושבו שיש עוד מה 

לשפר. )עפ"י תולדות יעקב, עמ' ריט(.  
ישנם  רבות,  ותוספות  רבים  תיקונים  שלפנינו  בדפים 
אחרים  במקומות  קלים,  בתיקונים  שתוקנו  קטעים 
שנכתבו  קטעים  ישנם  כן,  כמו  גדולים.  חלקים  תוקנו 
המחיקה  בשיטת  בחלקם  נעשו  המחיקות  מחדש. 
המיוחדת של ה"סטייפלער" שהיה מקיף את המילים 
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379. Pages of Glosses by the 
Author of the Kehilot Ya'akov  
Leaves from the printed book Kehilot Ya'akov, 
on Tractates Chulin and Bechorot, by Rabbi 
Ya'akov Yisrael Kanievsky. Bnei Brak, 1976.
Early draft, printed on only one side, with cor-
rections in the handwriting of the author, the 
Rabbi of Horonsteipel (the Steipler).
The Kehilot Ya'akov used to toil throughout 
many nights in writing his books, making 
correction after correction so that the matters 
would be easily understood by yeshiva students. 
Even after he gave his novellae to be printed, 
he would sometimes make corrections on the 
early drafts, thinking that there was yet room 
for improvement. (Toldot Ya'akov, pg. 209).
On the present pages, there are some parts on 
which slight corrections were made, and some 
parts which were erased and written again. The 
erasings were sometimes done in the Steipler's 
special method – he would make a frame around 
the word, in order not to erase words of Torah.
On verso of title-page there are notes of differ-
ent questions addressed to the Steipler, and 
interesting stories.
Approx 43 leaves, 35cm. Printed on one side of 
the leaf, corrected in blue pen. New binding.

Opening Price: $1200

במסגרות ]כדי שלא למחוק דברי תורה[.
בדף מעבר לשער רישומי שאלות שונות לסטייפלער 

וסיפורים מענינים.
כ-43 דף, 35 ס"מ. מודפס על צד אחד של הדף ומוגה בדיו 

כחולה. כריכה חדשה. 

פתיחה: $1200

380. שולחן ערוך - הגהות רבי שלמה 
צאבעל

שו"ע, חושן משפט, ח"ב. ווין )וינה(, תק"ע 1810.
חתימת בעלים: "הק' שלמה צאבל". רישומי זמני לימוד 

משנות תרל"ג-תרל"ו. 
בגליונות  בכת"י  למדניות  והערות  הגהות  כמאתיים 

הספר בכתב יד יפה וברור )רובן נכתבו בעפרון(. 
הרבנים  אוצר  בערך,  תר"ס  )נפטר  צאבל  שלמה  רבי 
חדש.  בעיר  נולד  )הונגריה(.  בטירנוי  דיין   ,)18594
תלמיד רבי מאיר א"ש ורבי יהודה אסאד. צדיק וקדוש, 
זוסמאן  רבי  חתנו  בתעניות.  וישב  בפרישות  התנהג 
כ"ץ שטרן מקישקארש הוציא את חידושיו על התורה 

בספר "אמרי נעם" )פאקש, תרס"ז-תרס"ט(.
]6[, צו, צח-קט, ר-רמב, קנג-שיב דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב, 

כתמי לחות ופגעי עש קלים. כריכת עור ובד ישנה.

פתיחה: $100

380. Shulchan Aruch with 
Glosses by Rabbi Shlomo Tzabel  
Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Part 2. 
Vienna, 1810.
Signed by Owner, Rabbi Shlomo Tzabel. Listing 
of study times from 1873-1876.
About two hundred learned, handwritten, 
glosses and notes in pretty and clear handwrit-
ing (mostly in pencil).
Rabbi Shlomo Tzabel (d. approx. 1900, Otzar 
Harabbanim 18594) was a dayan in Tirnau, 
Hungary. He was born in the city Chadash. His 
masters were Rabbi Meir Ash and Rabbi Yehuda 
Assad. He was a holy tzaddik who conducted an 
ascetic lifestyle and was used to fasting. His son 
in law, Rabbi Zusman Katz Stern of Kishkarsh, 
published his novellae on the Torah, under the 
name "Imrei Noam" (Faksh, 1907-1909).
[6], 96, 98-109, 200-242, 153-312 leaves. 20.5cm. 
Good condition, with moisture stains and slight 
moth damage. Old leather and cloth binding.

Opening Price: $100
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381. מחזיק ברכה – הגהות אש"א עיני 
)הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי( 

תקמ"ה  ליוורנו,  חיד"א.  להגאון  ברכה,  מחזיק  ספר 
)1885(. מהדורה ראשונה.

בעמוד השער: רישום בעלות חתום של רבי יוסף זונאנא 
זונאנא ]מגדולי  שהספר שייך לאביו החכם רבי יעקב 
החכמים וראשי הקהל בקושטא באמצע שנות הת"ק[.

מספר הגהות בכת"י בגליונות. חלקן בכת"י קדשו של 
מוהרש"א אלפאנדארי, "הסבא קדישא". אחת ההגהות 
פותחת בכותרת "אשא עיני" שזוהי חתימתו של הסבא 
תיבות  ראשי  ]אש"א  ספרים.  על  בהגהותיו  קדישא 
אליעזר שלמה אלפאנדארי. ראה השוואת לצילום כתב 

ידו בהגהות "אשא עיני" על ספר "דברי אמת"[.
הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי )תקע"ג-
עם  בצעירותו  התכתב  טורקיה.  רבני  מגדולי  תר"צ(, 
לעת  ובדמשק.  בקושטא  ראשי  רב  איגר.  עקיבא  רבי 
מופלגת  בזקנה  נפטר  צפת.  ברבנות  לכהן  עלה  זקנה 

בירושלים. 
עש  פגעי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   28.5 דף.  קיד  קלו,   ,]2[

ובלאי משוקמים. חלק מההגהות קצוצות.

פתיחה: $700

381. Machzik Bracha – Esa Einai 
Glosses  
The book Esa Einai, by the Chida. Livorno, 
1785. First edition. 
On the title-page, there is a signed ownership 
inscription of Rabbi Yosef Zonana, saying that 
the book belongs to his father, Rabbi Yosef 
Zonana [of the great Sages and leader of the 
Constantinople community in the second half 
of the 18th century).
Several handwritten glosses inside. Some are 
handwritten by Moharsha Elfandri, one gloss 
opens with the title Esa Einai, which was the 
way the holy Grandfather Elfandri signed his 
glosses in books. Esa stands for Eliezer Shlomo 
Elfandri. [See comparison to photocopy of his 
handwriting in the Esa Einai glosses on the 
book Divrei Emet.]
Rabbi Shlomo Eliezer Elfandri (1813-1930) 
was one of the great rabbis of Turkey. In his 
youth he maintained correspondence with 
Rabbi Akiva Eiger. He was the Chief Rabbi of 
Constantinople and Damascus. In his old age, 
he came to serve as Rabbi in Safed. He died at a 
very ripe old age in Jerusalem.
[2], 136, 114 leaves. 28.5cm. Fair-poor condition, 
restored wear and moth damage. Some of the 
glosses are cropped.

Opening Price: $700

381

382. אפי רברבי, פיורדא, תפ"ו 1726 
- עותק התיקונים בחתימת המו"ל רבי שמואל 

בונפט שניאורי  

אפי רברבי, שולחן ערוך אבן העזר עם חלקת מחוקק 
ובית שמואל. פיורדא, תפ"ו, 1726.

בראש השער, חתימה  קצוצה בכת"י: "תפ"ו, הק' שמואל 
בונפט שניאור מפיו]רדא[". 

למעלה ממאה ושישים הגהות ותיקונים בכת"י, ]חלקם 
זקצוצים[: הערות למדניות, מראי מקומות, מחיקות ותי

קוני טעויות, הזזת אותיות למקומן ותיקוני פגינציה.
העזר  אבן  ערוך  שלחן  נדפס  בה  הראשונה  המהדורה 
עם שני נושאי הכלים "בית שמואל" ו"חלקת מחוקק" 
פיורדא  חכמי  גדולי  ע"י  הוגהה  זו  מהדורה  יחדיו. 
והיתה למהדורת יסוד לכל המהדורות הבאות אחריה 
עד שאפילו הטעויות של מהדורה זו, קטנות כגדולות, 
העזר".  "אבן  שו"ע  מהדורות  לרוב  שהן  כמות  נכנסו 

]לדוגמה: ראה השמטות בסעיף נא-נב בסימן קמא[.
המוציא לאור "המחוקק האלוף המרומם התורני" רבי 
תלמידו  ]שניאורי[,  שניאור  יוסף  ב"ר  בונפט  שמואל 
"הותיק" של הגאון רבי משה קצנאילנבוגין אב"ד ור"מ 
בפיורדא  הדפיס  בונפט  שמואל  רבי  אנשבך.  מדינות 
"תפוחי  רברבי",  ]"אשלי  תפ"ד-תפ"ח  בשנות  ספרים 
רבי  נפטר  תפ"ח  בשנת  ועוד[.  שבעה"  "נחלת  זהב", 
בונפט ובספר האחרון שנדפס בדפוסו "אם הילד וחינוך 

לקטן" הוא מוזכר "המנוח רבי בונפט שניאור".
כפי הנראה שלפנינו העותק שהכין המדפיס להדפסת 
בגיל  ונפטר  להדפיסה  זכה  לא  אך  נוספת,  מהדורה 

צעיר בשנת תפ"ח. 
שנמצאים  רבים  שתיקונים  מתברר  חלקית  מבדיקה 
במהדורות  תוקנו  לא  שלפנינו  בעותק  יד  בכתיבת 
שבאו אחריה, אפילו מהדורת למברג )דפוס באלאבאן, 
כמעט  נעתקה  החדשות(  המהדורות  ברוב  שצולם 
כולה ממהדורה זו. לפי השוואה מדגמית שנעשתה עם 
מהתיקונים  שחלק  נמצא  פינה"  "ראש  מכון  מהדורת 
הוגהו בשם המפרשים האחרונים שתיקנו מדעתם וחלק 

נכבד של התיקונים אינם מתוקנים אף במהדורה זו.
העותק האישי של הרב המו"ל שנתגלה לאחרונה ועדיין 
לא השתמשו בו באף אחת מהמהדורות החדשות של 

שלחן ערוך שנדפסו בשנים האחרונות.
]2[, קצב דף. )דף קיב כפול, גם ההגהה בו נכפלה פעמיים(, 

33 ס"מ. מצב טוב, חלק מהדפים מפורקים מהכריכה, חיתוך 

דפים אדום, כריכת עור בלויה וקרועה. 

פתיחה: $1000
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383

to a comparison made with the edition of the 
Rosh Pina Institute, it was found that some 
of the corrections were made in the name of 
later commentators, who made the corrections 
based on their own opinion, and some are not 
corrected even in this version.
The personal copy of the publisher which was 
recently discovered, has not yet been used in any 
of the latest editions of the Shulchan Aruch.
[2], 192 leaves. (Leaf 112 is double, and also 
the gloss on it was written twice), 33cm. Good 
condition, some of the leaves are detached from 
the binding, red cutting of pages, worn and torn 
leather binding.

Opening Price: $1000

382. Apei Ravrevei, Fiorda, 1726 
– Copy of the Corrections Signed 
by the Publisher Rabbi Shmuel 
Bonept Shneuri  
Apei Ravrevei – Shulchan Aruch Even Ha'ezer 
with Chelkat Mechokek and Beit Shmuel. 
Fiorda, 1726.
On the head of the title-page: 1726, Shmuel 
Boneft Shneur of Fio[rda].
Over 160 glosses and corrections in handwrit-
ing, [some cropped]: scholarly glosses, refer-
ences, erasings and corrections, moving letters 
to their places and pagination corrections.
The first edition of Shulchan Aruch Even Ha'-
ezer printed with both of the two major com-
mentators, Beit Shmuel and Chelkat Mechokek. 
This edition was reviewed by the great Rabbis 
of Fiorda, and became the basis for all later 
editions. Even the mistakes in this edition, 
minor and major, became part of most of the 
later editions of Even Haezer. [For example: see 
omissions in chapter 51-52, sub-chapter 141].
The publisher, Rabbi Shmuel Boneft ben Rabbi 
Yosef Shneur [Shneuri], disciple of Rabbi Moshe 
Katzenelbogen, rabbi of Ansbach region. He 
published books in Fiorda during 1724-1728 
[Ashlei Ravrevei, Tapuchei Zahav, Nachalat 
Shiva and more]. He died in 1728, and in the 
last book published by his publishing-house, 
Em Hayeled Vichinuch Hakatan, he is refered 
to as "the deceased".
It seems that the copy we have is a copy which 
he prepared for a second edition, but he did not 
merit to publish it, and he died at a young age 
in 1728.
From a partial examination, it is evident that 
many of the corrections n this draft were 
not admitted in following editions, even the 
Lemberg edition (Balaban Print, photocopied 
in most of the new editions) was almost com-
pletely copied from this edition. According 

383. גמרות עם הגהות
סוכה,  יומא,  השנה,  ראש  בבלי:  תלמוד  כרכי  שלשה 
נזיר,  נדרים  גיטין,  כתובות;  יבמות,  מגילה;  תענית, 
והוראדנא,  ווילנא  מהרש"א.  חידושי  כרך  וכן  סוטה; 

תקצ"ה-ת"ר 1835-1840.
מספר הגהות למדניות ארוכות בגליונות.

רישומי בעלות של בני משפחת וואלאכוויץ, ושל חתנם 
פלך  וולאדלאוועק  בק"ק  ]וואלף[ בארושאק  זאב  רבי 

ווארשא. חותמות בלועזית
 "WOLF BORUSZAK. RONIN.".

סה"כ 4 כרכים, 39 ס"מ. מצב בינוני, פגעי עש ובלאי שימוש. 

עור  כריכות  השנה.  ראש  במסכת  ראשונים  דפים  חסרים 

מקוריות פגועות וקרועות.

פתיחה: $500



 פברואר 2010 |  208

385. שער המצוות – שאלוניקי – הגהת 
הרב היר"א

שער המצות, השער הה', משמנה שערים אשר חיבר... 
)האר"י(...  רבו  מפי  שקיבל  כפי...  ויטאל...  חיים  הרב 

שאלוניקי, ]תרי"ב 1852[.
ארוכה  הגהה  מד  בדף  ספרדי.  בכת"י  הגהות  מספר 
רבי  היר"א,  הרב   – "היר"א"  ובסופה  בראשה  חתומה 
ידידיה רפאל אבועלפיא )תקס"ז-תרכ"ט(, ראש ישיבת 
המקובלים בית אל, ורב רבנן בחכמת הסוד. )מתלמידיו: 
האדמורי"ם בני רבי משה מלעלוב ורבה של ירושלים 
תקנת  את  תיקן  עצתו  פי  שעל   - בינה"  ה"אמרי  בעל 

איסור כלי זמר בירושלים(.
חתימות ורישומי בעלות משנת תרס"ג, מהמקובל רבי 

אפרים שמואל פפרמן )לרנר(. 
]2[, עו דף. 19.5 ס"מ. מצב טוב, קפלים. כריכת קרטון בלויה 

ומנותקת.

פתיחה: $100

385. Sha'ar Hamitzvot – Salonika 
– Gloss of Rabbi Yedidya Rafael 
Abulafia  
Sha'ar Hamitzvot, fifth "gate", out of the eight 
"gates" (chapters) written by Rabbi Chaim Vital, 
based on the teachings of his master the Arizal, 
Salonika [1852].
Several glosses in Sephardic handwriting. On 
leaf 44, there is a long gloss signed at the be-
ginning and end "The Yareh" – which stands 
for Rabbi Yedidya Rafael Abulafia (1807-1869); 
this is also a name by which he was known, as 
it stands for "the Rabbi who fears G-d". Rabbi 
Abulafia was the dean of the Kabalist Yeshiva 
Beit El, and "teacher of teachers" in the hidden 
Torah. (His disciples included Rabbi Moshe 
of Lelov, and the Rabbi of Jerusalem, author 
of Imrei Binah – upon whose advice he made 
the ruling against having numerous musical 
instruments played at weddings in Jerusalem).
Signatures and ownership inscriptions from 
1803, by the kabalist Rabbi Efraim Shmuel 
Paperman (Lerner).
[2], 76 leaves. 19.5cm. Good condition, folding 
marks. Worn and detached cardboard cover.

Opening Price: $100

�38. מסכת עבודה זרה ומסכת אבות 
- הערות רבות בכת"י 

תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, מסכת אבות ומסכתות 
קטנות. לעמברג, תרכ"ה 1865.

ע"ז  במסכת  הן  בכת"י  ארוכות  הגהות  ממאה  למעלה 
זוהן במסכת אבות, הערות למדניות ומלאות תוכן. ]מצ

טרפות לכדי חיבור שלם[. 
]3, 159 עמ'[, א-מד דף, א-קעט דף; קב, יח דף. 22 ס"מ. מצב 

38�. Tractate Avoda Zara and 
Tractate Avoth – with Many 
Glosses  
Babylonian Talmud – Tractates Avoda Zara, 
Avoth, and small tractates. Lemberg, 1865.
Over a hundred long handwritten glosses, both 
in Tractate Avoda Zara and Tractate Avoth, 
learned comments, full of comments. [Enough 
to make up a complete composition].
[3, 159 pages], 1-44 leaves, 1-179 leaves; 102, 18 
leaves. 22cm. Very good condition. [Some of the 
glosses in Chapters 4-5 are slightly cut off]. Cloth 
cover.

Opening Price: $500

383. Gemarot with Glosses 
Three volumes of Babylonian Talmud: Rosh 
Hashana, Yoma, Sukka, Ta'anit. Megilla; 
Yevamot, Ketubot; Gittin, Nedarim, Nazir, 
Sota; also a volume of Chidushei Maharsha. 
Vilna and Horodna, 1835-1840.
Several long, scholarly glosses in the margins.
Ownership inscriptions of members of the 
Wallachwitz family, and of their son-in-law 
Rabbi Ze'ev Wolf Boruszak, of the Wloclawek, 
Warsaw region. Ink-stamp: WOLF BORUSZAK. 
RONIN. 
Altogether 4 volumes, 39cm. Good condition. Fair 
condition, with moth damages and worn by usage. 
First leaves of Tractate Rosh Hashana are missing. 
Original leather bindings, damaged and torn.

Opening Price: $500

384

385

קמעא[.  נקצצו  ה',  ד'  בפרקים  מההגהות  ]חלק  מאד.  טוב 

כריכת בד. 

פתיחה: $500
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�38. שו"ת רבי עקיבא איגר – הגהות הגאון 
משאמלוי

תשובות רבי עקיבא איגר, ווארשא, תרנ"ב 1892.
חתימות, רישומי חידושי תורה, מראי מקומות והגהות 
רבות מהגאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך אב"ד טשאבא 

]ושאמלויא[.
באחת הרשימות בדף לפני השער הוא מציין "בדף צא 
סי קכח, הביא כי רוח ה' דיבר במרן החתם סופר באחת 

מתשובותיו, עי"ש".
אב"ד  הי"ד  ערנרייך  זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הגאון 
הרבנים  אוצר  )תרכ"ג-תש"ד,  ושאמלויא  טשאבה 
ה"קול  בעל  שוורץ  יהודה  אברהם  רבי  נכד   ,)18739
אריה" אב"ד מאד. גאון מקובל וחסיד, מגדולי הפוסקים 
חסיד  בהונגריה,  האורתודוקסיים  הרבנים  ומגדולי 

זמובהק של האדמו"ר בעל "קדושת יו"ט" מסיגט ומי
דידיו וממעריציו של בנו האדמו"ר רבי יואל מסאטמר. 
"רחמי  בפרדס",  "טיול  שלמה",  לחם  "שו"ת  מספריו: 

האב" ועוד. 
רבי שלום אליעזר מרצפרט אמר עליו שאין בדור הזה 
אברהם  רבי  והגה"ק  כהרב משאמלויא,  בהלכה  משיב 
יהושע פריינד מנאסויד, שהיה מנהיג לאלפי חסידים, 

38�. Responsum of Rabbi Akiva 
Eiger – Glosses of the Ga'on of 
Shemlau  
Responses by Rabbi Akiva Eiger, Warsaw, 
1892.
Signatures, Torah novellae, references and many 
glosses by Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, 
Rabbi of Chaba [and Shamlau]. 
In one of the notes on the page before the title-
page, he writes that "on page 91 Chapter 128, it 
is written that the Chatam Sofer wrote one of his 
responses with Ru'ach Hakodesh, see inside".
Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beit 
Din of Chaba and Shamlau (1863-1944, Otzar 
Ha-Rabbanim 18739) was the grandson of 
Rabbi Avraham Yehuda Schwartz, author of 
Kol Aryeh, Av Beit Din in Mad. He was a pious 
Kabalist, among Hungary's leading Orthodox 
Rabbis and halachic authorities, a close chasid 
of the Kedushat Yom Tov of Sighet, and a close 
friend and admirer of the Rebbe's son, Rabbi 
Yoel of Satmar. Among his books: Responsum 
Lehem Mishneh, Tiyul Ba-pardes, Rachmei Ha-
Av and more. Rabbi Shalom Eliezer of Recpert 
said of him that in giving halachic responses he 
was unparalleled in his generation, and Rabbi 
Avraham Yehoshua Freund of Nassaud, himself 
a leader of thousands of chassidim, humbled 
himself before him. The Darchei T'shuva called 
him "The Second Sha'agat Aryeh". 
145 leaves, 14 pages. 31cm. 
Dry paper, fair condition.

Opening Price: $250

386

היה עומד לפניו בהכנעה רבה. ה"דרכי תשובה" הגדירו 
כשאגת אריה השני. 

קמה דף, 14 עמ'. 31 ס"מ. נייר יבש, מצב בינוני.

פתיחה: $250

387. שם הגדולים – הגהות כת"י מרבי 
אליעזר סופר

וספריהם,  ישראל  גדולי  תולדות  הגדולים,  שם  ספר 
מהחיד"א. ווארשא, תרל"ו 1876. כרוך עם שם הגדולים 

החדש, לרבי אהרן וואלדען. ווארשא, תרל"ט.
בגליונות הספר הגהות בכתב יד, חתומות "הצעיר באלפי 
אליעזר סופר, בעל מחבר ספר באר אליעזר". ]ווארשא, 
מנאווהרדאק,  סופר  גרונם  ב"ר  אליעזר  מרבי  תרל"ב, 
מציין  בהערות  למינסק[.  הסמוך  זאסלאוו  חפ"ק 
לדברים שכתב בספרו, והם אכן מופיעים בספרו הנ"ל. 

ראה צילומים מצורפים.
]1 שער מעטפת[, 128, 116 עמ'; 130, 92 עמ'. 22 ס"מ. נייר 

יבש, מצב טוב, כריכת בד.

פתיחה: $120

387. Shem Hagedolim – Glosses by 
Rabbi Eliezer Sofer  
The book Shem Hagedolim – The Lives and 
Writings of Gedolei Yisrael, by the Chida. 
Warsaw, 1876. Bound with Shem HAgedolim 
Hechadash, by Rabbi Aharon Walden. Warsaw, 
1879.
Inside the book there are handwritten glosses, 
signed by Rabbi Eliezer Sofer, author of Be'er 
Eliezer. [Warsaw, 1872, by Rabbi Eliezer ben 
Rabbi Gronam Sofer of Novardok, who lived in 
Zaslaw, next to Minsk]. In the notes, he men-
tions things that he wrote in his book, and they 
do indeed appear in that book. – See enclosed 
photocopies.
[1 dust-jacket title-page], 128, 116 pages, 130, 92 
pages. 22cm. Dry paper, good condition, cloth 
binding.

Opening Price: $120



 פברואר 2010 |  210

388. הגהות כת"י על ספר ברכת הזבח 
ברכת הזבח, על הש"ס, סדר קדשים. רבי אהרן שמואל 
קוידאנובר. אמשטרדם, תכ"ט 1669. מהדורה ראשונה.

הגהות למדניות רבות ]כ-100 הערות[, בכתב יד ]משנות 
הת"ר? המאה ה-19?[.

שנת  תכ"ט,  שנת  אלול  מחודש  בעלות  רישומי 
ההדפסה.

חסרים שער וכעשרים דפים ראשונים. 16 ס"מ. מצב בינוני, 

כתמים. בדפים הראשונים פגעי עש. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $220

389. שו"ע עטרת צבי, קראקא 1646 - 
חתימות והגהות רבי יחזקאל קינדלש מפראג

צבי,  ונחלת  צבי  עטרת  פירושי  עם  חיים  אורח  שו"ע, 
לרבי צבי כ"ץ. קראקא, ת"ו 1646.

חתימות רבי "יחזקאל קינדל דיין דבי דינא רבא דק"ק 
פראג, חונה פה ק"ק נאחוד, תמ"ח לפ"ק" )1688(.

ח' הגהה מעניינת  ותיקונים בכת"י עתיק. בדף  הגהות 
"...שמעתי יחזקאל קינדל מפי הקדוש". 

מוהר"ר  בהאלוף  "יעקב  נוספות:  בעלים  חתימות 
שמואל דיין ]ב"ר יוסף?[".

הגאון רבי יחזקאל בן הקדוש רבי יצחק הי"ד קינדלש 
מפראג )1630-1704(, מדייני פראג ואב"ד נאחוד. הוציא 
 )1695 תנ"ה  )פראג,  קטן"  יחזקאל  "מראה  ספר  את 
מתורת רבו רבי אהרן שמעון שפירא אב"ד פראג. ראה 

אודותיו חומר מצורף. 
196[ דף. חסרים כ-10 דף: שער, הסכמות ודפים אחח ]ב-ס, 

רונים. הדפים הראשונים פגומים ומשוקמים בשיקום עתיק 

ועליו השלמות בכת"י עתיק. כריכת עור חדשה ומפוארת.

)השנים  ש"צ-ת"ח  מהשנים  פולין  מדפוסי  ספרים 
שקדמו לפרעות ת"ח ות"ט( נדירים ואינם מצויים.

פתיחה: $�00

388. Birkat Ha-Zevach  with 
Glosses  
Birkat Ha-Zevach, Seder Kodashim. Rabbi 
Aharon Shmuel Kaidanover. Amsterdam, 1669. 
First Edition.
Many scholarly glosses [about 100 comments], 
handwritten [from the 19th century?]. Ownership 
inscriptions from Elul 1668, year of print.
Title page and first 20 pages are missing. 16cm. 
Fair condition, stains. Moth damages to first 
pages. New cloth binding.

Opening Price: $220

389. Responsa Ateret Zvi, Krakow 
1646 – Signatures and Glosses by 
Rabbi Yeckezkel Kindlash from 
Prague
Shulchan Aruch, Orach Chaim, with Ateret Zvi 
and Nachlat Zvi commentaries, by Rabbi Zvi 
Katz. Krakow, 1646.
Signatures by Rabbi "Yeckezkel Kindle, Dayan 
in the Great Beit-Din of Prague, who dwells in 
Nachod"
Glosses and corrections in antique handwriting. 
On page 8 interesting glossary "…I, Yeckezkel 
Kindle, heard from the holy mouth".
Signatures of additional owners "Ya'akov Beha-
Aluf Rabbi Shmuel Dayan [B"R Yosef?].
The Gaon Rabbi Yeckezkel Ben Ha-Kadosh 
Rabbi Yitzchak Kindlash of Prague (1630-1704), 
dayan in Prague and Av Beit-Din in Nachud. 
He published the book "Mare'e Yeckezkel 
Katan" (Prague 1695) on the teachings of his 
rabbi, Rabbi Aharon Shapira, Av-Beit-Din of 
Prague. – See enclosed material.
B-0,[196] pages. About 10 pages missing: Title-
page, approbations and last pages. First pages 
damaged and restored in ancient restoration 
with additions in ancient handwriting. New and 
elaborate leather binding. 
Books printed in Poland from the years 1629-
1648 (before the Khmelnytsky riots) are rare 
and not available.

Opening Price: $�00

388

387

389
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390

391

390. ספרים עם הגהות
1. עמק יהושע, רבי יהושע אייזיק שפירא )רבי אייזל 
חריף(. ורשה, ]תר"ב[ 1842. חלק ראשון. מספר הגהות 

למדניות בגליונות סימן א'. חתימות בעלים. 
]תרי"ח[  למברג,  למהר"ל.  התורה  על  אריה  2. גור 

1858. רישום בכתב-יד לפני דף השער.
יוקב עטלינגר. אלטונה,  3. שו"ת בנין ציון, רבי יעקב 
)מעט  ספרדי  בכ"י  חתומה  הערה   .]1868 ]תרכ"ח 

קצוצה( בדף ד.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

390. Books with Glosses 
1. Emek Yehoshua, Rabbi Yehoshua Isaac 
Shapira (Rabbi Isel Charif). Warsaw, 1842. Part 
I. A few scholarly glosses on folios of chapter A. 
Owner's signatures.
2. Gur Aryeh on the Torah by Maharal. 
Lemberg, 1858. Handwritten inscription pre-
ceding title-page.
3. Responsa Binyan Zion, Rabbi Ya'akov Yokev 
Etlinger. Altoona, 1868. Signed comment in 
Sephardi handwriting (somewhat cropped) on 
leaf 4.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150

391. הש"ס של הרב הרצוג ואביו - הגהות 
בכתב ידם

ששה כרכים מהש"ס של רבי יואל הרצוג ובנו רבי יצחק 
גיטין, בבא קמא,  יבמות,  )ברכות,  אייזיק הלוי הרצוג. 

בבא מציעא ונדה טהרות(. וורשא תרמ"ז.
מראי  הוספת  והערות,  הגהות  מאות  הש"ס  בגליונות 
האב  ע"י  חתומות  )מהן  למדניות  והערות  מקומות 
"יואל", מקצתן חתומות "י"א" ומקצתן חתומות "יצחק 

הלוי"(. ההגהות הן בכתב ידם של האב ובנו. 
רבי יואל ליב הלוי הרצוג )תרכ"ה-תרצ"ה 1865-1934( 
רב ודרשן מפורסם. נולד בלומז’ה ואף כיהן בה ברבנות. 

391. The Talmud of Rabbi Herzog 
and his Father – Glosses in their 
Handwriting  
Six volumes of the Talmud of Rabbi Yoel Herzog 
and his son Rabbi Yitzchak Isaac Herzog. 
(Berachot, Yavamut, Gittin, Baba Kamah, Baba 
Metzia, and Nida Taharot). Warsaw, 1886.
The volumes contain hundreds of glosses and 
comments, notes and scholarly comments 
(some are signed "Yod-Aleph"). The glosses are 
hadwritten by father and son.
Rabbi Yoel Leib HaLevi Herzog (1865-1934) 
famous rabbi and preacher. Born in Lomzha. 
He wrote the book "Imri Yoel" (5 parts, London, 
1921-1930) and other books. His son was the 
famous Rabbi Itzhak Isaac Ha-Levi Herzog, Av 
Beit-Din Dublin, Ireland, and Chief Rabbi of 
Israel.
Six volumes, 26.5cm, dry paper, fair-poor condi-
tion, damaged by use. Part of the comments were 
written in pencil. Worn and restored bindings.

Opening Price: $1000

לידס  בעיר  ברבנות  וכיהן   1899 בשנת  לאנגליה  הגיע 
ואחר כך בפריס. בעל "אמרי יואל" )ה’ חלקים, לונדון, 

תרפ"א-תר"ץ( ועוד ספרים. 
הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  הוא  המפורסם  בנו 
)תרמ"ט-תשי"ט 1889-1959(, אביו הגאון רבי יואל היה 
רבו המובהק ולמד עמו את כל הש"ס לפני הגיעו לגיל 
16 ]![. כנראה שלימודם זה היה בכרכי הש"ס שלפנינו. 
תרצ"ז  ומשנת  באירלנד  דאבלין  אב"ד  תרע"ו  משנת 
הרב הראשי לארץ ישראל. לאחר השואה נסע לארצות 
אירופה ופעל בשתדלנות תקיפה אצל ראשי הוותיקן כי 
ישיבו לעמם את הילדים היהודיים שהוחבאו במנזרים. 
פגיעות  בינוני-גרוע,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ,   26.5 כרכים,   6

כריכות  בעפרון.  נכתבו  מההערות  חלק  שימוש.  ובלאי 

בלויות ומשוקמות.

פתיחה: $1000
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392. רי"ף נשים - הגהות
וינה,  נשים.  סדר  ג',  חלק  ה'(  )כרך  אלפס,  רב  הלכות 

תקס"ז 1804]?[.
אלפס  רב  של  ]מיוחד[  ציור  תחריט  הראשון  בשער 

לומד וכותב.
חתימות וחותמות רבות ורישומי בעלות )"וואלף כץ", 

"שמואל סג"ל" ועוד(.
מתקופת  בכת"י  )ארוכות(  למדניות  הגהות  מספר 

ההדפסה.
]2[ רסח דף. מהדורה מפוארת עם שוליים רחבים. 41 ס"מ. 

מצב טוב, פגעי עש קלים.

פתיחה: $200

392. Rav Yitzchak Alfas Nashim – 
Glosses 
Halachot Rav Alfas, (volume V) part III, Seder 
Nashim. Vienna, 1804[?].
On first title-page, [beautiful] etched drawing 
of Rav Alfas studying and writing.
Many signatures and stamps and ownership 
inscriptions ("Wolf Katz", "Shmuel Segal" and 
more).
Some (long) scholarly glosses in manuscript 
from time of print.
[2] 178 leaves. Magnificent edition with wide mar-
gins. 41cm. Good condition, slight moth damage.

Opening Price: $200

392

393

393. שו"ע אבן העזר - הגהות רבות מרבי 
אברהם כ"ץ

שו"ע, חלק אבן העזר. למברג, תרל"ו 1876.
ווייסבארד  הכהן  "אברהם  חותמת:  השער  לפני  בדף 
הרב דפה סמלאנסק". חתימות נוספות מאוחרות בעט 

כדורי.
עשרות הגהות למדניות ארוכות, בכת"י משנות הת"ר. 

)בהלכות נרשמו הגהות ותיקונים חדשים(.
הגאון רבי אברהם )כ"ץ( וויסבורד )תרכ"ז-תרצ"ו, אוצר 
עלה  בתרצ"ג  וסמולנסק.  טולא  אב"ד   ,)392 הרבנים 
לא"י ונתמנה לרב ביפו. בן רבי זכריה מענדיל כ"ץ הרב 

מראדין.
]3[, קנט; צז דף, 46 ס"מ. מצב בינוני, נייר יבש עם פגיעות 

רבות, )חלקן משוקמות(. כריכת בד ישנה.

פתיחה: $200

�39. חמודי דניאל עם רחבת ידים - הגהות 
כת"י המחבר, אב"ד מאקאווא

דניאל  מרבי  דעה.  יורה  שו"ע  על  דניאל,  חמודי  ספר 
ידים"  "רחבת  באור  עם  שלישית  מהדורה  מהורודנא. 
יודא סג"ל דייטש ממאקאווא והגהות רבי  מרבי חיים 
ישעיה זילברשטיין אב"ד וואיטצען. ווייטצען, ]תרס"ח 

 .]1908
הגהות רבות בכת"י של מחבר "רחבת ידים" - הגאון רבי 

חיים יהודה סג"ל דייטש דומ"צ מאקאווע.
אוצר  )תרל"ו-תרצ"ח,  דייטש  סג"ל  יהודא  חיים  רבי 
הרבנים 6338(, גאון וחסיד. דיין ומורה צדק במאקווא 
במשך 35 שנה. תלמיד בעל "ערוגת הבושם". הסתופף 

זבצילם של האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא ושל האד
בהלכה,  רבים  ספרים  חיבר  מבעלז.  מוהרי"ד  מו"ר 

באגדה ובחסידות.
נוסף  עותק  מצורף   - אחרון  דף  )חסר  עמ'.  קפד   ,]16[

בד  כריכת  טוב.  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   21.5 להשלמה(. 

חדשה.

פתיחה: $350

393. Shulchan Aruch Even 
HaEzer – With Many Glosses  
Shulchan Aruch Even HaEzer. Lemberg, 1876.
Ink-stamp om title-page: "Avraham Ha-Cohen 
Weisbard, Rabbi of Smolensk". More later sig-
natures in ball point pen.
Tens of long and scholarly glosses, handwrit-
ten, from the 1870's. (In the halachot glosses 
and new corrections are inscribed).
Rabbi Avraham Ha-Cohen Weisbord (1866-
1935, Otzar Harabbanim 392), Av-Beit-Din in 
Tula and Smolensk. In 1932 moved to Eretz 
Yisrael and was appointed Rabbi of Jaffa. Son of 
Rabbi Zecharia Mandel Katz of Radin.
[3], 159 leaves, 46cm. Fair condition, dry paper 
with many damages, (partly restored). Old cloth 
binding.

Opening Price: $200
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395

394

39�. Chamudi Daniel with 
Rachavat Yadayim – Author's 
Manuscript Glosses
Sefer Chamudi Daniel, on Shulchan Aruch 
Yoreh De'ahh. By Rabbi Daniel of Horodna. 
Third edition with Rachavat Yadayim com-
mentary by Rabbi Chaim Yuda Segal Deutsch 
of Makowa, and glosses of Rabbi Yesha'aya 
Zilbershtein of Waitzen, 1908.
Many handwritten glosses by author of Rachavat 
Yadayim – Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutsch. 
Dayan and Rabbi in Makowa.
Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutsch (1875-1937. 
Otzar Harabbanim 6338), was a great and pious 
scholar. Dayan and Rabbi in Makowa for 35 
years. Student author of "Arugat Ha-Bossem". 
Spent time with Rebbe Yeckezkel of Sieniawa 
and Rebbe Yissachar Dov of Belz. Wrote many 
Halacha, Aggada and Chasidut books.
[16], 184 pages, (last leaf missing – attached an 
additional copy for completion). 21.5cm. Dry 
paper, good condition, new cloth binding.

Opening Price: $350

395. הגהות כת"י - רי"ף בזל שס"ב
נשים  כיס. חלק שני: סדר  רב אלפס. מהדורת  הלכות 
)בזל(,  באסיליאה  וספר שערי שבועות.  חולין  ומסכת 

שס"ב 1602.

395. Manuscript Glosses – Rav 
Yitzchak Alfas Basel 1602  
Halachot Rav Alfas. Pocket edition. Part two: 
Seder Nashim and Masechet Chulin and the 
book Sha'arei Shavuot, Basel, 1602.
"For boys to carry…R'…Gimplen of Pozna agreed 
to print with no additions and commentaries".
Many comments in ancient handwriting from 
the period of printing.
130, 135-182 leaves; 56 leaves. Title-page and 
pages 2-8 missing. In the book Sha'arei Shavuot 
last page is missing. 15cm. Fair condition, stains. 
Slight moth damages. No binding.
According to Bibliography Institute CD, the 
book Sha'arei Shavuot is attached to Part III. 
Here, Sha'arei Shavuot is attached to part II.

Opening Price: $700

"למען ישאהו נערים בחיקם... הסכימה דעת האלוף... 
ר'... גימפלן מפוזנא להדפיסו בלי תוספות ופירש".

הערות רבות בכת"י עתיק מתקופת ההדפסה. 
בספר  ב-ח.  ודפים  השער  חסר  דף.  נו  דף;  רכה-רעב  רכ, 

שערי שבועות חסר דף אחרון. 15 ס"מ. מצב בינוני, כתמים. 

פגעי עש קלים. ללא כריכה.

ספר  הביבליוגרפיה  מפעל  בתקליטור  הרשום  לפי 
שערי שבועות מצורף לחלק ג'. לפנינו עותק בו צירפו 

את שערי שבועות לחלק ב'.

פתיחה: $700
�39. ספרים בחתימת והגהות רבי יעקב 

יוסף הלוי דזימיטרבסקי

1. ספר אהל יעקב על ספר שמות. יוהנסבורג, ]תקצ"ו 
.]1836

2. שו"ת מהר"ם שיק. למברג, תרמ"ד 1883.
3. משניות סדר נזיקין. למברג, ]תרס"ז 1907[.

מהדורות  כרכים.  שישה  השולחן,  ערוך  4-9. ספר 
ורשה, תרס"א 1901; פיעטרקוב, תרס"ג 1903; 

 ;1907 תרס"ז  פיעטרקוב,   ;1904 תרס"ה  פיעטרקוב, 
ורשה, תרס"ח 1908; ורשה, תרס"ט 1909.

תרע"ג  פיעטרקוב,  אליעזר.  רבי  תשובות  10. ספר 
1913. חלק ראשון.

11. שו"ת מן השמים, רבי יעקב הלוי ממארוויש. לבוב, 
]תרפ"ו 1926[.

דזימי הלוי  יוסף  "יעקב  רבי  בעלים  חתימת  זבספרים 
טרבסקי". בדפי הכריכה של "ערוך השולחן" רישומים 
הלכתיים רבים בכתב-יד. רישומים קצרים גם בספרים 

האחרים.
אוצר  )תר"מ-תשכ"ו,  דזימיטרובסקי  יוסף  יעקב  רבי 
הרבנים 10100(, מגאוני ירושלים, חתן בנו של רבי חיים 
יעקב שפירא ראב"ד ירושלים. שימש ברבנות והרביץ 
בארצות  בעקרון,  שנה,  כששים  ישראל  בארץ  תורה 

הברית ובשכונת נחלת שבעה בירושלים. 

פתיחה: $150

396
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397. הגהות על ספר הזהר
במדבר  מלך,  מקדש  פירוש  עם  הזהר,  מספר  דפים 

)ויקרא, שמות(, ]ליוורנו, תרי"ח 1858[.
כחמש עשרה הגהות בכת"י מזרחי, הגהות דרוש קבליות 
עם תוכן מעמיק. אחת ההגהות )דף רנב( חתומה בשם 
סופר  חיים  יעקב  רבי  הגאון המקובל  ]אולי,  "יחס"ה", 

מבגדד וירושלים )תרכ"ז-תרצ"ט(, בעל "כף החיים"[. 
28 ס"מ. מצב בינוני. פגעי עש, דפים מנותקים מהכריכה.

פתיחה: $150

398. כרתי ופלתי - מהדורה ראשונה - 
הגהות למדניות 

כרתי ופלתי, חידושים על שו"ע יורה דעה, מרבי יהונתן 
ראשונה  מהדורה   .]1763 ]תקכ"ג  אלטונה,  אייבשיץ, 

שיצאה לאור בחיי המחבר בעיר רבנותו.
או  משנים  עתיק,  בכת"י  למדניות  והערות  הגהות 

שלושה כותבים לפחות.
וכיתובים  חתימות  הכריכות  של  הפנימי  ובצד  בשער 

רבים.
טוב-בינוני,  מצב  איכותי.  נייר  ס"מ,   32 דף,  קסה  לה;   ,]3[

ועור  עץ  כריכת  והאחרונים,  הראשונים  בדפים  עש  פגעי 

מקורית, פגועה, שיירי אבזמים. 

פתיחה: $500

397. Glosses on Sefer Ha-Zohar  
Leaves from Sefer Ha-Zohar, with Mikdash 
Ha-Melech commentary, Ba-Midbar (Vayikra, 
Shemot), [Livorno, 1858].
About fifteen handwritten glosses in oriental 
handwriting, Kabbalic glosses with deep con-
tents. One gloss (page 162) signed "Yod Chet 
Samech Heh", [maybe the Ga'on Rabbi Ya'akov 
Chaim Sofer of Baghdad and Jerusalem (1866-
1938), author of "Kaf Ha-Chayim"].
28cm. Fair condition. Moth damages, leaves de-
tached from cover.

Opening Price: $150

398. Kereti U-Peleti – First 
Edition – Scholarly Glosses  
Kereti U-Peleti, novellae on Shulchan Aruch 
Yoreh De'ah, by Rabbi Yehonatan Eybeschutz, 
Altoona, 1763. First edition published during 
author's life in his city of rabbinate.
Glosses and scholarly notes in ancient hand-
writing, by at least two or three writers.
On title-page and insides of covers, there are 
many signatures and inscriptions.
[3], 35; 165 leaves, 32cm, fine paper. Good-fair 
condition, moth damages to first and last leaves, 
original wood and leather binding, damaged, 
ornament remnants.

Opening Price: $500

39�. Books with Glosses and 
Signatures by Rabbi Ya'akov Yosef 
Halevi Dzimitrewsky  
1. Sefer Ohel Ya'akov on Sefer Shemot. 
Johannesburg, 1836.
2. Responsa by Haram Shik. Lemberg, 1883.
3. Mishnayot Seder Nezikin. Lemberg, 1907.
�-9. Sefer Aruch Ha-Shulchan, six volumes. 
Warsaw editions, 1901; Pietrekov, 1903; 
Pietrekov, 1904; Pietrekov, 1904; Pietrekov, 
1907; Warsaw, 1908; Warsaw, 1909.
10. Responsa by Rabbi Eliezer. Pietrekov, 1913. 
Part I.
11. Responsa Min Ha-Shamayim, Rabbi 
Ya'akov Halevi of Marwish. Lvov, 1926.
The books bear signature of owner, Rabbi 
"Ya'akov Yosef Halevi Dzimitrewsky". On cover 
of Aruch Ha-Shulchan, there are many halachic 
handwritten inscriptions. Short inscriptions in 
other books as well.
Rabbi Ya'akov Yosef Dzimitrewsky (1880-1965, 
Otzar Harabbanim10100), sage of Jerusalem, 
son-in-law of son of Rabbi Chaim Ya'akov 
Shapira - Av-Beit-Din of Jerusalem. Served in 
Rabbinate and taught Torah in Eretz Yisrael 
for about sixty years, in Ekron and in Nachlat 
Shiv'a in Jerusalem.

Opening Price: $150

396
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398

399

399. שו"ע יו"ד – וילנה, תקצ"ו - הגהות 
שולחן ערוך מטור יורה דעה לרבי יוסף קארו. וילנה, 
]תקצ"ו 1836[. חלק ראשון בלבד, עם חידושי הרמ"א 
של  ראשונה  )מהדורה  תשובה.  ופתחי  הגולה  ובאר 

פתחי תשובה(.
אב"ד  הורוויץ  יצחק  "יעקב  רבי  של  שונות  חותמות 
קאנטשינא והגליל". חתימות ורישומים. עשרות הגהות 

קצרות בכת"י. 
זרבי יעקב יצחק הורביץ )ת"ר-תר"ס(, כיהן כאב"ד ראדו

מישלא ולאחר פטירת חותנו רבי יוסף יוסקא ווסטרייך 
בשנת תרמ"ג עלה למלא את מקומו ברבנות קנטשינא 
)גליציה(. חותנו היה ממשפחת רבי צבי אלימלך מדינוב 

ורבי אלימלך מליזנסק.
כתמים.  בינוני.  מצב  ס"מ.   20.5 דף,  קץ   ,)]4[ )במקום   ,]3[

נייר דק, פגיעות בלאי בעיקר בשוליים. שער ראשון חסר, 

שער שני מנותק. אינו כרוך. 

פתיחה: $150

399. Shulchan Aruch Yoreh Deah 
– Vilna 1836 – Glosses  
Shulhan Aruch with Tur Yoreh Deah by 
Rabbi Yoseph Karo. Vilna 1836. First volume 
only, with Chidushei Ha'Rema, Be'er Hagola 
and Pitchei Teshuva. (First edition of Pitchei 
Teshuva).
Various ink-stamps of Rabbi Ya'akov Yitzchak 
Horowitz Av-Beit-Din in Kantshina region. 
Signatures and notes. Tens of short handwrit-
ten glosses.
Rabbi Ya'akov Yitzchak Horowitz (1840-1900) 
served as Av-Beit-Din in Radomishle. After the 
death of his father-in-law Rabbi Yoseph Yoske 
Westreich in 1883 he succeeded him as the 
Rabbi of Kantshina, Galicia. His father-in-law 
came from the family of Rabbi Tzvi Elimelech 
of Dinov and Rabbi Elimelech of Lizensk.
[3], (instead of [4]), 190 leaves, 20.5cm. Fair con-
dition. Stains. Thin paper, worn out mainly in 
margins. First title-page is missing, second title-
page is detached. Not bound. 

Opening Price: $150
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�00. כף החיים לרבי חיים פאלאג'י - הגהות 
רבות 

ספר כף החיים, מוסר ופסקי דינים ומנהגים, מרבי חיים 
פאלאג'י. שאלוניקי, ]תרי"ט 1859[. מהדורה ראשונה. 
לפרסומי  סידורי  מספר   ,12 המספר  השער  בשולי 

המחבר.
יאנינה  עיר  "לכוללות  מוקדמת:  הקדשה  השער:  בדף 
)יון( לשם הרב המובהק מאריה דאתרא נר"ו, יאיר אורו 
נר"ו". חתימות מאוחרות של רבי יצחק באדהב )מרבני 

ירושלים( ורבי אשר בן מוראדאינוף נ"ע.
מההגהות  הרבה  כותבים.  משני  כנראה  רבות  הגהות 
פותחות בחתימת הכותב: "אחיש"ה". ההגהות עוסקות 
הכוונות(  שער  ספר  )עפ"י  הקבלה  עפ"י  במנהגים 
הנוהגים בישיבת המקובלים בית-אל בירושלים וכותבן 
הוא אחד מחכמי הישיבה. באחת ההגהות מזכיר הכותב 
את מורו הרב "הון יוסף", ובהגהה אחרת הוא מזכיר את 

אביו "אבא מארי זצ"ל". 
רבי  הוא  אולי  כי  משערים  אנו  ההגהות,  בעל  ]לזיהוי 
ישמרהו  חיים  )אחיש"ה=אברהם  פינסו  חיים  אברהם 
ה'(, מגדולי חכמי בית אל ורבני ירושלים, נפטר בזקנה 
מופלגת בשנת תרנ"ו. ראה אודותיו חומר מצורף[. רבי 
ופרנסיה,  ירושלים  מחכמי  תר"ג(  )נפטר  זאמירו  יוסף 
הדפיס בליוורנו את ספרו "הון יוסף" בצאתו לשליחות 

ירושלים בשנת תקפ"ח - ראה אודותיו חומר מצורף.
בדפים  עש  נקבי  מעט  טוב,  מצב  ס"מ.   15 דף,  שז   ,]1[ ח, 

אחרונים. רוב ההגהות מעט קצוצות. כריכה ישנה עם גב 

עור, בלויה. 

פתיחה: $120

�00. Kaf HaChaim – Rabbi Chaim 
Palagi – Many Glosses  
The book Kaf HaChaim, containing ethics, 
laws and customs. By Rabbi Chaim Palagi, 
Sauuuuuulonika, [1859]. First edition. The 
number 12 appears on the title-page's side, a 
serial number for the author's publications.
On the title-page: early dedication: "To the 
Greek Kollels, for the Rabbi…" late signatures 
of Rabbi Yitzchak Badhav, of Jerusalem's rabbis, 
and Rabbi Asher ben Moradinoff.
Many glosses, probably by two separate writers. 
The glosses deal with kabbalic customs (based 
on the book Shaar Hakavanot) practiced in the 
kabbalistic Beth El Yeshiva in Jerusalem; written 
by one of the kabbalists. In one of the glosses, 
the writer mentions his teacher the Hon Yosef, 
and in a different gloss he mentions his father.
[As to the identity of the author of the glosses, 
we assume that it was perhaps Rabbi Avraham 
Chaim Pinso, one of the leading sages of Beth 
El and Jerusalem, who died at a very old age in 
1896. See enclosed material about him]. Rabbi 
Yosef Zamiro (d. 1843) was one of Jerusalem's 
sages and community leaders. He printed his 
book Hon Yosef in Livorno  before leaving on 
a mission to Jerusalem in 1828 – see about him 
in enclosed material. 
8, [1], 307 leaves, 15cm. Good condition, Good 
condition, few moth holes on last leaves. Most of 
the glosses are  slightly cropped. Old binding with 
leather spine, worn.

Opening Price: $120
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�01. שלמי ציבור – שלוניקי, תק"ן 
– חתימה והערות

שלמי צבור, רבי ישראל יעקב אלגאזי. שלוניקי, ]תק"ן 
 .]1790

דיני תפילה ומנהגי בית-הכנסת בחול, יצא לאור על-ידי 
בן המחבר, רבי יום טוב אלגאזי. עותק זה אינו כולל את 

תוספת "שלמי חגיגה". 
)מחכמי  "מישאל ביטראן"  חתימת בעלים בדף השער 
קושטא, חתום על פסק בית-דין בכפר חסקוי – קושטא 
בשנת תר"ג בספר "אות היא לעולם" דף סט. משפחת 

ביטראן, משפחה ידועה של חכמים בקושטא(.
מספר הערות כ"י בגוף הספר בשני סוגי כ"י מזרחיים.

]3[, קצא; שלא-שמב דף )חסרים 6 דף מפתחות(, 20 ס"מ. 

מצב טוב. כתמים. קמטים בפינות בכמה דפים. 

פתיחה: $�00

�01. Shalmei Tzibbur – Salonika 
1790 – Signature and Comments  
Shalmei Tzibbur by Rabbi Yisrael Ya'akov 
Algazi. Salonika 1790.
Laws of prayer and synagogue customs for 
weekdays, published by the author's son, Rabbi 
Yom Tov Algazi. This edition does not include 
the addendum "Shalmei Chagiga".
Signed on the front page by the owner "Mishael 
Bitran" (one of Constantinople's sages, his sig-
nature is on the ruling of the Beit-Din in Kfar 
Haskoy Constantinople in the year 1843 in the 
book "Ot Hi Leolam" page 69. The Bitran family 
was known as belonging to Constantinople's 
sages).
There are a number of handwritten comments 
in the book using two Eastern handwritings. 
[3], 181; 331-342 leaves (6 index pages are miss-
ing), 29cm. Good condition. Stained. Corners of 
some leaves are creased.

Opening Price: $�00

401

402

�02. בבא קמא-בבא מציעא – זולצבאך – 
חתימות והגהות

זולצבאך,  בבלי.  תלמוד  מן  מציעא  ובבא  קמא  בבא 
תק"ך-תקכ"ט 1760-1769. כרוכים יחד. 

חתימות ורישומים בכ"י של "הצעיר לבית הלוי", "ברוך 
יוסף  ד"ר  הרב  של  וחתימות  חותמות  פערלס".  אשר 

אלי' פערלס )Perles( וחתימות נוספות.
הגהות למדניות ארוכות, בבבא קמא דף כ"ז עמ' ב' הכותב 

מציין "ועיין בקונטרסי שהרחבתי הדברים יותר". 
הכותב הוא כנראה, רבי ברוך אשר פרלס דיין בבאיא 
)הונגריה(, קרוב משפחה של רבי יצחק משה ובנו רבי 

מאיר פערלס מבוניהאד. ראה חומר מצורף.
בינוני.  מצב  ס"מ.   34.5 דף,  קנט(  )צ"ל  קנו   ,]1[ קמו;   ,]1[

בלויה  עתיקה,  ועור  כריכת-עץ  רבים.  נזקי-עש  כתמים. 

מאד, שאריות אבזמים.

פתיחה: $550

�02. Baba Kama – Baba Metzia 
– Solzbach – Signatures and 
Glosses  
Baba Kama and Baba Metzia of the Babylonian 
Talmud. Solzbach, 1760 – 1769. Bound together.
Handwritten signatures and inscriptions by 
"Baruch Asher Perles". Ink-stamps and signa-
tures by Rabbi Dr. Yosef Eli' Perles and addi-
tional signatures.
Long scholarly glosses, in Baba Kama leaf 27 
page 2 the writer notes "study my booklet where 
I have detailed the things even more". The writer 
is most probably Rabbi Baruch Asher Perles, 
Dayan of Baya (Hungary), a relative of Rabbi 
Itzchak Moshe and his son Rabbi Meir Perles 
of Bonihad.
[1], 146;[1], 156 (should be 159) leaves, 34.5cm. 

Fair condition. Stains. Many moth damages. 
Ancient leather and wood binding, very worn, 
remainders of ornaments.

Opening Price: $550
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�03. ישועות יעקב - לבוב, תקע"א – הגהות
יוסף  לרבי  העזר  אבן  ערוך  שולחן  על  יעקב  ישועות 
קארו. לבוב, ]תקע"א 1811[. חלק שני בלבד על הלכות 

גיטין, מאת רבי יעקב משלם אורנשטיין. 
מתקופת  עתיק  בכת"י  למדניות  והשגות  הגהות 

ההדפסה ]ליטא? פולין?[. 
]1[, עה )צ"ל עו( דף )פגינציה משובשת(, 36 ס"מ. מצב טוב. 

כריכת  כתמים.  בטקסט.  פגיעות  עם  נזקי-עש  עבה.  נייר 

חצי עור מודרנית.

פתיחה: $200

��0. שו"ת הרשב"א – וינה, תקע"ב – 
הגהות

שו"ת שחבר הרב המאור הגדול רבנו שלמה בן אדרת 
)רשב"א(. וינה, תקע"ב 1812.

רבי  הגאון  של  בכתב-ידו  הספר  בגוף  הגהות  עשרות 
דוד שפרבר - הגאון מבראשוב )תרל"ה-תשכ"ב, אוצר 
נולד  ורומניה.  גליציה  רבני  מגדולי   ,)5075 הרבנים 
רבי  הגאון  תלמיד  וויזניץ.  חסידי  למשפחת  בזבלטוב 
מאיר אריק. משנת תרס"ח כיהן ברבנות ומשנת תרפ"ב 
רב בבראשוב. בעל "אפרקסתא דעניא", "מכתם לדוד" 
וחיבורים בכל חלקי התורה. התפרסם בהיתרי עגונות 
והיה  לא"י  עלה  תש"ט  בשנת  השואה.  לאחר  שהתיר 

מראשי "מועצת גדולי התורה".
כהנא.  יעקב  יהודה  בעלים:  בדפים האחרונים חתימת 
יהודה יעקב בן בנו של בעל "קונטרס הספקות"  ]רבי 
"זכרון  בעל  ממונקאטש  זנוויל  שמואל  רבי  של  ואביו 

שמואל" על בבא קמא - ראה אודותיו חומר מצורף[.
]2[, קנג דף, 37 ס"מ. מצב גרוע. נזקי-עש קשים. 

פתיחה: $120

�03. Yeshuot Ya'akov, Lvov, 1811 – 
Glosses  
Yeshuot Ya'akov on Shulchan Aruch Even 
Ha-Ezer by Rabbi Yosef Karo. Lvov, 1811. Part 
II only on laws of Gittin, by Rabbi Ya'akov 
Meshulam Orenshtein.
Scholarly glosses and criticism in ancient hand-
writing from the period of printing [Lithuania? 
Poland?].
[1], 75 (should be 76) leaves (disrupted pagina-
tion), 36cm. Good condition. Thick paper. Moth 
damages affecting text. Stains. Modern half-
leather binding.

Opening Price: $200
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�0�. Rashba Responsum – Vienna, 
1812 – Glosses 
Responsum by Rabeinu Shlomo Ben Aderet 
(Rashba). Vienna, 1812.
Tens of glosses handwritten by the Ga'on of 
Brashov, Rabbi David Shparber (1875-1962, 
Otzar 5075) was among Galicia and Romania's 
leading Rabbis. He was born in Zablatov, to 
family of Vizhnitzer Chasidim. Disciple of 
Rabbi Meir Arik. He began to serve in rabbin-
ate in 1908, and became rabbi of Brashov in 
1928. He wrote Afarkesta Di'aniya, Michtam 
LeDavid, and other compositions on all areas 
of Torah. He is well-known for releasing women 
whose husbands were lost in the holocaust from 
their status as married women, by halachic 
means, thus enabling them to remarry. In 1949 
he made aliya, and was among the directors of 
“Moetzet Gedolei HaTorah”
On the last leaves owner's signature: Yehudah 
Ya'akov Kahana. [Rabbi Yehuda Ya'akov grand-
son of author of "Kuntress Ha-Sfekot" and father 
of Rabbi Shmuel  Sanwil of Munkacz, author of 
"Zichron Shmuel" on Baba Kama – see enclosed 
material about him). 
[2], 153 leaves, 37cm. Poor condition, serious 
moth damages.

Opening Price: $120

405

404

�05. מסכת עירובין – וילנה, תרפ"ח – 
הגהות

מסכת עירובין מן תלמוד בבלי. וילנה, תרפ"ח 1927. 
עשרות הגהות למדניות קצרות בכתב-יד.

טוב.  41 ס"מ. מצב  )פגינציה משובשת(,  64 עמ'   ;260  ,]1[

כתמים. נייר יבש ועדין. כריכת חצי-עור בלויה. 

פתיחה: $180

�05. Tractate Eiruvin – Vilna 
1927 – Glosses  
Tractate Eiruvin of the Babylonian Talmud. 
Vilna, 1927.
Tens of handwritten, short, scholarly glosses.
[1],260; 64 pages (disrupted pagination), 41cm. 
Good condition. Stains. Dry fine paper. Half-
leather binding worn out.

Opening Price: $180
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��0. שער הפסוקים / ספר הליקוטין – 
חתימות והגהות הרב השד"ה

שער הפסוקים, דרשות וסתרי-תורה על התנ"ך, רבי חיים 
ויטאל. ירושלים, דפוס ישראל ב"ק, ]תרכ"ג 1863[. 

חותמות וחתימות: 
]בארם  נחמד  שלמה  רבי  לישיבת  הקדשה  1. רישום 

צובה[ בחתימת רבי רפאל ענתבי. 
2. רישום וחתימה: "גואל אחרון חיים שאול דוויך הכהן 

ס"ט". חותמות של הרב דוויך "בעה"ק ירושלם". 
3. בדף השלישי חותמת רבי שלמה זלמן מוזס )מזכיר 
"מועצת גדולי התורה"( וכיתוב בכתב-ידו: "...והס' הזה 
הי' שייך לקדוש ה' מכובד המקובל האלקי חכם הרזים 

מוהרח"ש הכהן דוויך זי"ע ראש המקובלים...". 
חתומות  חלקן  הספר.  בגוף  והערות  הגהות  מספר 
בחכמת  חידושים  רשימות  האחרון  בדף  "שד"ה". 

הקבלה. מרבי שאול דוויך הכהן חתום "שד"ה". 
)תרי"ח-  דוויך  הכהן  חיים  שאול  רבי  המקובל  הגאון 
ושקדן.  עמקן  שכל,  חריף  צובא.  בארם  נולד  תרצ"ג( 
גדולי  מפי  הקבלה  חכמת  ללמוד  התחיל  צעיר  בגיל 
המקובלים בארם צובא, והיה מתכתב בקבלה עם חכמי 

"בית אל" בירושלים. 
בשנת תר"ן עלה לירושלים, וקיבל מגדולי המקובלים 

זחכמי "בית אל". בשנת תרנ"ו הקים את "ישיבת המקו
בלים ק"ק מכוונים - רחובות הנהר". נחשב כגדול חכמי 
המקובלים והמכוונים בירושלים, גם גדולי המקובלים 
עמו  ועסקו  העריכוהו  וירושלים  מאירופה  האשכנזים 
בקבלה. לאחר שאיבד את ראייתו למד ולימד 33 שנים 
מכח זכרונו את כל סדרי הכוונות לפרטי פרטים והיה 
)סידור  לאור  שהוציא  בספרים  הטעויות  את  מתקן 

הרש"ש ועוד( עפ"י שמיעה בלבד. 
עוד בהיותו בארם צובא נהג לרשום חידושיו בחכמת 
עיניו  מאור  שכבה  לאחר  ספריו,  בגליונות  הקבלה 
רושמים את דבריו על  היושבים לפניו  היו התלמידים 
יהודא", רבי  יהודה פתייה ה"בית לחם  )רבי  הגליונות. 
מגליונות  ואחרים(.  החיים",  ה"כף  סופר  חיים  יעקב 
ירושלים  חלקים,  ב'  השד"ה",  "פאת  ספר  נלקט  כאלו 
תשנ"ח. )ראה שם גם צילומים של כתב יד קדשו, וכתבי 

יד תלמידיו(. מההשוואה נראה בבירור שחלק ניכר מן 
ההגהות הן בכתב יד קדשו. 

חסר  בינוני.  מצב  ס"מ.   33 דף,   ]2[ קנח,   ,)]5[ )במקום   ]4[

שער אחד. דף השער גזור למעלה מחוץ למסגרת. כתמים. 

כריכת חצי-עור מודרנית.

ש' הלוי מס' 91. 
אודות הגהות הרב השד"ה, ראה קטלוג "קדם" מכירה 

4, פריט 515.

פתיחה: $700

406
a א

406
b ב

See there also photocopies of his handwriting, 
and the handwriting of his disciples. From the 
comparison it is clear that significant parts of 
the glosses are in his handwriting.
[4] (instead of [5], 158, [2] leaves, 33cm. Fair con-
dition. One title-page missing. Title-page cut on 
top outside frame. Stains. Half-leather modern 
binding.
S. Halevi No. 91.
For more about Hasadeh glosses - see Kedem 
Catalogue 4, item 515.

Opening Price: $700
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�0�. Sha'ar Ha-Psukim / Sefer Ha-
Likutin – Signatures and Glosses 
by Harav Hasadeh  
Sha'ar Ha-Psukim, kabala and homiletics based 
on the Tanach, Rabbi Chaim Vital. Jerusalem, 
Yisrael Printing Press, 1863.
Ink-stamps and signatures:
1. Dedication to Rabbi Shlomo Nechmad 
Yeshivah [in Aleppo] signed by Rabbi Raphael 
Antebi.
2. Registration and signature: "Final owner, 
Chaim Shaul Dweik Ha-Cohen". Ink-stamps by 
Rabbi Dweik "in the holy city of Jerusalem".
3. On third leaf ink-stamp by Rabbi Shlomo 
Zalman Moses ("Moetzet Gedolei Ha-Torah" 
secretary) and an inscription in his handwrit-
ing:"…belongs to the Kabbalist …Ha-Cohen 
Dweik …". A few glosses and comments within 
the book. Part of them signed "Sadeh". On the 
last leaf lists of Kabbalic novellae. By Rabbi 
Shaul Dweik  Ha-Cohen, signed  "Sadeh".
The kabbalist Rabbi Shaul Hayim Ha-Cohen 
Dweikh (1858-1933). Born in Aleppo. Studied 
Kabbalah from the greatest Kabbalists in 
Aleppo. Corresponded in Kabbalah with the 
sages of "Beit El" in Jerusalem. In 1890 he came 
to Jerusalem, became one of the sages of Beit 
El and studied with Kabbalists Rabbi Nissim 
Ani, Rabbi Vidal Angil and others. In 1896 he 
established the Rechovot Ha-Nahar Kabalist 
Yeshiva. He was considered one of the greatest 
Kabbalists in Jerusalem and admired even by 
Ashkenazi Kabbalists. In 1900 lost his sight, 
and in the next 33 years taught and studied 
only by the power of his memory, and used 
to proof books he published by hearing only. 
When still in Aleppo he used to write his novel-
lae in Kabbalah inside his books, and after he 
became blind his disciples wrote them for him. 
From sheets such as these, the book "Pe'at Ha-
Sadeh" was compiled (2 parts, Jerusalem 1998). 

�07. רי"ף – סדר נזיקין – ונציה, שי"ב – 
הגהות עתיקות  

)הרי"ף(.  אל-פאסי  יצחק  לרבינו  אלפס,  רב  הלכות 
)בבא  נזיקין  סדר  מכרך  חלק   .]1552[ שי"ב  ונציה, 

בתרא - עבודה זרה(.
הגהות רבות, בכת"י איטלקי קדום מתקופת ההדפסה.

ספרי  ונשרפו  הוחרמו   )1553( שי"ד  שנת  בתחילת 
הרבנים  גדולי  הואתיקן,  בפקודת  באיטליה  התלמוד 
שהותרו  הרי"ף  ספרי  מתוך  תלמודם  את  המשיכו 
באותה גזירה. באופן זה נתחברו על הרי"ף ספר שלטי 
ועוד  זוטא  אלפסי  קזיס,  משה  רבי  חידושי  הגבורים, 
ספרים. )ראה חומר מצורף וראה עוד: א' יערי, שריפת 
התלמוד באיטליה; מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה; 
מנטובה(.  בדוכסות  היהודים  תולדות  סימונסון,  ש' 
בכרך שלפנינו, מנסה הכותב לשחזר את סוגיות הגמרא 
עקב  הנראה  כפי  הרי"ף,  ספר  גליונות  על  בהן,  ולדון 

הגזירה על התלמוד.
לבנים  דפים  טוב.  מצב  ס"מ.   36.5 בלבד,  דף  ]קנו-שצב[ 

בחלק  בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  לעתים  נזקי-עש,  ונקיים. 

מהדפים מודבק נייר לחיזוק. במסכת עבודה זרה מחיקות 

צנזורה רבות.

פתיחה: $�00

�07. Rav Alfas- Seder Nezikin 
– Venice, 1552 – Antique Glosses 
Halachot Rav Alfas, by Rabeinu Yitzchak 
Alfassi (The Rif). Venice, 1552.
Part of Seder Nezikin volume (Baba Batra 
– Avodah Zarah).
Many glosses in ancient Italian writing from 
the period of print.
In the beginning of the year 1553 the Talmud 
books were confiscated and burnt by order of 
the Vatican, the leading rabbis continued their 
studies from the Rif, which were permitted. 
Thus many compositions were written on the 
Rif - Shiltei Ha-Giborim, novellae by Rabbi 
Moshe Kazis, Alfassi Zute and other books. 
(See enclosed material and see also: A. Ya'ari, 
Sreifat Ha-Talmud Be-Italia; M. Bnayahu, 
Ha-Defus Ha-Ivry Be-Crimona; S. Simonson, 
Toldot Ha-Yehudim Be-Duchasut Mantova). In 
the volume herewith, the writer tries to recon-
struct the Gemarah topics and discuss them 
in the margins of the Rif, probably due to the 
command against studying Talmud. 
[156-212] leaves only, 36.5cm. Good condition. 
White clean leaves. Moth-damage, sometimes 
with slight damage to text.
Some of the leaves are glued with paper for re-
inforcement. In Tractate Avodah Zarah there are 
many censorship deletions.

Opening Price: $�00

407
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�08. שולחן ערוך יורה דעה – אמשטרדם, 
תק"ג – הגהות והערות למדניות רבות

אשלי רברבי ]שולחן ערוך יורה דעה[ לרבי יוסף קארו. 
אמשטרדם, ]תק"ג 1743[.

בשולי הגליונות הערות למדניות רבות בכת"י אופייני 
19. הכותב מציין לדברים שכתב בחיז -לאמצע המאה ה
דושיו ולדברים שכתב על הגליון. מתוך ההערות ניכר 
מציין  הדברים  בתוך  גדול,  חכם  תלמיד  ע"י  שנכתבו 
לספרים שנדפסו במאה ה-19 )בית מאיר; סידור הגאון 

מליסא; תשובות מהרי"ם מבריסק ועוד(.
בינוני.  מצב  רחבים.  שוליים  ס"מ.   42.5 דף,   ]1[ שנב,   ,]3[

אינם  וחלקם  בשוליהם  בלויים  רבים  דפים  רבים.  כתמים 

חלק  חסרים.  האחרון  והדף  המאויר  השער  שלמים. 

הזמן.  בפגעי  נפגעו  וחלק  הכותב?[  ]ע"י  נמחקו  מההגהות 

כריכה חדשה פשוטה.

פתיחה: $1500

�08. Shulchan Aruch Yoreh 
De'ah – Amsterdam 1743 – Many 
Scholarly Glosses and Comments  
Eshle Ravreve [Shulchan Aruch Yoreh De'ah] 
by Rabbi Yosef Karo. Amsterdam, 1743.
In the margins there are many scholarly com-
ments in writing characteristic of the mid-19th 

century. The writer mentions points written in 
his own novellae and points written on the page. 
It is obvious from the comments that they were 
written by a great scholar, he refers to books 
written in the 19th century (Beit Meir; Sidur 
of the Gaon of Lissa; response from Harim of 
Brisk and more).
[3]172, [1] leaf, 42.5cm. Wide margins. Fair con-
dition. Many stains. Many leaves are worn and 
part of them are not complete. The illustrated 
title-page and the last page are missing. Part of 
the glosses were deleted [by the writer?] and part 
were harmed over time. New simple cover.

Opening Price: $1500

�09. שו"ת נודע ביהודה – פראג, תקל"ו – 
חתימות והגהות

פראג,  לנדא.  הלוי  יחזקאל  מרבי  שו"ת  ביהודה,  נודע 
אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  על  שו"ת   .]1776 ]תקל"ו 

העזר וחושן משפט. מהדורה ראשונה.
החותמים הם: 

1. "אליעזר בן הגאון הגדול הרב המופלג מהור"ר ליב 
מפארן-באך מק"ק פיורדא, מיושבי ביהמ"ד בק"ק ברא

נשוויג - תקע"ב )1812(". ]רבי אליעזר פרנבאך מליסא, 
כיהן  ימיו  מפיורדא, שבסוף  פרנבאך  ליב  רבי  בנו של 

כאב"ד היידינגספלד ומדינת ווירצבורג[.
יחיאל  רבי  ]כנראה,  מוהר"מ",  בהרב  יואל  2. "יחיאל 
יואל אויערבאך מליסא, אב"ד אוברזיצקה, תלמיד רבי 

עקיבא אייגר[. 
3. "הק' ]אליעזר[ ליפמן בר"א גאלדשישנוב". 

של  רבה   - )תרט"ו-תרצ"ו  ריטר"  אריה  4. "דוב 
רוטרדם(. 

או  השני  החותם  של  בכת"י  למדניות  הגהות  מספר 
בכת"י  נוספות  הגהות  קצוצות[.  ]חלקן מעט  השלישי 
של הגאון רבי דוב אריה ריטר, )באחת מהן הוא מציין 

גירסא ישנה שמצא בכתב יד שראה באמשטרדם(.
עבה.  נייר  טוב.  מצב  ס"מ.   34 דף,  קנז   ,]1[  ;]9[ פו,   ,]2[

בפינות.  לחיזוק  ונייר  דפים  מספר  בשולי  קרעים  כתמים. 

כריכת קרטון בלויה. 

פתיחה: $280
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�09. Responsa Nodah Be-Yehudah 
– Prague, 1776 – Signatures and 
Glosses  
1. Eliezer ben Ha-Ga'on Ha-Gadol ….Leib 
Farnbach…Braunswig- (1812)". [Rabbi Eliezer 
Farnbach of Lissa, son of Rabbi Leib Farnbach 
of Fiorda, who late in his life served as Av-beit-
Din Heidingsfeld and the state of Wurzburg].
2. "Yechiel Yoel Baharav Moharam", [probably, 
Rabbi Yechiel Yoel Auerbuch of Lissa, Av-Beit-
Din Ubersitzka, disciple of Rabbi Akiva Eiger].
3. "The holy [Eliezer]Lippman of 
Goldshishnov. 
�. "Dov Aryeh Reiter" (1854-1935 – Rabbi of 
Rotterdam).
Some scholarly glosses handwritten by the 
second or third signee [a few somewhat 
cropped]. Additional glosses handwritten by 
the Ga'on Rabbi Dov Aryeh Reiter, (in one of 
them he mentions an old version which he 
found in a manuscript he saw in Amsterdam).
[2], 86, [9]; [1], 157 leaves, 34cm. Good condition, 
thick paper. Stains. Tears to edges of a few leaves 
and paper glued to corners for reinforcement. 
Worn cardboard cover.

Opening Price: $280

�10. שו"ע אורח חיים - הגהות למדניות 
רבות

עם  א-ב.  חלקים  חיים,  אורח  ערוך  שלחן  ארץ,  מגיני 
)יוהניס יאהאנניסבורג  רעק"א.  והגהות  הגר"א  זביאור 

בורג, פרוסיה(. תרכ"ב, ]1862[. 
למדני.  תוכן  בעלות  ממאה(  )למעלה  רבות  הגהות 
ההגהות מארבעה או חמשה כותבים, רובן מכותב אחד. 
לפי תוכן הדברים הכותב היה גאון עצום: חולק ומשיג 
על גדולי האחרונים, מחדש ביאורים בסוגיות הנדונות, 

זמציין לדברים שכתב במקומות אחרים בתשובות, בחי
דושיו ובהערות על גליון ספרים אחרים.

�10. Shulchan Aruch Orach 
Chaim – Many Scholarly Glosses  
Meginei Eretz, Shulchan Aruch Orach Chaim, 
Parts I-II. With commentary by the Vilna 
Ga'on and glosses by Ra'aka. (Yohannesburg, 
Prussia), 1862.
Many glosses (more than one hundred) of 
scholarly content. The glosses are by four or five 
writers, most of them by one writer. According 
to the contents the writer was an extraordinary 
Ga'on: contradicting and disagreeing with the 
latter, innovating commentary on the said 
topics, referring to matters he wrote elsehere in 
his responses, his novellae and his commentary 
on other books.
In places where the proofreader contradicts 
the Vilna Ga'on's commentary, it seems that 
he is from the Beit Midrash of the Vilna Ga'on 
and he mentions him with the title "Rabeinu" 
"Rabeinu Ha-gadol" and other expressions of 
honor of a disciple to his rav.
Stamps of rabbi "Shmuel Eli' Sochowitzky 

410

נראה  ביאורי הגר"א,  במקומות בהם משיג המגיה על 
הגר"א  תלמידי  של  מביהמ"ד  הוא  כי  הדברים  מתוך 
והוא מזכירו בתואר "רבינו" "רבינו הגדול" ועוד לשונות 

של כבוד תלמיד לרב.
החופ"ק  זוחאוויצקי  אלי'  "שמואל  רבי  של  חותמות 
וחתימות של  ]עיירה בפרברי מינסק[.  קאמעראווקא" 

ר' מאיר ברלין ]בר-אילן[.
נייר איכותי )רעגאל בהיר(,  ]4[, שיח דף; ]2[, ריז, ]1[ דף. 

מצב טוב, כתמים ופגיעות קלות. כל ההערות שלמות מלבד 

אלו שנמחקו ע"י הכותב. כריכה חדשה עם גב עור.

פתיחה: $3000

of Kamerawke" [a village in the suburbs of 
Minsk]. And signatures by Rabbi Meir Berlin 
[Bar- Ilan].
[4], 138 leaves;[2] 128, [1] leaf. Quality paper 
(light regal), good condition, stains and slight 
damage. All the comments are complete except 
for those deleted by the writer. New binding with 
leather spine.

Opening Price: $3000
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�11. אשלי רברבי – אמשטרדם, תע"א – 
מאות הגהות

ספר אשלי רברבי ]שולחן ערוך יורה דעה[ לרבי יוסף 
קארו. אמשטרדם, ]תע"א 1711[.

קצרות.  ההגהות  רוב  כת"י.  סוגי  בשני  הגהות  מאות 
כמאה מהן ארוכות יותר ולמדניות.

חתימות בעלים בשער "הק' אברהם", "שלמה דיקשטיין 
מלובלין" וחותמות "יצחק קיפפערבערג שו"ב".

דפים  רבים.  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   37 דף,   ]2[ שנב,   ,]2[

מההגהות  חלק  ובלויים.  מקומטים  ואחרונים  ראשונים 

השער  לחיזוק.  נייר  מודבק  דפים  במספר  קצוצות.  מעט 

המאויר חסר. כריכת עור עתיקה, בלויה. 

פתיחה: $�50

�11. Ashle Ravreve – Amsterdam, 
1711 – Hundreds of Glosses  
Sefer Eshle Ravreve [Shulcan Aruch Yoreh 
De'ah] by Rabbi Yosef Karo. Amsterdam, 1711.
Hundreds of glosses in two different handwrit-
ings. Most glosses are short. About one hundred 
of them are longer and scholarly.
Owners' signatures on title-page "Avraham", 
"Shlomo Dickstein of Lublin" and ink-stamps 
of "Yitzchak Kipferberg Shochet and Dayan".
[2], 172, [2] leaves, 37cm. Good condition. Many 
stains. First and last leaves creased and worn. 
Some glosses somewhat cropped. A number of 
leaves strengthened with glued paper. The il-
lustrated title-page is missing. Ancient, worn, 
leather binding.

Opening Price: $�50

�12. מסכת נדה ומשניות טהרות - וינה, 
תקצ"א – מאות הגהות 

טהרות.  מסדר  ומשניות  בבלי  תלמוד  מן  נדה  מסכת 
וינה, ]תקצ"א[ 1831. 

מאות הגהות בגליונות מסכת נדה ובגליונות המשניות. 
עמוקים  חידושים  ולמדניות.  ארוכות  רבות מההערות 
בביאורי סוגיות קשות. בהערות אחדות מציין הכותב 
לעיין במה שכתב בגליונות מסכתות אחרות ובגליונות 
הירושלמי. נדיר למצוא הערות למדניות כה רבות על 

משניות סדר טהרות. חלק מההגהות מעט קצוצות.
]4[, פז; ]2[, קצו דף, 38.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כריכה 

ודפים ראשונים מנותקים. שדרה חסרה, כריכה בלויה. 

פתיחה: $300

�12. Tractate Nida and 
Mishnayot Taharot – Vienna, 1831 
– Hundreds of Glosses  
Tractate Nida from Talmud Bavli and Mishnayot 
from Seder Taharot. Vienna, 1831.
Hundreds of glosses on Masechet Nida and on 
Mishnayot margins. Many comments are long 
and scholarly. In some of the comments the 
writer mentions references to what he wrote in 
other Tractates and in the Yerushalmi. It is rare 
to find deep novellae interpreting complicated 
topics on Mishna Taharot. Part of the glosses 
are somewhat cropped.
[4], 87; [2], 196 leaves, 38.5cm. Good condition. 
Stains. Binding and first leaves are detached. 
Spine missing, worn binding.

Opening Price: $300

�13. גט פשוט – קושטא, תע"ט - הגהות 
חשובות

בן  משה  מרבי  גיטין,  הלכות  על  פשוט,  גט  ספר 
מהדורה   .]1719 ]תע"ט  )קושטא(,  קושטנדינא  חביב. 

ראשונה.
נאה  מזרחי  בכת"י  וחשובות  ארוכות  הגהות  עשרות 
על  והוספות  השגות  קצוצות[,  מעט  ]חלקן  וקריא 
הספר, חלקן מתחילות במילים "אמר הכותב". בדף צו 

הוא מציין ל"קונטריס אשר כתבתי".
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�13. Get Pashut – Constantinople, 
1719 – Important Glosses  
Sefer Get Pashut, on Halachot Gitin, by Rabbi 
Moshe Ben Chaviv. Constantinople, 1719. First 
Edition.
Tens of long and important glosses in nice, leg-
ible oriental handwriting [some are somewhat 
cut], disagreements and additions to the book, 
part of them starting with the words "so said 
the writer". On page 96 he refers to a "volume 
which I wrote".
[2] 141 leaves (2 last leaves 142-143 are missing). 
Quality paper, fair condition, moth damages. 
New leather binding.

Opening Price: $500

��1. מסכת ברכות – וינה, תר"כ – הגהות 413
 .]1860[ תר"כ  וינה,  בבלי.  תלמוד  מן  ברכות  מסכת 

מהדורה לתלמידים.
מספר הגהות כ"י ]קצוצות[ בדפי הספר, חלקן ארוכות.

וכן  שפיצער"  "שמואל  בעלים  חתימות  השער  בדף 
חותמת "דוד בר"י הלוי שפיצר JERUSALEM" עם ציור 
העיר ירושלים. בתחתית דף השער: "צעיר אנכי לבית 
לוי, שמואל ב"ר דוד שפיצער סג"ל מפ"ב. אמי שתחי' 

צארטיל". 
מפרשבורג-וינה.  שפיצר,  הלוי  דוד  ]חייא[  רבי  הגאון 
]מחבורת תלמידי ה"כתב סופר"[. עלה לירושלים בשנת 
הנץ החמה  זמני  לבירור  ה"נברשת"  תרל"ג. בעל ספר 
המהרי"ל  ובהסכמת  בהתייעצות  שיצא  היום,  וזמני 
דיסקין וחכמי ירושלים. )ראה אודותיו: קטלוג "קדם" 

6 פריט 349. וראה עוד להלן בפריט 523(.
ירושלים.  מחכמי  שפיצער,  ]זאנוויל[  שמואל  רבי  בנו 

414

�1�. Tractate Brachot – Vienna, 
1860 – Glosses  
Tractate Brachot of the Babylonian Talmud. 
Vienna, 1860. Student edition.
Some handwritten glosses [cut] within the 
book, some are long.
On title-page, ownership inscription "Shmuel 
Shpitzer" and an ink-stamp "David Ha-Levi 
Shpitzer, Jerusalem" with a drawing of the city 
of Jerusalem. On bottom of title-page: "Shmuel 
Ben David Shpitzer ".
The Ga'on Rabbi [Chiya] David Ha-Levi Shpitzer 
of Pressburg-Vienna. [Disciple of "K'tav Sofer]. 
Moved to Jerusalem in 1873. Author of the 
book "Nivreshet" a work on the clarification 
of the times of sunrise and the halachic hours 
of the day, which was published by the sugges-
tion and approval of the Maharil Diskin and 
the sages of Jerusalem. (See about him Kedem 
catalogue Number 6 item 349. and see hereafter 
item 523).
64 leaves, 31.5cm. Poor condition. Stains and 
tears. Damages roughly restored with scotch-tape 
and pasted paper. Binding worn out, detached.

Opening Price: $120

]2[, קמא דף )חסרים 2 דף אחרונים קמב-קמג(. נייר איכותי, 

מצב בינוני, פגעי עש. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $500

מראשי כולל אונגארין ומוסדות הציבור בירושלים.
31.5 ס"מ. מצב גרוע. כתמים וקרעים. נזקים משוח  סד דף,

בלויה,  כריכה  לחיזוק.  ונייר  בנייר-דבק  גס  שיקום  קמים 

מנותקת.

פתיחה: $120
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�15. מקור חיים – עדן, תרנ"ג - הגהות
מקור חיים, הלכות שחיטות וטריפות, רבי יחיא צאלח 
]מהרי"ץ[. עדן, ]תרנ"ג 1893[. נדפס ומכורך עם "פתח 

האהל" לרבי יחיא בן יוסף עמוד, עדן ]תרנ"ד 1894[. 
קשורות  רובן  הספר,  בגוף  בכתב-יד  הגהות  כ-40 
וחוסרים  קרעים  מקומות  במספר  שחיטה.  להלכות 
בכתב-יד  שונות  רשימות  בכתב-יד.  הושלמו  בטקסט 
ובערבית.  בעברית  הכריכה(  )פנים  הפורזץ  בדפי  גם 

חתימות בעלים.
]8[, קלז; סג דף, 20.5 ס"מ. מצב בינוני. מספר דפים מנותח

קים. קרעים וכתמים. כריכה בלויה.

פתיחה: $100

��1. מראה הגדול – שלוניקי, תקפ"ט – 
הגהות חתומות 

מראה הגדול, דרושים על הלכות חג, רבי רפאל אשכנזי. 
שלוניקי, ]תקפ"ט 1829[. חלק א' בלבד.

חתומות  כולן  ספרדי.  בכתב-יד  ארוכות  הגהות  מספר 
"מאי"ן" ]החיד"א בהגהותיו היה חותם מאי"ן - מהצעיר 
משה  רבי  נכדו  חתימת  שזו  יתכן  נר"ו.  אזולאי  יוסף 

אזולאי – משה אזולאי יאיר נרו[.
 27.5 דף,  ג-קסו  חסרים,  ראשונים  דפים  שני  או  ודף  שער 

ס"מ. נייר איכותי, מצב בינוני, כתמים, קמטים וקרעים. 

פתיחה: $150

�15. Mekor Chaim – Aden, 1893 
– Glosses  
Mekor Chaim, Sh'chitot and Laws of Treifot by 
Rabbi Yichye Salach (Maharitz). Aden, 1893. 
Printed and bound with "Petach Ha-Ohel" by 
Rabbi Yichye Ben Yosef Amud, Aden 1894.
About 40 handwritten glosses in the book, most 
of them related to laws of Sh'chitah. Some parts 
are torn and have text omissions which were 
completed by hand. Different handwritten lists 
on the blank first leaves, in Hebrew and Arabic. 
Ownership signatures.
[8], 137;63 leaves, 20.5cm. Fair condition. A few 
leaves detached. Tears and stains. Worn out 
binding.

Opening Price: $100

�1�. Mare'eh Ha-Gadol –
Salonika, 1829 – Signed Glosses 
Mare'eh Ha-Gadol, homiletics on holiday laws, 
by Rabbi Raphael Ashkenazi. Salonika, 1829. 
Part I only. A few long glosses in Sephardi 
handwriting. All signed "Mayin" [The Chida, 
Rabbi Yosef Azulai, signed his glosses Mayin. It 
may also be the signature of his grandson Rabbi 
Moshe Azulai].
Title-page and one or two first leaves are missing, 
3-166 leaves, 27.5cm. Quality paper, fair condi-
tion, stains, tears and creases.

Opening Price: $150

415

416
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�17. נפש חיים – שאלוניקי, תר"ב - הגהות 
רבות מששה כותבים

נפש חיים, חידושים ומערכות בהלכה ובאגדה בסדר א-
ב, רבי חיים פאלאג'י. ]שאלוניקי, תר"ב 1842[. מהדורה 

ראשונה.
חלקן  ספרדי,  בכתב-יד  הספר,  בדפי  הגהות  עשרות 
ארוכות במיוחד. ההגהות מששה כותבים. רוב ההגהות 
הן מרבי חיים כהן החותם ברובן "ע"ה ח"כ ס"ט" ומרבי 
רבות  הגהות  הגהה.  כל  בסוף  החותם  לביא"  "אליהו 
שחלקן חתומות מרבי "חיים דוד כאליפי". בדף ג' ובדף 
]שד"ר  לחמי"  חיים  "עזרא  מרבי  חתומות  הגהות  קד 
ומספר  ס"ט"  "יא"ר  חתומה  הגהה  כב  בדף  ירושלים[. 

הגהות בדפים האחרונים חתומות "פ"נ".
רלח; יב דף, 20.5 ס"מ. חסר דף שער ודפים חסרים בהתחלה 

קרעים  כהים,  כתמים  נזקי-עש,  בינוני-גרוע.  מצב  ובסוף. 

בחלק מהדפים, כריכה רופפת.

פתיחה: $250

417

�17. Nefesh Chaim – Salonika, 
1842 – Many Glosses by Six Writers  
Nefesh Chaim, novellae and halachic and ag-
gadic treatises in alphabetical order, by Rabbi 
Chaim Palagi. Salonika, 1842. First edition.
Tens of glosses in Sephardi handwriting, some 
of them exceptionally long. Glosses are by six 
writers. Most of the glosses are by Rabbi Chaim 
Cohen and by Rabbi "Eliyahu Lavie" who signed 
each of his glosses. Many glosses are signed 
by Rabbi Chaim David Kaliphi. On leaf 3 and 
leaf 104, glosses signed by Rabbi "Ezra Chaim 
Lachmi". On leaf 24 a gloss signed "Yar" and a 
few glosses in the last leaves signed "P"N".
148; 12 leaves, 20.5cm. Title-page and some 
leaves in the beginning and the end are missing. 
Fair-poor condition. Moth damages, dark stains, 
tears to some leaves, loose binding.

Opening Price: $250

�18. משנה תורה לרמב"ם – נזיקין-שופטים 
- ונציה, של"ו – הגהות  

משנה.  ומגיד  משנה  כסף  עם  לרמב"ם,  תורה  משנה 
]ונציה, של"ו?[.  עד שופטים.  נזיקין  הלכות   - ד'  חלק 

ההוצאה הראשונה של "כסף משנה".
כעשרים הגהות ]מעט קצוצות[ בכתב-יד ספרדי בשולי 
הגליונות. מהן כשש הערות למדניות. כמה מהן פותחות 

בחתימת הכותב "א"ש" ]אמר ש----[.
חתימת בעלים בעפרון בדף הפורזץ: "דניאל אנגיל".

ב-]7[  נפתח  חסר,  עותק  ס"מ.   30.5 עמ',   ]3[ דף,  רצז   ,]7[

דף "מפתח להרמב"ם ופרטי דיניו" ובסופו ]3[ עמ' "מפתח 

נזקי-עש.  בינוני.  מצב  ביתא".  אלפא  סדר  על  להרמב"ם 

כתמי-חלודה, דיו ורטיבות. במספר דפים השוליים קצוצים. 

כריכה בלויה.

פתיחה: $500

418

�18. Mishneh Torah by the 
Rambam – Nezikin-Shoftim – 
Venice, 1576 – Glosses  
Mishneh Torah by Rambam, with Kesef 
Mishneh and Maggid Mishneh. Part IV 
– Tractates Nezikin to Shoftim. Venice 1576?. 
First edition of "Kesef Mishneh".
About twenty glosses [somewhat cut] in 
Sephardi handwriting on borders of sheets. 
Six scholarly glosses. Some open with writer's 
signature [said that…].
Owner's signature in pencil on inner cover: 
"Daniel Angil".
[7], 207 leaves, [3] pages, 30.5cm. Missing copy, 
opens on leaf [7] "Detailed Index of Laws in 
Rambam, and ends with [3] pages "Alphabetical 
Index to Rambam". Fair condition. Moth dam-
ages. Foxing, ink and moisture. Margins cut to 
some leaves. Binding worn out.

Opening Price: $500
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�19. מי מנוחות – ירושלים, תר"ס – הגהות 
רבי יוסף משאש 

מי מנוחות, דרושים על חמשה חומשי תורה, רבי רפאל 
בירדוגו. ירושלים, ]תר"ס 1900[. חלק ראשון בלבד.

בשולי הדפים הערות בודדות חתומות מאת רבי יוסף 
משאש בכתב-יד ספרדי נאה.

במרוקו  נולד   ,)8448 הרבנים  )אוצר  יוסף משאש  רבי 
בשנת תרנ"ב ונפטר בחיפה בשנת תשל"ד. בגיל 31 כיהן 
כרב ראשי בתלמסאן שבאלג'יר, לאחר מכן דיין במקנס. 
זכה לאות כבוד ממלך מרוקו. עלה לארץ בשנת תשכ"ד 

וכיהן כרב הראשי של חיפה עד פטירתו. 
רבי  המו"ל  בחתימת  השער  לדף  מעבר  בכ"י  הקדשה 

רפאל פיאמנטה.
יב; קיב דף, 20 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דף השער ודף אחרון 

פגומים. 

פתיחה: $120

�19. Mey Menuchot – Jerusalem, 
1900 – Glosses by Rabbi Yosef 
Mashash  
May Menuchot, Homiletics on the Torah, 
Rabbi Raphael Berdugo, Jerusalem, 1900. First 
part only.
A few comments on margins signed by Rabbi 
Yosef Mashash in fine Sephardi handwriting.
Rabbi Yosef Mashash (Otzar Harabbanim 
8448), was born in Morocco in 1892 and died in 
Haifa in 1974. Served as chief rabbi of Tlemcen 
Algeria at the age of 31, and afterwards as 
Dayan in Meknes. Was decorated by the King 
of Morocco. Made Aliya to Israel in 1964 and 
served as chief rabbi of Haifa until his death.
Handwritten dedication overleaf title-page 
signed by Rabbi Raphael Piamenta.
12; 112 leaves, 20cm. Good condition. Stains. 
Title-page and last page are damaged.

Opening Price: $120

419420

�20. שו"ת דברי אמת – קושטא, תק"ך 
–הגהות למדניות

דוד  בן  יצחק  לרבי  ותשובות  שאלות  אמת,  דברי 
מקושטא. קושטא, ]תק"ך 1760[. 

חותמות-ספריה.  הספר.  ובדפי  בשער  רישומי-בעלים 
רישום בעלות מעניין בשער חתום "אברהם צבי" ]אולי 
בשנות התק"ע-תק"צ  קושטא  מרבני  צבי  אברהם  רבי 

.]1810-1830
הגהות למדניות בכתב-יד מזרחי.

דפים  בינוני.  מצב  ס"מ.   31.5 דף,  מט   ,]1[ יא,  קיז,  מו,   ,]6[

קרועה  כריכה  וקמטים.  כתמים  נזקי-עש,  מנותקים, 

ובלויה. 

פתיחה: $250

�20. Divrei Emet Responsum – 
Constantinople, 1760 – Scholarly 
Glosses  
Divrei Emet, responsum by Rabbi Yitzchak Ben 
David of Constantinople. Constantinople, 1760.
Ownership inscriptions on title-page and in the 
book. Library ink-stamps. Interesting owner-
ship inscription on title-page signed "Avraham 
Zvi" [maybe Rabbi Avraham Zvi of the Rabbis 
of Constantinople in 1810-1830].
Scholarly glosses in oriental handwriting.
[6], 46, 117, 11, [1], 49 leaves, 31.5cm. Fair condi-
tion. Leaves detached, moth damages, stains and 
creases. Binding worn and torn.

Opening Price: $250
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�21. פרשת דרכים – קושטא, תפ"ח – 
הגהות חשובות 

"דרך  וקונטרס  דרושים  וששה  עשרים  דרכים,  פרשת 
מצותיך" על מנין המצוות, רבי יהודה רוזאניס. קושטא, 

]תפ"ח 1728[. מהדורה ראשונה.
רחמנא  "בריך  בכ"י:  בעלות  רישומי  השני  הדף  בראש 
דיהבך לן רב תנא הני מילי מחיים חזקיהו שמו זה רפאל 
אלפאנדארי". רבי רפאל חזקיהו חיים אלפאנדרי מחכמי 
קושטא - ראה אודותיו חומר מצורף. מוזכר בהקדמת 
לחידושי  אבולעפיא  שבתי  רפאל  מיכאל  רבי  דודו  בן 

המאירי יבמות שהו"ל בשאלוניקי תקנ"ד )1794(. 
]לעבודת קוני[  "קנין כספי לע"ק  רישום בעלות נוסף: 
מהגביר חה"מ כה"ר רפאל יצחק אמאדו"; חותמות "זה 

הספר היה שייך לספריית הרב אמאדו זצ"ל". 
נאה.  ספרדי-טורקי  בכתב-יד  למדניות  הגהות  עשרות 
רשימות ארוכות בדפים הריקים )דף נט ב'; ובדף עה ב'(.
זהכותב הוא נכדם של גדולי חכמי קושטא רבי חיים אל

פנדארי ורבי חיים אבועלאפיא, שכן הוא מזכיר רבות 
זאת דברי הרמ"ז ]=הרב מורי זקני, רבי חיים אבועלא

פיא[ בספרים "מקראי קדש" "יוסף לקח" ובספר "עץ 
מורי  ]=הרב  הרמ"ז  דברי  את  אחדות  "ופעמים  החיים 
זקני, רבי חיים אלפאנדרי ב"ר יצחק[ בספרו "אש דת". 
חלקית,  מנותקים  דפים  גרוע.  מצב  ס"מ.   30 דף,  עה   ,]5[

לחיזוק  נייר  נזקי-רטיבות.  בטקסט,  פגיעות  עם  נזקי-עש 

מודבק בשולי הדפים. 

פתיחה: $300

�21. Parashat Derachim – 
Constantinople, 1728 – Important 
Glosses  
Parashat Derachim, twenty six homiletics and a 
booklet "Derech Mitzvotecha" by Rabbi Yehuda 
Rozanis. Constantinople, 1728. First edition. 
On upper part of second leaf handwritten 
owners' inscription: "…Raphael Alfandari". 
Rabbi Raphael Chizkiyahu Chaim Alfandari a 
sage of Constantinople – see enclosed material. 
Mentioned by his cousin Rabbi Michael Raphael 
Shabtai Abulafia in introduction to Chidushei 
Ha-Meiri Yavamot in Salonika (1794).
An additional owner's inscription:"…Raphael 
Yitzchak Amado"; and ink-stamps "…Library 
of Rabbi Amado".
Tens of scholarly glosses handwritten in fine 
Sephradi-Turkish handwriting. Long lists on 
empty leaves.
The writer is grandson of Rabbi Chaim 
Alfandari and Rabbi Chaim Abulafia, and he 
mentions often Rabbi Chaim Abulafia in the 
books "Mikray Kodesh" "Yosef Lakach" and 
"Etz Ha-Chaim" and a few time he mentions 
Rabbi Chaim Alfandari in his book "Esh Dat".
[5], 75 leaves, 30cm. Poor condition. Leaves partly 
detached, moth damages to text, moisture marks. 
Paper pasted to borders forreinforcement.

Opening Price: $300
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�22. ידיד ה' – שלוניקי, תקכ"ז – הגהות
ידיד ה', דרשות על-פי סדר התורה לרבי ידידיה אשכנזי. 

]שלוניקי, תק"ך-תקכ"ז 1760-1767[.
מספר הגהות בעלות תוכן בכתב-יד ספרדי בגוף הספר, 

בראשונה מהן חתום המגיה "איש צעיר שלמה הלוי".
קלים,  נזקי-עש  טוב.  מצב  ס"מ.   28 דף,  קיט  חסר,  שער 

כתמי-רטיבות. במספר דפים מודבק נייר לחיזוק. 

פתיחה: $200

�22. Yedid Hashem – Salonika, 
1767 – Glosses 
Yedid Hashem, sermons according to biblical 
order by Rabbi Yedidia Ashkenazi. [Salonika, 
1760-1767].
Some significant glosses in Sephardi handwrit-
ing within the book, on the first gloss the writer 
signed "Shlomo Halevi".
Title-page missing, 119 leaves, 28cm. Good condi-
tion. Slight moth damages, moisture marks. Paper 
is pasted to a number of leaves for reinforcement.

Opening Price: $200

�23. עוללות הבציר – ליוורנו, תקל"ט – 
הגהות 

עללת הבציר, חידושי הלכות ופלפולים מאת רבי יוסף 
צבי הירש בן שלמה זלמן. ליוורנו, ]תקל"ט[ 1779. כולל 

חידושי אבי המחבר, רבי שלמה זלמן מפרשיטיק.
ספרדי-טורקי.  בכתב-יד  הספר  בגוף  הגהות  מספר 

בשלוש מהן נכתב "אמר חיים עוזי]א[ל". 
]2[, ע דף, 29 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. נזקי-עש עם פגיעה 

בטקסט. שער בלוי. קרעים בדפים האחרונים. כריכה בלויה. 

פתיחה: $200

�23. Olelot Ha-Batzir – Livorno, 
1779 – Glosses 
Olelot Ha-Batzir, halachic novellae and po-
lemics by Rabbi Yosef Zvi Hirsch Ben Shlomo 
Zalman. Livorno, 1779. Including novellae 
by writer's father' Rabbi Shlomo Zalman of 
Pershitik.
Some glosses within the book and in Sephardi-
Turkish handwriting. Three of them note "said 
Chaim Uzi[e]l".
[2], 70 leaves, 29cm. Fair condition. Stains. Moth 
damages to text. Worn title-page. Tears to last 
leaves. Binding worn.

Opening Price: $200
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��2. קובץ שערי תורה - חלקים חמישי 
ושישי - הגהות בכת"י 

שערי תורה, קובץ חידושי תורה ושו"ת מ"גאוני וגדולי 
פייגענבוים  יצחק  רבי  בני  בהוצאת  זמננו",  וחכמי 
פיעטרקוב,  ושישי.  חמישי  חלקים  ווארשא.  ראב"ד 

תרע"א-תרע"ב 1911-1912.
עם  פיליפזון,  )הירש(  צבי  משה  רבי  וחותמת  חתימת 
הרבה הגהות למדניות בכתב ידו, חלקן חתומות "מ"צ". 
תרל"ו-תשט"ז,  מווארשא.  פיליפסון  צבי  משה  ]רבי 

עלה לא"י תרצ"ג. חבר הרבנות הראשית בחיפה[.
כרך שלם עם מעטפות מקוריות.

26 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב.

אינו מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה.

פתיחה: $120

�2�. Sha'arei Torah Collection 
– Part Five and Six – Handwritten 
Glosses  
Sha'arei Torah, novellae and responsum col-
lection "the leading scholars of our times" 
published by the sons of Rabbi Yitzchak 
Feigenbaum Rebbe of Warsaw. Parts five and 
six, Pietrekov, 1911-1912.
Signature and ink stamp of Rabbi Moshe Zvi 
(Hirsch) Filipsohn, with many handwritten 
scholarly glosses, some of which are signed 
"M"Z". [Rabbi Moshe Zvi Filipsohn of Warsaw. 
1873-1956, moved to Eretz Yisrael in 1933, 
member of chief rabbinate of Haifa].
Complete volume in original jackets. 26cm. Dry 
paper, good condition.
Does not appear in Bibliography Institute CD.

Opening Price: $120

424

423



 פברואר 2010 |  232

�25. חידושי רבי מרדכי בנעט בכת"י קדשו 
וכת"י תלמידיו

כתבי יד, תשובות וחידושים מרבי מרדכי בנעט. ענינים 
שונים, חלקם שלמים וחלקם קטעים מתוך ענין שלם.
זהגאון רבי מרדכי בנעט )תקי"ג-תקפ"ט(, אב"ד ניקלש

בורג ורב ראשי של מורביה. רבים מגדולי הרבנים היו 
מתלמידיו והיו נשמעים להוראותיו, החתם סופר מכנהו 
ידו  על  נערכו  תורתו  חידושי  כתבי  ישראל".  "רבן של 
לפנינו  ועוד(.  כ"ץ  שמואל  )רבי  תלמידיו  בהשתתפות 
קדשו  בכת"י  אוטוגרפים  חלקם  אלו,  יד  מכתבי  דפים 
משפחתו.  ובני  תלמידיו  ע"י  שנעשו  העתקות  וחלקם 
ויש עליהם הגהות בכתב יד מהר"ם בנעט עצמו. באחד 

הדפים מופיעה חתימת יד קדשו "הק' מרדכי בנעט".
הרבה מהדפים הם בכת"י של נכדו הגאון רבי אברהם 

זיצחק גליק )בעל ה"יד יצחק", אב"ד טולטשווא ומגדו
לי הונגריה, חתנו של רבי ישעיה בנעט אב"ד קאלוב( 
השו"ת  את  לאור  והוציא  זקנו  בכתבי  הרבה  שעסק 

"פרשת מרדכי" ועוד מספרי מהר"ם בנעט. 
רבים  בדפים  בינוני-טוב.  מצב  משתנה.  גודל  דף,   ]39[

נכרכו  מהדפים  חלק  מקצועי.  שיקום  משוקמים  נזקים, 

שלא במקומם או בהיפוך הדף. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $�000

�25. Novellae Manuscripts 
Handwritten by Rabbi Mordechai 
Bennet and his Disciples 
Manuscript, responsum and novellae by Rabbi 
Mordechai Benet. Various issues, part of them 
complete and part of them are sections of a 
whole issue.
The Ga'on Rabbi Mordechai Bennet (1753-1829) 
Of Nikolsburg and Chief Rabbi of Moravia. 
Many of the leading rabbis were his disciples 
and followed his instructions. Writings of his 
Torah novellae were edited by him together with 
his disciples (Rabbi Shmuel Katz and others). 
Herewith are leaves from those manuscripts, 
some of them are autographic in his own hand-
writing while others were copied by his disciples 
and family members. The leaves bear Rabbi 
Benet's own handwritten glosses. On one of the 
leaves is his signature "Mordechai Benet".
A significant number of leaves were handwrit-
ten by his grandson the Ga'on Rabbi Avraham 
Yitzchak Glick (Author of "Yad Yitzchak", rabbi 
of Toltchva and a leading rabbi in Hungary, son 
in law of Rabbi Yesha'ayahu Benet of Kalob) who 
studied his grandfather's writing and published 
"Parashat Mordechai" book of responsum and 
other books by Rabbi Benet.
[39] leaves, various sizes. Fair to good condition. 
Many leaves are damaged, restored profession-
ally. Part of the leaves were bound out of place or 
up-side-down. New leather binding.

Opening Price: $�000
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��2. תשובה הלכתית מבעל "בגדי כהונה"
רבי  מהגאון  קידושין.  בדיני  ארוכה,  הלכתית  תשובה 
משולם זלמן הכהן אב"ד פיורדא )מהרז"ך( בעל "בגדי 

כהונה". 
התשובה כולה בכתב ידו ובחתימתו. )בעמוד 6 הועברו 
נמחק  הזה  הדף  "כל  למעלה  ונכתב  הכתוב  על  קוים 

ושייך לזה האמור למעלה --- הדבוק"(.
תשובה זו שלפנינו, בעניני עסק קידושין ע"י שליסעל 
)אבן  כהונה  בגדי  בשו"ת  הנדפס  הנדון  היא  )מפתח(, 
שלפנינו  הדברים  ונוסח  תוכן  אולם  יז(,  סימן  העזר 
שונים וכנראה שהכת"י שלפנינו הוא מהדורה מוקדמת 

יותר מהנדפס. 
ישיבת  וראש  פיורדא  אב"ד  הכהן  זלמן  משולם  רבי 
מגדולי   ,)15735 הרבנים  אוצר  )תצ"ט-תק"פ,  פיורדא 
יהונתן  רבי  תלמידי  מגדולי  מפורסם,  וצדיק  דורו 
אייבשיץ. בעל "שו"ת וחידושי מהרז"ך - בגדי כהונה", 

"משען המים" ועוד. 
כל  "כמעט  עליו:  כותב  המבורג  וואלף  רבי  תלמידו 
ושיבה  זקנה  עד  מתלמידיו...  הם  במקומנו  הלומדים 
האיר עיני תלמידיו בהלכה פסוקה". "לא עלה על ערש 
מרוב  לעיניו  שינה  נתן  שלא  וכמעט  שנים  י"ד  יצועו 
עסקו בתורה... שנים רבות היה חגור שק במתניו והיה 

מצטער מאד על צרות ישראל בגלות".
ה"חתם  לרבינו  תקפ"א  בשנת  הציעו  פטירתו  עם 
סופר" למלא את מקומו ברבנות העיר פיורדא וראשות 
הישיבה. )"חוט המשולש" עמ' פא-פד, שם מובא מכתב 

החת"ס בענין זה(. ראה אודותיו חומר מצורף.
שורות  )כ-40-50  בצפיפות  כתובים  ס"מ,   33 עמודים   8

בעמוד(, מצב טוב מאד, בלאי קל בשולי הדפים.

פתיחה: $�500

�2�. Halachic Response from 
Author of Bigdei Cehuna 
Long halachic response on laws of kiddushin - be-
trothal. By Rabbi Meshulam Zalman Ha-Cohen, 
Rabbi of Fiorda, author of Bigdei Cehuna.
The entire letter is in his handwriting and bears 
his signature. (On page 6, there are lines over the 
writing, and it says on top, "this whole page was 
erased, and it belongs to the above --- pasted". 
This response, regarding kiddushin – betrothing a 
wife - by means of a key, is cited in Bigdei Cehuna 
(Even Ha'ezer, Chapter 17). However, the content 
and wording in the present letter differ slightly 
from the citation in the book, and our manuscript 
would seem to be an earlier version.
Rabbi Meshulam Zalman Ha-Cohen, Rabbi of 
Fiorda and Dean of the Fiorda Yeshiva (1739-
1820, Otzar Harabbanim 15735) was one of the 
giants of his generation and a well-known tzad-
dik, one of the leading students of Rabbi Yonatan 
Eibshitz. Author of Shut Vichiducshei Maharzan, 
Bigdei Cehuna, Mish'an Hamayim and more.
His disciple Rabbi Wolf Hamburg wrote of 
him: "Nearly all of the scholars in our region 
are his disciples… he enlightened the eyes of 
his students in halacha, until his old age… for 
14 years he did not lie down and barely slept, 
such was his toil in Torah…for many years he 
wore a belt of sack-cloth and bore the pain of 
Israel's suffering in its exile".
With his passing, his place as Rabbi and dean 
of Fiorda was offered to the Chatam Sofer. (See 
Chut Hameshulash pages 81-84, which quotes 
a letter from the Chatam Sofer on this matter). 
See more about him in enclosed material.
8 pages, 33cm, densely written (about 40-50 lines 
a page), very good condition, slightly worn edges.

Opening Price: $�500
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�27. תשובה הלכתית מהגאון רבי צבי 
הירש מזאמוטש

באהל  כהנים  טומאת  בעניני  ארוכה,  הלכתית  תשובה 
גלוגא  אב"ד  מזאמוטש  הירש  צבי  רבי  מהגאון  המת, 
ואה"ו, בעל שו"ת תפארת צבי. גלוגא, ]תקנ"ו?, 1796[.

רבי  להגאון  ממוענת  ובחתימתו,  ידו  בכתב  התשובה 
שלמה הכהן אב"ד שנייטוך ומרגנטהיים וצילץ )נפטר 

תקפ"ד, אוצר הרבנים 18473(. 
זלמן  לרבי משולם  ומכתב  לדף חותמות שעוה  מעבר 
רבי  של  אביו  כהונה",  "בגדי  בעל  פיורדא  אב"ד  הכהן 
על  ממחילה  נ"י,  הגאון  ידידי  אהובי  "כבוד  שלמה: 
המאוה"ג  הרב  בנו  ליד  זה  אגרת  לשלח  הרמה  כבודו 
אב"ד בק"ק שנייטוך תשובה על שאלתו, יען כי שכחתי 
דברי  מר...  ליד  האגרת  הוכרחתי לשלוח  אדרעס שלו 

אוהבו ידידו צבי הירש ---". 
רישום נוסף מאחורי הדף, בכתב ידו של הרב המקבל: 
"מהגאון מהרצ"ה אב"ד ור"מ דק"ק אה"ו בעודו יושב 
והמדינה   --- בק"ק  יושב  ואנכי  רבתי  גלוגא  בק"ק 

במדינת אשכנז. בענין שאלת טומאת כהנים".
בעל  )ת"ק-תקס"ז(,  מזאמוטש  הירש  צבי  רבי  הגאון 
 ]![  26 בגיל  כבר  דורו,  מגדולי  צבי",  "תפארת  שו"ת 
החליף שו"ת עם בעל הנודע ביהודה, בפולמוס הידוע 
של שליח לדבר עברה בגט בעל כרחה )ראה תשובותיו 
שו"ת  עח-פב,  סימנים  אהע"ז  ביהודה  נודע  בשו"ת 
לרבנות  התמנה   ]![  31 בגיל  מז(.  סימן  צבי  תפארת 
בראדי והנודע ביהודה כתב עליו "פאר הדור נר ישראל, 
)מהדו"ב  למעלה"  כמוהו  אין  שבראשון  ראשון  הוא 
אה"ע סימן קלד(. בשנת תקמ"ח התמנה לרבנות גלוגא 
רבתי ובשנת תקס"ב עבר לכהן ברבנות אה"ו )אלטונא, 

המבורג וונדסבק(.
בשולי המכתב הוסיף וכתב: "בני הרב החריף המופלג 
הוא  הטוב[".  שלומו  ]=דורש  דש"ה  נ"י  ליבוש  מו"ה 

�27. Halachic Response from 
Rabbi Tzvi Hirsh of Zamosc  
Long halachic response, regarding laws of ritual 
impurity contracted by Cohanim, when coming 
in close proximity with a dead body. Written by 
Rabbi Tzvi Hirsh of Zamsc, Rabbi of Gloga and 
Altoona, Hamburg and Wandsbeck, author of 
Tiferet Tzvi Responsum. Gloga, [1796].
The response is in his handwriting and with his 
signature, addressed to Rabbi Shlomo Cohen of 
Shneituch and Margentheim and Ciltz (d. 1824, 
Otzar Harabbanim 18473).
On verso of page there is a wax seal and a letter 
to Rabbi Meshulam Zalman Ha-Cohen, Rabbi 
of Fiorda, author of Bigdei Cehuna, father of 
Rabbi Shlomo. Author apologizes for troubling 
R' Meshulam to deliver this letter to his son, as 
he did not recall the son's address.
There is an additional inscription on the back, 
written by the receiver.
Rabbi Tzvi Hirsh of Zamosc (1740-1837), author 
of Tiferet Tzvi, one of the giants of his genera-
tion. At the young age of 20, he was already ex-
changing responsum with the Noda BiYehuda, 
regarding the famous disputation regarding 
the halachic issue of "שליח לדבר עבירה בגט בעל 
 see his responses in Noda Biyehadu) "כרחה
Responsum, Even Ha'ezer, Chapters 78-82, and 
Responsum Tiferet Tzvi, Chapter 47). At the 
young age of 31, he was appointed as Rabbi of 
Brodi, and the Noda BiYehuda wrote of him 
"Glory of the generation, Candle of Israel, he is 
the first of the first, and unsurpassed". (Second 
edition of Even Ha'ezer, Chapter 134). In 1788, 
he was appointed Rabbi of Gloga Major, and in 
1802, he moved to serve as Rabbi of Altoona, 
Hamburg and Wandsbeck. 
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הגאון רבי יהודה ליבוש וואהל אב"ד קאמרנא.
3 עמודים, 36 ס"מ. כ-150 שורות כתובות. מצב טוב, קרעים 

בקפלים ובשוליים, ללא פגיעה בטקסט.

תשובה זו נדפסה בספרו שו"ת "תפארת צבי" )וורשא 
תקע"ו( יורה דעה סימן נז.

פתיחה: $5000

At the letter's end, he added mention of his son, 
Rabbi Yehuda Leibush Wohl, Rabbi of Komrna.
3 pages, 36cm. Approx. 150 written lines. Good 
condition, tears on folds and margins, with no 
damage to text.
This response was printed in his book Tiferet 
Tzvi (Warsaw 116), Yorah De'ah, Chapter 57.

Opening Price: $5000
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�28. כת"י חידושי רבי יהונתן אייבשיץ - 
מיץ, תק"ב 1742 

כתב יד, חידושי רבינו יהונתן אייבשיץ, דרשות בהלכה 
מתקופת מיץ ]תק"ב-תק"י[. "הדרוש מה שדרש אדמ"ו 
על  נר"ו בשבת ראשון שישב  הגאון המפורסם מהר"י 
כסא ממלכתו בק' מיץ". "דרשה לשבת הגדול מאדמ"ו 
"מאדמ"ו הרב הגאון מהר"י  נר"ו אב"ד דמיץ",  מהר"י 

נר"ו אב"ד מיץ, שבת ח"ה דפסח דרש זו". ועוד. 
מיץ  בעיר  ברבנות  כיהן  אייבשיץ  יהונתן  רבינו  הגאון 
לכהן  עבר  אח"כ   ]1742-1750[ תק"ב-תק"י  בשנים 
 .]1764[ תקכ"ד  בשנת  פטירתו  עד  אלטונא  ברבנות 
תלמידיו  כתבי  עפ"י  לאור  יצאו  חידושיו  רוב  כידוע, 

שהיו רושמים את דרשותיו ושיעוריו העמוקים. 
זכתב היד שלפנינו זוהה )עפ"י השוואה מדוקדקת לצי

רבינו  המפורסם  תלמידו  של  ידו  ככתיבת  כת"י(  לומי 
]תפ"ב-תקס"ו,  קרלסרוא  אב"ד  ווייל  טיאה  ידידיה 

�28. Manuscript of Chidushei 
Rabbi Yonatan Eibshitz – Metz, 
1742 
Manuscript of Chidushei Rabbi Yonatan Eibshitz 
– Halacha Sermons from the period he was in 
Metz [1742-1750]. Includes the first sermon 
he delivered as rabbi in Metz, sermon from 
the Shabbat before Passover, and Sermon from 
Shabbat Chol Hamo'ed Passover, and more.
Rabeinu Yonatan Eibshitz served in the rabbin-
ate of the city Metz in the years 1742-1750, and 
later served as Rabbi in Altoona, until his pass-
ing in 1764. Most of his novellae were published 
based on the writings of his disciples, who used 
to write down his deep sermons and classes.
The handwriting which we see has been 
identified (based on careful comparison to 
photocopies of handwriting) as the writing of 
his disciple, the famous Rabeinu Yedidya Tiya 
Weill, Rabbi of Karlsruhe [1722-1806, son of 
the Korban Netanel], who studied under him 
during the Metz period and is considered one 
of R' Yonatan's leading disciples. The words are 
written as he heard them, as they were said, and 
they were written in the lifetime of R' Yonatan.
32 pages, 21cm. Good condition. New leather 
binding.

Opening Price: $3500
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בתקופת  אצלו  שלמד  נתנאל"[,  ה"קרבן  בעל  של  בנו 
יהונתן.  רבינו  של  תלמידיו  מגדולי  לאחד  ונחשב  מיץ 
הדברים נכתבו כפי ששמעם, כאמירתם ומסירתם והם 
יהונתן  ר'  הרב  ]=מורנו  נר"ו"  "מהר"י  רבו  בחיי  נכתבו 

נטריה רחמנא ופרקיה[.
32 עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כריכת עור חדשה.

פתיחה: $3500

�29. כת"י שיעורים וחידושים מאחד 
מגאוני הונגריה

)לא מזוהה(,  הונגריה  יד חידושים מאחד מגאוני  כתב 
חידושי סוגיות, שיעורים מתורתם של גדולי הונגריה. 

]תר"ל? 1870?[.
מאמרים שלמים של חידושי תורה מהרב הכותב, שהיה, 

כנראה מן הדברים, תלמיד חכם מופלג. 
מלבד חידושי הכותב, חלק גדול מכרך זה הוא העתקות 
שונות מגדולי הונגריה. העתקת סוגיות מה"כתב סופר"- 
"תחלת זמן החורף שנת תרכ"א פ"ב יע"א" ]פרשבורג, 
ישמרה עליון אמן[ - מסוגיא זו נדפס בשו"ת כתב סופר 
חלק חו"מ סימן י' )תחלת החורף תרכ"ז(. ועוד סוגיות.
זהעתקת סוגיות ודרשות מהגאון רבי אברהם יצחק ויינ

חלקן  רק  )תקס"ה-תרמ"ה(,  קלינווארדיין  אב"ד  ברגר 
נדפסו בספרו "פני יצחק" )מונקאטש תרנ"ב(.

זנמצאות גם העתקות של דברים מגדולי הדורות הקו
דמים, רבי קאפל זצ"ל )רבי קאפל חריף אב"ד ווערבוי 
- נפטר תקצ"ו(, רבי צבי )לעוו( מסאנטוב )"דרוש לחיוב 
לחג  ודרשה  צבי"(,  "ארץ  בספרו  נדפס  לא   - תוכחה" 
בא  תקנ"ח  שבשנת  מוזכר  הדברים  שבתוך  השבועות 
נפלא  חדש  ספר  שרכש  בעירו  מהדיינים  אחד  אליו 

"ברכי יוסף".
רופפים.  דפים  בינוני,  מצב  ס"מ.   21 כתובים,  עמ'   ]385[  

כריכה קרועה ובלויה.

פתיחה: $2000
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�30. דף בכתב-ידו של רבי שלמה קלוגר 
דף גדול בכתב-ידו של הגאון הקדוש רבי שלמה קלוגר 

זצ"ל. תקפ"-.
ר"ס מפנקס התשובות  סי'  ובו תשובה  מספורו קמ"ט 
ליורה דעה. כתב היד נבדק והושווה לכתבי-יד ידועים 

של המהרש"ק.
פה  אעתיק  בעזה"י  ר"ס  "סי'  הראשון  העמוד  בפתח 
מ"ש לק' מיחלאויץ הוא סאנוויץ" ובסוף העמוד השני 
כותב כי ספריו וכתביו נצלו מן השריפה שהיתה בברודי 
"והנה ההבערה לא יצאה על חיבורינו, ובעמ  באותה עת:
זה"י כולם הם אתנו שלמים, כה יהיו לרצון ולנחת לפני 

בורא עולמים אמן". 
להדפסה:  מיועדים  שלא  פרטים  גם  נכתבו  במכתב 
לא  בול[,  דואר,  ]=דמי  מארק  פה  שהניח  רו"מ  "ומ"ש 
הי' במכתבו שום מארק, לכך לא שלמתי פה המארק, 
די שאני משלם במיטב שכר המעתיק". שכן באותה עת 
נהג המהרש"ק לכתוב תשובותיו בעצמו לתוך פנקסיו 
שנשלח  למכתב  מהפנקס  מעתיקים  היו  והמעתיקים 
רבי  של  המקורית  כתיבתו  שלפנינו  מכאן,  לשואל. 

שלמה קלוגר בכתיבת אותה תשובה.
מגדולי  )תקמ"ו-תרכ"ט(.  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון 
הפוסקים. באופן רשמי כיהן כ"מגיד מישרים" בברודי, 
אך השפעתו היתה רבה בכל קהלות ישראל, הן בפסקי 
הלכה והן בהנהגת הציבור. כתב בכל מקצועות התורה 

וחיבר למעלה ממאה ספרים.
]2[ עמ', 38 ס"מ. מצב טוב, פגימות קלות בחיבור לכריכה 

ובפינות. כתמים. נתון בכריכת-עור מפוארת )חדשה(.

מצורף דף אישור מומחה על הכת"י ותוכנו. 

פתיחה: $1500

�29. Manuscript of Discourses 
and Novellae by One of the Sages 
of Hungary  
Manuscript of novellae by one of the sages of 
Hungary (unknown?), topics, discourses and 
sermons by the sages of Hungary. [1870?]
Complete essays of Torah novellae by the Rav 
the writer who was, judging by the contents, an 
exceptional Rabbi.
Apart for the writer's novellae, a significant 
part of this volume consists of different copies 
of writings of leading rabbis in Hungary. 
Copying of topics from the "Ktav Sofer" –"The 
beginning of winter 1860…[Presssburg, May 
Hashem guard her Amen]" – topic printed 
in Ktav Sofer Responsum, CHoshen Mishpat 

chapter 10, (beginning of winter 1866). Also 
contains more topics.
Copying of topics and sermons by the Ga'on 
Rabbi Avraham Yitzchak Weinberg Of 
Kleinwardein (1804-1884), and only part of 
them were printed in his book "Pnei Yitzchak" 
(Munkatch 1892).
There are also copies of issues from sages of pre-
vious generations, Rabbi Kappel (Rabbi Kappel 
Charif of Verbau – died 1835) Rabbi Zvi (Lev) 
of Santov (sermon on the obligation of giving 
reproof – not printed in his book "Eretz Zvi"), 
and a sermon for Shavuot where it is mentioned 
that in the year 1797 one of the Dayanim in his 
town came to him when he purchased a new 
wonderful book "Birkei Yosef".
[385] written pages, 21cm. Fair condition, loose 
leaves. Binding worn and torn.

Opening Price: $2000
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�31. זבח שמואל - עם כת"י הלכות שחיטה 
מרבי יעקב מליסא בעל הנתיבות

ספר זבח שמואל, הלכות שחיטה, מרבי שמואל מליסא, 
הגהות  עם  ומפורסם.  מומחה  ומנקר  ובודק  שוחט 
שו"ב  זאב  שמואל  רבי  המחבר  מנכד  הזאב,  דרישת 

וראש המנקרים בליסא. דיהרנפורט, )תקפ"ב( 1822.
ורישומי  חתימות  קצרות(,  )רובן  בכת"י  רבות  הגהות 
שו"ב  מליסא,  סגל  יוסף  ב"ר  אפרים  רבי  של  בעלות 
חתימות  ממנו[,  הן  ההגהות  ]כנראה  ליבבען  בעיר 

בעלים נוספות. 
מהגאב"ד  "חידושים  כתב-יד  עמ'  כ-18  הכרך  בסוף 
דקהלתינו פה ק"ק ליסא בדיני בדיקות הריאה". בעמ' 
הדור  מופת  מהמחבר  הריאה  בדיקות  דיני  "תמו   17
המאה"ג מ"ו יעקב בהגאון מ"ו יעקב משה, אב"ד ור"מ 

דקהלתינו ליסא, ניסן תקע"ט לפ"ק". 
באופן  נדפסו  מליסא,  יעקב  מרבי  אלו  הלכות  פסקי 
אלול  ב"מוריה"  אחרת,  העתקה  עפ"י  ושונה,  חלקי 
במלואם  הדברים  לפנינו  מצורף(.  צילום  )ראה  תש"ס 

כפי שנכתבו בחיי רבינו בשנת תקע"ט.
בעל  )תק"ל-תקצ"ב(  מליסא  לורברבוים  יעקב  רבינו 
ועוד.  חיים",  "מקור  דעת",  "חוות  המשפט",  "נתיבות 
מגדולי הדור, דורם של הקצות החושן ורבי עקיבא איגר.

�30. Leaf Handwritten by Rabbi 
Shlomo Kluger  
Large leaf handwritten by Rabbi Shlomo 
Kluger. 1829.
Numbered 149, with response no. 260 from his 
responses related to Yoreh De'ah. The manu-
script was checked and compared with well-
known manuscripts of the Maharshak.
At the end of the second page he writes that his 
books and writings were saved from the fire in 
Brody, "and the fire did not touch our writings 
and they are wholly with us... Amen".
In the letter appear a few details not intended to 
be printed: "…inserted here a Mark [=postage 
or stamp fee], there was no Mark in his letter, I 
therefore did not pay the Mark, I pay enough the 
copier fee". In those days the Maharshak used to 
write his responsa by himself in his notebooks, 
and the copiers copied from the notebook to 
letters that were sent to the inquirer. It therefore 
is obvious that this is the original writing of 
Rabbi Shlomo Kluger regarding this response.
The Gaon Rabbi Shlomo Kluger (1786-1869). 
Leading Posek. Officially he served as preacher 
in Brody, but he influenced all communities, 
with his halachic rulings and leadership. He 
wrote on all aspects of the Torah and published 
more than one hundred books.
[2] pages, 38cm. Good condition, corners and at-
tachment to cover are slightly damaged. Stains. 
Fancy leather binding (new).
Enclosed certificate by expert regarding the 
handwriting and the contents.

Opening Price: $1500

�31. Zevach Shmuel – with 
Manuscript of Laws of Ritual 
Slaughter by Rabbi Ya'akov of Lisa, 
Ba'al Hanetivot 
The book Zevach Shmuel on laws of ritual 
slaughter, by Rabbi Shmuel MiLisa, a famous 
"shochet, bodek umenaker" (ritual slaughterer, 
examiner, and "extractor of sinews"). Contains 
"D'rishat Haze'ev" glosses, from the grandson 
of the author, Rabbi Shmuel Ze'ev who was a 
shochet, bodek and head of the minakrim in 
Lisa. Dihrenfurt, 1822.
Many handwritten glosses (mostly short), signa-
tures and ownership inscriptions of Rabbi Efraim 
ben Rabbi Yosef of Lisa, who was a shochet ubodek 
in Libben [he probably wrote the glosses], as well 
as signatures of additional owners.
At the end of the volume, there are about 18 
pages of handwriting, containing novellae of 
the Rabbi of the town – Rabbi Ya'akov MiLisa 
– on the topic. These rulings were published, 
partially and differently, based on a different 
copying, in "Moria" from 2000 (see enclosed 
photocopy). What we have before us is the full 
manuscript as was written in the rabbi's life-
time in 1819.
Rabbeinu Ya'akov Luberbaum of Lisa (1770-
1832), author of Netivot Hamishpat, Chavat 
Da'at, Mekor Chaim, and more. One of the 
leaders of his generation – the generation of the 
Ketzot Hachoshen and Rabbi Akiva Eiger.
[4], 57, [3] leaves. + notebook of manuscript, 22 
pages. 18.5cm. Good condition. Slight wear and 
usage stains. New cloth binding.

Opening Price: $1200

]4[, נז, ]3[ דף. + מחברת כת"י 22 עמ'. 18.5 ס"מ. מצב טוב. 

בלאי קל וכתמי שימוש. כריכת בד חדשה.

פתיחה: $1200
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�33. כת"י מחכמי שלוניקי - המאה ה-17
]שאלוניקי[,  כריכה  מתוך  הוצאו  שכנראה  כת"י  דפי 

]1640 בערך[.
הדף הראשון הוא שאלת רבי אברהם פאלקון )חתומה( 

זעם חלק מתשובת רבי דניאל אישטרושה. מחכמי שא
לוניקי בסוף שנות הש' ]המחצית הראשונה של המאה 
ה-17[. תשובה זו נדפסה )כמאה שנה לאחר כתיבתה( 

בשו"ת מגן גבורים )שאלוניקי תקי"ד(.
של  אוטוגרפית  כתיבה  כנראה  היא  שלפנינו  הכתיבה 

רבי אברהם פאלקון. 
רבי אברהם פאלקון )נפטר תי"ז 1657(, מגדולי החכמים 
בשאלוניקי, מורה הוראה בישיבת רבי שלמה בן מאיור 
אנוסי  קהילת  של  הכנסת  ]בית  תשובות  בעלי  בק"ק 
- תשרי  ספרד[. רעהו רבי דניאל אישטרושה )שמ"ב? 
תלמיד  שאלוניקי.  חכמי  מגדולי  הוא  אף   )1653 תי"ד 
רבי מרדכי קלעי ורבי יצחק פראנקו. ראש ישיבה ודיין 

יוצאי פורטוגל בשאלו ]בית הכנסת של  יחייא  זבק"ק 
במעשים  וטובים  בחכמה  "גדולים  היו  תלמידיו  ניקי[, 
מאות  טורקיה.  בערי  רבנים  נתמנו  ומהם  טובים" 
תלמידים למדו בישיבתו, מתלמידיו הידועים רבי דוד 
קונפורטי בעל "קורא הדורות" ורבי יצחק דאלבה רבו 

של שבתי צבי. )ראה חומר מצורף(.
דבק  כתמי  גרוע.  עד  בינוני  משתנה,  ומצב  גודל  עמ'.   8

וקרעים עם חסרון.

פתיחה: $280

�32. כת"י מחצית השקל, יורה דעה - שנת 
תקע"ט 

נדה,  הלכות  דעה  יורה  על  השקל,  מחצית  יד,  כתב 
שמואל  רבי  מהגאון  ר'.  סימן  אמצע  עד  קפ"ג  מסימן 

הלוי קעלין מבוסקוביץ. פורליץ, תקע"ט )1819(.
שמואל  מו"ה  נדה...  "הלכות  הראשון:  בעמוד  כותרת 
השקל.  מחצית  ספר  המחבר  בעל  זל"ה  קעלין  סג"ל 
הועתק מן כתבי הרב דקהלתינו מו"ה אברהם לאמניץ 
פה  לפ"ק  תקע"ט  "שנת  הראשון:  העמוד  בראש  נ"י". 
"קונטרס השלישי מהגאון  פורלי]ץ[". בדף לג כותרת: 

מוהר"ש קעל]ין[ זצ"ל ב' המחבר מחצית השקל". 
ספר מחצית השקל על שו"ע יורה דעה, היה שנים רבות 
בחלקים,  ונדפס  לעיר  מעיר  שהועתקו  יד  בכתבי  רק 
תרי"ט.  משנת  החל  מעתיקים(  וטעויות  )בשיבושים 
)הספר על שו"ע אורח חיים יצא בשנת תקס"ז, כשנה 

לאחר פטירת המחבר שנפטר שנת תקס"ו(.
)עיר  פורליץ  דקהלת  הרב  לאמניץ  אברהם  רבי 
שכ"ד,  סי'  יו"ד  חת"ס  בשו"ת  אליו  תשובה  בבוהמיה( 

משנת תקפ"ד, כשכיהן כרב בעיר האליטש.
פד דף )דפים ה' ח' כרוכים שלא במקומם(, 25 ס"מ. מצב בינוני, 

פגעי בלאי משוקמים, עם חסרון טקסט. כריכה חדשה. 

פתיחה: $800

�32. Machatzit Hashekel 
Manuscript, Yoreh De'ah 1819 
Manuscript, Machatzit Hashekel, on the laws 
of Nidda in Yoreh De'ah. From chapter 183 
through middle of chapter 200. By Rabbi Shmuel 
Ha-Levi Kelin of Buskovitz. Porlitz, 1819.
One the title-page, it says that the book was 
copied from the writings of the city Rabbi, 
Rabbi Avraham Lamnitz.
The book Machatzit Hashekel on Shulchan 
Aruch Yoreh De'ah existed for many years 
only in manuscript form, manually copied 
and brought from city to city, and began to be 
printed part by part (with copying mistakes) 
in 1819. The book on Shulchan Aruch Orach 
Chaim was published in 1807, about a year after 
the author's passing in 1806).
Rabbi Avraham Lamentz, Rabbi of Porlitz com-
munity, Bohemia. There is a response written to 
him in The Chatam Sofer Responsum on Yoreh 
De'ah, chapter 324, from year 1824, in which he 
served as Rabbi of Halich.
84 leaves (leaves 5 and 8 were bound out of place), 
25cm. Fair condition, restored wear damage, with 
omitted text. New binding.

Opening Price: $800
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Synagogue in Salonika], his students were "great 
in wisdom and in good deeds" and some of them 
were appointed rabbis in Turkey. Hundreds of 
pupils learned in his Yeshivah. One of his better 
known pupils was Rabbi David Konforti, author 
of "Kore Hadorot" and Rabbi Yitchak Dalba the 
Rabbi of Shabtai Zvi (see enclosed material).
8 pages. Varying size and condition, fair to poor. 
Glue stains and tears with omission.

Opening Price: $280
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��3. כת"י רבי חיים בצלאל פאנעט - 
מתלמידי ה"חתם סופר"

דף כת"י חידושים על מסכת קידושין, אוטוגרף בכתב 
ידו של הגאון רבי חיים בצלאל פאנעט. ]המאה ה-19[.
)תקס"ג- טאשנאד  אב"ד  פאנעט  בצלאל  חיים  רבי 
פנט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  של  בכורו  בנו  תרל"ד(, 
אב"ד קרלסבורג בעל "מראה יחזקאל". תלמיד ה"חתם 
סופר" שחבבו מאד והיה מכין עמו את שיעוריו. מגדולי 
"ים  ספר  יבחר",  "דרך  שו"ת  מחבר  בדורו.  הרבנים 

הרחב" על מסכתות גיטין וחולין, ועוד ספרים. 
קמטים  כתמים,  טוב,  במצב  איכותי  נייר  ס"מ.   23.5 דף 

בשוליים.

זכתה"י זהה לכתב ידו המצולם בספר החתם סופר ותל
מידיו, עמ' קמז. )ראה חומר מצורף(.

פתיחה: $300

�33. Manuscript by Salonika 
Sages – 17th Century  
Handwirtten pages probably taken out of bind-
ing [Salonika],[about 1640].
First page contains the question by Rabbi 
Avraham Falcon (signed) with part of reply by 
Rabbi Daniel Estrosa. He was among the sages 
of Salonika in the first half of the 17th century].
This reply was printed (a hundred years after it 
was written) in shut magen giborim (Salonika 
1753). The writing in front of us is probably the 
autographic writing of Rabbi Avraham Falcon.
Rabbi Avraham Falcon (d. 1657), one of 
Salonika's great Sages, was a teacher in the 
Yeshiva of Rabbi Shlomo Ben Mayer in Ba'aley 
Teshuvot [synagogue of Marrano commu-
nity]. His friend Rabbi Daniel Estrosa (1581(?)-
Tishrei 1653) also one of the most remarkable 
sages in Salonika. Pupil Rabbi Mordechai Kalai 
and Rabbi Yitzchak Franco. Rosh Yeshiva and 
Dayan of Yichya Community [of the Portugese 

�3�. Manuscript by Rabbi Chaim 
Bezalel Panet – Student of the 
Chatam Sofer  
Manuscript leaf with novellae on Masechet 
Kidushin, handwritten autograph by the Ga'on 
Rabbi Chaim Bezalel Panet [19th century].
Rabbi Chaim Bezalel Panet Av-Beit-Din 
Tashnad (1802-1873), first-born son of Admo"r 
Rabbi Yeckezkel Panet of Karlsburg, author of 
"Mareh Yeckezkel". Student of "Hatam Sofer" 
who liked him very much and prepared his 
studies with him. One of the great Rabbis in 
his generation. Author of response "Derech 
Yivchar", "Yam Ha-Rachav" book on Tractates 
Gittin and Chulin, and other books.
One leaf, 23.5cm. Quality paper in good condi-
tion, stains, creased margins.
Handwriting is identical to his handwriting 
shown in "The Chatam Sofer and His Disciples", 
page 157. (See enclosed material).

Opening Price: $300
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�35. מכתב ורשימות מהאדמו"ר ה"אמונת 
משה" מאלכסנדר

בכתי"ק  חסידים,  וסיפורי  תורה  דברי  רשימות  מכתב, 
של האדמו"ר מאלכסנדר, רבי יהודה משה טהיברג בעל 

ה"אמונת משה".
רבי  ]כנראה  נח  מהור"ר  החסיד  להרב  מופנה  המכתב 
מאחיו  קצרים  דברים  מועתקים  ובו  וינטרויב[,  גד  נח 
הצדיק רבי אברהם שרגא טהיברג "אשר נשאר בהתופת 
הנאצים בלודז בפולניה, הוא ואשתו עם שני בניו ובתו". 
האדמו"ר מבקש ממנו "נא לתת מקום להחדושי תורה 

באחד הקונטרסים המופיעים על ידך".
מהבעש"ט  חסידים  סיפורי  האדמו"ר  כותב  ברשימות 

ומאדמו"רי אלכסנדר.
)תרנ"ג-תשל"ג, אנצי' לחסי יהודה משה טהיברג  זרבי 

יאיר  בצלאל  רבי  האדמו"ר  חתן  מג-מד(,  עמ'  ב',  דות 
דנציגר. עלה לירושלים ולאחר השואה, בה נכרתה רוב 

משפחת האדמו"רים מאלכסנדר, הוכתר לאדמו"ר. 
סה"כ 6 דף, גודל ומצב משתנים. כללית מצב טוב.

פתיחה: $500
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��3. כתבי יד - דברי דרוש ורעיונות 
לדרשות,  ורעיונות  פרקים  ראשי  יד,  כתבי  מחברות 
ועוד.  החסידות  ומגדולי  חז"ל  מדברי  ליקוטים 

.]?1930-1950[
רובם  ]פולנית?[,  בלועזית  נכתבו  מהדברים  חלק 
ניכר  מי הכותב, מתוך הדברים  לנו  ידוע  לא  בעברית. 
אהרן  רבי  הוא  הכותב  כי  יתכן  ברבנות.  שימש  שהוא 

דים מרבני ארה"ב ומראשי ארגון "דגל הרבנים".
משתנים.  ומצב  גודל  כתובים,  דף   31  ;26  ;16 מחברות,   3

ללא כריכות.

פתיחה: $100

�37. תשובות הלכתיות ושטר מכר - מהעיר 
מודינא

שני מסמכים חשובים מעיר מודינא )באיטליה(:
1. העתקת שו"ת: שאלה הלכתית בענין עסק שידוכין 
רבי  בן  חייא  יעקב  רבי  השואל  ממון,  והתחייבויות 
תשובת   ;)1775( תקל"ה  אלול  מודינא,  יחיא.  ן'  ראובן 
רבי ישמעאל הכהן ממודינא )בעל זרע אמת( "ישמעל 
כהן ס"ט בלא"א אברהם יצחק זלה"ה המכתיב וחותם 
 ;)1775( התקל"ו"  שנת  לעשור  כסה  בין  מודינא  פה 
אנקונא,  אב"ד  )מרודוס(  ישראל  אברהם  רבי  תשובת 

טבת תקל"ו )1776(.
קהילות.  שתי  בין  )"ארקד"ו"(,  ממוני  הסכם  2. שטר 
מודינא, תכ"ז )1667(. חתימות עדים. מעבר לדף, קיום 
בית דין על השטר והחתימות, בחתימת שלשת הדיינים 
רבי שמעון ב"ר מרדכי, רבי משלם לוי ב"ר בנציון; רבי 

אברהם ב"ר יעקב אבוהב.

פנקס  מתוך  דף  ]כנראה  מאד.  טוב  מצב  ס"מ.   28 עמ',   2

הקהילה[.

פתיחה: $2�0

�3�. Manuscripts – Homiletics 
and Ideas  
Notebook of manuscripts, outlines and ideas 
for sermons, compliations from our Sages 
and from the Chasidic masters, and more. 
[1930?-1950].
Some of the material is written not in Hebrew 
[Polish?], but most is in Hebrew. We do not 
know who the author was, but it is clear that 
he served in the rabbinate. It is possible that 
the author was Rabbi Aharon Dym, Rabbi in 
the USA, and one of the heads of the Degel 
Harabbanim Organization.
3 notebooks, 16; 26; 31 written leaves, varying 
sizes and conditions. Without bindings.

Opening Price: $100

�35. Letter and Notes from the 
Emunat Moshe of Alexander  
Letter and notes of Divrei Torah and stories 
of Chasidim, handwritten by the Rebbe of 
Alexander, Rabbi Yehuda Moshe Tahiberg, 
author of the Emunat Moshe.
The letter is addressed to "Harav Hachasid R' 
Noach" [probably R' Noach Gad Weintraub], in 
which he copies short words from his brother 
Rabbi Avraham Shraga Tahiberg, who survived, 
together with his wife and two sons, from the 
Nazi hell in Lodz, Poland. The Rebbe requested 
of him to "make a place for these Torah thoughts 
in one of the booklets that you print".
In the notes, the Rebbe writes tales of Chasidim, 
told by the Ba'al Shem Tov and the Rebbes of 
Alexander.
Rabbi Moshe Yehuda Tahiberg (1893-1973, 
Encyclopedia of Chasidut B, pages 43-44) was 
a son-in-law of Rabbi Bezael Ya'ir Danziger. He 
made aliya to Jerusalem, and after the holocaust, 
in which most of the Rebbes of Alexander were 
murdered, he was appointed as Rebbe.
Altogether 6 leaves, of varying sizes and condi-
tions. Mostly good condition.

Opening Price: $500

436437
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�37. Halachic Responsum and Bill 
of Sale – From the City of Modena 
Two important documents from Modena, Italy. 
1. Copying of question and response: halachic 
question concerning matchmaking and finan-
cial obligations, the enquirer is Rabbi Ya'akov 
Chiya Ben Rabbi Reuven Yichye. Modena, Elul 
1775; response by Rabbi Yishma'el Ha-Cohen 
of Modena (author of Zera Emet) "Yishma'el 
Cohen….writing and signing here in Modena 
1775"; Response by Rabbi Avraham Israel (of 
Rhodes) Av-Beit-Din Ancona, Tevet 1776.
3 pages, 28cm. Fine dense handwriting. Very 
good condition.
2. Bill of Financial Agreement ("Arkado") be-
tween two communities. Modena, 1667.
Witnesses' signatures. Over the leaf, rabbinic 
authorization of the bill and signatures of three 
dayanim, Rabbi Shimon Ben Mordechai, 
Rabbi Meshulam Levi Ben Benzion, and Rabbi 
Avraham Ben Ya'akov Abuhav.
2 pages, 28cm. Very good condition. [Probably a 
leaf from the community register].

Opening Price: $2�0
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�38. כת"י חידושי סוגיות מהגאון מחוסט 
רבי יצחק פרנקל

שתי מחברות כת"י, מהגאון רבי יצחק פרנקל מחוסט, 
חבר הבד"צ בירושלים עה"ק. ]תר"פ? 1920?[.

וחידושי  ל"ת.  דוחה  דעשה  בסוגיא  סוגיות  חידושי 
סוגיות שונות בש"ס.

)תרכ"ג-תרצ"א,  פרענקעל  יצחק  רבי  מחוסט  הגאון 
אוצר הרבנים 10943(, בן רבי אליהו אב"ד לעוועלעק 
ונכד רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט. חסיד חריף וגאון 
לירושלים,  עלה  תר"ס  בשנת  הונגריה.  מגדולי  מופלג 
ורבי  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  של  הבד"צ  כחבר  וכיהן 
יצחק ירוחם דיסקין. חתום על הכרוזים והחרמות נגד 

בתי הספר, נגד הכדורגל ונגד הרב קוק. 
הוציא לאור את שו"ת בית היוצר לזקנו הגאון מחוסט, 
והוסיף בהם מחידושיו "פרי יצחק" ו"אמרי פ"י". הוסיף 
גם קונטרסים לספרי אביו "אבני אליהו" "עטרת אליהו" 

�38. Manuscript of Novellae by 
the Ga'on of Chust, Rabbi Yitzchak 
Frenkel  
Two handwritten notebooks, by Rabbi Yitzchak 
Frenkel of Chust, member of the rabbinic court 
of Jerusalem. [1920?]
The Ga'on of Chust, Rabbi Yitzchak Frenkel 
(1863-1933, Otzar Harabbanim 10943), son of 
Rabbi Elihayu of Levelek, grandson of Rabbi 
Yoel Tzvi Rotte of Chust. He was a sharp chasid 
and one of the greatest scholars and rabbis in 
Hungary. In 1900, he made aliya to Jerusalem, 
and was a member of the rabbinic court headed 
by Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld and Rabbi 
Yitzchak Yerucham Diskin. He signed procla-
mations and bans against schools, soccer, and 
also against Harav Kook. 
He published he Beit Hayotzer Responsum, 
written by his grandfather, the Ga'on of Chust, 
and added in them his own novellae under the 
titles "Pri Yitzchak" and "Imrei Pi". He also 
added appendixes for his father's books, named 
Avnei Eliyahu, Ateret Eliyahu, and Orot Eilim.
Autographic writing of the author with erasings 
and additions. 1. A bound notebook, out of which 
36 pages are written. 20.5cm. Excellent condition. 
2. Notebook without cover, 42, [3] written pages. 
Good condition.
See Kedem Catalogue, Sale 6 item 488.

Opening Price: $1000

ו"אורות אלים". 
 .1 והוספות.  מחיקות  עם  מחבר  של  אוטוגרפית  כתיבה 

מחברת כרוכה, מתוכה 36 עמודים כתובים. 20.5 ס"מ. מצב 

מצוין. 2. מחברת ללא כריכה, 42, ]3[ עמ' כתובים. מצב טוב.

ראה קטלוג "קדם", מכירה 6 פריט 488.

פתיחה: $1000
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��0. כת"י רבי חיים יהודה שלזינגר אב"ד 
פאדע

דפי כתבי יד, חידושי תורה ומכתב שו"ת בענינים שונים. 
מרבי חיים יהודא שלזינגר אב"ד פאדע. תרס"ט 1909.

רבי חיים יהודה שלזינגר )תרכ"ו-תש"ג(, בעל "ליקוטי 
)הע בהונגריה,  קהלות  במספר  ברבנות  כיהן  זיהודא". 

פאדע,  אב"ד  תרס"ה  משנת  ועוד(.  סערעד  רמנשטט, 
בעשרות שנותיו האחרונות כיהן כדיין ומו"צ בבודפסט 
ומגיד בחברא ש"ס. תשובות אליו בשו"ת בית שערים 
)יורה דעה סי' פ"ד וסי' רמ"ח(. ראה עוד אודותיו: "היכל 

הבעש"ט", שנה ב' גליון ד' )ח(, תשס"ה. 
בד  כריכת  משתנים.  ומצב  גודל  גדולים,  עמודים  כ-10 

חדשה.

פתיחה: $250

�39. Manuscript of Rabbi Yisrael 
Franfurter of Lvov and Paris  
Manuscript – anthology in alphabetical order on 
different topics. From Rabbi Israel Frankfurter, 
Rabbi of Tfilat Yisrael Community in Paris. 
[1930s].
Anthology compiled from sayings of our Sages 
and from religious books. On the first page, he 
writes that this manuscript includes parts which 
do not appear in his other book, "Be'er Israel".
Rabbi Israel Frankfurter (1874-1943) was born 
in Lvov, to his pious father R' Dovid, a chasid 
of Rabbi Y.A. of Komrna. He was a great and 
pious scholar. He wrote and published im-
portant books: Orchot Israel, Da'at Israel, and 
Be'er Israel – a treasury of the teachings of 
Israel's great masters. In 1927 he reached Paris 
and served there in the rabbinate. Killed in 
Auschwitz.
94 leaves, 20cm. Good condition, cloth cover.

Opening Price: $300

��0. Manuscript by Rabbi Chaim 
Yehuda Shlesinger of Pade  
Manuscript pages, Torah novallae and a letter 
with response about various matters. From 
Rabbi Chaim Yehuda Shlesinger of Pade. 1909.
Rabbi Chaim Yehuda Shlesinger (1865-1942), 
author of Likutei Yehuda, served as Rabbi in a 
few congregations in Hungary (Hermannstadt, 
Sered and more). From 1905 – Rabbi in Pade, for 
many years served as Dayan and Moreh Zedek 
in Budapest and Magid in Hevra Shas. Answers 
to him in responsa Beit Shearim (Yoreh De'ah 
chapters 84 and 248). See more about him in 
"Heichal Ha-Ba'al Shem Tov" Year 2 issue 4 (8), 
2004.
About 10 large pages, various sizes and condi-
tions. New cloth binding.

Opening Price: $250

�39. כת"י רבי ישראל פרנקפורטר מלבוב 
ופאריז

כתב יד, אוצר ליקוטים בסדר א-ב בענינים שונים. מרבי 
בפאריז.  ישראל  תפלת  ק"ק  רב  פראנקפורטר  ישראל 

]שנות התר"צ[.
ליקוטים ממאמרי חז"ל ומספרי קודש. בעמוד הראשון 
"באר  בספרו  נכללו  שלא  דברים  זה  בכת"י  כי  מצוין 

ישראל".
נולד בלבוב,  )תרל"ד- תש"ג(,  ישראל פרנקפורטר  רבי 
לאביו הצדיק רבי דוד, מחסידיו של מהרי"א מקומרנא. 
"אורחות  חשובים:  ספרים  והוציא  כתב  וחסיד.  גאון 
דברי  אוצר  ישראל"  ו"באר  ישראל"  "דעת  ישראל", 
וכיהן שם  וקדושים. בשנת תרפ"ז הגיע לפריז  גאונים 

ברבנות. נספה באושוויץ, הי"ד.
צד דף )חלקם עם כיתוב מועט(, 20 ס"מ. 

מצב טוב. כריכת בד.

פתיחה: $300

439440
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��1. כת"י ליקוטים וחידושים מראשי 
ישיבת אונסדארף ועוד

כתב יד, ליקוטים וחידושים על התורה, מועדים ופרקי 
הערץ.  חיים  מרבי  וחסידות.  מוסר  דרוש  דברי  אבות, 

אונסדארף-פרשוב, תר"פ-תרפ"ז )1920-1927(.
אונסדארף,  ישיבת  מראשי  שמועות  א-צ"ו:  עמודים 
הדברים  בתוך  השבוע.  פרשת  עניני  על  שנאמרו 
מובאים דברים רבים בשם "אדמו"ר זי"ע" - בעל ה"באר 

שמואל".
בסוף  עצמו.  הכותב  שחידש  תורה  דברי  צז-רג  בעמ' 
וגדולי  הונגריה  גאוני  בשם  קצרים  ליקוטים  הכרך 
הדורות והחסידות. מובאים גם דברים ששמע הכותב 

מרבי משה חיים ליוא ]לאו[ שליט"א רב בפרעשוב. 
"חיים  הכותב  של  בעלים:  חתימות  השער  לפני  בדף 

הערץ"; "ישראל עהרליך, קאשיצע".
בעמ' א-ג פתיחה משנת תרפ"ז בה אומר ראש הישיבה 
מוסר  דברי  לומר  צורך  אין  לכאורה  כי  לתלמידים, 
הבחורים  שבוודאי  אונסדורף,  בישיבת  לתלמידים 
תורה  לימוד  בשביל  רק  באונסדורף  ללמוד  מגיעים 
כי אין כאן לא גנות ולא פרדסים להתענג בטיול, כמו 
בעיירות אחרות. בהמשך הדברים מספר ראש הישיבה 
לתלמידיו כי הוצעו לו משרות רבנות לכהן כרב ואב"ד, 
אבל הוא מעדיף להתייגע בעבודת הישיבה, בעיר שאין 

מטילים עליו את טרדות הקהלה. 
ראש הישיבה הוא הגאון רבי יוסף יונה הורביץ שבמקום 
אחד מכנהו הכותב "אדמו"ר האברך שליט"א". נכדו של 
הגאון רבי שמואל רוזנברג בעל "באר שמואל" )שנפטר 
"הציוניסטאן  כותב על  בשנת תרע"ט(. בעמ' מט הוא 
כדי  להיפך  רק  שמים  לשם  לא  לא"י  לנסוע  שחשקם 

לבנות טעאטעהרע ]=תיאטרונים[ וכדומה..."
ששמעתי  "מה  הדרשה:  מובאת  האחרונים,  בעמודים 
מהרב הגאון בעל פיפיות אב"ד פיעטרקוב ]=רבי מאיר 
שפירא, מחולל הדף היומי[, יום ב' משפטים פה בעירנו 
חיים  ר' משה  רבינו  יום של הושבת  פרעשאב, מחרת 
לויא ]לאו[ שליט"א על כסא הרבנות פה". )הרב משה 
לרבנות  תרפ"ח  בשנת  נתמנה  הי"ד,  ]לאו[  לויא  חיים 
בן  מקום  את  למלא  עלותו  לפני  בסלובקיה,  פרשוב 
הוא  בנו  פיעטרקוב.  ברבנות  שפירא  מאיר  רבי  דודו 

��1. Manuscript anthology and 
novellae by heads of Unsdorf 
Yeshivah and others 
Manuscript, anthology and novellae on the 
Torah, holidays and Pirkei Avoth, homilet-
ics and Jewisth ethics, and Hasidut. By Rabbi 
Chaim Hertz. Unsdorf-Preshov (1920-1927).
Pages 1-96: Notes on Parsha classes given by the 
Rosh Yeshiva of Unsdorf Yeshiva. 
On page 96, there is a comment saying that the 
rabbi's teachings end there, and that all of the 
writing to follow are the writer's own novellae. 
Pages 97-113: the writer's novellae. At the end 
of the volume - short anthology of teachings of 
Hungarian Geonim, great rabbis from throughout 
the generations, and Hasidic masters. Also con-
tains teachings that the writer heard from Rabbi 
Moshe Chaim Lau, a Rabbi in Preshov. Owner's 
signature on page preceding title-page: the writer 
- Chaim Hertz; Yisrael Ehrlich, Kosice.
On pages 1-3 - preface from 1926, in which the 
head of the Yeshivah tells the students, that ap-
parently there is no need to lecture about morals 
to the students in Unsdorf Yeshivah, because it 
is obvious that the young men come to study 
in Unsdorf only to study the Torah as there are 
no gardens nor orchards to enjoy walks, like in 
other cities. The head of the Yeshivah continues 
to tell his students that he was offered positions 
as a Rabbi and Av Beit-Din, but he prefers to 
toil in the Yeshivah, in a city where he is not 
burdened with matters of the community.
The Rosh Yeshivah is Ha-Gaon Rabbi Yosef 
Yonah Horowitz, whom the writer names 
"Admo'r Ha-Avrech Shalit'a".The grandson of 
the Gaon Rabbi Shmuel Rosenberg writer of 
"Be'er Shmuel" (died in 1918). In the text appear 
many citations in the name of "Admo'r Zi''a" 
author of "Be'er Shmuel".
On page 49 he writes about "the Zionists who 
wish to go to Eretz Yisrael not for Heaven's sake 

ולתל  לישראל  הראשי  הרב  לאו,  מאיר  ישראל  הרב 
אביב-יפו(. 

במצב  יבש  נייר  טוב,  מצב  ס"מ.   23 כתובים,  עמ'  כב  רז; 

שמור עם פגיעות קלות. כריכה רופפת ופגומה. 

פתיחה: $�00

but rather the opposite to build teatere[=theatres] 
and so forth…"
In last pages, there is a sermon heard from 
Rabbi Me'ir Shapira, founder of the Daf Yomi 
Movement. This sermon was said the day after 
Rabbi Moshe Chaim Lau was appointed as Rabbi 
of that city. (Rav Moshe Chaim Lau, may the 
L-rd revenge his blood, was appointed in 1927 
as Rabbi in Pressov Slovakia, before replacing 
his cousin Rabbi Meir Shapira in Pietrekov. His 
son is Rabbi Yisrael Meir Lau, Chief Rabbi of 
Israel and Tel Aviv-Jaffa).
117; 22 written pages, 23cm. Fair condition, dry 
paper well kept with slight damages. Cover loos-
ened and damaged.

Opening Price: $�00
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��2. דפי מחברות משיעורי ראשי ישיבות 
ליטא 

דפי מחברות של חידושים ושיעורים מראשי הישיבות 
בליטא ועוד. ]שנות התרע"ג-תרע"ד 1913-1914[.

תרע"ג-תרע"ד.  מהשנים  מטעלז  חיים  מרבי  שיעורים 
רבי שמעון  ]הגאון  דבריינסק  ר"מ  שיעורים מהרש"ש 
שקופ[. ועוד. חלק מהחידושים הם של הכותב החותם 
מדווינסק",  בלאשטיין  דוד  "מיכל  מקומות  בכמה 
בורנשטיין  אהרן  אברהם  רבי  ורבו  מורו  את  המזכיר 

]הגאון מטאבריג[.
ראה עוד קטלוג "קדם", מכירה 4, פריט 465 ובמכירה 

6, פריט 505.
70 דף, גודל ומצב משתנה, בינוני עד גרוע. ]חלק מהדבח -כ

רים קטועים וחלקם שלמים[.

פתיחה: $300

��3. כת"י ספר יד הלוי על ספר המצוות 
להרמב"ם

להרמב"ם.  המצוות  ספר  על  הלוי  יד  ספר  יד,  כתב 
מרבי יצחק שמחה הלוי הורביץ רב הארטפארד קאנני 

)ארה"ב(. 
חלק ראשון של הספר נדפס בירושלים תרצ"א )1931(. 
לפנינו בכתה"י נמצאים חלקים שלא נדפסו. ]נדפס רק 

שרשי המצוות ולא חלק הלאוין והעשין[.
זרבי יצחק שמחה הורביץ )תרכ"ט-תרצ"ו(, נולד בנובה

רדוק לאביו רבי יוסף דוב הלוי )נפטר תרנ"ט ועל שמו 
וואלוזין.  מיר  בישיבות  למד  הלוי"(,  "יד  הספר  נקרא 
הרבנות  כסא  על  וישב  תרנ"ב  בשנת  לארה"ב  היגר 
בהרטפורד במשך ארבעים וארבע שנים. מהמשתתפים 
החליף  הרבנים".  "אגודת  יסוד  של  הראשונה  בועידה 
מכתבי שו"ת עם רבי יצחק אלחנן, רבי חיים מבריסק 
הרמב"ם  של  בתורתו  הרבה  עסק  השולחן".  וה"ערוך 
ה"מורה  כל  על  למורה"  "שי  שלם  חיבור  חיבר  ואף 

בי הספר  בהקדמת  נדפס  הקטן  חלקו  שרק  זנבוכים" 
רושלים תרצ"א.

]112[ דף כתובים, 35 ס"מ. 

מצב טוב. כריכת חצי עור בלויה מעט.

פתיחה: $500

��2. Notebook Pages from 
Discourses from Lithuanian 
Rashei Yeshivot  
Notebook pages with novellae and discourses 
from Lithuanian Rashei Yeshivot [1913-1914].
Discourses by Rabbi Haim from Telz from 
1913-1914. Discourses by Rabbi Shimon Shkop 
and more. Part of the novellae are written by 
Michel David Blatshtein of Dvinsk, whose 
name is often signed. He makes mention of 
his teacher and rabbi, R' Avraham Aharon 
Borenstein [ Ha-Gaon mi-Tabrig].
See Kedem Catalogue No. 4, item no. 465 and 
catalogue no. 6, item no. 505.
About 70 pages, various sizes and conditions, fair 
to poor. [Some parts are deficient while others are 
complete].

Opening Price: $300

443
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Harabbanim. Corresponded with Rabbi 
Yitzchak Elchanan, Rabbi Chaim of Brisk and 
the Aruch HaShulchan. Studied Rambam in 
depth and wrote Shai Lamoreh on all of Moreh 
Nevochim. Only a small part was printed in the 
1931 Jerusalem edition, in the forward. 
[112] written leaves, 35cm. Good condition. 
Leather binding somewhat worn.

Opening Price: $500
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��3. Manuscript of Yad Ha-Levi 
on the Rambam's Sefer Hamitzvot  
Manuscript of Yad Ha-Levi on the Rambam's 
Sefer Hamitzvot. By Rabbi Yitzchak 
Simcha HaLevi Horwitz Rabbi of Hartford, 
Connecticut. (United States).
First part of the book was printed in Jerusalem 
(1931). In the manscript herewith there are 
parts that have not been printed. [The Roots of 
the Mitzvot were printed, but not the mitzvot 
themselves].
Rabbi Yitzchak Simcha Horwitz (1868-1935), 
was born in Novardok to his father Rabbi Yosef 
Dov Ha-Levi (died in 1898, the book Yad Ha-
Levi was named after him), studied in Yeshivot 
Mir and Volozhin. In 1891 emmigrated to the 
United States and served as Rabbi in Hartford 
for forty-four years.
Participated in the first convention of Agudat 

444
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���. כתב יד ספר אבני קודש לרבי נחום 
משאדיק

להדפסה,  ערוכות  תשובות  שתי  של  העתקה  יד  כתב 
לעווי  נחום  רבי  הקדוש   - להגאון  קודש,  אבני  מספר 

משאדיק. ]ירושלים, המאה ה 19[.
גאון  )תקע"א-תרכ"ו(,  שאדיק  אב"ד  לעווי  נחום  רבי 
ומקובל, איש אלוקים קדוש. בשנת תר"ג עלה מפולין 

ירו רבני  מגדולי  והיה  אחיו  שני  עם  יחד  זלירושלים 
בהר"ן  זלמן  שלמה  רבי  הם  המפורסמים  בניו  שלים. 
)ראה פריט 534( ורבי דוד בהר"ן. ספר תשובותיו "אבני 
קודש", נדפס בשנת תשל"ה, מכתבי יד. לפנינו העתקה 
הנדפס  )בספר  לדפוס.  ערוכות  התשובות,  של  ישנה 

סימנים ה', ז'(.
א-ט דף; יב-כד דף. 20 ס"מ. מצב טוב-בינוני, פגיעות בלאי 

וכתמי שימוש קלים. כריכה חדשה, מנותקת.

פתיחה: $500

���. Manuscript Sefer Avnei 
Kodesh by Rabbi Nachum of Shadik 
Handwritten copying of two response edited for 
printing, from the book Avnei Kodesh, by the 
holy Rabbi Nachum Levi of Shadik. [Jerusalem, 
the 19th century].
Rabbi Nachum Levi of Shadik (1811-1866), 
great kabalistic scholar. In 1842 he came from 
Poland to Jerusalem with his two brothers and 
became one of the leading rabbis in Jerusalem. 
His famous sons were Rabbi Shlomo Zalman 
Baharan (see item 534) and Rabbi David 
Baharan. His response book "Avnei Kodesh" 
was printed in 1974, from manuscripts. Here is 
an only copy of the responses, edited for print. 
(Chapters 5 and 7 in the printed book).
1-9 leaves; 12-24 leaves. 20cm. Good-fair con-
dition, slight usage damages. New binding, 
detached.

Opening Price: $500

��5. יריעות שלמה – רדלהיים - כתב-יד 
רבי פייבל שלזינגר בעל "תורת בר נש" 

ספר יריעות שלמה, חלק שני. באור על שמות נרדפים. 
רעדלהיים, תקצ"א 1831. 

חותמת וחתימה של הגאון רבי "פייביל שלעזינגער רב 
בק"ק טאפאלטשאן והגליל". רבי כלב פייביל שלזינגר 
)תקפ"ח-תרע"א, אוצר הרבנים 12433(, מגדולי תלמידי 

ה"כתב סופר", בעל "תורת בר נש".
בצדה הפנימי של הכריכה ובדפים הכרוכים בסוף כ-19 

עמודים בכתב יד על ענייני דקדוק וחידושי תורה.
]2[ עו דף. + 19 עמ' כת"י. 19.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים 

בשולי הדפים. כריכה בלויה ומנותקת.

פתיחה: $300
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���. כת"י חידושים על יורה דעה
הלכות  דעה,  יורה  על  ופלפולים  חידושים  יד,  כתב 

טריפות, ]אוסטרו-הונגריה?, שנות התק"ץ? 1830?[.
כתיבה אוטוגרפית של מחבר, חקירות וכללים בעומק 

���. Manuscript with Novellae 
Concerning Yoreh de'ah  
Manuscript, novellae and dialectics con-
cerning laws of ritual impurity in animals, 
[Austro-Hungary(?),1830(?)].
Autographic writing of the author, presenting 
an in-depth study of the underlying rules of the 
Talmudic topics. It is apparent from the text 
that the author was a prominent scholar. (On 
page 20 he writes, "there are eleven issues in 
this topic which require investigation").
Incomplete essay: (middle of chapter 51through 
end of chapter 52).
58 pages. 21cm. Quality paper. Excellent condi-
tion. New binding.

Opening Price: $200

��5. Yeri'ot Shlomo – Redlheim 
– Manuscript of Rabbi Feivel 
Shlezinger Author of "Torat 
Bar-Nash"  
The book Yeri'ot Shlomo, Part Two. Discusses 
synonyms. Redelheim, 1831. 
With ink-stamp and signature of Rabbi Feivel 
Shlezinger, Rabbi of Tapalchan region. Rabbi 
Calev Feivel Shlezinger (1828-1911, Otzar 
Harabbanim 12433), one of the greatest disciples 
of the K'tav Sofer, author of Torat Bar Nash.
On the inner side of the binding, and on leaves 
which are bound to the end, are about 19 hand-
written pages on several topics, among them 
Hebrew grammar.
[2] 76 leaves, plus 19 pages on manuscript. 
19.5cm. Good-fair condition. The margins are 
stained. The binding is worn and detached.

Opening Price: $300
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��7. אוסף כתבי יד - הונגריה
של  שונות,  ומחברות  דפים  אוסף מרשים של עשרות 
בכתיבה  רובם  שונים.  בנושאים  תורה,  חידושי  כתבי 

אונג בודפסט,  )פרשבורג,  אוסטרו-הונגריה,  זמארצות 
וואר ועוד(. משנות הת"ק ותחילת שנות הת"ר. ]המאה 

ה-18-19[. 
נראה שהאוסף  אך מבדיקה שטחית  כראוי,  נבדק  לא 

מכיל דברים חשובים ביותר. 
כשמונים דף, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $�00

��7. Collection of Manuscripts – 
Hungary  
Impressive collection of tens of pages and vari-
ous notebooks, of Torah novellae, on different 
subjects. Most Austro-Hungary, (Pressburg, 
Budapest, Ungvar and more). From 18th and 
19th centuries.
Not thoroughly checked; however, it seems 
that the collection contains items of great 
importance.
About 80 leaves, 15.5cm. 
Various sizes and conditions.

Opening Price: $�00

��8. כתבי יד - חידושי תורה
שהלך.  עיר  בן  בסוגיית  מגילה,  במסכת  1. חידושים 

]הונגריה?[, ]ת"ר בערך 1840[.
ולועזית.  עברית  ותהילים,  התנ"ך  על  2. חידושים 

]תר"ן בערך 1890[.

גודל ומצב משתנים. מצב בינוני, פגיעות מכרסם.

פתיחה: $120

נכתבו  הדברים  כי  ניכר  הדברים  מתוך  הסוגיות.  ועיון 
יש  זו  בסוגיא  "והנה   20 )בעמ'  גדול.  חכם  תלמיד  ע"י 

לחקור אחד עשר חקירות"(. 
חיבור לא שלם: )מאמצע סימן נא- עד סוף סימן נב(.
58 עמ'. 21 ס"מ. נייר איכותי. מצב מצויין. כריכה חדשה.

פתיחה: $200
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��9. חידושי סוגיות )סטנסיל( - לא ידוע
"חידושי שמועות מאדמו"ר שליט"א", חוברת העתקת 
ישיבות  מראשי  מאחד  סוגיות  חידושי  של  סטנסיל, 

הונגריה. ]שנות התר"צ?[.
בסוגיא דנותן טעם לפגם, בסוגיא דדבר שיש לו מתירין 
קולופון:  רשום  החוברת  בסוף  שיעור.  דחצי  ובסוגיא 
הצדיק  הגאון  אדומו"ר  כ"ק  מקונטר'  "העתקתיו 
שליט"א ונגמר יום א' דר"ח טבת. הק' ]צבי? וואלף?[".

לא ידוע לנו ממי נעתקו הדברים, אבל לפי תוכן הדברים 
ישיבות  מראשי  מאחד  הדברים  יצאו  כנראה  וסגנונם, 

הונגריה, מבית מדרשם של תלמידי ה"חתם סופר".
רטיבות,  כתמי  בינוני,  מצב  ס"מ.   30 ומעטפת.  עמ',   32

המעטפת  על  חתימות  אש.  פגיעות  ובלאי.  קלים  קרעים 

ובדף הראשון של "יעקב צבי כהן".

פתיחה: $150

��8. Manuscripts – Torah 
Novellae  
1. Novellae on Tractate Megilah, dealing with 
the question of whether a city resident who left 
his city should observe Purim on the 14th or 15th 
of Adar. [Hungary?], ca. 1840
2. Torah and Book of Psalms Novellae, Hebrew 
and a different language. Ca. 1890.
Various sizes and conditions. Rodent marks.

Opening Price: $120

��9. Talmudic Novellae (Stencil) 
– Unknown  
Stenciled booklet of topics novellae by a Rosh 
Yeshiva in Hungary. [1930's].
It is unknown from whom the stencil was 
copied, but by the contents and the style it seems 
that it is from a Rosh Yeshiva in Hungary, from 
the school of the Chatam Sofer's disciples.
32 pages, jacket. 30cm. Fair condition, moisture 
marks, slight tears. Fire damages. Signatures on 
jacket and on first leaf, "Ya'akov Zvi Cohen".

Opening Price: $150

�50. תשובה הלכתית מרבי יצחק יעקב 
וויס - תשי"ז 

את  המטריפים  זריקות  בענין  הלכתי,  תשובה  מכתב 
לרבי  נשלחה  ווייס,  יעקב  יצחק  רבי  מהגאון  העופות, 
אברהם צבי ווינשטיין ראש השוחטים בלונדון. מנשסתר, 
תענית אסתר תשי"ז )1957(. )תשובה זו נדפסה בשינויים 

קלים בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן ס"ז(.
רבי יצחק יעקב ווייס )תרס"ב-תשמ"ט(, מגדולי הפוסקים, 
בקהילות  רב  חלקים.  עשרה  יצחק"  "מנחת  שו"ת  בעל 
גרוסווארדיין ומנצ'סטר. בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל 
לכהן כראב"ד העדה החרדית בירושלים. בשנת תשל"ט 

נתמנה לרב ואב"ד )גאב"ד( העדה החרדית.
מקבל המכתב: רבי אברהם צבי וינשטיין אב"ד ליסקובה 
ע"י קובנה, ולאחר מלחמת העולם השניה ראש השובי"ם 

�50. Halachic Response by Rabbi 
Yitzchak Ya'akov Weiss – 1957  
Halachic response letter from Rabbi Yitzchak 
Ya'akov Weiss, concerning injections that 
render poultry non-kosher. Sent to Rabbi 
Avraham Zvi Weishtein, Head of Shochatim in 
London. Manchester, Ta'anit Ester 1957. (This 
response was printed with slight changes in 
Minchat Yitzchak response, Part 2 chapter 67).
Rabbi Yitzchak Ya'akov Weiss (1902-1989), a 
leading halachic authority, author of the ten vol-
umes of Minchat Yitzchak Responsum. Rabbi 
of Grosswardein and Manchester communi-
ties. Moved to Eretz Yisrael in 1970 to serve as 
Rebbe of the Eda Hacharedit in Jerusalem.
Receipient of the letter: Rabbi Avraham Zvi 
Weinshtein Av-Beit-Din Liskova near Kovna, 
and after World War II head of shochatim 
in London. Author of "Sha'arei Ha-Mitzvot" 
(London 1954).
4 leaves, various sizes and conditions. Typed on 
typewriter with handwritten corrections. Leaf 1 on 
official stationery. On leaf 4 handwritten signature.

Opening Price: $200

בלונדון. מחבר ספר "שערי המצוות )לונדון תשי"ד(
4 דף, גודל ומצב משתנים. כתובים במכונת כתיבה ומתוקח

נים בכת"י. דף 1 על נייר מכתבים רשמי. בדף 4 חתימת ידו.

פתיחה: $200
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�51. כת"י כללים ממהר"י אלגאזי על אבן 
העזר - חיבור שלא נדפס

כתב יד, מערכות ליקוטי דינים עפ"י סדר א-ב, טור אבן 
העזר. העתקה מכת"י מהר"י אלגזי. ]אחרי תקנ"ו 1796[. 

כפי הנראה כת"י זה לא ידוע ולא נדפס.
בשולחנו  כתובים  שנמצאו  "רמזים  היד  כתב  בראש 
ז"ל".  אלגאזי  כמוהר"י  המובהק  הרב  של  הטהור 
]כנראה שזו העתקה מרשימות שרשם מהר"י אלגאזי 

בדפי השו"ע שלו[. 
מרדכי  הכולל  "מהרב  רשום  ל'  אות  מערכת  באמצע 
הלוי נר"ו שד"ר מעיר הקודש ירושלים תוב"ב, שזכינו 
לאורו בחודש אדר תקנ"ו, הוא הרב המכונה המלי"ץ". 
]הרב המלי"ץ היה בשליחות ירושלים באיטליה בשנים 

זתקנ"ג-תקנ"ה, לא מצאנו להיכן הגיע באדר תקנ"ו. ב"
שלוחי א"י" של א' יערי עמ' 562, משער שבדרכו חזרה 
עבר דרך ארצות טורקיה. כך שיתכן שכתה"י הועתק 

שם מכתבי יד שהיו ביד הרב המלי"ץ[.
הגאון המקובל רבי ישראל יעקב אלגאזי )ת"מ-תקט"ז, 
אוצר הרבנים 12226(, נולד באזמיר לאביו רבי יום טוב. 

ומר לירושלים לפני שנת תצ"ז. מגדולי הדיינים  זעלה 
ביצי התורה בירושלים, מראשי ישיבת המקובלים "בית 
אל" בזמן רבי גדליה חיון והרש"ש. משנת תקט"ו ראשון 
שמע  ציבור,  שלמי  מספריו:  ירושלים.  של  ורבה  לציון 
יעקב, ארעא דרבנן, ועוד. הוציא לאור את הספר "חמדת 
טוב  יום  בכמה"ר  יעקב  "תולעת  בשער  וחותם  ימים" 
אלגאזי". מתלמידיו הגאון חיד"א ובנו מהרי"ט אלגאזי. 

רבי מרדכי הלוי - הרב המלי"ץ, מגדולי חכמי ירושלים 
ונפטר  לציון,  לראשון  נתמנה  תקס"ו  בשנת  בדורו, 
חומר  אודותיו  )ראה   .)1807( תקס"ז  בשנת  בקושטא 

מצורף(.
)חסרון  ועובש  עש  פגעי  גרוע,  מצב  ס"מ.   21.5 עמ',   30

טקסט רק בעמודים האחרונים(.

פתיחה: $350

�51. Manuscript Kelalim 
MiMaha"ri Elgazi on Even Ha-Ezer 
– Unprinted Essay   
Manuscript, collection of laws in alphabetical 
order, Tur Even Ha-Ezer. Copied from manu-
script by Maha"ri Elgazi [after 1796]. Probably 
unknown manuscript that was never printed.
It seems that this was copied from writings 
by Maha"ri Elgazi in his copy of the Shulchan 
Aruch. 
Under the letter "Lamed", it says "From Rabbi 
Mordechai Ha-Levi, emissary from Jerusalem, 
who honored us with his visit in 1796, known 
as Rabbi Hameli"tz".
[Rabbi Hameli"tz was on mission from 
Jerusalem in Italy during 1793-1795. We did not 
find where he was in Adar 1796. In "Shluchei 
Eretz Yisrael" by A. Ya'ari p. 552, it is assumd 
that on the way back from that journey, he 
crossed Turkey. It is therefore possible that the 
manuscript was copied there from manuscripts 
held by Rabbi Hameli"tz].
Kabbalist Rabbi Yisrael Ya'akov Elgazi (1680-
1756, Otzar Harabbanim12226) born in 
Izmir to his father Rabbi Yom Tov. Came to 
Jerusalem before 1737. One of the heads of the 
Beit El Kabbalist Yeshivah at the time of Rabbi 
Gedalyah Hayon and the Rasha"sh. From 1755 
served as Rishon Le-Tzion and Chief Rabbi of 
Jerusalem. Of his books: Shalmei Tsibur, Shema 
Ya'akov, Ar'ah De-Rabanan and others. Author 
of the book "Hemdat Yamim".
Of his disciples are the Hid"a and his own son 
Maha"rit Elgazi.

451

Rabbi Mordechai Ha-Levi – Harav Hameli"tz, 
one of the most important sages of his genera-
tion, was appointed in 1805 as Rishon le-Tzion, 
and died in Constantinople in 1807. (See en-
closed material).
30 pages, 21.5cm. Poor condition, moth and mold 
damage (omission of text only in last pages).

Opening Price: $350
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�52. תשובה הלכתית מרבי ניסים זרחיה 
אזולאי - צפת, תקפ"ו

רבי  של  וחתימתו  ידו  בכתב  ארוכה  הלכתית  תשובה 
נסים זרחיה אזולאי נכד החיד"א. צפת, ]תקפ"ו, 1826[.
קהלות  בין  )והיסטורי(  ממוני  בנדון  עוסקת  התשובה 
הגדול  להשר  המיסים  עול  חלוקת  על  וצפת,  טבריה 
אברהים פאשה יר"ה. בסוף התשובה מצטרף לדברים 
בכתב ידו וחתימתו, רבי אברהם אנהורי, ראש בית הדין 

בצפת.
בירו נולד  )תק"ם-תקצ"ז(,  אזולאי  זרחיה  ניסים  זרבי 

שלים לרבי אברהם בן החיד"א ונסע ללמוד אצל זקנו 
חיים  ורבי  אזמיר  ע"י  מאגנציא  כאב"ד  כיהן  בליוורנו. 
"הרב  בתואר  מזכירו  באותה תקופה  פאלאג'י שהכירו 
בצפת.  כדיין  כיהן  תקפ"ו,  משנת  קדישא".  חסידא 
נהרג ברעש האדמה וכשהוציאוהו מן ההריסות בעודו 
מעוטר טלית ותפלין, יצאה נפשו, באמרו שהוא הגלגול 
עיי  בין  נכה-הרגליים.  יהודה  מלך  אסא  של  האחרון 
זקנו החיד"א על  וכתבי  ידו  המפולת אבדו עמו כתבי 
ספר הזהר. ]עד כה היה ידוע על הגעת רבי ניסים זרחיה 
לצפת רק בשנת תקצ"א - בתשובה שלפנינו מתגלה כי 

כבר בשנת תקפ"ו כבר הגיע לצפת[.
בשנת  בצפת  בי"ד  לראש  נתמנה  אנהורי,  אברהם  רבי 
תקצ"ז.  בשנת  האדמה  ברעש  נהרג  הוא  ואף  תקפ"ו, 
ראה אודותם חומר מצורף. מצורפת גם העתקה חלקית 

�52. Halachic Response by Rabbi 
Nissim Zerachya Azulay – Safed, 
1826  
Long Halachic response handwritten and signed 
by Rabbi Nissim Zerachya Azulay, grandson of 
the Chida. Safed, 1826.
The response concerns a financial (historical) 
matter between the communities of Tiberias and 
Safed, regarding payment of taxes to Ibrahim 
Pasha. Rabbi Avraham Anhori, Rosh Beit-Din 
of Safed, joins the writing with his handwritten 
signature in the end of the response.
Rabbi Nissin Zerachya Azulay (1780-1836) was 
born in Jerusalem to Rabbi Avraham, son of 
the Chida, and learned in Livorno. Served as 
Av-Beit-Din of Magenza near Izmir and Rabbi 
Chaim Palagi who knew him at the time refers 
to him as the "the Rabbi, the pious and holy 
one". As of 1826 served as dayan in Safed. Was 
killed in the earthquake. When he was found 
in the ruins in his Talith and Tefilin, he died 
saying that he is that last reincarnation of Assa 
the Cripple, King of Judea. His writings and the 
writing of the Chida on Sefer Ha-Zohar were 
lost in the rubbles. [Up till now it was known 
that Rabbi Nissin Zerchaya arrived in Safed in 
1830 – by the response herewith it seems that he 
arrived in 1826].
Rabbi Avraham Anhory, was appointed Av-
Beit-Din of Safed in 1826, and was also killed 
in the 1836 earthquake. See about them in en-
closed material. Enclosed is also a partial copy 
of the response.
13 pages 25.5cm. Good condition, water stains 
and creases to paper.

Opening Price: $�50
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של דברי התשובה.
13 עמ' 25.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי מים וקמטים בנייר.

פתיחה: $�50

�53. כתב יד - תשובה הלכתית מרבי חיים 
אב"א שטרית - מרוקו

חיים  רבי  מהגאון  חתומה,  הלכתית  תשובה  יד,  כתב 
אב"א שטרית, צפרו )מרוקו(, תרנ"ח )1898(.

בקידושין.  טעות  מקח  ובענין  עגונה  בעניני  התשובה 
ערוכה לדפוס.

צפרו,  רבני  מגדולי  שטרית,  אליהו  אברהם  חיים  רבי 
לאור  יצאו  ידו  מכתבי  חלק   ,)1901( תרס"א  נפטר 
בשו"ת "מלל לאברהם" )פאס תשכ"ב( - ראה אודותיו 

חומר מצורף.
9 עמ' כתובים, 23 ס"מ. מצב מצוין.

פתיחה: $300



 פברואר 2010 |  250

��5. כתב יד דרושים ממשפחת קצין, ארם 
צובא 

]ארם-צובא[,  ופלפול.  מוסר  דרוש  מאמרי  יד,  כתב 
]המאה ה-19-20[.

]לפי  מזרחית.  בכתיבה  מחבר,  של  אוטוגרפית  כתיבה 
תוכן הדברים נראה כי הם נכתבו ע"י תלמיד חכם גדול[. 
בדף הכריכה רישום "הוא הספר אשר כתב הרב המקובל 
בארם צובא רבנו הג' בא' ---- ולא הספיק לגומרו פני 
יצוה צור  לנו למזכרת בקהלתנו הק', עד  ויהיה  החולי 

קראנו בבתולת עמו". ומעל הכיתוב "הרב קצין".

�55. כת"י התרות החליצה נוסח טריפולי - 
חותמות רבי ליב דיין

ודיני  סדר  יע"א",  טריפולי  נוסח  החליצה  "התרות 
חליצה בכת"י מזרחי. ]המאה-ה-19[.

חותמות של רבי "אריה ליב בהרה"צ אלימלך דוב ד"צ 
פעה"ק ירושלם ת"ו".

"רבי  תרע"ז(,  )נפטר  הרשלר  בהרא"ד  ליב  אריה  רבי 
תלמידו  בירושלים.  הדיינים  מחשובי   - דיין"  לייב 
היה  ובעסקנות.  בתורה  בהר"ן  זלמן  שלמה  רבי  של 
חבר  שאול".  ו"גבעת  ישראל"  "בית  שכונות  ממייסדי 
בית המשפט הממשלתי שהיה מורכב מהפחה הטורקי, 
ליב  ומרבי  היווני  מהאפטריארך  המוסלמי,  מהקאדי 
היהודי, שייצג בחכמה ובפקחות רבה את עניני הציבור 

היהודי בעיר. 
4 עמ' כתובים, 13.5 ס"מ. נייר יבש, מצב טוב.

פתיחה: $120

�5�. Homiletic Manuscript of 
Katzin Family, Aleppo  
Manuscript, essays on homiletics, Mussar and 
dialectics. [Aleppo], 19-10th century.
Autographic writing of the author in oriental 
script. [By the contents it seems that the essays 
were written by an exceptional sage]. On the 
cover it says "this book written by the rabbi in 
Aleppo – and it was not completed because of a 
sickness' and this will be a remembrance in our 
community…". Above the inscription "Harav 
Katzin".
[14] leaves, 15-16cm. Fair condition, edges of some 
pages are cut and damaged. Worn binding.

Opening Price: $�00

�55. Manuscript Hatarot Ha-
Chalitza Tripoli Version – Ink-
Stamp of Rabbi Leib Dayan  
"Hatarot Ha-Chalitza tripoli Version", Chalitza 
laws and ritual in oriental handwriting. [19th 

century].
Stamps of Rabbi "Aryeh Leib Elimelech Dov 
Jerusalem".
Rabbi Aryeh Leib Ben R' D. Hershler (died 1916), 
an important Dayan in Jerusalem. Student of 
Rabbi Shlomo Zalman Baharan in Torah and 
in public matters. One of the founders of the 
"Beit Yisrael" and "Givat Shaul" neighborhoods. 
Member of court that consisted of the Turkish 
Pasha, the Moslem Quaddi, the Greek Patriarch 
and the Jewish Rabbi Leib, he represented with 
much wisdom the Jewish people in the city.
4 written pages, 13.5cm. Dry Paper, good condition.

Opening Price: $120
454
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��5. כתב-יד בלאדינו, סוף המאה ה-19
המאה  סוף  ואמונה,  תפילה  בענייני  כתב-יד  מחברת 

ה-19. 
הציטוטים  המקורות,  מן  עבריים  וציטוטים  לאדינו 

מנוקדים.
]28[ דף כתובים מצד אחד, 22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים 

רבים. כתם כהה גדול בחלק התחתון של כל הדפים.

פתיחה: $200

]14[ דף, 15-16 ס"מ. מצב בינוני, פגיעה וחיתוך בשולי חלק 

מהדפים. כריכה בלויה.

פתיחה: $�00

�53. Manuscript – Halachic 
Response by Rabbi Chaim Shitrit 
- Morocco  
Manuscript, ink-stamped halachic response, by 
Rabbi Chaim Shitrit, Sefrou (Morocco), 1898.
The response concerns an Aguna and a mis-
taken marriage. Edited for printing.
Rabbi Chaim Avraham Eliyahu Shitrit, a leading 
rabbi of Sefrou, died 1901, some of his writings 
were published in Melel Avraham Responsum 
(Fez 1962) – see enclosed material.
9 written pages. 23cm. Excellent condition.

Opening Price: $300
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�5�. Manuscript in Ladino, end of 
19th Century  
Handwritten notebook on prayer and Jewish 
faith, end of 19th century.
Ladino with Hebrew citations; citations are 
voweled.
[28] leaves written on one side, 22.5cm. Fair con-
dition. Many stains. Big dark stain on the bottom 
of all the leaves.

Opening Price: $200

�57. סדרי תפילות לראש השנה כמנהג 
שרעב

זשלש מודעות בכת"י, שנתלו בבית-כנסת. הוראות הל
כתיות וסדרי תפילות לראש השנה כמנהג שרעב. 

כתיבת סת"ם גראפית נאה, עם עיטורים.
3 דף, 28 ס"מ. נייר עבה. מצב בינוני, כתמי עובש.

פתיחה: $150

�57. Rosh Ha-Shanah Prayers 
Instructions Sharab Custom  
Three handwritten announcements, which 
once hung in a synagogue. Halachic instruc-
tions and Rosh Ha-Shanah prayers according 
to Sharab custom.
Fine graphic calligraphy. With ornamentations.
3 leaves, 28cm. Thick paper. Fair condition, moth 
stains.

Opening Price: $150

�58. שני ספרי הפטרות מתימן 
ופיוטי- התרגום  עם  שלם  הפטרות  ספר  יד,  1. כתב 
פתיחה. תימן, ]המאה ה-19?[. כתב יד סופר נאה. בסוף 

הספר ברכות ההפטרה. 
]110[ דף כתובים, 23 ס"מ. נייר איכותי ועבה, מצב בינוני, 

פגעי עש, קרעים וכתמי שימוש. כריכה חדשה.

2. כתב יד, ספר הפטרות עם התרגום ופיוטי פתיחה. 
הספר,  לפני  בדפים  רישום  ה-18-19?[.  ]המאה  תימן, 
חבשי  יעקב  יפת  ומורי  רבי  "סבי  ע"י  נכתב  שהספר 

זצ"ל". 
קכט, ]17[ עמ' כתובים, 23 ס"מ. מצב בינוני, כתמים ובלאי. 

יד  בכתב  הושלמו  החסרים  מהדפים  חלק  חסרים.  דפים 

אחר. כריכת קלף מנותקת ופגועה.

�58. Two Haftarot Books from 
Yemen  
1. Manuscript, complete Sefer Haftarot with 
translation and opening liturgical poems. 
Yemen, [the 19th century?]. Fine handwriting. In 
the end of the book are the Haftarah blessings.
[100] written leaves, 23cm. Thick quality paper, fair 
condition, moth damages, tears and usage stains. 
New binding.
2. Manuscript, Sefer Haftarot with translation 
and opening liturgical poems. Yemen, [18th-19th 
century?]. Inscription on leaves preceding the 
book says that the book was written by "my 
grandfather Yefet Ya'akov Chabashi".
129, [17] written pages, 23cm. Fair condition, stains 
and damages. Missing leaves. Some of the missing 
leaves were completed in a different handwriting. 
Parchment binding detached and damaged.
Translation in this book appears after each 
phrase, according to custom in Yemen the 
public reads the translation after the cantor 
reads the phrase.

Opening Price: $250

בספרי הפטרות אלו ישנו תרגום אחרי כל פסוק, כמנהג 
תימן שהציבור קוראים את התרגום לאחר שהחזן קורא 

את הפסוק.

פתיחה: $250
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��0. כת"י מיניאטורי - הלכות שחיטה 
כתב יד, הלכות שחיטה. ]תימן, המאה ה-19[.

חתימת כותב בקולופון מחוקה ]תנעמי?[.
]162[ דף, 7.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני, דפים מתפרקים מהכח

ריכה. כריכת בד ועור פגועה ובלויה.

פתיחה: $�00

��1. סידור תכלאל - כתב יד 
כתב יד, סידור תכלאל, תפילות ליום חול, לשבת ולחגים, 

פיוטים שונים. ]תימן[. שנת תרל"ב )1872(.
]26[, כו, 106 דף, 18 ס"מ. נייר בהיר ואיכותי, כתיבה נאה, 

שוליים רחבים. מצב טוב, כתמים. דפים מפורקים מהכריכה. 

כריכת עור גוויל מעוטרת בתחריטים, מפורקת ובלויה. 

פתיחה: $750

��0. Miniature Manuscript 
– Hilchot Shchita  
Manuscript, Hilchot Shchita. [Yemen, 19th 

century].
Colophon signature of writer is rubbed out 
[Tan'ami?].
[162] leaves, 7.5cm. Good-fair condition, leaves 
detached from binding. Worn and damaged cloth 
and leather binding.

Opening Price: $�00

��1. Sidur Tiklal – Manuscript 
Manuscript, Sidur Tiklal, prayers for week days 
for Shabbat and for holidays, various piyutim. 
[Yemen]. 1872.
[26]. 26, 106 leaves, 18cm. Quality paper, fine 
script, wide margins. Good condition, stains. Leaves 
detached from binding. Parchment leather binding 
illustrated with etchings, detached and worn.

Opening Price: $750

�59. כת"י מתימן - ספר הפטרות
]המאה  התרגום.  עם  הפטרות,  ספר  מתימן,  כת"י 

ה-19?[.
הפטרות לפרשות השבוע, ולמועדים. 

78 דף, 22 ס"מ. מצב בינוני-גרוע, פגעי רטיבות. כריכת עור 

פגועה ובלויה.

פתיחה: $180

�59. Manuscript from Yemen – 
Book of Haftarot  
Manuscript from Yemen – Book of Haftarot 
– with the Aramaic translation (Targum). [19th 

century?].
Haftarot of the weekly Torah portions, as well 
as for the portions read on holidays.
78 leaves, 22cm. Fair-poor condition, stained by 
moisture. Leather binding, worn and damaged.

Opening Price: $180

459461 460
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��2. רש"י על התורה – כת"י מתימן 
]המאה  תימן,  התורה,  על  רש"י  פירוש  יד,  כתב 

ה-18-19[.
רש"י  ]=זה[  "האדא  השער  לפני  בדף  קולופון  רישום 
גונבו  לסעדיה בן שלמה אצברי, ברוך קורא בו וארור 

ישכנו נחש".
]1[, רפ דף. 16 ס"מ. נייר איכותי, כתיבה מפוארת עם שוליים 

רחבים. מצב טוב מאד. כריכה עם גב עור.

פתיחה: $800

��2. Rashi on the Torah – 
Manuscript from Yemen  
Manuscript of Rashi's commentary on the 
Torah, Yemen, [18th-19th century].
Colophon on the page before the title-page, "This 
Rashi belongs to Sa'adia ben Shlomo Atzbari, 
blessed be whoever reads it, and cursed may be 
whoever steals it – a snake should bite him". 
[1], 280 leaves. 16cm. High-quality paper, elabo-
rate writing, wide margins. Very good condition. 
The binding has a leather spine.

Opening Price: $800

��3. אוסף כתבי יד – מזרחיים ותימניים
מארצות  שונים  יד  כתבי  דפי  מגוון של עשרות  אוסף 

המזרח.
באב  תשעה  לליל  הכרזה  נוסח  מתימן  עתיק  יד  כתב 
א'תקע"ו- משנת  ישראל"  ארץ  וכל  בצפת  "שנוהגים 
נוסח   ;]1644-1664 ]=ת"ד-תכ"ד,  לחורבן  א'תקצ"ו 
חרם הכלבו )"לכל מי שמצער לישראל או מי שמלשין 
ומוסר..."(; ספר בן סירא; עט סופר )נוסחאות לשטרות(, 
וזיכרונות  תורה  חידושי  ופיוטים,  קמיעות  ]מרוקו[; 

משפחתיים.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250

��3. Collection of Oriental and 
Yemenite Manuscripts 
Varied collection of tens of pages of various 
manuscripts from Oriental countries.
Antique manuscript from Yemen, of a procla-
mation for the night of Tisha Be'av, "which is said 
in Safed and in all of Israel", from 1644-1664; 
the wording of the Kolbo's ban ("On whoever 
causes distress to the Jews or whoever informs 
on his brethren…"); the book Ben Sira; Et Sofer 
(wordings of legal documents), [Morocco]; 
amulets and liturgical poems, Torah novellae 
and family memoirs.
Varying conditions and sizes.

Opening Price: $250

���. כת"י מרוקו - סוגיות הש"ס
כתב יד, סוגיות שונות בש"ס בתרגום לערבית יהודית. 

]מרוקו[, ]המאה ה-19[.
זסדר הסוגיות אינו לפי סדר המסכתות בתלמוד, והסו

גיות חלקן באגדה וחלקן בהלכה.
170 דף כתובים, 18 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב, פגעי עש 

קלים במספר דפים. 

פתיחה: $200

���. Manuscript – Morocco  
Manuscript, various topics translated into 
Jewish Arabic. [Morocco],[19th century].
Order of topics is not identical to the order 
of Talmudic tractates, the topics being partly 
Aggadic and partly Halachic.
170 written leaves, 18cm. Quality paper, good 
condition, slight moth damages to a few leaves.

Opening Price: $200
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���. כת"י זבחי שלמים - הלכות שחיטה
כתב יד, העתקת ספר זבחי שלמים, לרבי יהודה דיואן. 
]המאה  בוכארה(,  או  )פרס  מזרחי  בכת"י  העתקה 

ה-18-19[.
דפים  במספר  שוליים.  עם  במסגרת  מוקף  עמוד  כל 
נוספו בשוליים הערות, שהן כנראה השלמת השמטת 
ודף  הראשון  הדף  של  אחר,  בכת"י  השלמה  המעתיק. 
באמצע הספר. )חסרים העתקת השער, ההקדמה, ודברי 

הסיום של המדפיס(.
53 דף, 16 ס"מ, מצב טוב בינוני. כריכה מפורקת, דפי דפוס 

במילוי הכריכה.

ריצ'לר  בנימין  ממר  כתה"י,  על  דעת  חוות  מצורפת 
מהמכון לצילומי כת"י עבריים.

פתיחה: $100

��7. כתב יד ספר הגורלות
כתב יד, ספר הגורלות לרבי סעדיה גאון; ספר הגורלות 

לראב"ע; סגולות ודרושים. ]מרוקו?[, ]המאה ה-19[.
המ ממרוקו  ]משפחה  הרוש  ן'  משפחת  בני  זחתימות 

"ש'  רישום  האחורי  בדף  הרא"ש[.  לצאצאי  תייחסת 
הרוש  ן'  יוסף  הצעיר  טבריה,  לעיה"ק  באתי  תרס"ד 

ס"ט".
]42[ דף כתובים, 15 ס"מ. כתיבה נאה על נייר משובח. מצב 

גרוע, נקבי עש. כריכת עור רכה, פגועה ובלויה.

פתיחה: $250

���. Manuscript Zivchei Shlemim 
– Hilchot Sh'chita  
Manuscript, copy of book "Zivchei Sh'lemim", 
by Rabbi Yehuda Divan. Handwritten copy in 
oriental handwriting (Persia or Buchara), [18-
19 century].
Each page surrounded with frame and mar-
gins. On a number of pages some comments 
were added in the margins, these comments are 
completion of what was omitted when copied. 
Supplement in a different handwriting, of the 
first leaf and a leaf, appears in the middle of the 
book. (Missing are the title-page, the forward, 
and the printer's closing words).
53 leaves, 16cm, good-fair condition. Torn bind-
ing, printed pages in binding filling.
Attached is a manuscript appraisal by Mr. 
Binyamin Richler, of the Hebrew Manuscript 
Institute.

Opening Price: $100

��5. כת"י ממרוקו - דרשות על התורה 
בראשית,   – התורה  על  וחידושים  דרושים  יד,  כתב 

שמות, ויקרא. ]מרוקו?[, ]המאה ה-19?[. 
זבבדיקה שטחית נראה כי חלק מהחידושים הנם מקו

ריים וחלקם העתקות.
כתה”י חסר בתחילתו ובסופו - מתחיל באמצע פרשת 
בראשית ומסיים באמצע פרשת תזריע. עיטורים סביב 

הכותרות ו"שומרי הדף".
]108[ דף, 23 ס"מ. נייר יבש וכהה, מצב גרוע, כתמים ופגיח

עות בלאי, דפים קרועים באמצע. לא כרוך.

פתיחה: $300

��5. Manuscript from Morocco – 
Sermons on the Torah  
Manuscript, novellae on the Torah – Bereshit, 
Shemot, Vayikra. [Morocco?], [19th century?].
From a superficial check it seems that part of the 
novellae are original and some were copied.
Missing parts at the beginning and the end 
of the manuscript – starting in the middle 
of Parashat Bereshit ending in the middle of 
Parashat Tazria. Illustrations around the titles 
and "shomrei ha-daf".
[108] leaves,23cm. Dry, dark, paper, poor condi-
tion, stains and usage damage, leaves torn in the 
center. Unbound.

Opening Price: $300

465

466

467
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��7. Manuscript Sefer 
Ha-Goralot  
Manuscript, Sefer Ha-Goralot by Rabbi Seadia 
Ga'on; Sefer Ha-Goralot by the Ibn Ezra; Segulot 
and Derushim. [Morocco?], 19th century.
Signatures of N' Haroush family members 
[a family from Morocco descended from the 
Rosh]. On back leaf is stated "in 1904 I came to 
Tiberius, the young Yosef N' Haroush".
[42] written leaves, 15cm. Fine handwriting on 
quality paper. Poor condition, moth holes. Soft 
leather binding, worn.

Opening Price: $250

468

469

��8. כתב-יד הלכות טריפות ודברי מוסר – 
ליסבון, תרצ"ב 

דיני טריפות, כתב-יד מאת רבי מסעוד אלקיים. ליסבון 
)פורטוגל(, תרצ"ב 1932. 

אל...  רוממו"ת  ש'  רחמן  אב  ער"ח  יום  אותו  "כתבתי 
ע"ה  פורטוגל...  ]ליסבון[,  ליסבווא  לפ"ק...  תרצ"ב 

מסעוד אלקאיים ס"ט".

��8. Manuscript on Laws of 
Treifot and Mussar – Lisbon, 1932  
Dinei Treifot, manuscript by Rabbi Masud 
Elkayam. Lisbon (Portugal), 1932.
Treifot, Kashrut and Mussar by the Rosh 
[known as "Orchot Chaim by the Rosh"] hand-
written in black and purple ink.
83 pages Treifot and Kashrut laws; 84-100 pages 
Mussar by the Rosh, 15.5cm. Very good condi-
tion. A few stains.

Opening Price: $120

��9. אוסף כתבי יד  
להז סדר הקבלה  מתוך  )דפים  ז"ל  הראב"ד  1. קבלת 
ראב"ד(. 8 דפי פנקס, בכתיבה אשכנזית עתיקה ]שנות 

הש'-ת' המאה ה-17 בערך[.
על  רש"י,  בכתב  מפוארת  עתיקה  מהעתקה  2. קטע 
נייר משורטט דמוי קלף, פירוש האלשיך לפרשת עקב. 

]המאה ה-18?[.
ה-19?[.  ]המאה  הש"ס.  על  תורה  חידושי  3. מחברת 

15 עמ' כתובים.
עמ'   16 ה-19?[.  ]המאה  בהלכה.  והערות  4. שו"ת 

כתובים.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

��9. Collection of Manuscripts  
1. Kabalat HaRabad (leaves from Seder Ha-
Kabbalah of Ha-Rabad). 8 notebook leaves, in 
anceint Ashkenazi writing [ca. 17th century].
2. Section of ancient magnificent copy in Rashi 
writing, on parchment-like paper, commentary 
of the Alsheich to Parashat Ekev. [18th century?].
3. Notebook with Torah novellae on the 
Talmud. [19th century?]. 15 written pages.
�. Responsa and Halachic comments. [19th 

century?]. 16 written pages.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $150

הלכות טריפות, כשרות ודברי מוסר מהרא"ש ]ארחות 
חיים להרא"ש[ בכ"י בדיו שחורה וסגולה.

83 עמ' הלכות טרפות וכשרות; 84-100 עמ' מוסר מהרא"ש, 

15.5 ס"מ. מצב טוב מאד. מעט כתמים.

פתיחה: $120
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�70. סידור בכתב יד  
סידור בכתב יד, "סדר מן קרבן מנחה עפ"י נוסח האר"י". 

]רוסיה, 1940 בערך[.
"שלום אחוה לכל העולם", נראה שהסיז  על פי הכותרת
דור נכתב בתקופת השלטון הקומוניסטי, עת לא ניתן 

היה להדפיס סידורים או לקנותם ברוסיה.
263 עמ' שמתוכם נכתב עד עמ' 231. 21.5 ס"מ. מצב 

טוב. כריכת בד בלויה ומוכתמת.

פתיחה: $100

�70. Handwritten Siddur  
Handwritten siddur, based on the Korban 
Mincha Siddur – Nusach Ari. [Russia, approx. 
1940].
According to the title, "Peace and harmony to 
the world", it seems that the siddur was written 
in the communist period, when it was not pos-
sible to print or buy siddurim in Russia.
263 pages, upon which the pages until 231 are 
written. Good condition. Worn and stained cloth 
binding.

Opening Price: $100

472 471
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�71. סדר הקפות לשמחת תורה - כ"י 

מיניאטורי מפואר 

כתב יד, פיוטים לשמחת תורה וסדר הקפות ותפילות. 
]קוצ'ין[, ]המאה ה-19?[.

הטבעה על הכריכה: "זה הספר של שלום כנהר יחזקאל, 
."S. E. RABBI .שלום רחבי יצ"ו

כתיבה  ס"מ.   9.8 ריקים(.  א-ב  )דפים  כתובים.  דפים  ג-עב 

טוב,  מצב  משורטטים.  עמודים  על  כחולה  בדיו  מפוארת 

קרעים קלים. חיתוך דפים מוזהב. פורזץ מנייר שיש מקורי. 

כריכת עור מפוארת עם הטבעות זהב.

פתיחה: $250

�71. Seder Hakafot Le-Simchat 
Torah – Fine Miniature 
Manuscript  
Manuscript, liturgical poems for Simchat Torah 
and Seder Hakafot and prayers. [Cochin], [19th 
century?].
Impressed writing on the binding: "Rabbi S.E."
3-72 written leaves. (leaves1-2  are blank). 9.8cm. 
Fine writing in blue ink on drawn paper. Good 
condition, slight tears. Gilded leaves cutting. 
Vorsatz of original marble paper. Fine leather 
binding with gold impressions.

Opening Price: $250

�72. סדר הקפות לשמחת תורה – כ"י 
מאיטליה, תרכ"א

כתב יד, סדר הקפות לשמחת תורה. כולל ברכה למלך 
)"הנותן תשועה"(. ]איטליה[, תרכ"א ]1861[. 

סדר שבע הקפות בכתב-יד סת"ם נאה. 
]17[ דף; ]1[ דף ריק; ]7[ דף; ]3[ דף ריקים, 21X15.5 ס"מ. 

רוחבו גדול מארכו. מצב טוב. 

פתיחה: $500

�72. Seder Hakafot Le-Simchat 
Torah – Manuscript from Italy, 
1861 
Handwritten manuscript, Seder Hakafot Le-
Simchat Torah. With Prayer for the king's well-
being (Hanoten T'shu'a). [Italy], 1861.
Seder Sheva Hakafot, handwritten in a nice 
ritual calligraphy.
[17] leaf; [1] blank leaf; [7] leaves; [3] blank leaves, 
21x15.5cm. Width larger than width. 
Good condition.

Opening Price: $500
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473

�73. שד"ל – הקדשה ופירושים בכ"י / כ"י 
תרגום והערות לספר ישעיהו

עברית,  ומפורש  איטלקית  מתורגם  ישעיה  1. ספר 
]תר"ב[  פראג,  לוצאטו[.  דוד  ]שמואל  שד"ל  מלאכת 
1842. קונטרס הדפסת-נסיון מוקדם לתרגום איטלקי 
בשבעה  נדפס  אשר  ישעיהו,  לספר  שד"ל  ופירוש 
בפאדובה.   1855-1867 תרט"ו-תרכ"ז  בשנים  חלקים 
בפתח הקונטרס הקדשה בכתב ידו של רבי שמואל דוד 
לוצאטו לתלמידו: "מתן שד"ל לד"ח תלמידו, התרט"ו" 
]סגנון כתיבה אופייני לדרכו של שד"ל הכותב על עצמו 
רבים  ופירושים  הערות  הקונטרס  בגוף  שלישי[.  בגוף 

בכתב-ידו של שד"ל. 32 עמ', 22 ס"מ. 
ופירושיו  ישעיהו  לספר  שד"ל  תרגום   – 2. כתב-יד 
בשני  ואיטלקי  עברי  כתב-יד  מתלמידיו.  אחד  בידי 
טורים, עמ' 33-303 )ממשיך בדיוק במקום בו מסתיים 
"ה'  הקונטרס המודפס(. בסוף כתב-היד חותם הכותב 

מצבאות יושב הכרובים היה עוזר לי בכתיבת הספר... וב
תרגום החכם המפורסם אור ישראל המהולל המפואר 
זה  בכתב-יד  שד"ל  פירושי  ד"ח".  שד"ל...  המדקדק 
נבדקו ונמצאו זהים כמעט לגמרי למהדורה המודפסת. 
שינויים והבדלים נמצאו בין התרגום האיטלקי בכתב-

היד והתרגום האיטלקי המודפס. 
כרוך  לפניהם  נאה.  חצי-קלף  בכריכת  יחד  כרוכים 
]תר"ד[  בשנת  בפאדובה  שנדפס  המחבר  פורטרט 

 .1844
 )1800-1865 )תק"ס-תרכ"ו  לוצאטו  דוד  שמואל  רבי 
בלשן ומדקדק, משורר ופרשן מקרא. מתרגם הסידור 
בפאדובה  לרבנים  המדרש  בית  ראש  לאיטלקית. 
שבאיטליה. פרסם פירוש איטלקי לספר איוב וישעיהו, 
ומבואות  עבריים  ביאורים  הוסיף  ולהפטרות.  לתורה 
ובהגות  בהיסטוריה  רבים  מחקרים  ופרסם  לספרים 

היהודית.
]1[ פורטרט, 32 עמ' קונטרס מודפס, 33-303 עמ' כ"י. 32 

ס"מ. מצב טוב. כתמים, נזקי-עש קלים.

פתיחה: $3500

�73. Shadal – Handwritten 
Dedication and Commentaries / 
Manuscript Translation and 
Commentaries on the Book of 
Yesha'ayahu 
1. The book of Yesha'ayahu translated into 
Italian with commentaries in Hebrew, by 
Shadal [Shmuel David Luzzatto]. Prague, 1842.
Early experimental printing booklet with 
translation into Italian and commentaries on 
the book of Yesha'ayahu, printed in seven parts 
in Padua during the years 1855-1867. The book-
let opens with a dedication in Shmuel David 
Luzzatto's handwriting, to his disciple. Many 
notes and commentaries in Shadal's handwrit-
ing appear in the booklet. 32 pages, 22cm.
2. Manuscript – Shadal's translation  of the 
book of Yesha'ayahu and commentaries by one 
of his disciples. Hebrew and Italian handwriting 
in two columns, pp. 303-33 (continues exactly 
where the printed booklet ends). The writer signs 

in the end of the manuscript. Shadal's commen-
taries in this manuscript were studied and found 
almost identical to the printed edition. Slight 
changes and differences between the handwrit-
ten Italian translation and the printed one.
Bound together in half-parchment fine bind-
ing. In front is bound a portrait of the writer 
printed in Padua in 1844.
Rabbi Shmuel David Luzzatto (1800-1865) lin-
guist, poet and bible commentator. Translator 
of the Siddur into Italian. Rosh Beit Midrash 
Le-Rabanim in Padua, Italy. Published 
Italian translations of the books of Iyov and 
Yesha'ayahu, the Torah and Haftarot. Added 
Hebrew commentaries and introductions 
to books and published many historical and 
Jewish philosophy researches.
[1]Portrait, 32 pages printed booklet. 303-33 
handwritten pages. 32cm. Good condition. Stains. 
Slight moth damages.

Opening Price: $3500
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�75. מגילת יסוד ביהכנ"ס בק"ק האריחאוו 
1786 -

ביהכנ"ס בק"ק האריחאווע  לייסוד  יסוד  מגילת  כת"י, 
]שנת תקו"ם  ]הוריחוב פלך טברייא, חצי האי קרים[. 

.]1786
5 עמ', על ביהכנ"ס ועל הנדיז  מגילה ארוכה ומליצית
"נומר" ]מספר  בים. 3 עמ' עם רשימות וחתימות קוני 

מקום[ בבנין בית הכנסת.
להתיישב  ומרוסיה  מליטא  יהודים  הגיעו  זו  בתקופה 
באזור קרים. הקהילות הישנות במקום היו של יהודים 
קרימצ'אקים שאחד מהם אף חתום במגילה זו ]בכתב 

זדומה לכתיבה מזרחית[ וקהילות של "קראים" שהתנה
לו באופן נפרד מהקהילות היהודיות.

מסמך היסטורי ומעניין.
6 דף, 8 עמ' כתובים. 33 ס"מ. נייר איכותי, מצב טוב מאד.

פתיחה: $350

�75. Founding Documant of a 
Synagogue in Horochow – 1786  
Manuscript, founding of a synagogue in 
Horochow [Horochow province of Tiberia, 
Crimea].1786.
A long and poetic document 5 pages, about the 
synagogue and the donors. 3 pages with lists and 
signatures of "nummer" [seat number] buyers.
At this period Jews arrived from Lithuania 
and Russia to settle in the Crimea area. The 
old Jewish communities were Crimean Jews, 
one of whom signed the document [in writing 
similar to oriental writing] and communities of 
Kara'im that lived separately from the Jewish 
communities.
Interesting historical document.
6 leaves, 8 written pages. 33cm. Quality paper, 
very good condition.

Opening Price: $350

��7. ספר יזכור  - כתב-יד מפואר
קהילה,  וחברי  נדיבי  של  נשמות,  להזכרת  יזכור,  ספר 

עם תפילות. ]לונדון[, ]המאה ה-19?[.
."yizkor Book Manuscripts. London" :על הכריכה

כרך מפואר על נייר עבה דמוי קלף משורטט, כתיבת 
]לפי  אשכנז  מיוצאי  כנראה  הקהילה  מפוארת.  סת"ם 
התואר "החבר" ולפי רוב השמות[. בדף 13 מוזכרים גם 
שמות מיוצאי ספרד: אברבנאל, אשתו ובתו של הגביר 
ואחותו של השר משה  ]אמו  יוסף אליה מונטיפיארע 

מונטיפיורי[.
15 עמ' כתובים, 27 ס"מ. נייר איכותי ועבה, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $500

�7�. Yizkor Book – Elaborate 
Manuscript  
Yizkor book, for perpetuating the names of the 
departed beloved of the community's donors 
and members, includes prayers. [London, [19th 

century?].
On the binding: "yizkor Book Manuscripts. 
London". 
Elaborate copy on heavy paper, which is an 
imitation of marked parchment, with elabo-
rate calligraphy. The community is probably 
German [based on the title "Chaver" and most  
of the names]. On Leaf 7, there is also mention 
of names of Jews who were exiled from Spain: 
Abarbanel, and the wife and daughter of the 
philanthropist Yosef Elya Montefiore [the 
mother and sister of Sir Moses Montefiore].
15 written pages, 27cm. Thick, high quality paper, 
very good condition.

Opening Price: $500

474
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��7. תקנות קהלת הוש ]הושי[ ברומניה, 
1876

מולדובה(,   - הושי  )הוש,  האש  קהלת  תקנות  יד,  כתב 
בחתימת 45 מרבני וחברי הקהילה. תרל"ו )1876(.

"בהתאסף ראשי עם יחד נכבדי ישורון... בצירוף הרב 
הכוח  לו  ניתן  ואשר  נ"י...  לו"י  הר"ר  הג'  דפה  האב"ד 
והרשות לתקן וליסד תקנות קבועות... עבור טובת כלל 

עדתינו".
עצים  חולים,  וביקור  צדקה  חלוקת  בעניני  תקנות 
שחיטה,  תקנות  העירוב,  להשגחת  ותקציב  לעניים 
הסדרת קצבת שארים )פנסיה( לבני משפחות הרבנים 
ר'  הרב  המנוח  אשת  )"דינה  הקודמים  והשוחטים 
ישראל ברוך ינתן לה הסך... עפ"י הפסק מהרב הגאון 
"כליל  בעל  האדמו"ר   - יאסי"  האבד"ק  ישעי'...  הר"ר 

תפארת"(.
רבה של הוש, רבי לוי יצחק הלוי )נפטר תרס"ו, אוצר 
כן כאב"ד ראמאן. תשובה  כיהן לפני  הרבנים 12496(, 
פ"ט.  סימן  בשמים"  "הרי  בשו"ת  תרס"ז  משנת  אליו 

�7�. Regulations of Hoshi -  
Romania, 1876 
Manuscript - regulations of the Hoshi, Moldava 
community, signed by 45 rabbis and members 
of the community. 1876.
Regulations regarding charity, visiting the sick, 
wood for the poor and budget for Eruv supervi-
sion, sh'chita regulations, pension regulations 
for descendants of rabbis and shochatim.
The Rabbi of Hosh, Rabbi Levy Yitzchak Ha-Levy 
(died 1905, Otzar Harabbanim 12496), served 
previously as Rabbi of Raman. There is a response 
addressed to him from 1906, in Harei Besamim, 
chapter 89. He wrote an approbation to the book 
"Totzot Chaim" (Marmerosh-Sigad, 1907).
2 pages, 33.5cm. Fair condition, tears to folds and 
margins.

Opening Price: $180
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�77. פרוטוקול ישיבת ועד הקהלה בשמ
וואנגין - תקל"ט 1779 

הקהל[  ]ראשי  העיר"  טובי  "שבעה  בחתימת  מסמך 
בקהילת שוואנגין. תקל"ט )1779(.

"התוועדו יחד אלופים וקצינים פו"ה ושבעה ט"ה י"ץ 
]פרנסי ומנהיגי הקהל ושבעה טובי העיר ישמרם צורם[ 
דייטש  ביידיש  כתוב  המסמך  בשוואנגין...".  ק"ק  פה 
השלטונות.  אצל  ושתדלנות  כספים  בעניני  ועוסק 

חתומים שבעה אנשים.
דף 36 ס"מ. כתוב בחציו העליון. מצב טוב.

פתיחה: $150

�77. Protocol of Shwangin 
Community Committee Meeting – 
1779  
Document signed by "Seven Tovei Ha-Ir" [heads 
of the community] of Shwangin. 1799.
"We gathered…[heads of community] here 
in Shwangin…" The document is written in 
Yiddish-Deutsch and deals with financial mat-
ters and lobbying about the authorities. Seven 
people are signed.
Leaf 36cm. Written of upper half. Good condition

Opening Price: $150

הסכמה ממנו בספר "תוצאות חיים" )מרמרוש-סיגעט, 
תרס"ח(.

2 עמ', 33.5 ס"מ. מצב בינוני, קרעים בקפלים ובשוליים.

פתיחה: $180
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�78. פרוטוקולים פועלי אגודת ישראל, 
תרצ"ז-תש"ג

פנקס הפרטי-כל, הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ 
ישראל, סניף ראשון-לציון. תרצ"ז-תש"ג )1937-1943(.

דיונים  הפרוטוקולים.  ורושמי  הועד  חברי  חתימות 
בענינים שונים: שיעורי תורה ותפילות, חינוך ותעסוקה, 
והדחת  חברים  קבלת  כספים,  ועניני  פוליטית  עבודה 
חברים, סכסוכים ואיחודים, קופת גמילות חסדים ועוד 

נושאים.
]155[ דף כתובים, 20.5 ס"מ. מצב טוב, הרבה דפים מפורח

קים מהשדרה. כריכה קרועה. 

פתיחה: $120

�79. פרוטוקולים "איחוד המלמדים" - 
ירושלים, תרפ"ד-תרצ"ב

יומן פרוטוקולים חתום, של קופת הגמ"ח של "איחוד 
המלמדים", ירושלים, תרפ"ד-תרצ"ב )1924-1932(.

ז"איחוד המלמדים" של המלמדים בתלמודי התורה ובי
רבי אברהם  בין החתומים  בירושלים.  שיבות הקטנות 
הגרש"ז  של  ]חותנו  רוחמקין  ליב  רבי  הקלמן,  חיים 

אויערבך[, רבי יחיאל גרוסברג ועוד.
הגמ"ח  קופת  הנהלת  ישיבות  של  פרוטוקולים   77
להלוואות  והרמי"ם,  המלמדים  של  בקשות  לאישור 
לצורכי דיור, נישואין ועוד. ]בפרוטוקול מס' נ"ז משבט 
תר"ץ )1930(, מאשרים לרבי אריה לוין הלואה לצרכי 
נישואין = של בתו הרבנית אלישיב ע"ה שנישאה באדר 

תר"ץ[. 
88 עמ' כתובים, 21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמים, בלאי בדף 

ראשון ואחרון. ללא כריכה.

פתיחה: $180

�78. Po'alei Agudat Yisrael 
Protocols, 1937-1943  
Protocol registry, Histadrut Po'alei Agudat 
Yisrael, Rishon Le-Zion Branch. 1937-1943.
Signatures of committee members and writers 
of protocols.
Discussions on different matters: Torah and 
prayers lessons, education and employment, 
political activity and financial matters, accep-
tance and rejection of members, disputes and 
unifications, charity and other matters.
[155] written leaves, 20.5cm. Good condition, 
many leaves detached from spine. Torn binding.

Opening Price: $120

�79. Protocols of "Ichud 
Hamelamdim" (The Teachers' 
Union) – Jerusalem, 1924-1932  
Signed diary of protocols, of the free-loan fund 
of Ichud Hamelamdim, Jerusalem, 1924-1932.
Ichud Hamelamdim of the teachers in the 
Talmud Torahs and Yeshivot for younger boys 
in Jerusalem. Signed are Rabbi Avraham Chaim 
Hakalman, Rabbi Leib Ruchamkin [father-in-
law of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach], Rabbi 
Yechiel Grossberg and more. 77 protocols of 
meetings of the free-loan fund, for the porpose 
of approving requests of the teachers for loans 
for housing, marriage and more. [In Protocol 
57 from 1930, they approved a loan for Rabbi 
Aryeh Levin, for the marriage of his daughter 
to Rabbi Elyashiv].
88 written pages, 2cm. Good-fair condition, stains, 
wear on the first and last leaves. No binding.

Opening Price: $180
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�80. ועד בי"ס יהודי-אורתודוכסי בהונגריה 
– ספר פרוטוקולים, תר"ן-תרפ"ב

היהודי- הספר  בית  ועד  בכתב-יד,  פרוטוקולים  ספר 
הונגז  .(fèlegyházi) פילאג'הז  בעיירה  האורתודוכסי 

ריה, ]תר"ן-תרפ"ב[ 1890-1922. 
ספר המכיל סיכומי ישיבות של ועד בית הספר בכתב-
יד. חלק מהתיעוד נרשם בשתי עמודות: באחת דבריו 

של אחד החברים ובשנייה תגובה לדבריו.
שם  ועליה  מעטפה-רשמית  נמצאת  הספר  דפי  בין 
 A Kiskunfèlegyházi orth. Izr. Hitközség ,המוסד

.elnökségétől
הנוכחים.  כל  חתימות  מופיעות  פרוטוקול  כל  בסוף 
פרנק  שטרן,  קסטנבאום,  כמו  שמות  נזכרים  ביניהן 

ועוד. 
]1[, 305 עמ', 33.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי 

חלק מהדפים. כריכה חדשה.

פתיחה: $�00

�80. Committee of Orthodox 
Jewish School in Hungary - Book of 
Protocols, 1890-1922  
Handwritten Book of Protocols, Committee of 
Orthodox Jewish School in town of Fèlegyházi, 
Hungary, 1890-1922.
The book includes handwritten summaries of 
the meetings of the school committee. Part of 
the documentation is listed in two columns: on 
one side the member's speech and on the other 
the response.
There is an official envelope inside the book's 
pages on which the institution's name is writ-
ten, A Kiskunfèlegyházi orth. Izr. Hitközség 
elnökségétől.
At the end of each protocol the signatures of all 
those present appear. This includes names like 
Kestenbaum, Stern, Frank and others.
[1], 305 pages, 33.5cm. good condition. Stains. Tears 
in the margins of some of the pages. New binding.

Opening Price: $�00

�81. ספר דרשות ופנקס בר-מצוה 
כתב-יד, פירושים על התורה ורישום עליות לתורה של 
תרפ"ד-תש"מ  בירנבוים.  הלוי  משה  מצוה.  בר  חתני 

.1928-1980
בעמוד השער רשום "פירושי על התורה, געזאממעלט 
דמיין  בפ"פ  הלוי  בירנבוים  משה  מאת[,  ]מאסף  פאן 

- פ"פ דמיין שנת תרפ"ד".
רשימות בעברית ובגרמנית של רעיונות לפרשת השבוע 

זולחגים, עם תאריכי רישום מהשנים תש"ג-תש"מ. רי
שומים רבים של ב"מ ]=חתני בר מצוה[ עם תאריכים. 

במקומות ספורים רשומה העליה אותה קיבל החתן.
20.5 ס"מ, ]90[ עמ' כתובים. מצב טוב. כתמים. דף השער 

מנותק. קרעים ובלאי בשולי חלק מהדפים. כריכת-קרטון 

פשוטה. 

פתיחה: $200

�81. Book of D'rashot and List of 
Bar Mitzvas  
Manuscripts, commentaries on the Torah and 
listing of aliyot to the Torah given to Bar Mitzva 
boys. Moshe Ha-Levi Birenbaum. 1928-1980.
On the title-page, it says "commentaries on the 
Torah, collected by Moshe Birenbaum Ha-Levi 
of Frankfurt am-Maine, Frankfurt am-Maine 
1928".
Notes in German and Hebrew of ideas on the 
weekly Torah portions and holidays, with dates 
of listing, from the years 1943-1940. Many notes 
of Bar Mitzvas with dates. In few places, the 
Torah aliya which the Bar Mitzva boy received 
is also recorded.
20.5cm, [90] written pages. Good condition. Stains. 
The title-page is detached. Some of the pages' edges 
are worn and torn. Plain cardboard cover.

Opening Price: $200
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�82. העתקת נוסחי המצבות מבית העלמין 
היהודי ביאס 

ארכיון העתקת נוסחי מצבות מבית העלמין הישן ביאס 
מתקופה של כמאתיים שנה, בין השנים תכ"ה- תרכ"ד 

.1665-1864
בית העלמין כבר אינו קיים, הוא נותץ בשנות התר"ל 
)1870 בערך(, ונהרס סופית בראשית המאה העשרים. 
את הפתקים עם נוסחי המצבות ותאריכים, כתב כנראה 
לפני  העלמין  בית  את  לתעד  שביקש  הקהילה  איש 
בעברית,  נוסח המצבה  את  מכילים  הריסתו. הפתקים 

בתרגום לרומנית. 
ישנם פתקים שמוצמד אליהם פתק ישן יותר, ממנו הועתק 
המידע בידי הכותב המאוחר יותר. לרבנים שהוקם אוהל 

על קברם, מציין הכותב בסוגריים )א שטיבעל(.
רשימות אלו מתעדות את רבני ואדמור"י יאס והאזור, 
בני משפחותיהם ומשפחות אבות החסידות שהתגוררו 

באותם אזורים. 
"ארון הקודש הרב החסיד המפומ  מבין השמות הנזכרים:
רסם בדורו, המקובל אמיתי... גאון ישראל...אב"ד ומ"ץ 
אדו' מור' מו"ה יוסף יאסקא בן ר' אריה יהודא ליב הלוי 
אב"ד  מוולטשיסק  יוסקי  ]רבי   )1807 )תקסז  הורוויץ" 
ב', עמ' קמח-קמט( היה בנו של  יאסי )אנצ' לחסידות, 
רבי אריה לייבוש הורוויץ מוולטשיסק, מתלמידי המגיד 
ממזריטש, שעלה לא"י, ראה פריט 120 טהרת הקודש[.
"אשה הצנועה והחסודה... מרת בת שבע בת אדו"מ הרב 
הגאון הקדוש מו"ה אברהם יהושע העשיל נ"י האב"ד 
על  ]נפטרה   ."1811 תקע"א  יאס...  ק"ק  ודפה  דאפטא 
פני אביה הרב הקדוש מאפטא )תק"ח-תקפ"ה( שכיהן 
ברבנות יאסי משנת תקס"ח לאחר פטירת רבי יאסקי. 

בת זו לא נרשמה באנצי' לחסידות, א', עמ' פז[. 
"הרבני המופלג מו"ה דובעריש בהרב הגאון אמיתי רבן 
בני הגולה מו"ה צבי הירש... אב"ד בטשאטש  של כל 
בעל  ]חתנו של  ישראל ארבעים שנה"  והוא שפט את 
האדמו"ר  של  וגיסו   100 פריט  ראה  שעשועים"  "נטע 

רבי אברהם מבוטשאטש[.
הר'  ופרישא...  חסידא  ובנסתר  בנגלה  בתורה  "מופלג 
)א   1858 תרח"י  זאב...  בנימין  ב"ר  רוקח  יוסף  יצחק 
שטיבעל(". ]מצאצאי בעל הרוקח, תלמיד רבי ישראל 

אוהל  הוקם  קברו  על  ישועות.  כפועל  נודע  מרוזין, 
'תולדות מעשה רוקח', מאת אהרן הויזמן.  גדול. ראה 

מתייחסים אליו: משפחות רוקח ולודמיר[.
"אדמו"ר הרב הגאון הגדול הר' יוסף אב"ד דפה יאס... 
חשון תרי"ד 1853". ]רבי יוסף לנדא, בעל ברכת יוסף, 

יצחק מברדיט לוי  ורבי  ישראל מרוזין  רבי  זמתלמידי 
שוב. נכד ר' מנדל מבאר מתלמידי הבעש"ט. ראה ספר 

'תולדות יוסף', בני ברק תשנ"ז[.
נכד  הלוי,  יוסף  רבי  החסיד  בהרב  מיכל  יחיאל  "מו"ה 
הקדוש  ספר  בעמ"ח  מזיטאמיר  זאב  מו'  הצדיק  הרב 
אור המאיר... תקפ"ט 1829". / "הילד יחיאל מיכל נכד 
1843". / "הרב הגדול מו"ה  ר' ישראל בעש"ט... תר"ג 
משולם זלמן אשר היה אב"ד בק"ק באקערשט בהרב... 
משה אפרים... אב"ד קאליש... תר"ח 1848". / "הדיין... 

יאס...  דפה  מו"ץ  ז"ל  יצחק  במו"ה  העניך  חנוך  מו"ה 
נכד הרב  יהודא  "מו"ה שמואל במו"ה   / תר"ב 1842". 
תר"ו  מפשעוורסק...  משה  מו"ה  אדומו"ר  הצדיק... 
משפז ובני  רבנים,  של  רבות  רשומות  ועוד   /  ."1845
רופאים  ציבור,  שליחי  ישראל,  ארץ  שלוחי  חותיהם, 

ומיילדות, הרוגים על קידוש השם ועוד.
241 דף ]רובם בגודל 17X12 ס"מ[. מצב טוב מאד. מספור 

מ-19 ועד 610, בדילוגים. רובם המכריע, מבין השנים תקס 

– תרי )1800 – 1850(.

נדיר לתיעוד קהלה עתיקה ומרכזית,  מסמך היסטורי 
ולתיעוד משפחתי של אבות החסידות.

פתיחה: $1200
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�82. Copy of Wording on the 
Tombstones in the Jewish Cemetery 
of Iasi  
Archive documenting tombstone wordings 
from Iasi's old cemetery, spanning a period of 
approximately 200 years, 1665-1864.
The cemetery no longer exists; it was demol-
ished in the 1870 and completely destroyed at 
the beginning of the 20th century. The notes 
with the wordings and dates on the tombstones 
were written by a member of the community 
who wished to document the cemetery before 
its destruction. The notes contain the wordings 
in Hebrew, in Romanian translation.
There are notes to which older notes are at-
tached, from which the information was copied. 
For Rabbis with a tent over their graves, the 
writer noted in parentheses "(a shtibel)". 
These notes document the Rabbis and Rebbes of 
Iasi and environs, their families, and families of 
the fathers of chasidut who lived in those areas.
The names mentioned include: 
1. Rabbi Yoske of Woloshisk, Rabbi of Iasi, 
d. 1807. (Encyclopedia of Chasidut, B, pages 
148-149) was the son of Rabbi Aryeh Leibush 
Horowitz of Woloshisk, disciple of the Maggid 
of Mezrich, who made aliya to Israel – see item 
120 – Taharat Hakodesh.
2. The modest… Batsheva, daughter of Rabbi 
Avraham Yehoshua Heschel, Rabbi of Apta 
and Iasi… d. 1811. Died before her father, who 
succeeded Rabbi Yoske in the Iasi Rabbinate. 
This daughter was not mentioned in the 
Encyclopedia of Chasidut, A, page 87.
3. Rabbi Dov Berish son of Rabbi Tzvi Hirsh 
of Botshash. Served as Rabbi for forty years. 
Son-in-law of the Neta Sha'ashu'im – see item 
100 and brother-in-law of Rebbe Avraham of 
Botshash.
�. Rabbi Yitzchak Yosef Rokeach, ben Rabbi 
Binyamin Ze'ev, d. 1858. He was a descendant of 

the Ba'al HaRokeach, disciple of Rabbi Israel of 
Ruzhyn, known as a miracle worker. There was 
a large tent over his grave. See Toldot Ma'aseh 
Rokeach by Aharon Hoizman. The Rokeach 
and Ludmir families are descended from him.
5. Rabbi Yosef Landa, Rabbi of Iasi, d.1853. 
Author of Bircat Yosef, disciple of Rabbi Israel 
of Ruzhyn and of Rabbi Yitzchak of Berdichev. 
Grandson of Rabbi Mendel MiBe'er, who was in 
turn a disciple of the Ba'al Shem Tov. See Toldot 
Yosef, Bnei Brak 1997.
These are just a few of many listings of Rabbis, 

their families, grandsons of Rebbes (the Ba'al 
Shem Tov, Rabbi Ze'e of Zhitomir – author of 
Ohr HaMeir, Rabi Moshe of Pshevarsk), can-
tors, doctors and midwives, people killed al 
Kiddush Hashem, and more.
241 leaves [mostly 12x17cm]. Good condition. 
Numbered from 19-610, with skipped numbers. 
The major part are from 1800-1850.
Rare historic documentation of an early, cen-
tral Jewish community. Also valuable as family 
documentation of the fathers of chasidut.

Opening Price: $1200
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�83. מחברות בכת"י האדמו"ר מבעלז 
שליט"א מתקופת ילדותו

צדיקים,  וסיפורי  תורה  דברי  הכוללות  מחברות  שלש 
שנכתבו ע"י הילד "יששכר דוב" רוקח, בתקופת נערותו, 

]תשי"ח-תשכ"ו? 1958-1966?[.
הוא  דוב",  "יששכר  פעמים  מס'  חתום  אחת  במחברת 
רושם בה בכתב יד קדשו, מעשיות ש"סיפר דודי זי"ע". 
כתיעוד  נראית  הרשימות  ]אחת  וחשבונות  רשימות 
מרבותיו  נוספות  רשימות  וקיומן[,  חסידות  הנהגות 
ומחנכיו. במחברת השניה רישום חידושי תורה והלכה 
השלישית  במחברת  קדשו(.  בכת"י  היא  גם  כי  )יתכן 

רישומים שונים ]של תכנית לימודים בספר כלשהו?[.
כבוד קדושת האדמו"ר מבעלז, רבי יששכר דוב רוקח 
אדמור"י  משפחת  צאצאי  מכל  היחיד  הנצר  שליט"א, 
שמרה  בעלז  חסידות  השואה.  בשנות  שנהרגו  בעלזא 
את "יורש העצר" וגדלתהו בתורה ובחסידות עד שהיה 
ראוי להנהיג את העדה, ובשנת תשכ"ו הוכתר לאדמו"ר 

בהיותו בן 18 שנה.
דודו, האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלז, איבד 
בשואה את כל משפחתו, אשתו, בניו ונכדיו. גם אחיו, 
הרב הקדוש מבילגורייא, רבי מרדכי רוקח, איבד בשואה 
את כל משפחתו. לאחר השואה נישא רבי מרדכי שנית 

ובשנת תש"ח נולד לו בנו רבי יששכר דוב. 
האדמו"ר  ואחיו  תש"ט  בשנת  נפטר  מבילגורייא  הרב 
הועידו  החסידים  זקני  תשי"ז.  בשנת  נפטר  אהרן  רבי 
לאדמו"רות את הנצר היחיד לבית בעלז, שהיה בן תשע 
והחזיקו  מעולים  מחנכים  לו  העמידו   ,]![ בלבד  שנים 
את ישיבות ומוסדות בעלז, עד הכתרתו של האדמו"ר 

�83. The Belzer Rebbe's 
Notebooks from his Youth  
Three notebooks including Torah thoughts and 
stories of tzaddikim, written by "Yisachar Dov" 
Rokeach in his youth, [1958-1966?].
In one of the notebooks his name is signed sev-
eral times, and contain stories which he heard 
from his uncle. Lists and calculations [one of 
the lists seems like documentation of Chasidic 
practices and their observation], additional lists 
from his rabbis and educators. In the second 
notebook there are novellae on Torah and hala-
cha (possibly also in his own handwriting). In 
the third notebook there are varying notes [of a 
study curriculum from a certain book?].
The holy Rebbe, Rabbi Yissachar Dov Rokeach 
of Belz was the only scion who remained from 
the entire Belzer family, who were murdered in 
the holocaust. The Belzer Chasidut looked after 
the "crown prince" and raised him in Torah and 
chasidut until he was ready to lead the commu-
nity, and he was "crowned" as Rebbe in1967, at 
the age of 18.
His uncle, Rabbi Ahaon Rokeach of Belz, 
lost his entire family in the  holocaust – wife, 
children and grandchildren. Also his brother, 
the holy Rabbi of Bilguray, Rabbi Mordechai 
Rokeach, lost his entire family in the war. After 
the war, Rabbi Mordechai remarried, and his 
son Yissachar Dov was born to him in 1948.
The Rabbi of Bilguray died in 1949, and his 
brother, Rabbi Aharon, died in 1957. The 
Chasidic elders designated the young Yisscahar 
Dov, aged nine, as the future Rebbe; he was given 
excellent educators. The Chasidic elders upheld 
the Belz institutions until he became Rebbe. The 

483

חסידות בעלז

 Belz Chasidut 

Chasidic court which developed under Rebbe 
Yissachar Dov's leadership now includes thou-
sands of families and hundreds of institutions 
of Torah learning, prayer and benevolence.
Size and condition vary; moisture stains.

Opening Price: $1800

מונה  הנהגתו  תחת  שהתפתחה  החסידות  שליט"א. 
תורה  מוסדות  ומאות  חסידים  משפחות  אלפי  היום 

תפלה וחסד.
גודל ומצב משתנים, כתמי רטיבות.

פתיחה: $1800
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��8. חסידות בעלז - כתבי יד ומכתבים 
וסיפורים  תורה  חידושי  ומכתבים,  רשימות  אוסף 
הגיעו  הדברים  רוב  מבעלז.  אהרן  רבי  מהאדמו"ר 
לאור  שיצא  מבעלזא",  הקדוש  "הרב  הספר  ממערכת 
מהאדמו"ר  הגיעו  מהדברים  )חלק  תשכ"ז.  בשנת 

שליט"א בתקופת נערותו(.
"הרב הקדוש מבעלזא" פרקים לתולדות חייו של רבי 
נתן  ורבי  לנדוי  בצלאל  רבי  בהוצאת  מבעלז,  אהרן 
זה  בספר  קלפהולץ.  ישראל  מרבי  ההקדמה  אורטנר. 
חומר  של  מקיפה  איסוף  עבודת  לראשונה  נעשתה 

לתולדותיו של הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא.
באוסף שלפנינו התכתבויות בין אנשי המערכת. מכתבים 
מזקני החסידים על עובדות וחידושים שונים. מכתבים 
שלום  רבי  בקודש  מהמשמש  תורה,  דברי  ורשימות 
פויגעל זצוק"ל. מחברות דברי תורה, הפרסום הראשון 
בקובץ  מבעלז  אהרן  מרבי  בדפוס  תורה  דברי  של 

"אוצרות ירושלים" שיצא יום למחרת פטירתו, ועוד.
אוסף מעניין ומגוון, גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

�8�. Belz Chasidut – Manuscripts 
and Letters  
Collection of notes and letters, novellae and sto-
ries from Rabbi Aharon of Belz. Most came from 
the editorial board of the book "The Holy Rabbi 
of Belz", published in 1967. (Some of the things 
are from The Admor Shalita from his youth).
"The Holy Rabbi of Belz – The Life of Rabbi 
Rabbi Aharon of Belz", published by Rabbi 
Bezalel Landau and Rabbi Natan Ortner. 
Introduction by Rabbi Israel Klapholtz. The 
publication of this book marked the first exten-
sive gathering of material about the holy Rabbi 
Aharon of Belz.
In this collection, there is correspondence 
between editorial board members. Letters 
from Chasidic elders about various facts and 
novelties. Letters and notes containing Torah 
thoughts, by Rabbi Shalom Foigel, the Rabbi's 
assistant. Notebooks of Torah thoughts, the 
first publication of printed Torah thoughts by 
Rabbi Aharon in the Otzrot Yerushalaim col-
lection, which was published the day after his 
passing, and more.
Interesting and varied collection, size and condi-
tion vary.

Opening Price: $500
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�85. חסידות בעלז - שלשה כרוזים 
בתקופת  בעלז,  חסידות  ע"י  שיצאו  כרוזים  שלשה 
הביניים לאחר פטירת רבי אהרן מבעלז בשנת תשי"ז, 
לבין שנת תשכ"ו בה הוכתר לאדמו"ר רבי יששכר דוב 
אדמור"י  משפחת  צאצאי  מכל  ששרד  היחיד  )הנצר 
שמונה  בן  בהיותו  השואה(,  בשנות  שנהרגו  בעלזא 

עשרה שנים.
מוסדות  לחיזוק  לנדיבים  קריאה  קורא".  1-2. "קול 
שנשברנו  "אחרי  התורה.  ותלמודי  הישיבות  בעלז 
עולם  אור  רשכבה"ג  אדמו"ר  כ"ק  מעמנו...  בהלקח 

לח קשורים  )שהיו  התורה  גדולי  בחתימת  זמבעלזא". 
אב"ד  וויידענפעלד  בעריש  דוב  רבי  בעלזא(:  סידות 
ורבי דוד  טשעבין, רבי עקיבא סופר אב"ד פרעסבורג 

שפרבר אב"ד בראשא.
3. "אל כבוד אחינו בני ישראל- אנשי שלומנו חסידי 
פטירת  של  השבעה  ימי  בסיום  שיצא  כרוז  בעלזא". 
האדמו"ר ע"י "חסידי כ"ק אדמו"ר מרן מבעלזע זיע"א". 

ירושלים, אב תשי"ז )1957(.
"... בהאסיפה שהתקיימה בימי אבלו של כ"ק האדמו"ר 
הרבנים  בהשתתפות  מבעלזא...  רשכבה"ג  עולם  אור 

הגאונים שליט"א... הוחלט לפרסם דברים אלו:
...ניכר שהיה כעין צוואה לנו ולבנינו להמשיך בדרך אשר 
הורה לנו רבינו הקדוש... בזה הלשון: 'בעלזא וועט זיין 
אווינקל פאר תורה און יראת שמים עד ביאת משיחנו' 
ביאת  עד  שמים  ויראת  תורה  של  פינה  תהיה  ]=בעלז 
המשיח[. ...מוטל עלינו לגמור בנין הישיבה הקדושה... 
להחזיק בתי התלמוד תורה מחזיקי הדת... ולמנות מי 
שישגיח בעינא פקיחא על חינוכו של הילד כמ' יששכר 
שיתגדל  זצוק"ל  מבילגוריי  הגה"צ  של  בנו  שיחי'  דוב 

באופן שיהיה לכבוד אבותיו הקדושים מבעלזא".

3 פריטים. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $200

�85. Belz Chasidut – Three 
Proclamations  
Three proclamations issued by Belz Chasidut, 
during the period between the passing of Rabbi 
Aharon of Belz in 1957, and the appointment 
of Rabbi Yissachar Dov as Rebbe (only he re-
mained from the family of Belzer Rebbes; the 
rest were wiped out in the holocaust), at the age 
of eighteen.
1-2. Call to the Public. Call to philanthropists 
to strengthen the Belzer institutions, yeshivot 
and cheiders. Signed by Torah giants who had 
connection to Belz Chasidut: Rabbi Dove Berish 
Weidenfeld of Tchebin, Rabbi Akiva Sofer of 
Pressburg, and Rabbi David Shparber of Barsha.
3. Proclamation addressed to Belzer Chasidim, 
printed at the end of the Belzer Rebbe's week 
of mourning, by Chasidim. Jerusalem, 1957. 
"From the meeting held in the week of mourn-
ing… participated by the Rabbis… it seems that 
the Rebbe left us a legacy: 'Belz will be a corner 
of Torah and Yirat Shamayim until the coming 
of Mashiach'. We must complete the building of 
the yeshiva… strengthen the Talmud Torahs… 
and appoint someone to carefully supervise the 
education of the child Yissachar Dov, son of the 
tzaddik of Bilguria… ensuring that he will grow 
to be a source of honor to his holy progenitors".
3 items. Size and condition varies.

Opening Price: $200
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��8. מכתב בחתימת הרב מטולטשווא רבי 
משה דוד אשכנזי אבד"ק צפת ורבי שמואל 

העליר

בולשוועץ.  לקהילת  תרומה  על  תודה  מודפס,  מכתב 
)אוסטריה(  עסטרייך  כוללי  וגבאי  רבני  בחתימות 
 .1852 למברג  דפוס  וטבריה.  חברון  צפת,  בירושלים, 

המכתב נכתב באייר תרי"ג )1853(.
הרבנים מודים בשם הכולל על העברת חמשה רו"כ לידי 

יהי' בעי נקלה  באנו לעורר אשר אל  "וגם  זהשד"רים, 
חלילה,  צדקות...  לשאר  הזאת  לשנות מהצדקה  ניהם 

חולין הוא לעשות כזאת כי גזילת עני בבתיהם".
ז]עקב מחלוקת הכוללים בין כולל וואהלין לכולל עס

את  להדפיס  צפת  עסטרייך  כולל  בני  יכלו  לא  טרייך, 
המכתב אצל המדפיס שהיה מאנשי כולל וואהלין, ולכן 

הוא נדפס בלמברג[. 
רבנים:   8 וחתימות  הכוללים,  חותם  בתחתית המכתב: 
שמואל  "הק'  צפת"ו";  אב"ד  אשכנזי  דוד  משה  "הק' 
העליר"; "הק' שמרי' שמעריל אב"ד מהרימלוב"; "משה 
במוהר"ש הלוי מסייטין"; "הק' שמואל שמעלקא סג"ל 
איש הורוויץ"; "הק' אהרן גרייער"; "משה יוסף בהמנוח 

מו"ה נפתלי"; "יששכר בער ב"ר יחיאל מיכל ז"ל".
רבי משה דוד אשכנזי אב"ד טאלטשווא-צפת, )תקל"ד-
תרט"ז(, בעמח"ס תולדות אדם ובאר שבע. כיהן ברבנות 
תר"ד  בשנת  לצפת  עלה  שנה.  ארבעים  טולטשווא 
הרעש.  שלאחר  בצפת  החסידי  הישוב  ממקימי  והיה 
יואל אשכנזי  רבי  ואביו של  לב'  'ייטב  חותנו של בעל 
לגזעו הקדוש מתייחסים האדמור"ים  זלוטשוב.  אב"ד 
בצפת  מדרשו  ובית  ביתו  ומקלויזנבורג.  מסאטמר 
שוקמו ע"י נכדו האדמו"ר מקלויזנבורג, והיום שוכנים 

בהם מוסדות צאנז בעיה"ק צפת.
בבית  נתגדל  )תקמ”ו-תרמ”ד(,  העליר  שמואל  רבי 
רבה  ישראל.  לארץ  לעלות  שציוהו  מלובלין"  "החוזה 
 .)19134 הרבנים  )אוצר  שנה.  שישים  במשך  צפת  של 
"הרב המנהיג  ראה  בצפת  הישוב  ותולדות  לתולדותיו 

והרופא" )צפת תשמ"ט(.
של  רבה  )תק"מ-תרי"ז(,  ברנדריס  שמריל  שמריה  רבי 
הרימלוב, תלמיד רבי אפרים זלמן מרגליות ורבי אברהם 
דוד מבוטאטאטש. בעל "עיון תפלה" ו"קהלות יעקב". 

�8�. Letter signed by Rabbi of 
Toltchwa Rabbi Moshe David 
Ashkenazi Av-Beit-Din Safed and 
by Rabbi Shmuel Helir 
A printed letter of thanks for a donation to 
the Bolshevitz community. With signatures of 
rabbis of Kollels of Austria in Jerusalem, Safed, 
Hebron and Tiberias. Lemberg printing press, 
1852. The letter was written in Iyar 1853. The 
rabbis express the Kollel's gratitude for trans-
ferring five silver-ruble to the emissaries.
[Due to a dispute between the kollel in Jerusalem 
and the kollel in Safed, the Safed kollel could 
not print the letter and it was, therefore, printed 
in Lemberg].
On the bottom of the letter: seal of the Kollels 
and signatures of 8 rabbis.
Rabbi Moshe David Ashkenazi of Toltchwa-
Safed, (1774-1856), author of Toldot Adam and 
Be'er Sheva. Served as rabbi of Toltchwa for 
forty years. Moved to Safed in 1844 and was 
one of the founders of the Chasidic settlement 
in post-earthquake Safed. Father in law of the 
author of "Yetav Lev" and father of Rabbi Yoel 
Ashkenazi of Zholkiev. Rebbes of Satmar and 
Kloizenburg were his descendants. His home 
and Beit Midrash in Safed were restored by his 
grandson the Rebbe of Kloizenburg, and today 
the Sanz Institutes in Safed are located there. 
Rabbi Shmuel Helir (1786-1884), was raised in 
the house of the Seer of Lublin who instructed 
him to move to Eretz Yisrael. Served as rabbi 
of Safed for sixty years. (Otzar Ha-Rabanim 
19134). See about him and about the settlement 
in Safed in "The Rabbi, the Leader and the 
Doctor" (Safed 1988).
Rabbi Shmarya Shmeril Brandris (1780-1857), 

חתום  בירושלים.  ונתיישב  תרי"ב,  בשנת  לא"י  עלה 
בשנת תרט"ז על ה"חרם" נגד בתי הספר של ההשכלה. 
)ראה אודותיו באנצי' לחכמי גליציה, א' עמ' 618-619(.

דף 22 ס"מ, מצב טוב, כתמים וסימני קיפול.

פתיחה: $3�00

rabbi of Harlimov, disciple of Rabbi Ephraim 
Zalman Margaliot and Rabbi Avraham David of 
Butatch. Author of "Iyun Tefilah" and "Kehilot 
Ya'akov". Moved to Eretz Yisrael in 1852 and 
settled in Jerusalem. In 1856 signed the "boy-
cott" against the Haskalah schools. (See about 
him in the Encyclopedia of the Sages of Galicia, 
1 pp.618-619).
Leaf 22cm, good condition, stains and folding 
marks.

Opening Price: $3�00

מכתבים
Letters
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�87. שטרות מכירת חמץ והרשאות מהגאון 
רבי יוסף רוזין )הרוגוטשובער( מדווינסק

אוסף שטרות מכירת חמץ )בעברית וברוסית(, הרשאות 
וחתימות המוכרים והקונה. 

של  רבה  רוזין,  יוסף  רבי  מרוגטשוב,  הגאון  ע"י  נעשו 
דווינסק )לטביה( בשנים תרפ"ד-תרצ"ג )1924-1933(.

בהרשאות רבות מוזכר שמו של הרב "רבי יוסף )בנציון( 
ב"ר אפרים זיסל". חלק גדול מהרשימות נעשו בכתב יד 

קדשו והוא גם חתום "יוסף ראזין רב דפה ה'".
המוכרים הם אנשי דווינסק ואנשי ערים אחרות, שסמכו 
הם  המוכרים  מדווינסק.  הרב  של  החמץ  מכירת  על 
"מחזיקי קאנטארן ]בתי מסחר כל-בו[, ארענדעס ]בתי 
מזיגה[... אפטייקן ]בתי מרקחת[, פאסט ]בתי דואר[... 
סוחרי יערים, מובילי פליטן... סוחרי תבואות... סוחרי 

אראק, ראם...". 
מרדכי  "משה  ר'  של  תרפ"ד  משנת  מעניינת  הרשאה 
עפשטיין שליח תושבי פעטרבורג דמתקרי לענינגראנד 

ותושבי כפרים סמוכים לה".
הגאון הנודע, רבי יוסף ראזין, בעל "צפנת פענח", רבה 
של דווינסק )דעננבורג( שבלטביה. נולד בשנת תרי"ח 

לבוב הסמוכה  ברוגאטשוב  חב"ד  חסידי  זלמשפחת 
"בית  בעל  והגריד"ס  דיסקין  המהרי"ל  תלמיד  רויסק. 
הספרדים  עדת  לאב"ד  נתמנה  תרמ"ט  משנת  הלוי". 
נפטר  בדווינסק.  ספרד(  בנוסח  המתפללים  )חסידים 

י"א אדר תרצ"ו )1936(.
כ-15 דף גדולים, מצב משתנה, טוב עד גרוע.

פתיחה: $5000

�87. Mechirat Chametz Bills and 
Authorizations, Rabbi Yosef Rozin 
of Dvinsk (the Rogatchover)   
Collection of Bills of selling Chametz (In 
Hebrew and Russian), permits and signatures of 
the sellers and the buyers. Done by the Ga'on of 
Rogatchov Rabbi Yosef Rozin, Rabbi of Dvinsk 
(Latvia) during the years 1924-1933.
The name of the Rav "Rabbi Yosef (Bentzion) 
ben Ephraim Zissel" is mentioned in many au-
thorizations. Part of the lists are in his handwrit-
ing and with his signature - "Yosef Rozin Rav".
The sellers are the people of Dvinsk and other 
cities, that entrusted their sale of Chametz to 
the Rabbi of Dvinsk. The sellers are "holders of 
shops, pharmacies, post offices, lumber mer-
chants, wheat merchants…"
Interesting permit of 1923 by Rabbi "Moshe 
Mordechai Epstein messenger of the inhabit-
ants of Peterburg known as Leningrad and 
inhabitants of the surrounding villages".
The known Ga'on, Rabbi Yosef Rozin, author 
of "Tzofnat Pa'aneach", rabbi of Dvinsk 
(Denenburg) in Latvia. Born in 1857 to a 
family of Chasidei Chabad in Rogatchov, near 
Babruysk. Student of the Maharil Diskin and 
Rabbi Yoshe Ber Soloveichik, author of Beit 
Ha-Levi. In 1888 was appointed Av-Beit-Din of 
the Adas Has'fardim (Chassidim who pray in 
Nusach S'fard) in Dvinsk. Died in 1936.
About 15 large leaves, various conditions, good 
to poor.

Opening Price: $5000
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�88. רבי יוסף שאול נתנזון – צוואה עם 
חתימתו

סעיף  ופירוט  עדכון  ובה  רשמית  הודעה  כת"י,  מסמך 
נתנזון  שאול  יוסף  רבי  של  המקורית  לצוואתו  נוסף 

משנת תרי"ג. למברג, ]תר"ל[ 1870.
בתוספת זו מורה הרב נתנזון להקציב לאחר פטירתו סך 
5,000 קרונה לצרכי צדקה; 40% מכלל הסכום לטובת 
עבור  הסכום  ושאר  הקהילה  של  היהודי  החולים  בית 
ועבור קמחא  עניים אחרים  עניי העיר,  עניים,  קרובים 
דפסחא לעניים. כמו-כן הוא מורה להפקיד את המסמך 
בידי הנהלת בית החולים. בסוף ההוראות חתימת הרב 

וחתימת חמישה עדים.
למסמך מצורפים שני נספחים המעידים כי הנהלת בית 
החולים קבלה לידיעתה ולביצועה העתידי את המסמך, 
חתומים בחותמות וחתימות חברי קהילה, גבאים, חברי 

הנהלת בית החולים ועדים.
הגאון רבי יוסף שאול נתנזון )תקס"ח-תרל"ה(, מגדולי 
הפוסקים בדורו, נולד בברזן )גליציה(, חיבר בצוותא עם 
גיסו רבי מרדכי זאב איטנגא את הספרים "מפרשי הים" 
על בבא קמא, "מגן גבורים" על שו"ע אורח חיים, שו"ת 
הללו,  הגיסים  שני  ]לימים  ועוד ספרים.  אחים"  "שבת 
מכונה"[.  "מצות  בפולמוס  המתרס,  עברי  משני  היו 
כיהן כאב"ד לבוב משנת תרי"ז. חיבר ספרים רבים אך 
שמו בישראל נזכר על שם ספרי השו"ת שלו - ה"שואל 

ומשיב". המסמך בגרמנית.
]5[ עמ', 34 ס"מ. מצב טוב. כתמים וסימני-קיפול. קרעים 

בשוליים.

פתיחה: $5000

�88. Rabbi Yosef Shaul 
Nathansohn – Will with his 
Signature 
Handwritten manuscript, official announce-
ment with detailed updating and an additional 
paragraph to the original will of Rabbi Yosef 
Shaul Nathansohn, from 1843. Lemberg, 1870.
In this additional paragraph Rabbi Nathansohn 
instructs to allocate after his death the amount 
of 5000 Crone for charity; 40% of this amount 
should be donated to the Jewish community hos-
pital and the balance to poor relatives, the poor 
people of the city and other poor people as well 
as for Passover provision for the needy. He also 
instructs to deposit the document with the man-
agement of the hospital. The document ends with 
his signature and the signature of five witnesses.
Two enclosures are attached to this document 
which confirm that the management of the 
hospital was informed of this paragraph and 
undertook to act accordingly in the future, 
ink-stamps and signatures of the community 
members, fund-collectors, hospital manage-
ment members and witnesses.
The Ga'on Rabbi Yosef Shaul Nathansohn 
(1808-1875), a leading  rabbinical authority in 
his generation, was born in Berzan, Galicia. 
He  wrote, with his brother-in-law Rabbi 
Mordechai Zeev Ettinger the books "Mefarshei 
Ha-Yam" on Baba Kama, "Magen Giborim" on 
Shulchan Aruch Orach Chaim, "Shevet Achim" 
Responsum, and other books.
[Later in time the two brothers in law became 
opponents in view of the machine matzah po-
lemic]. Served as Av-Beit-Din of Lvov as of 1857. 
Wrote many books the most noted of which 
were his Responsum books – "Shoel Umeshiv". 
The document is in German.
[5] pages, 34cm. Good condition. Stains and fold-
ing marks. Tears to borders.

Opening Price: $5000
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�89. מכתב הזמנה מהאדמו"ר רבי דוד 
משה מטשורטקוב לנישואי בנו האדמו"ר רבי 

ישראל מטשורטקוב

פרידמן  משה  דוד  רבי  הרה"ק  מהאדמו"ר  מכתב 
)תקפ"ז-תרס"ד(. טשארטקוב, ]תר"ל? 1870?[.

וברכה".  המכתב פותח בברכת "שפעת חיים חן וחסד 
נשלח ל"הרב המופלא... הוא חסיד הוא ענו, בר אבהן 
קדישין... מו"ה יצחק". במכתב הוא מבשר על נישואי 
]האדז שליט"א  ישראל  תפארת  כליל  יקירי...  ""בני 
אחי  בת  "הכלה  עם  מטשורטקוב[  ישראל  רבי  מו"ר 
הראשון  ]האדמו"ר  יעקב"  אברהם  מו"ה  הצדיק  הרב 

מסדיגורא[.
פרידמן  דוד משה  רבי  האדמו"ר הראשון מטשורקוב, 
)תקפ"ז-תרס"ד(, בנו של רבי ישראל מרוז'ין )שהיה נין 

למגיד ממזריטש( וחתנו של רבי אהרן מטשרנוביל. 
נולד בחג השבועות תקפ"ז, ואביו הקדוש חילק באותו 
לעולם  היום  ירדה  כי  באומרו  לחסידים,  משקה  היום 

נשמה גדולה, שתקרב את ישראל לאביהם שבשמים.
רבי  אביו,  בטלה.  שיח  שח  לא  ומעולם  כקדוש  נודע 
ישראל מרוז'ין, היה ממשיל את ששת בניו לששה סדרי 

משנה, ואת רבי דוד משה הגדיר כסדר "קדשים", שכן 
הוא קודש קודשים. גם אחיו הגדול, רבי אברהם יעקב 
מסדיגורה, היה אומר: "לא ראיתי איש קדוש כמו אחי 

רבי דוד משה". 
בתרכ"ה עבר להתגורר בטשורקוב, בה הקים את בית 
מדרשו. נודע בענוותנותו הרבה. היה אדמו"ר לרבבות 
חסידים אשר הגיעו לבקש את עצתו וברכתו בעניינים 

שונים.
תמך כספית ביהודי ארץ ישראל והקים בעיר הקודש 
צפת את הקלויז )בית הכנסת( לחסידי טשורקוב ]ראה 
15, "חותם הקלויז של כ"ק מרן אדמו"ר הק' רשמ  פריט
כבה"ג רבינו דוד משה שליט"א מטשארטקיב"[. נפטר 

בהושענא רבה שנת תרס"ד )1903(.
10 שורות )כתיבת ידי סופר?( וחתימת האדמו"ר בכתב-

יד קדשו.  
משוקמים  ונזקים  כתמים  טוב.  מצב  ס"מ.   26.5 דף,   ]1[

מעט  האדמו"ר  וחתימת  המכתב  סוף  מקצועי.  שיקום 

פגומים ומשוקמים.

פתיחה: $10,000

�89. Letter of invitation from 
Rebbe David Moshe of Chortkov to 
his son's wedding, Rebbe Israel of 
Chortkov  
A letter from Rebbe David Moshe Friedman 
(1827-1903). Chortkov, [1870?].
The letter opens with a blessing of "long life, 
beauty, grace and blessings". Sent to "the 
wonderful rabbi…he's graceful full of humil-
ity… Yitzchak". In the letter he announces the 
marriage of his "dear son…the glory of Israel" 
[Rebbe Israel of Chortkov] with "the bride, my 
brothers' Rabbi Abraham Ya'akov daughter".   
Rebbe David Moshe Friedman, first rebbe of 
Chortkov, son of Rabbi Yisrael of Ruzhyn (great 
grandson of the Maggid of Mezritch). Born on 
Shavuot 1827. Known as holy and never in-
volved in an idle talk.
In 1867 he settled in Chortkov and established a 
Beit Midrash. Was well known for his modesty. 
Had tens of thousands of followers who turned 
to him for advice and blessings. Supported the 
Jews of Israel financially and helped build the 
kloiz of Chortkov in Safed since he felt a spe-
cial bond with Safed and Meron [See item 15, 
the seal of Safed Kloiz of Rebbe David Moshe 
Friedman of Chortkov]. Died on Hoshaana 
raba in 1903.
10 rows (written by an author?) and signed by 
the Rebbe in his holy handwriting. 
[1] page, 26.5 cm. good condition. Stains and 
damages professionally restored. The end of the 
letter and Rebbe's signature are a little damaged 
and restored.

Opening Price: $10,000
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�90. מכתב הקדשה מבעל "ערוך השולחן"
מכתב הקדשה ]על ספר?[, מרבי יחיאל מיכל עפשטיין 

אב"ד נובהרדוק. פטרבורג, כסלו תרמ"ז )1886(.
אלטשווינגער  זאב  יצחק  רבי  הוא  המכתב  מקבל 
הגאב"ד דעיר מלוכה פטרבורג. )אוצר הרבנים 11301(, 
רב בטוירגן ומשנת תרל"ח רב בפטרבורג. נפטר תרנ"ו.

מגדולי  )תקפ"ט-תרס"ח(,  עפשטיין  מיכל  יחיאל  רבי 
חלקי  ד'  על  השולחן"  "ערוך  בעל  בליטא.  הפוסקים 

ועוד ספרים רבים. תלמיד רבי אליהו אב"ד בו זשו"ע 
ברויסק ותלמיד רבי איצל'ה בישיבת וואלוזין. חתן רבי 
גיסו  בזיווג שני של  וחותנו  )אבי הנצי"ב(  יעקב ברלין 

הנצי"ב )לאמו של ר' מאיר בר-אילן(.
דף 20 ס"מ. מצב בינוני, פגיעות וקרעים )עם חסרון טקסט( 

משוקמים שיקום מקצועי.

פתיחה: $1000

�89א. תשובה היסטורית מרבי שמשון 
רפאל הירש

ב"ר  שמשון  רבי  של  בכתב-ידו  ארוך,  תשובה  מכתב 
רפאל הירש, רבה של פרנקפורט. )תר"ל( 1870.

האור הקהילה  גבאי  וורמסר,  ה'  למר  ממוען  זהמכתב 
הכללית  מהקהילה  שפרשה  בקרלסרוה,  טודוקסית 

ועמדה בפני הקמת בית עלמין נפרד.
הקהילה הפורשת בקרלסרוה נוסדה רק בשנת 1869. 
הכללית  לקהילה  חבר  מיסי  לשלם  הפסיקו  חבריה 
שלא התחייבה לנהוג עפ"י ההלכה היהודית. בעקבות 
כך סרבו אנשי הקהילה הכללית לתת לאורטודוקסים 

את האפשרות להקבר בבית העלמין.
הפורשת  הקהלה  אנשי  את  מעודד  הירש,  הרש"ר 
ההלכות  פירוט  תוך  נפרד,  עלמין  בית  לייסד  שחששו 
לקיים  שיוכלו  ההלכה,  עפ"י  קבורה  לדיני  הנוגעות 

�89a. Historical Response by 
Rabbi Shimshon Raphael Hirsch  
Long letter of response, handwritten by Rabbi 
Shimshon Ben Raphael Hirsch, Rabbi of 
Frankfurt. 1870.
The letter is addressed to Mr. H. Wermasser, 
head of the orthodox community in Karlsruhe 
that broke off of the general community and 
was about to establish a separate cemetery.
The dissident community in Karlsruhe was es-
tablished in 1869. Its members stopped paying 
membership fees to the general community that 
did not undertake to act according to Jewish 
Halachah. As a result members of the general 
community refused to let the Orthodox bury 
the dead in the cemetery.
Rabbi Hirsch, encouraged the dissident com-
munity who was hesitant to build a separate 
cemetery, and describes in detail the halachic 
laws of burial, so as to enable them to have a 
separate cemetery.
Letter in German. The letter ends with a 
Hebrew phrase: "Be strong and Hashem will be 
with you…"
Important historical document.
2 pages 28cm. Fine thin paper. Very good condi-
tion, slight foxing and folding marks.

Opening Price: $2500
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בבית עלמין נפרד )אין קוברים צדיק אצל רשע וכו'(. 
המכתב בגרמנית. בסיום המכתב כתוב בעברית: "חזקו 
ותחזקו בעד ה' ובעד תורתו, והיה ה' עמכם יברך חילכם 

ופועל ידכם".
מסמך היסטורי חשוב.

2 עמ' 28 ס"מ. נייר דק איכותי. מצב טוב מאד, כתמי חלודה 

קלים וסימני קיפול.

פתיחה: $2500
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�91. מכתב אדמור"י סלונים לשיקום העיר 
טבריה 

ליב  יששכר  רבי  מסלונים  האדמורי"ם  האחים  מכתב 
ודירות  ביהמ"ד  בשיקום  לעזור  קריאה  אברהם,  ורבי 
אנשי הקהילה בעיר טבריה, שנהרסו ברעידת האדמה. 

]תרפ"ז 1927[.
רעש  לאחר  תרפ"ח,  השנה  ראש  בערב  נכתב  המכתב 
האדמה שפגע בטבריה בתמוז תרפ"ז וכמאה וחמישים 
דחסידי  ביהמ"ד העתיק  ובתוכם  קרסו בטבריה  בתים 
ה"בית  האדמורי"ם  יצאו  כך  לצורך  ]סלונים[,  רייסין 
את  להקדיש  בקריאה  מוהרי"ל  הגדול  ואחיו  אברהם" 

הנדבות בראש השנה לשיקום העיר טבריה.
"הנה באנו בקול רעש גדול, אשר פור התפוררה הארץ 
הק'... ברוך השם על החסד חנם שחננו ברו"ח שלא פגע 
בנפשות, וגבה רק ממונם - והבהמ"ד שלנו... סבל הרבה 
הסכמנו  ע"כ  מחדש...  לבנותו  שצריכים  וכמעט  היזק 

�91. Letter from Rebbes of Slonim 
to Restore the City of Tiberias  
Letter from the brothers Rebbes of Slonim Rabbi 
Yisachar Leib and Rabbi Avraham, calling to 
help with the restoration of the Beit Midrash 
and the apartments of Tiberias families, which 
were destroyed in the earthquake. 1927.
The letter was written on Erev Rosh Hashanah 
1928, after the earthquake that hit Tiberias in 
Tamuz 1927 detroyed one hundred and fifty 
houses including the old Beit Midrash of the 
Reissin Chasidim [Slonim]. For that purpose, 
the Rebbes Beit Avraham and his older brother 
Moharil announced a call to allocate the dona-
tions on Rosh Hashanah for the restoration of 
the city of Tiberias.
The first-born son, Rabbi Yisachar Leib 
Weinberg (1872-1928, Encyclopedia of Chasidut 
A, pages 21-22) author of Beit Avraham, moved 
to Baranowitz after the death of his father, and 
most of the Slonim Chasidim followed him. In 
1917 he established in Baranowitz the Torat 
Chesed Yeshiva. He had close relations with 
the Chasidim in Eretz Yisrael and even visited 
there in 1883 and 1928.
27.5cm. Good-fair condition. Stains and damages 
to left margins of letter.

Opening Price: $2000
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�90. Dedication Letter by Author 
of the " Aruch HaShulchan"  
Dedication Letter [on a book?], by Rabbi Yechiel 
Michal Epshtein Av-Beit-Din Novardok. 
Petersburg, Kislev 1886.
Recipient of letter is Rabbi Yitzchak Zeev 
Altschwinger, Av-Beit-Din Peterburg. (Otzar 
Ha-Rabanim 11301), Rabbi of Toirgen and as of 
1878 Rabbi of Petersburg. Died 1896.
Rabbi Yechiel Michal Epshtein (1829-1908), a 
leading halachic authority in Lithuania. Author 
of "Aruch Ha-Shulchan" and many other books. 
Disciple of Rabbi Eliyahu, Av-Beit-Din Babruysk 
and disciple of Rabbi Itzale of Volozhin. Son-in-
law of Rabbi Ya'akov Berlin (The Netziv's father) 
in father-in-law through second marriage of his 
brother-in-law the Netziv (to mother of Rabbi 
Meir Bar-Ilan).
Leaf 20cm. Fair condition, Damages and tears 
(with text omission) professionally restored.

Opening Price: $1000
והכנסה  והוצאה  ונדבות[  ]נדרים  והנו"נ  אשר העליות 
אנ"ש  ומקום  עיר  בכל  הבע"ל  השנה  דראש  א'  ביום 
שיחי' הן שהמנהג למכור העליות והן שהמנהג לקרוא 
לאנשים חשובים ואפילו להרב וכו' וזה המעות ישלים 
יקראו לעלות לתורה  תיכף בלא תירוץ. ובאם לא, לא 

בשום אופן ]![ ולשלוח תיכף הרשימה והמעות...".
)תרל"ג-תרפ"ח,  וינברג  ליב  יששכר  רבי  הבנים,  בכור 

זאנצי' לחסידות, ב', עמ' תסו-תסז( כיהן כאדמו"ר בסלו
נים לאחר פטירת אביו ה"דברי שמואל" בשנת תרע"ו. 

אנצי'  )תרמ"ד-תרצ"ג,  וינברג  רבי אברהם  אחיו הצעיר 
עבר  אברהם",  ה"בית  בעל  כא-כב(  עמ'  א',  לחסידות 
נהו  סלונים  חסידי  ורוב  לברנוביץ  אביו  פטירת  לאחר 
אחרי הנהגתו. בשנת תרע"ח הקים בברנוביץ את ישיבת 
"תורת חסד". עמד בקשרים אמיצים עם החסידים בארץ 

ישראל ואף ביקר בה בשנת תרפ"ט ושנת תרצ"ג.
בשוליים  ופגיעות  כתמים  -בינוני.  טוב  מצב  ס"מ.   27.5

השמאליים של המכתב.

פתיחה: $2000
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�92. מכתב מרבי ברוך יצחק ישכר הלוי 
אב"ד פולטוסק 

פולטוסק  אב"ד  הלוי  ישכר  יצחק  ברוך  מרבי  מכתב 
פולטוסק,  טומאשוב.  אב"ד  דוד  רבי  לקרובו  )פולין( 

תרפ"ו )1926(.
)תרל"ה- ]לוונטאהל[,  הלוי  ישכר  יצחק  ברוך  רבי 
כיהנו  בפולין למשפחה שעשרות מבניה  נולד  תש"ד(, 
ברבנות בערים שונות במשך דורות ]מהם בני משפחות 
ווינגורט-ווינגוט, אהרונסון ועוד[. כיהן ברבנות בריסק-
בשנות  שנה.   16 במשך  פולטוסק  וברבנות  דקויא 
עוזר  חיים  רבי  ובהשתדלות  לווילנא  נמלט  השואה 
הצליח לעלות לירושלים. ספריו "עטרת ראש", "זכרון 

ישכר" ו"ברכת יצחק".
זמקבל המכתב האדמו"ר רבי דוד בורונשטיין מסוכוט

נולד  טומאשוב.  כרבה של  הימים  באותם  שוב, שכיהן 
תרל"ו לאביו בעל "שם משמואל", וחונך אצל סבו בעל 
ישיבה.  בה  והקים  ווישגרוד  כאב"ד  כיהן  נזר".  ה"אבני 
עבר לכהן ברבנות טומאשוב, ולאחר תקופה קצרה נפטר 
השלישי  האדמו"ר  להיות  נתמנה  והוא  הקדוש  אביו 

לבית סוכטשוב. נספה בשואה ניסן תש"ג, הי"ד.
גלוית דואר מצב בינוני, קמטים וקרעים ללא חסרון. הבול 

והחותמת נתלשו.

פתיחה: $150

�92. Letter by Rabbi Baruch 
Yitzchak Yisachar Ha-Levi of 
Poltosk 
Letter by Rabbi Baruch Yitzchak Yisachar Ha-
Levi of Poltosk (Poland) to his relative Rabbi 
David of Tomachov. Polotsk, 1926.
Rabbi Baruch Yitzchak Yisachar Ha-Levi 
[Lowenthal], (1875-1944), was born in Poland 
to an extended family, tens of whom served as 
rabbis in different cities for generations [the 
Weigort-Weingot family, Aronsohn and more]. 
Served as Rabbi of Brisk and of Poltosk for 16 
years. Fled to Vilna during the holocaust and 
with the assistance of Rabbi Chaim Ozer arrived 
in Jerusalem. His books include "Ateret Rosh", 
"Zichron Yisachar" and "Birkat Yitzchak".
The receiver of the letter Rebbe David 
Boronstein of Sochotchov, who at that time 
served as rabbi of Tomachov. Was born in 1876 
to his father author of "Shem Mi-Shmuel", 
and was educated by his grandfather author 
of "Avnei Nezer". Served as rabbi of Wishgrod 
where he established a Yeshivah. Moved to 
serve as rabbi of Tomachov, after a short while 
his father died, and he was appointed the third 
Rebbe of Sochatchov. Was killed in the holo-
caust in 1943.
Postcard, fair condition. Creases and tears with 
no omission of text. Post-stamps and postmarks 
were torn off.

Opening Price: $150
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�93. מכתב האדמו"ר רבי מרדכי יוסף 
מזלטיפולי )סקווירא(

מכתב מהאדמו"ר רבי מרדכי יוסף טברסקי מזלטיפולי. 
]אחרי תרע"ב[.

במכתב ממליץ האדמו"ר לעזור להדפסת מהדורה שניה 
שמהדורתו  הדעת",  "יסוד  החסידי-קבלי  הספר  של 
הראשונה יצאה בווארשא 1912. ]ספר זה עורר פולמוס 
ראה   - לחסידות  המתנגדים  כנגד  התבטאויותיו  בשל 

תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0108423[. 
האדמו"ר הקדוש רבי מרדכי יוסף מזלטיפולי )תרכ"ג-
תרפ"ט, אנצי' לחסידות ג', עמ' רלז-רלח(, בן האדמו"ר 
רבי דוד טברסקי מזלטיפולי וחתן האדמו"ר רבי אברהם 
חסידות  שושלת  )מאבות  מסקווירא.  העשיל  יהושע 
סקווירא בימינו(. בנו רבי יצחק טברסקי הוא חתן גיסו 
רבי משה דן מסקווירא. אחד מחתניו הוא האדמו"ר רבי 

אברהם אלימלך מקארלין.
17.5 ס"מ. 12 שורות בכתי"ק וחתימתו. חותמת. מצב בינוני, 

בלאי וקרעים בקפלים. מחוזק בהדבקות נייר מאחור.

מדור  "החסידות  בספר  מופיע  זה  מכתב  של  צילומו 
לדור" של י' אלפסי.

פתיחה: $1000

��9. מכתב האדמו"ר רבי יעקב יצחק דן 
מסטריקוב

זגירעש,  לנדא.  דן  יצחק  יעקב  רבי  מהאדמו"ר  מכתב 
1930 בערך.

בעניני  ועוסק  ]מירושלים?[  נח  לרבי  המכתב המופנה 
אישורי עליה לארץ ישראל. 

רבי יעקב יצחק דן לנדא )תרמ"ב-תש"ד, אנצי' לחסידות 
והאדמורי"ם בפולין.  ב', עמ' שז-שח(, מגדולי הרבנים 
בקיניוו  רב  מסטריקוב.  מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  בן 
אביו  פטירת  לאחר  בזגירז.  אהרן"  "בית  ישיבת  וראש 
בשנת תרצ"ו הוכתר לאדמו"ר בסטריקוב וציבור גדול 
של חסידים הסתופף בצילו. נספה בטרבלינקה, הי"ד. 
היה בקשר ידידות עם הגרי"ז מבריסק, שקירב את בנו 

רבי אברהם לנדא, האדמו"ר מסטריקוב בני ברק.
מכתב זה נכתב לפני שנת תרצ"ו, שכן הוא מזכיר את 
אדמו"ר  בכ"ק  דן  יצחק  "יעקב  החיים  בברכת  אביו 

שליט"א".
2 עמ', 20 ס"מ. 

מצב טוב מאד. כל המכתב בכת"י קדשו ובחתימתו.

נדיר למצוא מכתבים ממנו.

פתיחה: $500

�93. Letter by Rebbe Mordechai 
Yosef of Zlatopol (Skvira)  
Letter from Rebbe Mordechai Yosef Twersky of 
Zlatopol.[After 1911].
In the letter the Rebbe asks to help in the print-
ing of a second edition of the Chasidic-Kabbalic 
book "Yesod HaDa'at", first edition of which 
was published in Warsaw 1912. [This book 
aroused a polemic due to its expressions against 
the misnagdim – see Bibliography Institute CD, 
listing 0108423].
Rebbe Mordechai Yosef of Zlatopol (1862-1928, 
Encyclopedia of the Chasidut III, page 147-
148), son of Rebbe David Twersky of Zlatopol 
and son-in-law of Rebbe Avraham Yehoshua 
Heschel of Skvira. (One of the founders of the 
Skvira Chasidut of our days). His son Rabbi 
Yitzchak Twersky is the son-in-law of his broth-

494

493

er-in-law Rabbi Moshe Dan of Skvira. One of 
his sons in law is Rebbe Avraham Elimelech of 
Karlin.
17.5cm. 12 handwritten lines and signature. 
Ink-stamp. Fair condition, worn and torn folds. 
Enforced with tape on the back.
Photocopy of this letter appears in the book 
"HaChasidut MiDor LeDor" by I. Alfassi.

Opening Price: $1000
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�9�. Letter from Rebbe Ya'akov 
Yitzchak Dan of Setrikov 
The letter is from Rabbi Ya'akov Yitzchak Dan 
Landau. Szgiresh, about 1930.
The letter is addressed to R' Noach [of 
Jerusalem?] and deals with aliya permits.
Rabbi Ya'akov Yitzchak Dan Landau (1882-
1944, Encyclopedia of Chasidut B, pages 307-
308), was a leading Rabbi and Rebbe in Poland. 
Son of Rebbe Menachem Mendel of Setrikov. 
Rabbi in Kinivand Dean of Beit Aharon Yeshiva 
in Zegirsh. After the passing of his father in 
1936, he was appointed Rabbi of Setrikov, and 
generated a large Chasidic community. Killed 
in Treblinka. He was a good friend of Rabbi 
Y.Z. of Brisk, who was close to Rabbi Avraham 
Landa, the Rebbe of Setrikov in Bnei Brak.
This letter was written before 1936, as he men-
tions his father is still alive.
2 pages, 20cm. Very good condition. The entire 
letter in his handwriting and with his signature.
It is rare to find letters from him.

Opening Price: $500
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�95. מכתב מרבי חנוך צבי הכהן לוין רבה 
של בנדין

בענדין          אב"ד  לוין  הכהן  צבי  חנוך  רבי  מגאון  מכתב 
)פולין(. תרצ"ג )1933(.

רבי חנוך צבי הכהן לוין )תרל"א-תרצ"ה, אוצר הרבנים 

�95. Letter from Rabbi Chanoch 
Zvi Ha-Cohen Levin Rabbi of 
Bedzin  
Letter from Ga'on Rabbi Chanoch Zvi Ha-
Cohen Levin Of Bedzin, 1933.
Rabbi Chanoch Zvi Ha-Cohen Levin (1875-
1935, Otzar Harabbanim 17516), author of 
"Yecahen Pe'er". Son-in-law of the Rebbe of Gur 
author of "Sfat Emet" and grandson of Rebbe 
Chanoch of Alexander and Rabbi Hirsh of 
Tomashov. A Ga'on and Chasid and known for 
good deeds. His father in law the "Sfat Emet" 
said about him that he is "a complete person". 
One of the leading rabbis in Poland, one of the 
heads of "Moetzet Gedolei Ha-Torah" and a 
follower of his brother in law the Rebbe author 
of "Imrei Emet". His famous son is the leader 
of "Agudat Yisrael" Rabbi Yitzchak Meir Ha-
Cohen Levin. (See enclosed material).
Postcard, approx.14x11cm. Very good condition.

Opening Price: $250

��9. כתב רבנות מהעיר זסלב לחתנו של 
האדמו"ר רבי מרדכי מנסכיז - שנת תקפ"ד

]פייבל[.  שרגא  מאיר  לרבי  זסלב  מק"ק  רבנות  כתב 
הגבאים  הרבנים,   ]![ חתימות  ועשרים  ממאה  למעלה 

בעל  מגור  האדמו"ר  חתן  פאר".  "יכהן  בעל   ,)17516
"שפת אמת" ונכדו של האדמו"ר רבי חנוך מאלכסנדר 
ורבי הירש מטומשוב. גאון וחסיד ובעל מעשים טובים. 
השלם".  "אדם  שהוא  עליו  אמר  אמת"  ה"שפת  חותנו 
מגדולי הרבנים בפולין, מראשי "מועצת גדולי התורה" 

זומנאמני גיסו האדמו"ר בעל "אמרי אמת". בנו המפור
סם הוא מנהיג "אגודת ישראל" הרב יצחק מאיר הכהן 

לוין. )ראה חומר מצורף לתולדותיו(.
גלוית דואר 14X11 ס"מ בערך. מצב טוב מאד. 

פתיחה: $250

וחברי הקהילה. ראש חודש טבת תקפ"ד )1823(.
 מסמך חשוב לתולדות הקהילות ולתולדות החסידות.

יחי אדוננו המלך לעולם...  "...ואמרנו כולם בפה אחד 
שרגא  מאיר  מוהר"ר  המפורסם  הגאון  הרב  אדונינו 
יעקב  מו"ה  אלוקים  איש  המפורסם  הגאון  הרב  בן 

זללה"ה...".
רבי מאיר שרגא ]פייבל[ שפירא, רבה של זסלב )פלך 
רבי  הצדיק  של  חתנו  שנה.  כארבעים  במשך  ווהלין( 
ומאבות  מנסכיז  הראשון  ]האדמו"ר  מנסכיז  מרדכי 
החסידות[, בעל בתו היחידה צארטיל. אביו רבי יעקב 
אב"ד ניסכיז היה בן דוד של רבי מרדכי, ולאחר שנפטר 
רבי  האדמו"ר  נתקבל  בערך  תקמ"ט  בשנת  יעקב  רבי 
רבי  זקנם  צוואת  עפ"י  נסכיז,  העיר  לרבנות  מרדכי 
על  שציוה  עמוקות"(  ה"מגלה  )נכד  שפירא  לייבוש 
מזרעו.  אלא  במקומו  רב  לקחת  שלא  המקום  אנשי 

)ראה חומר מצורף(.
בנו של רבי מאיר שרגא הוא הגאון רבי ברוך שמואל 

אב"ד קארניצא )אוצר הרבנים 4240(.
מהחתימות  קטן  חלק  בינוני,  מצב  ס"מ.   35 וחצי,  עמ'   2

דהויות, בלאי וקרעים קלים בקפלי הנייר.

פתיחה: $500
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�97. מרשם רפואי מהאדמו"ר מסוקולוב
מורגנשטרן  זליג  יצחק  רבי  מהאדמו"ר  רפואי,  מרשם 

הרב מסוקולוב. )תרפ"ה( 1925.
לחסי אנצי'  )תרכ"ו-ת"ש,  מורגנשטרן  זליג  יצחק  זרבי 

דות, ב', עמ' תב-תד(, מגדולי אדמור"י פולין. נכד רבי 
זמנדלי מקוצק ובנו של האדמו"ר מפילוב. אב"ד סוקו

�97. Medical Prescription by the 
Rebbe of Sokolov 
Medical prescription, by the Rebbe Yitzchak 
Zelig Morgenshtern Rabbi of Sokolov. 1925.
Rabbi Yitzchak Zelig Morgenstern (1865-1940, 
Encyclopedia of Chasidut, II, pages 132-134), 
one of the leading Rebbes of Poland. Grandson 
of Rabbi Mendele of Kotzk and son of the Rebbe 
of Pulav. Rabbi of Sokolov since 1899. One of 
the founders of the Rabbinic Association of 
Poland and its vice president. Among founders 
of "Agudat Yisrael" and among Gerrer Rebbe's 
representatives in "Moetzet Gedolei HaTorah". 
Amongst his descendants were dynasties of 
Rebbes (Novominsk and others). Remains of 
his novellae were printed in the book "She'erit 
Yitzchak" (1988).
From the year 1904 served as Rebbe in Sokolov 
and Otwock. Established a Yeshivah and headed 
it. Thousands of Chasidim flocked to his court 
for guidance and strengthening, advice and 
assistance. He used to give talismans and medi-
cal prescriptions, due to his extensive medical 
knowledge. [The receivers of prescriptions used 
to keep the prescriptions as a talisman].
Here is a medical prespcription that he gave, on 
the enclosed envelope has an inscription by the 
recipient, "medicine given to me by the Rebbe 
of Sokolov, abroad".
Note 17.5x5.5cm. Written on both sides. Good-
fair condition, slightly worn folds and borders.

Opening Price: $�00

�9�. Rabbinical Appointment 
from the City of Zaslow to the 
Son-in-law of Rebbe Mordechai of 
Neschiz – 1823  
Rabbinical apointment from the city of Zaslow to 
Rabbi Meir Shraga [Feivel]. More than one hun-
dred and twenty [!] signatures of rabbis, gaba'im 
and members of the community. Tevet 1823.
Imporatant to history of chasidut and the 
Jewish community.
Rabbi Meir Shraga [Feivel] Shapira, rabbi of 
Zaslow (Vohlin region) for about forty years. 
Son-in-law of the Tzadik Rabbi Mordechai of 
Neshchitz [first Rebbe of Neshchitz and one of 
the founders of this Chasidut], husband of his 
only daughter Zartel. His father Rabbi Ya'akov 
Av-Beit-Din Neshchitz was the cousin of 
Rabbi Mordechai, and after the death of Rabbi 
Ya'akov in ca.1788 Rabbi Mordechai was ac-
cepted as Rabbi of Neshchitz, according to the 
will of Rabbi Leibush Shapira (grandson of the 
"Megaleh Amukot") who ordered the people of 
the city not to appoint a Rabbi to replace him 
except from his flesh and blood. (See enclosed 
material). The son of Rabbi Meir Shraga is 
the Ga'on Rabbi Baruch Shmuel Av-Beit-Din 
Karnitza (Otzar Harabbanim 4240).
2 and a half pages, 35cm. Fair condition, some 
signatures are faded, some slight tears to folds of 
paper.

Opening Price: $500
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לוב משנת תר"ס. ממייסדי אגודת הרבנים בפולין בה 
ומאנשי  ישראל"  "אגודת  ממייסדי  נשיא.  כסגן  שימש 
האדמו"ר מגור ב"מועצת גדולי התורה". מצאצאיו יצאו 
חידושי  שרידי  ועוד(.  )נובומינסק  אדמורי"ם  שושלות 

תורתו נדפסו בספר "שארית יצחק" )תשמ"ט(.
ובאוטווצק.  בסוקולוב  כאדמו"ר  כיהן  תרס"ה  משנת 
אלפי  נהרו  לחצרו  בראשותה.  ועמד  ישיבה  הקים 
וישועה.  עצה  וחיזוק,  הדרכה  לקבלת  שבאו  חסידים 
רפואיים  מרשמים  וכן  וקמיעות  סגולות  מחלק  היה 

]מקבלי המרש ברפואה.  ידיעותיו המעמיקות  זבזכות 
מים היו שומרים גם את ה'רצפט' עצמו כסגולה[.

לפנינו מרשם רפואי שנתן, במעטפה המצורפת נרשם 
"תרופה שנתן לי האדמו"ר מסוקומ  ע"י מקבל המרשם

לוב זצוק"ל, עוד בחוץ לארץ".
פתקה 17.5X5.5 כתובה משני צידיה. מצב טוב-בינוני, בלאי 

קל בקפלי ושולי הנייר.

פתיחה: $�00
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�98. מכתב מרבי ישראל ניסן אב"ד 
פרשסיחא בעל "עני בן פחמא"

מכתב מהגאון רבי ישראל ניסן קופרשטוך. פרשיסחא, 
תרס"א )1900(.

מכתב ארוך, התוכן בענייני מינוי שו"ב וענייני רבנים.
רבי ישראל ניסן קופרשטוך, מגדולי רבני פולין, גיסו של 
רבי יחיאל האדמו"ר הראשון מאלכסנדר. כיהן ברבנות 
למעלה מארבעים שנה בפרשיסחא ובמאקאווא. בשנת 
תרפ"ה עלה לירושלים, שם הוציא את ספרו שו"ת "עני 

זבן פחמא" )ירושלים תרפ"ח(, בו מופיעים חילופי תשו
בותיו עם גדולי פולין ה"אבני נזר", ה"תורת חסד" ועוד.

קלות  פגיעות  טוב-בינוני,  מצב  יבש,  נייר  ס"מ.   18 עמ',   3

בקפלי הנייר ללא חסרון טקסט.

פתיחה: $�00

�98. Letter by Rabbi Yisrael 
Nissan Av-Beit-Din Przyzucha  
Letter from the Ga'on Rabbi Yisrael Nissan 
Kupershtuch. Przyzucha, 1900.
A long letter regarding the appointment of 
shochet, rabbinic matters.
Rabbi Yisrael Nissan Kupershtuch, one of the 
leading Rabbis in Poland, brother-in-law of 
Rabbi Yechiel first Rebbe of Alexander. Served 
as Rebbe for more than forty years in Przyzucha 
and Mako. He moved to Jerusalem in 1924, 
where he published his book of responsum "Ani 
Ben Fachma" (Jerusalem 1928), in which appears 
correspondence with leading rabbis of Poland, 
the Avnei Nezer, the Torat Chessed and others.
3 pages, 18cm. Dry paper, good-fair condition, 
slight damage to folds of paper with no missing 
text.

Opening Price: $�00

�99. הסכמה בכתב יד קדשו של האדמו"ר 
מלעלוב

בכתב  קטנה,  פתקה  על  שנכתבה  ספר,  על  הסכמה 
האדמו"ר  בידרמן  מרדכי  משה  רבי  של  וחתימתו  ידו 

מלעלוב. 
הסכמה למהדורה שניה של פירושי הרב החסיד רבי נח 
מכירי  מידידי  "אבקש  מגילות.  חמש  על  ווינטרוב  גד 
מלא,  ובכסף  יפות[  פנים  ]סבר  בספ"י  ספריו  לקבל 
ומזוני  חיי  ]בבני,  וכט"ס  בבחיומ"ז  מברכם  ידידכם 
וכל טוב סלה[ משה מרדכי בידרמן בהרב הצדיק כ"ק 

אאמו"ר ר"ש זצל"ה". 
בידרמן  מרדכי  משה  רבי  מלעלוב,  הקדוש  האדמו"ר 
האחרון.  בדור  האדמורי"ם  מגדולי  )תרס"ד-תשמ"ז(, 
נודע כפועל ישועות, היה מתנהג בענווה ובפשטות כפי 

שניכר מצורת מכתב ההסכמה שלפנינו.
20X5.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $�00

�99. Handwritten Approbation 
the Lelover Rebbe  
Approbation for a book, handwritten on a small 
note, by Rabbi Moshe Mordechai Biderman, 
the Lelover Rebbe.
Approabation for second edition of Rabbi 
Noah Gad Weintraub's commentary on the 
five Megiloth (chasidic). "I ask my friends and 
acquaintances to accept his books in a friendly 
manner and pay full price. Your friend who 
blesses you, Moshe Mordechai Biderman".
The holy Rebbe of Lelov, rabbi Moshe 

Mordechai Biderman (1904-1987) was among 
the leading Chasidic rebbes in the last genera-
tions. He served Hashem with great devotion. 
His simplicity and modesty are reflected in this 
approabtion.
20x5.5cm. Good condition.

Opening Price: $�00
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500. אוסף מסמכים - משפחת הורביץ 
מדעעש

מכתבים ומסמכים מעניינים, ממשפחת הורביץ מדעעש, 
"כנסת  )בעל  פאנעט  יחזקאל  רבי  האדמו"ר  מאנשי 
בענין  הם  מהמכתבים  חלק  תר"ל-תר"ץ(.  יחזקאל", 
בחור מבני המשפחה )מנחם ציון-מנדעלע בן רבי משה 

הורביץ מדעעש( שיצא לתרבות רעה ונסע לברלין. 
1. העתקת מכתב מרגש, שכתב האדמו"ר רבי יחזקאל 
פאנעט, למנחם ציון נ"י בעיר ברלין. נסיון ארוך ומלא 
)תרפ"ו  הרעה  מדרכו  לסור  הבחור  את  לשכנע  תוכן 
1926(. ההעתקה נכתבה ע"י אבי הבן )רבי משה הורביץ 

מדעעש(. 
ממארוש- הורביץ?[  ]משה  משפחה  מבן  2. מכתב 
אודות  בדעעש  הורביץ  משה  לרבי  נשלח  אויוואר, 
מייזליש  משה  יוסף  רבי  האדמו"ר,  גיס  )של  הישיבה 
לדעעש(,  הסמוכה  אויוואר  במ'  הישיבה  וראש  אב"ד 
הוא מספר על מעלות ראש הישיבה והתנהלות הישיבה, 

וממליץ לשלוח את הבן ללמוד בה. תרפ"ג )1923(.
3. מכתב ]ממשה הורביץ?[ למענדלע, בו מתאר לו את 

פטירת אביו ז"ל. תרצ"ו )1936(.
מילוי   .)DES( בדעעש  מודפס  חמץ,  מכירת  4. שטר 

השטר בשנת תרפ"ט ע"י ר' משה הורביץ בדעעש.
הכהן  זאב  ניסן  מרבי  טובה,  שנה  ברכת  5. מכתב 
מנחם  לרבי   .)SIBIU( סיבויו  )מהרמנשטאט(.  אדלער 

מנדל הורוויץ. ערב ראש השנה תש"ח )1947(.

פתיחה: $180

500. Collection of Letters From 
Horowitz Family of Desh  
Letters and interesting documents, from the 
Horowitz Family of Desh, from the people of 
the Admo"r Rabbi Yeckezkel Panet (Author of 
"Knesset Yeckezkel"(1869-1929). Some letters 
concern a young man of the family who went 
astray and left for Berlin.
1. Copy of moving letter, written by Rabbi 
Yeckezkel Panet, to Menahem Zion in Berlin. 
A long attempt to convince the young man to 
reconsider his behaviour (1926). Copied by the 
father (Rabbi Moshe Horowitz of Desh).
2. Letter from a family member (Moshe 
Horowitz?) from Marosh-Oyvar, sent to Rabbi 
Moshe Horowitz of Desh about the Yeshiva (of 
the brother-in-law of the Rebbe, Rabbi Yosef 
Moshe Meislish - Av-Beit-Din and Rosh Yeshiva 
in Oyvar, next to of Desh), he describes the ad-
vantages of the Rosh Yeshiva and recommends 
to send the young man to study there. 1923.
3. Letter (from Moshe Horowitz?) to Mendele, 
in which he describes the death of his father. 

501

500

1936.
�. Bill of Mechirat Hametz, printed in Desh. 
The bill was written in 1929 by Rabbi Moshe 
Horowitz in Desh.
5. Letter with Shana Tova Greeting, from 
Rabbi Nisan Ze'ev Ha-Cohen Adler (from 
Harmanstadt). Sibiu. To Rabbi Menahem 
Mendel Horowitz. Eve of Rosh Hashana 1947.

Opening Price: $180

501. הזמנה לחתונה – חתימת האדמו"ר 
רבי חיים מאיר יחיאל שפירא - וינה

הזמנה לחתונת בנו של רבי חיים שפירא, יצחק, עם ב"ב 
רבקה בת הרב יוסף פאנצער. וינה, ]1918?[.

בראש ההזמנה חותמת הרב ובתחתית חתימת יד קודש, 
"חיים מאיר יחיאל במוה"ר אביעזרי --- שפירא",  רבי 

רב ואדמו"ר בדרוהוביץ ובוינה.
רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, נולד תרכ"ד בסדיגורה 
המגיד  מגזע  ממוגלינצא,  הגה"ק  זקנו  שם  על  ונקרא 
מקוזניץ ורבי אלימלך מליזנסק. אמו היא בת האדמו"ר 
בדרוהוביץ,  אדמו"ר  מסאדיגורא.  יעקב  אברהם  רבי 
את  הקים  שם  לוינה  עבר  הראשונה.  מלחה"ע  לאחר 
חברת "ישוב ארץ ישראל" ועלה עם כל משפחתו לארץ 

זישראל בשנת תרפ"ב, נפטר בשנת תרפ"ד. )אנצי' לח
סידות א', עמ' תרז-תרי(.

21 ס"מ. מצב טוב. כתמים, קמטים. חיתוך לא ישר. 

פתיחה: $250



  279 |  מכתבים

502

501. Wedding Invitation – 
Signature of Rebbe Chaim Meir 
Yechiel Shapira – Vienna  
Invitation to the wedding of Yitzchak son of 
Rabbi Chaim Shapira, to Rivka, daughter of 
Rabbi Yosef Pantzer. Vienna, [1918?].
On the upper part of the invitation a stamp of 
the rabbi and on the bottom a hand signature, 
Rabbi "Chaim Meir Yechiel son of R' Aviezri---
Shapira", Rabbi in Drohovitz and Vienna.
Rabbi Chaim Meir Yechiel Shapira, born in 1863 
in Sadigora and was named after his ancestor 
the holy Gaon from Mogelnitza, descendant of 
the Maggid from Koznitz and Rabbi Elimelech 
from Lizensk. His mother was the daughter of 
Rabbi Avraham Ya'akov from Sadigora. Rebbe 
in Drohovitz, after First World War. He moved 
to Vienna where he established the association 
"Yeshuv Eretz Yisrael" and immigrated with 
his family to Eretz Yisrael in 1921, died in 1923. 
(Encyclopedia of Chasidut A, page 137-140).
21cm. Good condition. Stains, creaces. Uneven 
cutting.

Opening Price: $250

502. מכתב מרבי אהרן מארקוס "החסיד 
מהמבורג"

"החסידות".  ספר  מחבר  מארקוס  אהרן  מרבי  מכתב 
פאדגארזא, תר"ן )1890(.

בקשר  הלברשטאט.  אב"ד  אוורבך  להרב  המכתב 
להוצאת חלק שני מספרו "הארטמאנס אינדאקטאווע 

זפילוסופיא אין חסידימוס" ]"הפילוסופיה האינדוקטי
בית של הארטמן בתוך החסידות"[.

בה  נולד בהמבורג,  )תר"ג-תרע"ו(,  רבי אהרן מארקוס 
אותו  נפשו הלוהטת קירבה  כללית, אך  קיבל השכלה 
הפך  שם  בפולין,  לקראקא  עבר  ולחסידות,  לאמונה 
יצא ללחום את מלחמת  מן המנין. עם השנים  לחסיד 

502. Letter from Rabbi Aharon 
Marcus, "The Chasid of Hamburg"  
Letter from Rabbi Aharon Marcus author of 
the book "Ha-Chasidut". Padgorza, 1890.
The letter to Rabbi Auerbach, Rabbi of 
Halberstadt. Regarding publication of the 
second part of his book, "Hartmann's Inductive 
Philisophy in the Chasidut".
Rabbi Aharon Marcus (1842-1915), was born in 
Hamburg, were he recieved his secular educa-
tion, but his fiery soul was drawn to faith and 
Chasidut. He moved to Krakow, Poland, where 
he became a Chasid. Over time, he began to 
fight for the ideals of chasidut, in opposition 
to the Haskalah researchers of the Chasidut. 
Marcus is considered one of the leading re-
searchers of Chasidut and published books on 
the history and philosophy of chasidut (his 
book mentioned in the letter, is an interest-
ing comparison between the ideas in Edward 
Hartmann's book "The Philosophy of the 
Unconscious" and the philosophy of Chasidut). 
His biography was published in the book "The 
Chasid of Hamburg", Jerusalem, 1976-1977.
Postcard 14cm. Good condition.

Opening Price: $1000

החסידות נגד המשכילים חוקרי החסידות.
מארקוס נחשב כאחד מבכירי חוקרי החסידות והוציא 
הנזכר  )ספרו  חסידית,  ופילוסופיה  היסטוריה  ספרי 
של  ספרו  רעיונות  בין  מעניינת  הקבלה  הוא  במכתב, 
מודע"  הבלתי  של  "הפילוסופיה  הארטמן  אדוארד 
לתורת החסידות(. תולדותיו נתפרסמו בספר "החסיד 

מהמבורג" ירושלים, תשל"ז-תשל"ח.
גלויית דואר 14 ס"מ. מצב טוב. 

פתיחה: $1000
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503. שתי המחאות בחתימות אדמור"י רוזין
שתי המחאות בנקאיות של "ברקליס בנק". תל אביב, 

1946 )תש"ז(.
בהמחאה אחת חתום רבי ישראל פרידמאן - האדמו"ר 
מהוסיאטין, בהמחאה השניה חתום רבי אברהם יעקב 

פרידמן - האדמו"ר מסדיגורא.
נכדו  רוזין,  בית  אדמו”רי  זקן  מהוסיאטין,  ישראל  רבי 
תרי”ח  בשנת  נולד  מרוזין.  ישראל  רבי  של  האחרון 
תרנ”ד  משנת  מהוסיאטין.  פייביש  מרדכי  רבי  לאביו 
ממלא מקום אביו בהוסיאטין. מתרע”ד בוינה. בתרצ”ז 
עלה לארץ ישראל לתל-אביב. ידוע הסיפור על תפילתו 

זבזמן השואה על קברו של ה”אור החיים” ואמירתו המ
פורסמת כי הצורר לא ישלוט בארץ ישראל. נפטר בתל 

אביב בחנוכה תש”ט ומנוחתו בטבריה.
רבי אברהם יעקב פרידמן, האדמו”ר מסדיגורא, וינה-
תרמ”ד  נולד  מרוז’ין.  ישראל  רבי  של  נינו  תל-אביב, 
לאביו הרה”ק רבי ישראל בן הרה”ק רבי אברהם יעקב 
חתנו  מרוז’ין.  ישראל  רבי  הרה”ק  של  בנו  מסדיגורא, 
של הרה”ק רבי יצחק מאיר מקופיטשניץ. בשנת תרס”ז 
עלה לכהן באדמו”רות והיה ממייסדי “אגודת ישראל”, 
חבר פעיל בועד הפועל וב”מועצת גדולי התורה”. לפני 
השואה עלה לתל-אביב והקים בה את חצרו, אותה ניהל 

ברמה עד פטירתו בה’ טבת תשכ”א.
8X19.5 ס"מ. מצב טוב, כתמים.

פתיחה: $900

503. Two Bank Cheques Signed by 
Ruzhin Rebbes 
Two bank cheques by "Barclais Bank". Tel Aviv, 
1946.
Rabbi Yisrael Friedman – Rebbe of Hosiatin 
signed one cheque, Rabbi Avraham Ya'akov 
Friedman – Rebbe of Sadigura, signed the other 
cheque.
Rebbe Israel of Hosiatin, eldest of the Rebbes of 
Ruzhin, was the last grandson of Rabbi Israel of 
Ruzhin. He was born in 1858 to his father Rabbi 
Mordekhai Feivish of Hosiatin, and he served 
in the latter’s place
from the year 1894. He arrived in Vienna in 
1914. In 1937 he came to live in Tel Aviv.There 
is a well-known story regarding his prayer on 
grave of the Holy Or Ha-Hayim during the 
Second World War, after which he clearly fore-
saw that there would be no Nazi rule in Eretz 
Israel. He died in Tel Aviv in 1948, and was 
buried in Tiberias.
Rabbi Avraham Ya’akov Friedman, Rebbe 
of Sadigura – Vienna – Tel Aviv, was great 
grandson of Rabbi Isreal of Ruzhin. Born in 
1884 to his father Rabbi Israel, son of Rabbi 
Avraham Ya’akov, of Sadigura, son of Rabbi 
Israel of Ruzhin. Son-in-law of Rabbi Yitzhak 
Meir of Kopitshnitz. In 1907 he became Rebbe 
of Hasidic court as well as a founder of Agudat 
Israel, and active member of the Va’ad Ha-Po’el 
and Mo’etzet Gedolei Ha-Torah. Before the 
Holocaust he came to Tel Aviv, where he estab-
lished his court, which he led until his death 
in 1961.
8x19.5cm. Good condition, stains and a tear.

Opening Price: $900

503

�50. האדמו"ר ממונקאטש – מכתבים
האדמו"ר  של  מכתבים  נייר  על  מכתבים  שלושה 

ממונקאטש, רבי ברוך רבינוביץ, תשל"ח-תשמ"ד.
הכנסת  לבית  צמוד  בבניית מקווה  עוסקים  המכתבים 
המועצה  אל  וממוענים  בפתח-תקווה  האדמו"ר  של 
הדתית של פתח תקווה ואל מחלקת מקוואות ועירובין 

של משרד הדתות בירושלים.
לאחד  האדמו"ר.  של  בחתימת-ידו  חתומים  שלושתם 
המועצה  ראש  מאת  מכתב-אישור  מצורף  המכתבים 
הדתית פ"ת בדבר הפעולות המתקיימות בבית הכנסת 

ובית המדרש של האדמו"ר.
רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ, )תרע"ה-תשנ"ח(. 
דמות מעניינת של רב, פרופסור ואדמו"ר. נולד תרע"ה 
בפולין לאביו האדמו"ר רבי נתן דוד מפרציווא )ביאלה(. 
נשא את בתו היחידה של ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש, 
כחתונה  תקופה  אותה  בעיתונות  שתועדה  בחתונה 
היהודית הגדולה ביותר במדינות הונגריה. כיהן כאב"ד 
מונקאטש והנהיג את העדה הגדולה הזאת שלש שנים 
עד שנות השואה בהן גורש ממונקאטש ולאחר גלגולים 

רבים הגיע לירושלים.
בשנת תש"ה לאחר פטירת אשתו הראשונה )ממנה ירש 
של  מביתם  העתיקים,  יד  וכתבי  הספרים  ספריית  את 
ה"מנחת אלעזר" וה"דרכי תשובה" ממונקאטש( נישא 
ברבנות,  כיהן  שם  שבברזיל  פאולו  לסאן  ונסע  שנית 
ולימד באוניברסיטה המקומית פילוסופיה, סוציולוגיה 
ופסיכולוגיה. בתשכ"ג עלה לארץ לכהן ברבנות בעיר 
את  הקים  בה  לפתח-תקוה  עבר  תשל"ו  בשנת  חולון. 
ו"דברי  נבונים"  "בינת  ספריו  את  וכתב  מדרשו  בית 

זנבונים". בניו מאשתו בזיוו"ר הם האדמו"רים המפורס
מים ממונקאטש ודינוב שליט"א בארצות הברית.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $250
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50�. The Munkaczer Rebbe - 
Letters 
Three letters on stationery of the Munkaczer 
Rebbe, Rabbi Baruch Rabinowitz, 1978-1984.
The letters deal with construction of a mikveh 
next to the Rebbe's synagogue in Petach Tikva, 
and are addressed to the Religious Council 
of Petcah Tikva and to the Mikva and Eruv 
Department of the Ministry of Religious 
Services in Jerusalem.
All three letters are signed by the Rebbe. Attached 
to one of the letters there is a permission letter 
from the head of the Petcah Tikva Religious 
Council, regarding activities which take place in 
the Rebbe's synagogue and Beit Midrash. 
Rabbi Baruch Yehoshua Yerachmiel Rabinovich, 
(1915-1998) was an interesting figure of a Rabbi 
who was professor and Rebbe. He was born 
in Poland in 1913 to the Rebbe Natan David 
Rabinovich (1868-1930). In 1933 he married the 
only daughter of the Minchat Eliezer Munkacz. 
His wedding was one of the grandest and most 

505. מכתב האדמו"ר רבי יוסף מאיר כהנא 
מספינקא

מכתב רבי יוסף מאיר כהנא מספינקא, ירושלים, תשכ"ג 
.)1963(

לאה",  מירל  בן  בן  אבא  "אברהם  לר'  המיועד  המכתב 
מקומרנא.  מהגה"ק  הטהור"  "שולחן  הספר  על  תודה 
הוא מברך אותו "בהצלחה רבה ורב נחת... ובחג כשר 

ושמח".
יוסף מאיר כהנא )תר"ע-תשל"ח, אנצי' לחסידות,  רבי 
ב', עמ' קסב(, בנו של רבי צבי הירש אב"ד ספינקא ובן 
וכראש  כרב  כיהן  מספינקא.  יוסף"  ה"אמרי  של  בתו 
ישיבה בחו"ל, הגיע לירושלים בשנת תש"א והקים בה 

את בית מדרשו ואת ישיבת "אמרי יוסף".
22 ס"מ. נייר מכתבים רשמי, מצב טוב מאד.

פתיחה: $100

505. Letter from Rabbi Yosef 
Meir Kahane of Spinka  
Letter from Rabbi Yosef Meir Kahane of Spinka, 
Jerusalem, 1963.
The letter is addressed to Rabbi "Avraham 
Abba Ben Mirel Leah", thanking him for the 
book "Shulchan Ha-Tahor" from the Ga'on 
of Komrna. He blesses him with "much suc-
cess and pleasure…and a Kosher and happy 
holiday". Rabbi Yosef Meir Kahane (1909-1977, 
Encyclopedia of the Chasidut, B, page 162), 
son of Rabbi Zvi Hirsch of Spinka, son of the 
daughter of the Imrei Yosef of Spinka. Served 
as Rebbe and Rosh Yeshivah abroad, arrived 
in Jerusalem in 1940 and established his Beit 
Midrash and the Imrei Yosef Yeshiva.
22cm. Official stationery, very good condition.

Opening Price: $100

celebrated Hassidic weddings in Hungary. He 
was Av-Beit-Din of Munkacz, and during the 
Holocaust period was deported from Munkacz. 
After many troubles managed to get to Eretz 
Israel. In 1945 after his first wife died he moved 
to San Paulo, Brazil, together with his second 
wife. Rabbi Baruch returned to Israel in 1963 to 
become Chief Rabbi of Holon. After 15 years he 
moved to Petach Tikvah where he headed a Beit 
Midrash and wrote his books “Binat Nevonim” 
and “Divrei Nevonim”. His sons from his first 
wife are the famous Rebbes of Munkacz and 
Dinov in the USA.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $250
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�50. אישור נישואין בחתימת רבי שמעון 
סופר אב"ד קראקא, תרכ"א

מסמך רשמי, הכרזה על זוג המעוניין להתחתן. קרקוב, 
]תרכ"א[ 1861.

בתחתית המסמך חתימת רבי שמעון סופר בלועזית "...
Simon Schreiber Rabbiner..." – "שמעון שרייבר..." 

ותחתיה חותמת הקהילה היהודית בקראקוב. גרמנית.
הרבנים  אוצר  )תקפ"א-תרמ"ג,  סופר  שמעון  רבי 
בשנת  נולד  סופר".  ה"חתם  של  הצעיר  בנו   ,)19896
כרב  ובתר"כ  במטרסדורף  כרב  שימש  בתר"ג  תקפ"א. 
בקראקא. שימש כציר בבית המחוקקים. בעל "מכתב 

סופר". 
בראש המסמך בולים רשמיים.

33.5 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים וסימני קיפול.

פתיחה: $1500

50�. Marriage Certificate Signed 
by Rabbi Shimon Sofer Of Krakow, 
1861  
Official document, declaration about a couple 
interested in marrying. Krakow, 1861.
On the bottom of the document is the signature 
of Rabbi Shimon Sofer in Latin letters "...Simon 
Schreiber Rabbiner..."- "Simon Shreiber…" and 
underneath - stamp of the Jewish community 
in Krakow. German.
Rabbi Shimon Sofer (1821-1883, Otzar 
Harabbanim 19896), the youngest son of the 
"Chatam Sofer". Born in 1821. In 1842 served 
as rabbi in Matersdorf and in 1860 as rabbi in 
Krakow. Served as delegate in the parliament. 
Author of "Michtav Sofer".
Upper part of document bears official stamps.
33.5cm. Good condition. Torn edges and folding 
marks.

Opening Price: $1500
506

507. תעודת הוקרה לרבי חנוך פישר 
– הונגריה, תרכ"ד

)פעדוואר,  פולדוואר  פישר.  חנוך  לרבי  הוקרה  תעודת 
]תרכ"ד  הונגריה,   ,(Dunaföldvár  - דונאפודוואר 

 .]1864
"למרבה המשרה ולשלום אין קץ כבוד אדונינו מורינו 
התורה  בחדרי  בקי  חריף  הגדול  הגאון  הרב  ורבינו 
לקחיו  דבש  וצוף  התלמוד  כל  נעלמי  מפענח  והמדע 
מפיק  פה  בוערים,  בלבו  דתינו  אש  שבבי  הנעימים, 

מרגליות... מו"ה חנוך פישער רב אב"ד דקהלתנו". 
כבוד  ל"מעלת  הקהילה  ובני  הגבאים  מודים  בתעודה 
הרב הראשי הנ"ל" עבור הנהגתו את הקהילה משך 12 
שנים, בהן לא רק שימש כרועה רוחני, רב ופוסק, אלא 
גם הקים בית-ספר )תלמוד תורה(, עסק בצרכי הציבור 

וגמילות חסדים.

רוב המסמך ורוב החתימות בגרמנית. בעמ' 3 חותמת-
הקהילה  של  וחותמת-שעווה  קדישא  החברה  של  דיו 
חברי  של  חתימות  מ-90  למעלה  ולצדן  בפולדוואר 
"הק'  שטיינער",  "מיכאל  בעברית:  חלקן  הקהילה, 
חיים קרויס", "הק' איצק קעניג" ועוד. בעמוד הראשון 

מסגרת מצויירת צבעונית.
רבה   ,)6655 הרבנים  )אוצר  פישר  הענך  חנוך  רבי 
תרי"ב.  משנת  דונא-פולוואר  קהלת  של  הראשון 
תשובות אליו בענין כתיבת שם העיר בגיטין בתשובות 
מהרי"א אסאד ותשובות ריב"א, הכותבים אליו בתארי 
כבוד נכבדים. בשנות הקונגרס של נציגי קהילות יהדות 
רבים  זעזועים  הקהילה  עברה  בערך(   1865( הונגריה 
עד שנפרדה לשתי קהילות, אורטודקסית וניאולוגית. 
]מסתבר שמסמך זה שלפנינו נכתב ע"י האורתודקסים 
בקהילה, לפי התואר "שבבי אש דתינו בלבו בוערים"[.

הקיפול,  בקוי  בינוני-טוב.קרעים  מצב  ס"מ.   47.5 עמ',   ]3[

מספר כתמים. 

פתיחה: $1000
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508

507. Certificate of Appreciation 
to Rabbi Chanoch Fisher – 
Hungary, 1864 
Certificate of Appreciation to Rabbi Chanoch 
Fisher. Dunaföldvár, Hungary, 1864.
The managers of synagogues and the members 
of the congregation express their gratitude to 
"his honor the Chief Rabbi" for leading the con-
gregation for 12 years, during which he served 
not only as a spiritual shepherd, rabbi and judge, 
but also established a school (Talmud Torah), 
dealt with public matters and donations.
Most of the document and signatures are in 
German. On page 3 an ink-stamp of the Chevra 
Kadisha and a wax-stamp of the congregation 
in Dunaföldvár, along with more than 90 sig-
natures of the community members, partly 
in Hebrew: "Michael Steiner", "Chaim Kroys", 
"Itzek Kenig" and more. On the first page a 

colored illustrated frame.
Rabbi Chanoch Henoch Fisher (Otzar 
Harabbanim 6655), first rebbe of the 
Dunaföldvár community as of the year 1852. 
Responsum to him concerning the way to write 
the city's name in divorce certificates found in 
responsum by Maharia Asad and responses by 
Riba, who address him using honorable titles. 
During the years of Congress of representatives 
of Hungarian Jews (ca. 1865) the community 
was much shaken until it separated into two 
communities, Orthodox and Neologist. This 
document from 1864, is probably an attempt of 
the Orthodox to keep control in the commu-
nity, this is also obvious from the phrase "the 
fire of our religion burns in this heart".
[3] pages, 47.5cm. Fair-good condition. Torn 
folds, few stains.

Opening Price: $1000

507
b ב

508. תעודה בחתימת רבי יעקב פישר 
תלמיד החת"ס – הונגריה, תרי"ז

למיכאל  נתנה  אשר  צדקה,  לאיסוף  המלצה  תעודת 
)Tét(, הונגריה,  אפפל, בחתימת רבי יעקב פישר. טיט 

תרי"ז ]1857[. 
וכן  פישר  יעקב  רבי  של  חתימתו  התעודה  בתחתית 
שלוש חותמות-שעוה, אחת עברית ושתיים בגרמנית: 
באחת "קהל עדת ישרן ק"ק טעטה" בעברית, בשנייה 
"ג'אק פישר, רב מחוזי בטיט" בגרמנית ועל השלישית 
סמלה  העיר,  שם  מוטבעים  ובה  חותם-נייר  מודבק 

והשנה 1856. 
וטיסא-בוהר.  הינד-וערבעלי  אב"ד  פישר  יעקב  רבי 
תרל"ט  שנת  לפני  נפטר  סופר",  ה"חתם  מתלמידי 
)החת"ס ותלמידיו, עמ' רכט - השוה לצילום כתב ידו 

המצולם שם(.
34 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול. 

פתיחה: $250

508. Certificate signed by Rabbi 
Yaakov Fisher, disciple of the 
Chatam Sofer – Hungary, 1857 
An endorsement for collecting charity given to 
Michael Apfel, signed by Rabbi Yaakov Fisher. 
Tét, Hungary, 1857.
At the bottom of the certificate Rabbi Yaakov 
Fisher signed together with three waxed stamps, 
one in Hebrew and two in Hungarian. One says 
"Kehal Adat Yeshurun Tét " in Hebrew, the 
second "Jack Fisher, Regional Rabbi of Tét" in 
Hungarian and the third has a paper stamp 
engraved with the name of the city, its symbol 
and the year 1856.
Rabbi Yaakov Fisher Rav of Hind-Verboly and 
Tissa-Boher was a disciple of the Chatam Sofer; 
he died before 1879.
34cm. Good condition. Folding marks.

Opening Price: $250
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509. אישור-לידה בחתימת הנחלת בנימין 
– הונגריה, תרכ"ב

י ספולר בחתימת רבי בנימין וואלף  פִּ אישור-לידה של פֶּ
ברייער. רגנדורף )Rajka(, הונגריה, ]תרכ"ב[ 1862.

הרב  חתימת  ובתחתית  בולים  שני  האישור  בראש 
וחותמת-שעווה "ו. ברייער רב ברגנדורף" בלועזית. 

זרבי בנימין וואלף ברייער )תק"צ-תרנ"ג, החת"ס ותלמי
דיו עמ' תפד(, מתלמידי ה"כתב סופר" וה"שואל ומשיב". 
אב"ד רגנדורף משנת תרי"ז, ומשנת תרל"א אב"ד טאב. 

בעל שו"ת "נחלת בנימין" )פאקש תרמ"ט(. 
34 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול. כתמים. 

פתיחה: $250

509. Birth Certificate signed by 
the Nahalat Binyamin – Hungary 
1862 
Birth Certificate for Pepi Spüller signed by Rabbi 
Binyomin Wolf Bryer. Rajka, Hungary, 1862.
At the top of the certificate there are two post 
stamps and at the bottom the signature of the 
Rabbi and his wax stamp "W. Bryer Rabbi of 
Rajka".
Rabbi Binyomin Wolf Bryer (1810-1893) was 
a disciple of the Ktav Sofer and the Sho'el 
U'Meishiv. He was Rav in Rajka from 1857, and 
Rav in Taub from 1871. He wrote the Nachlat 
Binyomin Responsa.
34cm. Good condition. Fold marks. Stains.

Opening Price: $250

509
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510. אישור-לידה בחתימת רבי ישראל רייך 
– הונגריה, תרנ"ה 

אישור לידה של קתרין וייץ בחתימת רבי ישראל רייך. 
באטורקז )Bátorkesz(, הונגריה, ]תרנ"ה[ 1895.

שם  את  המפרטת  הטבלה  תחת  התעודה,  בתחתית 
בול  המסמך  בראש  רייך,  ישראל  רבי  חתימת  הילדה, 

רשמי. 
בנו  )תרכ"ב-תרצ"ג(,  באטורקז  אב"ד  רייך  ישראל  רבי 
של רבי יעקב קאפיל רייך אב"ד בודפסט. בעל "מנחת 
ועוד  הקהילות"  "תקנות  עירובין,  מסכת  על  ישראל" 
הונגריה  חכמי  תקצ;  עמ'  ותלמידיו,  )החת"ס  ספרים. 

עמ' 458(.
30 ס"מ, מצב בינוני. קרעים בקוי הקיפול. 

פתיחה: $250

510. Birth Certificate Signed by 
Rabbi Yisrael Reich – Hungary 
1895  
Birth Certificate for Catherine Weitz signed by 
Rabbi Yisrael Reich. Bátorkesz, Hungary 1895.
At the bottom of the certificate, under the table 
which lists the name of the child born, is the 
signature of Rabbi Yisrael Reich, on top of the 
document there is an official post-stamp.
Rabbi Yisrael Reich was the Rav of Bátorkesz 
(1862-1933), he was the son of Rabbi Yaakov 
Kopul Reich, Rav of Budapest. He wrote the 
"Minchat Yisrael" on Tractate Eruvin, "Takanot 
Hakehilot" and other books.
30cm. Fair condition. Torn along the folding lines.

Opening Price: $250
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512

511

511. אישור-לידה בחתימת רבי חיים זוסמן 
סופר )ה"מחנה חיים"( – הונגריה, תרי"ב

שרייבר".  "יואכים  בחתימת  אבלס,  לקתי  אישור-לידה 
Gyömöre )אזור גיוֹר, הונגריה(, ]תרי"ב[ 1852. 

רבי חיים זוסמן סופר חתום כאן בהונגרית בשם "יואכים 
חותמת-שעווה  לצד   )Joachim Schreiber( שרייבר" 

וחותמת נוטריונית מודבקת עם תבליט סמל העיר. 
הגאון המפורסם רבי חיים זוסמן סופר ראב"ד בודפשט 

ז)תרמ"ו-תקפ"ב(, בעל שו"ת "מחנה חיים". נולד בפרש
ונימול על-ידי החתם סופר. נחשב כאחד מגדולי  בורג 
תלמידיו של החתם סופר בשנותיו האחרונות. כיהן גם 

כאב"ד מונקאטש. )החת"ס ותלמידיו, עמ' קלח-קמב(.
34.5 ס"מ. מצב טוב. סימני-קיפול. מעט כתמים.

פתיחה: $300

511. Birth Certificate signed by 
Rabbi Chaim Zussman Sofer – 
Hungary 1852  
Birth Certificate for Katie Abeles, signed by 
"Joachim Schreiber". Gyömöre (Hungary), 1852.
Rabbi Chaim Zussman Sofer signs here 
"Joachim Schreiber" next to a waxed notarized 
ink-stamp with the city's symbol.
The famous Rabbi Chaim Zussman Sofer was 
Rav of Budapest (1786-1822), wrote Machane 
Chaim Responsa.  He was born in Pressburg 
and was circumcised by the Chatam Sofer. He 
was considered one of the greatest disciples 
of the Chatam Sofer. He also served as Rav of 
Munkacz.
34.5cm. 
Good condition. Fold marks. A few stains.

Opening Price: $300

512. מכתב מרבי יקותיאל יהודא רוזנברגר 
אב"ד דיערעש

וחו חתימתו  ידו,  בכתב  שיניים,  לרופא  תודה  זמכתב 
אב"ד  ראזענבערגער  יהודה  יקותיאל  רבי  של  תמתו 
שו"ת  המחבר  בעל  הונגריה(   - )מרמרוש  דיערעש 

"תורת יקותיאל".
אוצר  )תרמ"ה-תש"ד,  רוזנברגר  יהודה  יקותיאל  רבי 
וברבנות משנת תרס"ז.  הרבנים 11574(, כיהן בדיינות 
דורו:  וגדולי  רבותיו  עם  ושו"ת  הלכה  בקשרי  עמד 
בעל ערוגת הבושם, בעל עצי חיים ובשו"ת דברי יואל 

)סאטמר(. נספה בשואה, הי"ד.
ובשולי  בקפלים  בלאי  בינוני-גרוע,  מצב  ס"מ.   10X15.5

הדף, הדבקות נייר ישנות מאחורי הדף.

פתיחה: $100

512. Letter from Rabbi Yekutiel 
Yehuda Rosenberger, Rabbi of 
Dieresh  
Letter of thanks to dentist, written, signed, and 
stamped by Rabbi Yekutiel Yehuda Rosenberger, 
Rabbi of Dieresh (Marmarush, Hungary) 
author of "Torat Yekutiel" Responsum.
Rabbi Yekutiel Yehuda Rosenberger (1985-
1944, Otzar Harabbanim 11574) served in the 
rabbinate and rabbinic jurisdiction since 1907. 
He maintained halachic correspondence with 
his masters and with the great Rabbis of his 
time, such as the author of Arugat Habosem, 
Atzei Chaim, and the Divrei Yoel (of Satmar). 
Killed in the holocaust.
15.5x10. Fair–poor condition, worn folding marks 
and margins, old tapings in back.

Opening Price: $100
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�51. מכתב רבי חיים יהודא סג"ל דייטש 
אב"ד מאקאווא

מכתב ארוך בדברי תורה, מרבי חיים יודא סג"ל דייטש 
דומ"צ מאקאווא. תרצ"ב 1932.

אוצר  )תרל"ו-תרצ"ח.  דייטש  סג"ל  יהודא  חיים  רבי 
הרבנים 6338(, גאון וחסיד. דיין ומורה צדק במאקווא 
במשך 35 שנה. תלמיד בעל "ערוגת הבושם". הסתופף 

זבצילם של האדמו"ר רבי יחזקאל משינווא ושל האד
מו"ר מוהרי"ד מבעלז. בעל "מים חיים", "אהבת חיים" 
ו"רוח חיים" "באר יהודה" והגדה של פסח "קול יהודה". 
בניו המפורסמים הם רבי יהושע רב בקטמון ורבי יעקב 

שמריה רב חוג חת"ס פתח תקוה.
קלים  קרעים  טוב,  מצב  כתובים.  וחצי  עמוד  ס"מ.   29.5

בקפלי הנייר.

פתיחה: $250

51�. Letter from Rabbi Chaim 
Yehuda Segal Deutch of Maqua  
Long letter discussing matters of Torah, from 
Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutch of Maqua. 
1932.
Rabbi Chaim Yehuda Segal Deutch (1876-1938. 
Otzar HArabbanim 6338), was a great and 
pious scholar. Served for 35 years as a rabbi 
and dayan in Maqua. Disciple of the Arugot 
Habosem. He received Torah from Rebbe 
Yekutiel of Shinwa and from Rebbe Yissachar 
Dov of Belz. Author of Mayim Chaim, Ahavat 
Chaim, Ruach Chaim, Be'er Yehuda, and the 
Kol Yehuda Passover Haggada. His sons are 
the well-known Rabbi Yehoshua - Rabbi in 
Katamon, and Rabbi Ya'akov Shmarya - Rabbi 
of Chug Chatam Sofer in Petach Tikva.
29.5cm. One and a half written pages. Good con-
dition, slight tears on the paper's folding marks.

Opening Price: $250

513. מכתב רבי פישל סופר ראב"ד בודפסט
מכתב מהגאון רבי אפרים פישל סופר זוסמן, ראש בי"ד 
דקהל יראים בודפסט. מרחץ מרינבאד, תרפ"]א[ 1921.
מכתב ארוך ומעניין בעניני ארץ ישראל ורבני הונגריה.
רבי ]מרדכי[ אפרים פישל זוסמן סופר )תרכ"ז-תש"ב, 
אוצר הרבנים 3127(, מגדולי רבני הונגריה, אב"ד טשוס 
ומשנת תרע"ד ראש בי"ד בבודפסט. בעל "עטרת פז". 
בנימין"  שמלת  "חליפות  בעל  וואלף  מרדכי  רבי  בן 

מרבני בודפסט, וחתן רבי קאפל רייך אב"ד בודפסט.
3 עמ', 22 ס"מ. כתיבה בעפרון על נייר מכתבים רשמי. מצב 

מצוין, קמטי קיפול קלים.

פתיחה: $150

513. Letter from Rabbi Fischel 
Sofer of Budapest 
Letter from Rabbi Efraim Fischel Sofer 
Zussman, head of Yere'im Community in 
Budapest. Marinbad Spa, 1921.
Long and interesting letter about Eretz Israel 
and the Rabbis of Hungary.
Rabbi [Mordechai] Efraim Fischel Sofer 
Zussman (1867-1942, Otzar Harabbanim 3127), 
among the foremost rabbis of Hungary, Rabbi 
of Chus, and head of the rabbinic court in 
Budapest from 1914. Author of Ateret Paz. Son 
of Rabbi Mordechai Wolf, author of Chalifot 
Simlat Binyamin, rabbi in Budapest, and son-
in-law of Rabbi Koppel Reich, Av Beis Din in 
Budapest. 
3 pages, 22cm. Written in pencil on official statio-
nery. Excellent condition, slight folding marks.

Opening Price: $150

514 513
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515. מכתב רבי שמחה בונם ערנפעלד 
אב"ד מטרסדורף

זמכתב מרבי שמחה בונם עהרענפעלד, אב"ד מטרסדו
רף. תרס"ט )1909(.

במרחץ  אכסניא  לבית  כשרות  בחזקת  עוסק  המכתב 
מארינבאד.

רבי שמחה בונם ערנפעלד, בעל "מענה שמחה" )תרט"ו-
ה"חתם  ונכד  סופר"  ה"חתן  שמואל  רבי  בן  תרפ"ו( 
ממלא  תרמ"ג  משנת  בפרשבורג.  תרט"ו  נולד  סופר". 
מקום אביו ברבנות מטרסדורף. )אוצר הרבנים 19749; 
לזכר  הקימו  צאצאיו  תקמד(.  עמ'  ותלמידיו  החת"ס 

אבותיהם וקהילתם את שכונת מטרסדורף בירושלים.
נייר מכתבים רשמי. 22.5 ס"מ. מצב טוב, קרע מודבק בנייר 

דבק ללא פגיעה בטקסט.

פתיחה: $200

515. Letter from Rabbi Simcha 
Bunim Ehrenfeld, Rabbi of 
Mattersdorf  
Letter from Rabbi Simcha Bunim Ehrenfeld, 
Rabbi of Mattersdorf. 1909.
The letter deals with the kosher status of the 
Marinbad Spa.
Rabbi Simcha Bunim Ehrenfeld, author of 
Ma'aneh Simcha (1855-1926), son of Rabbi 
Shmuel, the Chatan Sofer, and grandson of 
the Chatam Sofer. Born in Pressburg in 1855. 
From 1883, he took the place of his father in the 
Mattersdorf Rabbinate. (Otzar Harabbanim 
19749; The Chatam Sofer and His Disciples pg. 
544). His descendant established, in memory of 
their father and community, the Mattersdorf 
neighborhood in Jerusalem.
Official stationery. 22.5cm. Good condition, tear 
pasted with scotch tape – no damage to text.

Opening Price: $200

515516

�51. מכתב רבי איצק ב"ר ליב מהמבורג
מכתב מרבי איצק בן ר' ליב סג"ל. תקכ"ג )1763(. כתוב 

ביידיש דייטש.
של  בהמבורג  מהקלויז  שהגיע  בספר  נתגלה  המכתב 

הגביר רבי ליב ב"ר שאול. 
כפי הנראה הכותב והחותם הוא רבי יצחק אייזיק ב"ר 
ליב קלויזנר, שכיהן בדיינות באלטונה. מכתב פסק שלו 
משנת תק"ל )בתואר "הישיש הדיין המצוין המופלג"( 
נדפס בספר "בית אבל ובית משתה" )אלטונה תק"ל(, 
ישעיה  רבי  )אחי  ברלין  דוד  רבי  יחד עם פסק האב"ד 
)מכתב  פפערשא.  ליב  רבי  הדיין  ופסק  פיק(  ברלין 
תשובה זה הועתק ע"י רבי חיים פאלאגי בספרו "חיים 

ביד" סימן ק"ח(. 
18.5 ס"מ. 

מצב בינוני, כתמי דבק, הטקסט חתוך מעט משמאל.

פתיחה: $100

51�. Letter From Rabbi Itzek Ben 
Rabbi Leib of Hamburg 
Letter from Rabbi Itzek Ben Rabbi Leib Segal. 
1763. Written in Yiddish-German. The letter 
was in a book found in the kloiz of the wealthy 
Rabbi Leib Ben Rabbi Shaul.
Most probably, the writer and the signatory is 
Rabbi Yitzchak Isac Ben Rabbi Leib Kloisner, 
who served as Dayan in Altoona. A letter he 
wrote with a halachic ruling, 1769, was printed 
in the book "Beit Evel U-Beit Mishte" (Altoona 
1769), together with rulings of Rabbi David 
Berlin (brother of Rabbi Yesha'aya Berlin Pik) 
and of Dayan Rabbi Leib Paperasha. (This letter 
of response was copied by Rabbi Chaim Palagi 
in his book "Chaim Beyad", chapter 108).
18.5cm. Fair condition, glue signs, text somewhat 
cropped on the left.

Opening Price: $100
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517. מכתב מרבי משה שטערן אב"ד 
דעברעצין

אב"ד  שטרן  משה  מרבי  מקוואות,  בהלכות  מכתב 
דברצין, לרבי חנניה יו"ט ליפא דייטש אב"ד העלמעץ. 

ברוקלין-ניו יורק. סוף תשרי תשל"ו )1975(.
הרבנים  אחד  הוראת  על  להגיב  בא  החריף,  המכתב 
ש"מכשיר" את השמוש במקוה עם ה"פילטר" למרות 
שיש בכך חששות פסול: "... שנוגע הדבר לטהרתן של 
והטהרה שעליהם תמיד  ישראל מקור הקדושה  בנות 
בכל דור ודור מסרו רבותינו הקדושים נפשם הטהורה 
יכניסו  לא  חדשות  ששום  טהרה...  המקוה  על  ושמרו 

בה ותהיה נבנית עם כל הידור של הלכה...".
פולמוס הלכתי זה הסעיר את קהילות הקודש בארה"ב 
וארץ ישראל. רבי משה שטרן כתב בשעתו כמה מכתבים 
בפרשה זו בשנת תשל"ה ותחילת תשרי תשל"ו ]נדפסו 
ב"אוצרות ירושלים" גליון קעח. יחד עם מכתבי רבנים 

אחרים - ראה צילום מצורף[. 
מכתב זה הוא מכתב נוסף באותו ענין, ובו סיכום דעתו 
על  לנו  ידוע  ]לא  זה.  הלכתי  מכשול  על  הרעיונית 

הדפסת מכתב חשוב זה[.
זרבי משה שטרן )נפטר תשנ"ז(, בן רבי אברהם מדבר

צין הי"ד בעל "מליצי אש". כיהן ברבנות כיובל שנים, 
מגדולי הפוסקים בארה"ב. השיב תשובות רבות להלכה 

וחלקן נדפסו בשמונת כרכי שו"ת "באר משה".
2 עמ', 28 ס"מ. מצב טוב

פתיחה: $200

518. פסק בד"צ בענין נחלתו של רבי הלל 
ליכטנשטיין וחתנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר

בירושלים,  צדק  דין  בית  פסק  של  חתום  1. כת"י 
שאול  רבי  שפירא,  יעקב  חיים  רבי  הראב"ד  בחתימת 
תרנ"ה  ירושלים,  מביאליסטוק.  זבולון  ורבי  אלחנן 

.)1895(
2. דף מודפס של פסק הדין הנ"ל. הדף נשלח בדואר, 

עם כתובת ובול דואר חתום משנת 1900.
קולומייא,  אב"ד  ליכטנשטיין  הלל  רבי  הפסק:  נושא 
תקוה,  פתח  במושבה  נחלה  אונגרין  לכולל  הקדיש 
הכולל מכר את הנחלה, אלמנתו וחתנו רבי עקיבא יוסף 
תבעו את הכולל בטענה כי חלק מהנחלה שייך להם, 

וחלק זה לא הוקדש לכולל אונגרין.
הדיינים החתומים: רבי חיים יעקב שפירא ראב"ד קובנא 
וירושלים )תקצ"א-תרס"ח(, רבי שאול אלחנן יפה )נפטר 
תרס"ז( ורבי זבולון חרל"פ מביאליסטוק )ת"ר-תרנ"ח(, 
ראש ישיבה ודיין בירושלים, אביו של רבי יעקב משה 

חרל"פ, חבר בית דינו של המהרי"ל דיסקין. 
הדבקות  קיפול.  סימני  טוב-בינוני,  מצב  ס"מ.   29 דף,   2

מאחורי הקפלים במודעה המודפסת. 

פתיחה: $200

517. Letter from Rabbi Moshe 
Stern of Debrecen  
Letter about Mikveh's from Rabbi Moshe Stern 
of Debrecen, to Rabbi Hanania Yom Tov Lippa 
Deitsch of Helmetz. Brooklyn, New York. End 
of Tishrei 1975.
The strong letter, came as a reaction to the 
instruction of one of the rabbis who allowed 
using a filter in the mikveh, despite the halachic 
problems this causes: "…it concerns the purity 
for which our ancestors sacrificed themselved 
to keep the mikveh pure…with no innovations 
and it should continue and be built according 
to the Halachah…"
The halachic polemic stirred up the communi-
ties in the United States and Eretz Yisrael. Rabbi 
Moshe Stern wrote a few letters on this matter 
in 1975 (printed in Otzrot Yerushalayim, issue 
178, together with letters of other rabbis – see 
attached photocopy). This letter is an additional 
one on the same matter, and it contains the 
summary of his ideology regarding this hala-
chic obstacle. [We do not know if this impor-

517
518

tant letter was ever printed].
Rabbi Moshe Stern (died 1996), son of Rabbi 
Avraham of Debrecen author of "Melitzei Esh". 
Served in the Rabbinate for about 50 years. 
Leading Posek in the United States.
Wrote many halachic responses, some of which 
were published in the eight volumes of Be'er 
Moshe Responsum.
2 pages, 28cm. Good condition

Opening Price: $200
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518. Ruling Regarding the Estate 
of Rabbi Hillel Lichtenshtein and 
his Son-in-Law Rabbi Akiva Yosef 
Shlesinger 
1. Signed ruling of Beit-Din in Jerusalem, 
signed by Av-Beit-Din Rabbi Chaim Ya'akov 
Shapira, Rabbi Shaul Elchanan and Rabbi 
Zevulun of Bialistok. Jerusalem, 1895.
2. Printed leaf with the above mentioned 
ruling. This leaf was sent by mail, with address 
and postage stamp, post-stamped in 1900.
Subject of ruling: Rabbi Hillel Lichtenshtein 
Av-Beit-Din Kolomyia, donated to the Ungarin 
Kollel an estate in Petach Tikva. The Kollel sold 
the estate, the widow and his son-in-law Rabbi 
Akiva Yosef sued the Kollel, claiming that part 
of the estate belongs to them, and that it was 
never donated to the Ungarin Kollel.
The signed Dayanim: Rabbi Chaim Ya'akov 
Shapira Av-beit-Din Kovna and Jerusalem 
(1830-1907) ,Rabbi Shaul Elchanan Yaffe (died 
1906) and Rabbi Zevulun Harlap, member of 
Maharil Diskin's Beit-Din.
2 leaves, 29cm. Good-fair condition, folding 
marks. Tape marks in back of sign's folds. 

Opening Price: $200

519

519. מכתב רבי רפאל נטע רבינוביץ 
לאפרים דיינארד 

ה"דקדוקי  בעל  רבינוביץ  נטע  רפאל  מרבי  מכתב 
א'  אדר  י"ט  מינכן,  דיינארד.  לאפרים  נשלח  סופרים", 

.]?1875[
מכתב מעניין שנשלח ל"כבוד החכם השלם נ"י". תוכן 
המכתב תשובה לבקשת תמונה "זה שמונה שנים אשר 
לי  עשיתי  לא  ועוד  שלי  הפאטעגראפען  אצלי  תמו 
אחרים כי במדינות אלו כבר נשכחה המאדע הזאת אין 

מבקש ואין דורש אחריהם". 

519. Letter from Rabbi Raphael 
Netta Rabinovitz to Ephraim 
Deinard
Letter from Rabbi Raphael Netta Rabinovitz, 
author of Dikdukei Sofrim, to Ephraim 
Deinard. Munich, 1875(?).
Interesting letter, containing reply to a request 
for a photograph "for eight years I have no 
photographs of mine and I have not yet made 
others because in these countries this fashion 
has ended and there is no demand for them".
The letter continues with the issue of acquiring 
antique manuscripts. At the end of the letter, 
the Dikdukei Sofrim relates to the first book of 
Ephraim Deinard, "I own his book Toldot Even 
Reshef, and it does not seem right to me" [!].
Rabbi Raphael Netta Rabinovitz (1834-1888) an 
exceptional Ga'on, a leading researcher of the 
Talmudic versions and a known bibliograph, 
lived in Munich many years (from 1863) and 
copied by hand the Munich alterations of the 
Talmud and other manuscripts and prints, and 
published his creation "Dikdukei Sofrim".
Ephraim Deinard (1845-1930) historian writer 
and polemicist, his books aroused much criti-
cism. Deinard was considered a provocative 
writer, writing with no inhibitions about con-
troversial topics.
Official stationary, 21.5cm. Good condition, dry 
paper with slight damages.

Opening Price: $250

המשך המכתב הוא אודות רכישה של כתבי יד עתיקים 
הביב הנה  למוכרם,  רוצה  והוא  לו  שיש  הכ"י  מ"וע"ד 

ליאטעהק ]הספריה[ דפה קונה לפעמים כ"י אחדים... 
וגם אני קונה ספרים וכ"י בעד ידידי הגביר... ואספתי 

ושלו ומאה  נדפסים  אלפים ספרים  היום ארבעת  מעד 
שים כ"י...".

ספרו  על  סופרים"  ה"דקדוקי  מגיב  המכתב  בחתימת 
הראשון של אפרים דיינארד: "ספרו תולדות אבן רשף 

יש לי ולא ישר בעיני" ]![.
רבי רפאל נטע רבינוביץ )תקצ"ה-תרמ"ט( גאון מופלא, 
גדול חוקרי נוסחאות התלמוד וביבליוגראף ידוע, ישב 
במינכן שנים רבות )משנת תרכ"ד( והעתיק את השינויים 
נוספים,  ודפוסים  ובכתבי-יד  התלמוד  של  מינכן  בכ"י 

מהם הוציא את יצירתו הידועה "דקדוקי סופרים". 
זאפרים דיינארד )תר"ו-תר"ץ(, היסטוריון סופר ופולמ

כסופר  נחשב  דיינארד  רבה.  ביקורת  עוררו  סן, ספריו 
שנויים  בנושאים  עכבות  ללא  הכותב  פרובקטור, 

במחלוקת.
עם  יבש  נייר  טוב,  מצב  ס"מ.   21.5 רשמי,  מכתבים  נייר 

פגיעות קלות.

פתיחה: $250
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520. מכתב מרבי שלמה אהרן וורטהיימר
מכתב מהגאון רבי שלמה אהרן וורטהיימר מירושלים, 
לרבי משה אריה הלוי במברגר אב"ד קיסינגגען. ]תרנ"ב 

.]1892
וורטהיימר )תרכ"ז-תרצ"ה(, הראשון  רבי שלמה אהרן 

זלחוקרי ה"גניזה הקהירית", גאון מופלג מחכמי ירוש
לים. חי בעוני ועם כל זה לא היסס להוציא כל ממונו, 
כדי להשיג ולהדפיס כתבי יד. הדפיס עשרות חיבורים 
מדרשים  ספרי  ירושלים,  ומגנזי  קהיר  מגנזי  וספרים 
לפנות  נזקק  זה  חיים  מפעל  לצורך  ראשונים.  וספרי 
לעזרה  בקשר  זה  מכתב  עם.  מנדיבי  עזרה  ולבקש 

כספית להוצאת ספרים.
בלאי  עם  קפל  טוב-בינוני.  מצב  )חותמות(.  דואר  גלויית 

במרכז הגלויה.

פתיחה: $100

521. מכתב רבי צבי הירש ברין אב"ד 
חארזעל

מכתב רבי צבי הירש ברין אב"ד חארזעל )פולין(, נשלח 
לאב"ד שטאקהאלעם ]רבי יהודה לייב לוינזון[. תר"ם 

.)1880(
הכותב מברר על עשיר שנפטר בשוודיה ללא יורשים 
לומזא  בפולין בערים  זהה  בני משפחה בשם  ישנם  כי 

וחארזעל.
20.5 ס"מ. מצב טוב מאד

פתיחה: $100

520. Letter from Rabbi Shlomo 
Aharon Wertheimer  
Letter from Gaon Rabbi Aharon Shlomo 
Wertheimer of Jerusalem, to Rabbi Moshe Aryeh 
Halevi Bamberger Av Beit-Din Kissingen [1892].
Rabbi Shlomo Aharon Wertheimer (1866-1935), 
the first to research the Cairo Genizah, an out-
standing genius amongst the sages of Jerusalem. 
He lived in poverty but in spite of that did not 
hesitate to spend his money on obtaining and 
printing manuscripts. He printed dozens of 
articles and books from the Cairo Genizah and 
Genizot from Jerusalem, Midrashim and Sifrei 
Rishonim. To accomplish his lifetime endeavor 
he had to raise funds from the wealthy mem-
bers of the community. This letter concerns a 
request to raise funds for publishing books.
Postcard (stamps). Good to fair condition. Fold 
with tear to center of postcard.

Opening Price: $100

521. Letter by Rabbi Zvi Hirsch 
Breen, Av-Beit-Din Chorzele  
Letter by Rabbi Zvi Hirsch Breen, Av-Beit-Din 
Chorzele (Poland), sent to Av-Beit-Din Stockholm 
[Rabbi Yehuda Leib Levinsohn]. (1880)
The writer enquires about a wealthy person 
who died in Sweden and had no heirs as there 
are families with an identical name in Poland, 
in the cities of Lomza and Chorzele.
20.5cm. Very good condition

Opening Price: $100

521 520
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523 522

522. מכתב רבי עזריאל רקובסקי אב"ד 
פאלצק / מכתב מפלונסק נגד החסידות

ראקווסקי  לייב  אריה  עזריאל  רבי  מהגאון  1. מכתב 
לעווינסון  ליב  יהודה  לרבי  )פולין(,  פאלאצק  אב"ד 
אב"ד שטאקהאללעם, בענין סידור גט לעגונה שבעלה 

ברח לשוודיה. י"ג ניסן תרכ"ט )1869(.
בענין  לוינזון,  לרי"ל  מליצי,  בסגנון  ארוך  2. מכתב 
פה  והחכמה  התורה  דורשי  מ"חברה  עגונה,  אותה 
פלונסק", אדר ]תרכ"ט 1869[. חתומים ראשי החברה 

וחותמתם ]מעניינת[.
במכתב מפורט סיפור העגונה מפלאצק, שבעלה ברח 

הכו קטנים.  ילדים  עם  לבד  אותה  והשאיר  זלשוודיה 
תבים תולים מעשה נפשע זה בהשתייכותו של הבעל 
אשר   - "החסידה  את  ומשמיצים  המתחסדים"  ל"כת 
בכנפי  ותקדיר  ארצנו  שמי  על  כנפיה  מוטות  פרשה 

איוולתה שמש הדת והדעת...".
רבי עזריאל אריה ליב רקובסקי )תקע"ח-תקנ"ד(, "רבי 
ליבלה פלאצקער", גאון מופלג בדורו, בנגלה ובנסתר, 
סטאוויסק,  אב"ד  מקרלין.  יעקב"  ה"משכנות  תלמיד 
תרכ"ה- בשנים  כיהן  בפאלאצק  ערים.  ועוד  סובלק, 
תר"ם. בהקדמת ספרו "שלמה משנתו" מספרים בניו כי 

"רוח הקודש" הופיעה בבית מדרשו, ראה שם.
21.5 ס"מ + 3 עמ' 27.5 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $250

522. Letter by Rabbi Azriel 
Rakowsky Av-Beit-Din Polocek /
Letter from Plonsk 
1. Letter by the Ga'on Azriel Aryeh Leib 
Rakowsky Av-Beit-Din Polcek (Poland), to Rabbi 
Yehuda Levinsohn Av-Beit-Din Stockholm, 
concerning arrangement of divorce for aguna 
whose husband fled to Sweden. Nissan 1869.
2. A long letter in a poetic style, to Rabbi 
Levinsohn, regarding the same aguna, from 
"Dorshei Ha-Torah Veha-Chochma Society in 
Plonsk" Adar 1869. Signed and ink stamped by 
the heads of the society [interesting stamp].
The story of the Aguna of Polcek is told in detail 
in the letter,. Her husband fled to Sweden and 
left her alone with young children. The writers 
attribute this sinful deed to the fact that the 
husband belongs to the "those who became cha-
sidic" and defame "the stork [stork in Hebrew is 
'Chasida'] that spread its wings in our skies and 
darkened the sun and wisdom…" 

523. מכתב רבי עמרם בלויא הראשון 
- ירושלים תרל"ד 

בער  משה  לרבי  בלוי,  יהודה  ב"ר  עמרם  מרבי  מכתב 
ירושלים,  )וינה(.  וויען  מלוכה  בעיר  ומורה  רב  שעהן 

תרל"ד 1874.
דוד  רבי  ע"י  מכתבו  קיבל  כי  מספר  הוא  במכתב 
 :349 פריט   ,6 מכירה  "קדם",  בקטלוג  ]ראה  שפיטצר 
הקדשה שכתב רבי משה בער שעהן לרבי דוד שפיצר 

בעת עלותו מוינה לארץ ישראל בשנת תרל"ג[.
תלמיד  )תק"צ-תר"ס(,  מפרשבורג  בלוי  עמרם  רבי 
ובהונגריה  בסלובקיה  ברבנות  כיהן  סופר".  ה"כתב 
לארץ  עלה  תרכ"ט  בשנת  ועוד(.  טירנא  )קאסטאלאן, 
ישראל והוכר כאחד מגדולי ונכבדי עיר הקודש. )ראה 
חומר מצורף(. נכדיו הם האחים המפורסמים, רבי משה 
מנהיג  בלוי  עמרם  ורבי  ישראל"  "אגודת  מנהיג  בלוי 

"נטורי קרתא".
גלויה 12 ס"מ. מצב טוב מאד. חותמת רבי עמרם בלוי עם 

ציור כותל המערבי. חותמות דואר.

פתיחה: $120

Rabbi Azriel Aryeh Leib Rakowsky (1818-1794), 
"Rabbi Leibale Plocker", an exalted Ga'on in 
his generation, proficient in both the hidden 
and revealed Torah, disciple of "Mishkenot 
Ya'akov" of Karlin. Av-Beit-Din Stawisk, Soblek 
and other cities. In Polcek he served during 
the years 1865-1880. In the introduction to his 
book "Shlema Mishnato" his sons tell that ru'ach 
hakodesh was present in his Beit Midrash, see 
there.
21.5cm + 3 pages 27.5cm. Very good condition.

Opening Price: $250
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�52. מכתב רבי יואל כ"ץ בעל "פרדס 
רמונים" 

מכתב מרבי יואל כ"ץ אב"ד ערדעד )ליד סאטמר(.
סאטמר,  מהעיר  שליט"א"  הגדול  הגאון  ל"יד"נ  נכתב 
הכותב דן בעניני הדפסת ספרו פרדס רמונים ]סאטמר 
על  ]ההסכמות  שקיבל.  ההסכמה  על  ומודה  תרצ"ו[ 
ישעיה  מרבי  דושינסקי,  צבי  יוסף  מרבי  הם  ספרו 
פירסט, רבי עקיבא סופר ורבי יהודה צירלסון[. מעברה 
העילוי  יחידי...  "בני  כי  מודיע  הוא  הגלויה  של  השני 
חיים  פנחס  מו"ה  להוראה  הדור  גדולי  מכל  המוסמך 
שליט"א נתקשר זה עתה בקשר שדוכים עם בת הגאון 
ליבוז צבי  יצחק  ]רבי  העזר שלחן  בעמח"ס   מטשאפ 
שלמה  ]רבי  שליט"א  דשאמלויא  הגאון  נכדת  ביץ[... 

זלמן עהרנרייך[.
רבי יואל כ"ץ, )נספה בשואה תש"ד( תלמיד רבי שמעון 
שלמה  ורבי  גרינוולד  יהודה  רבי  המהרש"ג,  גרינפלד 
זלמן עהרנרייך. כיהן ברבנות ערדעד הסמוכה לסטמר 
]בה סודרו הגיטין של העיר סטמר, עקב ספיקות בנוסח 
כתיבת השם סטמר בגיטין[. עסק הרבה בתקנת עגונות 
והיתרי מאה רבנים. ספריו: שו"ת פרדס רימונים, טללי 

אורות ועוד.
גלויה גדולה 10.5X15.5 כתובה משני צידיה. )חתומה מכל 

צד(. מצב מצוין.

פתיחה: $100

523. Letter by Rabbi Amram Blau 
the First – Jerusalem 1874  
Letter from Rabbi Amram Ben Yehuda Blau, to 
Rabbi Moshe Ber Shehn Rabbi and teacher in 
Vienna. Jerusalem, 1874.
He tells in this letter that he received his letter 
by Rabbi David Spitzer [See Kedem Catalogue 
number 6, item 349; dedication written by Rabbi 
Moshe Ber Shehn for Rabbi David Spitzer when 
he moved from Vienna to Eretz Yisrael in 1873].
Rabbi Amram Blau of Pressburg (1829-1899), 
disciple of the "K'tav Sofer". Served as Rabbi 
in Slovakia and Hungary (Castalan, Torna 
and more). In 1869 he moved to Eretz Yisrael 
and was recognized as one of the outstanding 
and honorable persons in the holy city. (See 
enclosed material). His grandchildren are the 
famous brothers, Rabbi Moshe Blau leader of 
"Agudat Yisrael" and Rabbi Amram Blau leader 
of "Neturei Karta".
Postcard 12cm. Very good condition. Ink-stamp of 
Rabbi Amram Blau with drawing of the Western 
Wall. Postage stamps.

Opening Price: $120

52�. Letter by Rabbi Yoel Katz, 
Author of "Pardes Rimonim"  
Letter from Rabbi Yoel Katz Av-Beit-Din Erder 
(near Satmar).
Written to "My dear friend, the great Rabbi, 
Shalita" of the city Satmar, the writer discusses 
matters of printing his book Pardes Rimonim 
[Satmar 1935] and thanks for the approbation 
he got. [Approbations were by Rabbi Yosef Zvi 
Dushinsky, Rabbi Yesha'ayahu First, Rabbi 
Akiva Sofer and Rabbi Yehuda Tzirelsohn]. On 
the back of the postcard he announces that "my 
only son… Pinchas Chaim became engaged to 
the daughter of the Ga'on of Chop, author of the 
Shulchan Ha'ezer [Rabbi Yitzchak Levovitz), 
granddaughter of the Rabbi of Shamlau, [Rabbi 
Shlomo Zalman Ehrenreich].
Rabbi Yoel Katz, (perished in the holocaust 
1944) disciple of Rabbi Shimon Greenfeld, 
Rabbi Yehuda Grunwald and Rabbi Shlomo 
Zalman Ehrenreich. Served as Rabbi of Erded 
in the vicinity of Satmar [where divorces of the 
city of Satmar were arranged, due to doubts 
regarding the spelling of the name Satmar in 
the divorce documents]. Was involved with 
Takanat Agunot and Heterei Mea Rabanim. 
His books: Pardes Rimonim Responsa, Talalei 
Orot and more.
Large postcard 105X15.5cm written on both sides. 
(signed on each side). Very good condition.

Opening Price: $100
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526
525. כתב הכשר חתום מרבי דוד דייטש / 

חידושי תורה

כתב הכשר לפסח על חביות ]יין[ בחתימת הגאון רבי 
דוד דייטש אב"ד ברין. תר"ט ]1849[.

להסוחר  מכר  ברין  מפה  ריינער  האדון  שהסוחר   ..."
האדון ---- מ-- פרעסבורג שני חביות... המשומר ובא 
ע"ח ]על חג[ הפסח ע"י יושב ומשמר כדת וכהלכה... 
וחבית  ברין'  'פסח  תיבת  עליו  חרות  אשר  אחת  חבית 
אחת אשר חרות עליו תיבת 'דוד דייטש הרב בברין'... 
הרב  דייטש,   --- דוד  נאום  תר"ט,  אדר  עה"ח...  באתי 

פה ברין".
מעבר לדף רשימות חידושי תורה בכת"י צפוף.

רבי דוד דייטש, )אוצר הרבנים 4756(, מגדולי תלמידי 
ואיש  בניקלשבורג  דינו  בבית  דיין  בנעט,  מרדכי  רבי 

סודו. כיהן ברבנות העיר ברין.
11X17.5 ס"מ. מצב טוב. פגעים וכתמים קלים

פתיחה: $�00

525. Hechsher Signed by Rabbi 
David Deutsch / Torah Novellae 
Hechsher for Pesach on [wine] barrels signed by 
the Ga'on Rabbi David Deutsch of Brun. 1849.
Over the leaf appear handwritten Torah 
novellae.
Rabbi David Deutsch, (Otzar Ha-Rabanim 
4756), a disciple of Rabbi Mordechai Benet, his 
confidant and dayan in Nikolsburg. Served as 
Rabbi of  Brun.
11x17.5cm. 
Good condition. Slight stains and damages.

Opening Price: $�00

�52. תעודת מורנו מרבי נתן מילר אב"ד 
סעטשין

שנתנה  מילר,  נתן  רבי  מהגאון  הרב"  "מורנו  תעודת 
בער  דוב  חכמים...  בפלגות  המופלג  "הבחור  לתלמידו 
ממשפחה יקרה בק"ק סיקס". סעטשין, תרכ"ח )1868(.
חותמת  המסמיך.  הרב  וחתימת  שעווה  חותמת  עם 

בלועזית מוטבעת בנייר מאחור.
עמ'  ותלמידיו,  )תקפ"ח-תרנ"א, החת"ס  מילר  נתן  רבי 
יהודה אסאד, אב"ד  ורבי  תקל(, תלמיד ה"כתב סופר" 
סעטשין ועוד קהלות בהונגריה. תשובותיו יצאו לאור 

בשו"ת אבני חשן.
21 ס"מ. מצב טוב-בינוני, קמטים וכתמים, בלאי קל בקפלים 

עם הדבקות נייר.

פתיחה: $150

52�. Moreinu Certificate by 
Rabbi Natan Miller of Setchin  
"Moreinu Ha-Rav" certificate by Rabbi Natan 
Miller, presented to his disciple "Dov Ber….". 
Setchin, 1868. With wax seal and signature of 
the certifying Rabbi. Ink stampped on the back 
in foreign language.
Rabbi Natan Miller (1828-1891, the Chatas and 
his Disciples, page 260), disciple of the "Ktav 
Sofer" and of Rabbi Yehudah Assad, Rebbe of 
Setchin and other communities in Hungary. 
His responses were published in Avnei Choshen 
Responsum book.
21cm. Good-fair condition, creases and stains, 
slightly worn folds, pasted with paper tape.

Opening Price: $150
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527. שיחה לימים נוראים מה"חפץ חיים" - 
מכתב תלמידו הגרי"מ בן מנחם

מכתב מעניין מהגאון רבי יצחק מאיר בן מנחם )פצ'ינר(, 
לרבה של טבריה רבי רפאל הכהן קוק. ירושלים, אלול 

תשט"ז )1956(.
במכתב שיחה שלמה, על התשובה ועצה לזכות בדין, 
ראש  ערב  בכל  מנהגו  שהיה  חיים",  ה"חפץ  מרבינו 

השנה לעורר בה את בני הישיבה.
רבי יצחק מאיר )פצ'ינר( בן מנחם, )תרנ"ח-תש"ך(, בעל 
ראדין  בישיבת  חיים"  ה"חפץ  תלמיד  המלך".  "פרשת 
ומגדולי תלמידיו של ה"סבא מסלבודקה" בסלבודקה 
ובחברון. חתנו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר ומגדולי 

הדיינים בארץ ישראל. 
נייר מכתבים רשמי "חבר בית הדין הגדול", 23 ס"מ, כתוב 

משני צידיו. מצב טוב מאד, קמטי קיפול.

פתיחה: $100

527. Discourse for the Yamin 
Noraim by the Chafetz Chaim – 
Letter of his Disciple Rabbi Y.M. 
Ben Menachem 
Interesting letter from RabbiYitzchak Meir Ben 
Menachem (Pachiner), to the rabbi of Tiberius, 
Rabbi Rafael Ha-Cohen Kook. Jerusalem, Elul 
1956.
The letter contains a whole discourse on the 
subject of Teshuva and a special means of 
earning meritorious judgment, by the Chafetz 
Chaim, with which he used to awaken the com-
munity every Erev Rosh Hashana.
Rabbi Yitzchak Meir (Pachiner) Ben Menachem, 
(1898-1960), author of Parashat HaMelech. 
Disciple of the Chafetz Chaim in the Radin 
Yeshiva, and one of the foremost disciples of 
the Saba of Slabodka, in Slabodka and Hebron. 
Son-in-law of Rabbi Isser Zalman Meltzer, and 
one of the foremost dayanim in Israel.
Official stationery of "Member of the Beit Hadin 
Hagadol", 23cm, written on either side. Very good 
condition, folding marks.

Opening Price: $100

527

528

528. שני מכתבים ציבוריים מבית מרן 
ה"חזון איש"- כת"י הסטייפלר 

שני מכתבים בעניני צדקה ציבוריים, מבית מרן ה"חזון 
איש", שנכתבו ע"י משמשיו המפורסמים. מכתבים אלו 
בביסוס  איש  החזון  של  הרבה  מעורבותו  על  מעידים 

וחיזוק התורה החינוך וההלכה ברחבי הארץ.
"זכרון  שכונת  מייסד  הלפרן  יעקב  מרבי  1. מכתב 
תשי"ג  ניסן  איש.  החזון  של  ביתו  ומנאמני  מאיר" 
שיר  פנחס  יעקב  להרב  הממוען  במכתב   .)1953(
ממעברת חואסה, הכותב משגר כספים עבור הישיבה 
חזון  ו"מהגאון  ממנו  התרומה  חואסה,  עולים  במחנה 
איש שליט"א. נא לשלוח... את הקבלה, וגם קבלה ע"ש 

מרן חזו"א שליט"א".
2. מכתב מרבי זעליג הכהן שפירא, להרב יעקב פנחס 

שיר בעניני הקמת מקוה, סיון תשי"ג )1953(. 
כל  המשפחה.  טהרת  מרכז  של  רשמי  מכתבים  נייר 
יעקב  רבי  הגאון  של  קדשו  יד  בכתב  נכתב  המכתב 
איש(  החזון  של  )גיסו  "הסטייפלר"  קנייבסקי  ישראל 

ורק החתימה היא של רבי זעליג הכהן שפירא. 
סא,  עמ'  ח"ד  הדור"  "פאר  מספר  מצורף  חומר  ]ראה 
מקוואות   ]![ ושלשה  מתשעים  למעלה  על  מסופר  בו 
זעליג  רבי  ביתו  נאמן  ע"י  מכספו,  איש  החזון  שהקים 

הכהן שפירא מוורשא[.
מצב טוב מאד, נקבי תיוק. גודל משתנה.

פתיחה: $�80
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528. Two Public Letters by the 
Chazon Ish  Handwriting of the 
Steipler 
Two letters concerning public charity matters, 
by the "Chazon Ish", written by his famous 
assistants. These letters prove his involvement 
in deepening and strengthening biblical and 
halachic studies throughout the country.
1. Letter by Rabbi Ya'akov Halpern, founder of 
"Zichron Meir" neighborhood and very close 
to the Chazon Ish. Nissan 1953. In the letter 
addressed to Rabbi Ya'akov Pinchas Shir of 
Chuassah transit camp, the writer sends money 
for the Yeshivah in this camp.
2. Letter by Rabbi Zelig Ha-Cohen Shapira to 
Rabbi Ya'akov Pinchas Shir regarding  construc-
tion of a Mikveh, Sivan 1953. Official stationery 
of Merkaz Taharat Ha-Mishpachah. The letter 
was handwritten by Rabbi Ya'akov Yisrael 
Kaneivsky – the Steipler (brother-in-law of the 
Chazon Ish), and only the signature is by Rabbi 
Zelig Ha-Cohen Shapira. [See enclosed mate-
rial from "Pe'er Ha-Dor" book page 61, where 
it is told that Chazon Ish built ninety three [!] 
Mikveh's with his own money through Rabbi 
Zelig Ha-Cohen Shapira of Warsaw].
Very good condition, filing holes. Various sizes.

Opening Price: $�80
529. מכתב רבי יוסף חיים זוננפלד

ישראל  אגודת  ממרכז  צדקה  לקבלת  המלצה  מכתב 
בירושלים, בחתימת רבי משה בלויא. ירושלים, תרפ"ז 

.)1927(
בשולי המכתב, מצטרף להמלצה הגאון רבי יוסף חיים 
שורות   11 החרדית(,  ירושלים  של  )רבה  זוננפעלד 

בכתב-ידו וחתימתו.
ניר-מכתבים רשמי של מרכז אגודת ישראל.

28.5 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $�00

529. Letter by Rabbi Yossef Chaim 
Zonnenfeld  
Letter of recommendation to donate Zedaka by 
Agudat Yisrael Center in Jerusalem, signed by 
Rabbi Moshe Blau. Jerusalem, 1927.
The Ga'on Rabbi Yossef Chaim Zonnenfeld 
(Rabbi of Charedi Jerusalem)  joins this recom-
mendation by adding 11 lines in his handwriting 
and his signature on the bottom of the letter.
Official Agudat Yisrael stationery.
28.5cm. Good condition.

Opening Price: $�00

530. Letter Signed by Rabbi Yosef 
Chaim Zonnenfeld  
Thank you letter and a Shanah Tovah greeting 
from the management of the Diskin orphanage. 
Jerusalem, Elul 1928.
The letter was sent to the "Agudath Israel 
Orphan Foundation" in Zurich. Signed by the 
manager of the orphanage. On the borders, a 
letter from Jerusalem Rabbis, presidents of the 
orphanage: "we join in wishing you a happy 
new year'' signed by Rabbi Eliyahu Klatckin of 
Lublin, with a stamp of his signature and stamp. 
Also signed by Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld.
31cm. Quality paper. Good-fair condition, filing 
holes, creases and slight tears to upper margins.

Opening Price: $300

530. מכתב בחתימת רבי יוסף חיים זוננפלד
יתומים  בית  מהנהלת  טובה  שנה  וברכת  תודה  מכתב 

דיסקין. ירושלים, אלול תרפ"ח )1928(. 
ישראל"  אגודת  ע"י  היתומים  ל"קרן  נשלח  המכתב 
המכתב  בשולי  היתומים.  בית  גבאי  חתומים  בציריך. 
]גם  "ג"א  היתומים:  בית  נשיאי  ירושלים  רבני  מכתב 
טובה  בשנה  ולברכם  הנ"ל  כל  למלא  מצטרפים[  אנו 
הרב  קלצקין  אליהו  רבי  החתום  על  ובאו  ומאושרת" 

יוסף  ורבי  וחותמתו  חתימתו  של  בחותמת  מלובלין, 
חיים זאננפעלד בחתימת יד קדשו.

קמטים  תיוק,  נקבי  טוב-בינוני,  מצב  איכותי.  נייר  ס"מ.   31

וקרעים קלים בשוליים העליונים.

פתיחה: $300
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532. מכתב מרבי חיים שמואלביץ
מכתב מהגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. 
ירושלים, טבת תשל"א )1971(. במכתב מודיע רבי חיים 
נעקריץ.  הגרי"ל  בת  עם  אברהם  רבי  בנו  אירוסי  על 
האירוסין נערכו בארה"ב והחתונה בירושלים. במכתב 
לו:  כותב  הוא  בארה"ב,  מוהר"ש  לידידו  שנשלח  זה 
"הגם שקשה עלי לא להשתתף בשמחת התנאים אבל 

שמח אני מזה שידידי ישתתף שם בשמחתנו". 
נכד  )תרס"ב-תשל"ט(,  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון 
שנים  כיהן  פינקל,  הגרא"י  וחתן  מנובהרדוק  ה"סבא" 

זרבות כראש ישיבת מיר בירושלים. מגדולי התורה הנו
שהקיפו  הגאוניים,  ובשיעוריו  בהתמדתו  ביותר  דעים 
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: $350

532. Letter from Rabbi Chaim 
Shmuelevich  
Letter from Rabbi Chaim Shmuelevich, Rosh 
Yeshivat Mir. Jerusalem, Tevet 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 United States and the wedding 
in Jerusalem. In this letter which was sent to 
his friend Rabbi D.S. in the United States, he 
writes: "It is difficult for me not to take part in 
the celebration but I am glad that my friend will 
take part in our happy event".
The Ga'on Rabbi Chaim Shmuelevich (1902-
1979), grandson of the "Grandfather" of 
Novardok and son-in-law of Rabbi Finkel, 
served for many years as head of the Mir 
Yeshivah in Jerusalem. One of the leading 
rabbis well known for his diligence and his 
brilliant discourses that encompassed many 
Talmudic topics. Amongst his books: Sichot 
Mussar, Sha'arei Chaim. The book "Sefer Ha-
Zikaron for Rabbi Shmuelevich" was written in 
his memory. 
Aerogramme 18x28cm. Very good condition.

Opening Price: $350

531. מכתב מרבי יחזקאל לוינשטיין
לוינשטיין,  יחזקאל  רבי  הצדיק  מהגאון  מכתב 
נובהרדוק  ישיבת  ראש  ברוק  ]בנציון[  אליעזר  לרבי 

בירושלים.
במכתב כותב רבי יחזקאל: "קיבלתי ספרו הנעלה מאד... 
על  הבנויים  יסודות  יסודותיו  מאד,  יקרים  הם  דבריו 

מיסודות התורה ומוסר. כמדומני כי אין אני רואה האפש
רות לחבר חיבור נעלה עפ"י יסודות המוסר, כזה...".

קדוש  איש  )תרמ"ה-תשל"ד(,  לווינשטיין  יחזקאל  רבי 
קלם,  ישיבת  תלמיד  המוסר.  תנועת  מגדולי  וצדיק, 
וירושלים  שנחאיי  בפולניה,  מיר  בישיבת  רוחני  מנהל 

ומנהל רוחני של ישיבת פוניבז'.
19.5 ס"מ. מצב טוב, מעט נייר דבק בשוליים.

פתיחה: $800

531. Letter from Rabbi Yechezkel 
Lowenstein  
Letter from the Rabbi Yechezkel Lowenstein, to 
Rabbi Eliezer [Ben Zion] Bruck, Rosh Yeshivat 
Novardok in Jerusalem.
In the letter Rabbi Yeckezkel writes: "I received 
his very sublime book…his words are very pre-
cious, based on the fundamentals of Torah and 
mussar. I don't believe I myself would be capable 
of writing a mussar book of this caliber…" 
Rabbit Yeckezkel Lowenstein (1884-1973) holy 
and righteous person, one of the leaders of the 
mussar movement. Student at Yeshival Kelm, 
spiritual leader of Yeshivat Mir in Poland, 
Shanghai and Jerusalem and spiritual leader of 
Yeshivat Ponevezh.
19.5cm. Good condition, some tape on margins.

Opening Price: $800
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533. מכתב רבי עקיבא סופר אב"ד 
פרעסבורג

פרשבורג.  הגאב"ד  שרייבר  סופר  עקיבא  מרבי  מכתב 
ירושלים, תש"ד 1944.

ישראל  לארץ  כניסה  רשיון  להשגת  השתדלות  מכתב 
ז)סרטיפקט(, לתלמידו רבי דוד גרוס אב"ד טאב )הונג

ריה(. לאחר ששרד רבי דוד גרוס את מאורעות השואה 
ובברוקלין  אביב  בתל  ברבנות  בפרשבורג,  כדיין  כיהן 
וראש ישיבת נייטרא. ספרו "זהב שבא" )ח"א, תל אביב, 

תשי"ז; ח"ב ניו יורק, תשמ"ז(.
"דעת  בעל  )תרל"ח-תש"כ(  סופר  עקיבא  רבי  הגאון 
כיהן  סופר",  ה"שבט  בעל  בונם  רבי שמחה  בן  סופר", 
ישיבת פרשבורג, מאז פטירת אביו  ובראשות  ברבנות 
בשנת תרס"ז. לאחר השואה הקים מחדש את ישיבתו 

וקהילתו בירושלים. מראשי מועצת גדולי התורה.
נקבי  בינוני,  טוב  מצב  ס"מ.   15X17 רשמי.  מכתבים  נייר 

תיוק.

פתיחה: $100

533. Letter From Rabbi Akiva 
Sofer, Rabbi of Pressburg 
Letter from Rabbi Akiva Sofer Shreiber, Rabbi 
of Pressburg. Jerusalem, 1944.
Letter with request for certificate to enter 
Eretz Yisrael, to his student Rabbi David Gross 
Av-Beit-Din Tebb (Hungary).After surviving 
the holocaust, Rabbi David Gross served as 
Dayan in Pressburg, as Rabbi in Tel Aviv and 
in Brooklyn, and as dean of Neitra Yeshiva. He 
wrote "Zahav Sheva" (Part I, Tel Aviv, 1956; Part 
II, New York, 1986).
Rabbi Akiva Sofer (1877-1960) author of "Da'at 
Sofer", son of Rabbi Simcha Bonem - author 
of "Shevet Sofer", served as rabbi and as Rosh 
Yeshivat Pressburg, since the death of his father 
in 1906. After the holocaust, he reestablished the 
Yeshiva and the congregation in Jerusalem. One 
of the leaders of Mo'etzet Gedolei Ha-Torah.
Official stationary. 17x15cm. Good to Fair condi-
tion, filing holes.

Opening Price: $100

534
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�53. מכתב בדברי תורה מרבי שלמה זלמן 
בהר"ן 

מכתב בדברי תורה, בסוגית "אי עביד לא מהני", מהגאון 
רבי שלמה זלמן בהר"ן, י"ב אלול ]ללא ציון שנה[, יפו.

המכתב נשלח "לבני נ"י ולכל בני ביתי ולכל התלמידים 
שיחיו"

אוצר  )תקצ"ה-תר"ע,  לעווי  בהר"ן  זלמן  שלמה  רבי 
עסקניה.  ומראשי  ירושלים  מגדולי   ,)18767 הרבנים 
הר"ן"  ב"ישיבת  ישיבה  כראש  כיהן  וקדוש,  עניו  גאון 

שהקים לזכר אביו הגאון הקדוש רבי נחום משאדיק. 
רבי שלמה זלמן היה יורד בסוף ימי הקיץ ליפו, שם היה 
הפרדסים,  מבעלי  ורכישתם  האתרוגים  בקטיף  מטפל 
בעונה זו היה פנוי יותר ללמוד ורוב חידושי תורתו שבכתב 

הם מהזמנים הללו. )ראה אודותיו חומר מצורף(.
4 עמ', 14.5 ס"מ, כתובים בצפיפות. מצב טוב.

פתיחה: $180

53�. Letter with Divrei Torah 
from Rabbi Shlomo Zalman 
Baharan  
Letter with Divrei Torah, concerning the issue 
of "Ee Avid Lo Mahani", from Rabbi Shlomo 
Zalman Baharan, 12 Elul [no year], Jaffa.
The letter was sent to author's son, family and 
students. 
Rabbi Shlomo Zalman Baharan Levy (1834-
1909, Otzar Harabbanim 18767), was a great 
rabbi and leading activist in Jerusalem. A 
modest and holy Gaon, served as Rosh Yeshivah 
in "Yeshivat Haran" that he founded in memory 
of his father, Rabbi Nachum of Shadik.
Rabbi Shlomo Zalman used to go to Jaffa in the 
last days of summer, where he would oversee 

the picking of Etrogim and their purchase from 
the orchard owners. During that season he had 
more time to study, and most of his novellae are 
from those days. (See enclosed material).
4 pages, 14.5cm. Densely written. Good condition.

Opening Price: $180
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535. שני מכתבים מרבי יחזקאל אברמסקי
בעת  אברמסקי,  יחזקאל  רבי  מהגאון  מכתבים  שני 

כהונתו כגאב"ד לונדון. תש"ו-תש"ט )1946-1949(.
רישום  בענין  בחיפה  הדין  לבית  נשלח  אחד  מכתב 
מסירת גט והמכתב השני נשלח לרבי הלל מדליא בענין 

שלום בית של זוג שנתגרשו בערכאות. 
הגאון רבי יחזקאל אברמסקי )תרמ"ו- תשל"ו(, גאב"ד 

זלונדון, תלמיד רבי חיים מבריסק. מגדולי הרבנים בדו
רותיו, ברוסיה, אנגליה וירושלים. חיבר עשרים וחמשה 
לתולדותיו  ועוד.  התוספתא  על  יחזקאל"  "חזון  ספרי 

יצאו מספר ספרים וספרי זכרון.
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $500

�53. מכתב רבי שלמה זלמן אויערבאך
זמכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי שלמה זלמן אויער

באך, תשי"ח )1958(.
מגדולי  )תר"ע-תשנ"ד(,  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי 
ומחבר  תורה  קול  ישיבת  ראש  בעולם.  הפוסקים 

הספרים: מעדני ארץ, מנחת שלמה, מאורי אור ועוד.
נייר מכתבים רשמי 21 ס"מ. מצב טוב בינוני.

פתיחה: $250

535. Two Letters from Rabbi 
Yechezkel Abramsky 
Two letters by the Ga'on Rabbi Yechezkel 
Abramsky while he served as Av-Beit-Din of 
London. (1946-1949).
One letter was sent to Beit Din in Haifa about 
registering a divorce and the second letter was 
sent to Rabbi Hillel Medalie concerning peace 
between a couple that had been divorced in a 
civil court.
The Ga'on Rabbi Yechezkel Abramsky (1886-
1976),Rabbi of London, disciple of Rabbi Chaim 
of Brisk. Among the leading rabbis of his time, 
in Russia, Britain and Jerusalem. He wrote the 
twenty five volumes of Chazon Yechezkel on 
Tosefta, and more. Several books and memoirs 
have been written about him.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $500

53�. Letter by Rabbi Shlomo 
Zalman Auerbach  
Letter handwritten and signed by Rabbi Shlomo 
Zalman Auerbach, 1958.
Rabbi Shlomo Zalman Auerbach (1910-1994) 
was among the world's leading halachic au-
thorities in our generation. Rosh Yeshivah of 
Kol Torah Yeshivah and author of "Ma'adanei 
Eretz, Minchat Shlomo, Me'orei Or and more.
Official stationary, 21cm. Fair condition.

Opening Price: $250
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537. שלשה מכתבים מרבי צבי פסח פראנק 
רבה של ירושלים

שני מכתבים בכתב ידו וחתימתו, ומסמך בחתימתו:
1. מכתב להרב משה אוסטרובסקי מ"משרד הרבנות", 
תש"ג )1943(. בענין עיכוב משכורתו של הרב דוד רפול 
העובד בבית הדין: "... אינו מן הנימוס להתנהג כן עמו, 

הוא בן תורה והנהגתו רצויה ומביאה תועלת".
2. מכתב בענין דיני ממונות, )תש"ך 1960(: "... הנידון 
שנוגע לצדדים, אין להשיב לצד אחד לבד, ושמוע בין 
אחיכם כתיב. לכן יגישו שני הצדדים עצומותיהם לפני 

בי"ד כשר, וכתורה יעשו".
3. תעודת נישואין חתומה.

גודל ומצב משתנים, מצב טוב.

זראה אודות הגאון רבי צבי פסח פראנק, רבה של ירו
שלים בפריט 358.

פתיחה: $180
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537. Three Letters from Rabbi Zvi 
Pesach Frank Rabbi of Jerusalem  
Two letters in his handwriting with his signa-
ture, and a document signed by him:
1. Letter to Rav Moshe Ostrowsky of the 
Rabbinical Ministry", 1943. Regarding delay 
in paying the salary of Rabbi David Raful who 
works in the Beit Din:"… It is not polite to treat 
him that way, as he is a scholar and his leader-
ship is needed of value".
2. Letter regarding financial matters, 1960: 
"the matters concern both parties, it is not pos-
sible to answer one party only. Both parties will 
therefore present their petitions before a Kosher 
Beit Din".
3. Signed Marriage Certificate.
Various sizes and conditions, good conditions.
See about the Ga'on Rabbi Zvi Pesach Frank, 
Rabbi of Jerusalem, in item 358.

Opening Price: $180

538. מכתבי הבד"צ בחתימת רבי חיים נאה
לב בקשר  ירושלים,  חבת  כולל  בני  מכתבי  זהעתקת 

חירות להנהלת הכולל והעתקת מכתבי הרבנים בענין 
זה, באישור וחתימת הגאון רבי חיים נאה בעל "קצות 
השולחן" וספרי ה"שיעורים". ירושלים, תרפ"ט )1929( 
רבי  הרבנים  מכתבי  והעתקת  הבד"צ  מכתב  העתקת 

מרדכי ליב רובין ורבי יוסף חיים זאננפעלד.
רבי  המפורסם  הגאון  של  וחתימתו  כת"י  הדף  בשולי 
נכונה מגוף  "כל הנ"ל היא העתקה  אברהם חיים נאה. 

מהכתב שעליו חתום הרה"ג הבד"צ שליט"א ומרן הגרי
ח"ז שליט"א... אברהם חיים נאה, ספרא דדיינא".

)עם  בקפלים  וקרעים  חסרונות  בינוני.  מצב  ס"מ.   46 דף 

פגיעה קלה בטקסט(.

פתיחה: $120

538. Letters of Beit Din Zedek 
Signed by Rabbi Chaim Naeh 
Copying of letters by disciples in the Kollel Chibat 
Yeushalayim, concerning the elections for man-
agement of the Kollel and copying of Rabbis let-
ters in this matter, certified and signed by Rabbi 
Chaim Naeh author of "Ketzot Ha-Shulchan" and 
the Sheurim books, Jerusalem, 1929.
Copying of the Beit Din's letter, and copying 
of the letters by the rabbis Rabbi Mordechai 
Leib Rubin and Rabbi Yosef Chaim Sonenfeld. 
On bottom, handwriting and signature of the 
famous Ga'on Rabbi Avraham Chaim Na'eh. 
"All the above is a true copy of the letter signed 
by …Avraham Chaim Na'eh".
Leaf 46cm. Fair condition. Tears to folds and 
slight damage to text.

Opening Price: $120

539. כתב הכשר - ועד הרבנים - ירושלים 
תשי"ג

נוה  בשכונת  שחוטים  לעופות  לחנות  הכשר  כתב 
בעיה"ק  ישראל  אגודת  של  הרבנים  מ"ועד  בצלאל 
ירושלם ת"ו". חתומים חברי הבד"צ הרבנים: רבי גרשון 
אברהם  רבי  ישראל(,  בית  שכונת  של  )רבה  לפידות 
חיים נאה )בעל ה"שיעורים", רבה של שכונת הבוכרים, 
וספרא דדיינא בבית דינו של רבי יוסף חיים זוננפלד( 
ורבי ישראל יצחק זילברמאן )בעל "קרן יש"י", מגדולי 

הרבנים בירושלים, מומחה בהלכות שחיטה(.
23 ס"מ. מצב טוב מאד. נקבי תיוק.

פתיחה: $120
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539. Hechsher Certificate – Va'ad 
Harabbanim – Jerusalem 1953 
Hechsher Certificate for a poultry shop in Neve 
Bezalel neighborhood from "Va'ad Harabbanim 
of Agudat Yisrael of Jerusalem". Signed by Beit 
Din Zedek members: Rabbi Gershon Lapidot 
(Rabbi of Beit Yisrael); Rabbi Avraham Chaim 
Na'eh (author of the "Sheurim", Rabbi of the 
Bucharim neighborhood, and secretary in 
Rabbi Yosef Chaim Sonenfeld's Beit Din); and 
Rabbi Yisrael Yitzchak Zilberman (author of 
"Keren Yishai", a leading rabbi in Jerusalem, 
expert in Shchita).
23cm. Very good condition. Filing holes.

Opening Price: $120

539541
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5�1. מכתב מהרב קוק
ירושלים,  קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  מהרב  מכתב 

]תרצ"ד[.
המכתב עוסק ב"הוצאות הטלגרמות ]=מברקים[ בענין 
החסיד  השוחט  נגד  הפרובוקטיבית  העלילה  הסרת 

ראפפארט ממינסק ע"י הבולשביקים".
להסרת  בשתדלנות  העיקרי  הפעיל  היה  קוק  הראי"ה 
העלילה הידועה נגד רבי יעקב טוביה רפפורט, השוחט 
הראשי במינסק, מחסידי סלונים. בסופו של דבר ביימו 
יעקב  רבי  הוגלה  בו  נגדו,  פומבי"  "משפט  השלטונות 

טוביה לסיביר, שם נעלמו עקבותיו, הי"ד.
להראי"ה  עוזר  חיים  רבי  ממכתבי  מצורף  חומר  ראה 
פעולותיו  על  לו  מדווח  הוא  בו  תרצ"ד,  בשנת  קוק, 
אגרת  אחיעזר,  אגרות  )קובץ  זה.  נפשות  הצלת  בענין 

קכד, עמ' רד; אגרת שה, עמ' תנז(.
נקבי  טוב,  מצב  רשמי.  מכתבים  נייר  מחצית  ס"מ.   13X21

תיוק וכתמי חלודה קלים.

פתיחה: $200

5�0. תשובות הלכתיות מרבי משולם ראטה
מכתבי תשובה בכת"י, של רבי משולם ראטה )רוט( בעל 

שו"ת קול מבשר. בני ברק, כסלו תשי"ח )1957(.
תוכן התשובות: 1. נגד הצעת "תנאי בנישואין". 2. בענין 
לצאת ידי חובת קריאת התורה בהברה לא אשכנזית. 3. 

בענין אמירת קדיש.
כל התשובות בכתב ידו וחתומות בסוף כל תשובה.

הרבנים  אוצר  )תרל"ז-תשכ"ג,  ראטה  משולם  רבי 
15707(, אב"ד צרנוביץ. מגדולי המשיבים בדורו. חבר 

מועצת הרבנות הראשית בארץ ישראל.
2 עמ', 33 ס"מ. מצב טוב.

פתיחה: $180

5�0. Halachic Responses from 
Rabbi Meshulam Rotte
Handwritten letters of response from Rabbi 
Meshulam Rotte (Roth), author of the Kol 
Mevaser Responsum. Bnei Brak, 1957.
Content of responses: 1. Against the proposal of 
allowing "marriage on condition". 2. Regarding 
fulfilling the obligation of hearing the Torah 
reading, when the pronunciation of the reader 
is not Ashkenazi. 3. Regarding the recitation of 
kaddish.
All of the responses are in his handwriting and 
bear his signature at the end.
Rabbi Meshulam Roth (1877-1963, Otzar 
Harabbanim 15707) served as Rabbi of 
Chernowitz. He was one of the leading halachic 
authorities in his time, and a member of the 
Chief Rabbinic Council in Eretz Israel.
2 pages. 33cm. Good condition.

Opening Price: $180
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5�1. Letter from Harav Kook  
Letter from Harav Avraham Yitzchak Ha-
Cohen Kook, Jerusalem, [1934].
The letter deals with the "sending of telegrams 
regarding the removal of the provocative libel 
against the pious Rappaport of Minsk, made by 
the Bolsheviks".
Rabbi Ya'akov Tuvia Rappaport, the chief 
Shochet in Minsk, of the Slonimer Chasidim. In 
the end, the authorities staged a "Public Trial" 
against him, following which Rabbi Ya'akov 
Tuvia was exiled to Siberia, where his traces 
were lost.
See enclosed material from letters of Rabbi 
Chaim Ozer to Rabbi Kook, in 1934, in which 
he writes of his activities on behalf of saving 
Rabbi Rappaport. (Kobetz Igrot Achiezer, letter 
124, page 204; letter 305, page 457).
21x13cm. Half is on official stationery. Good con-
dition, filing holes and slight foxing.

Opening Price: $200

5�2. מכתב מהרב קוק - כרטיס ביקור 
מפואר

מכתב ברכה לבר מצוה, בכת"י וחתימתו של רבי אברהם 
יצחק הכהן קוק. תפר"ח, )1928(.

לארץ  הראשי  "הרב  מפואר  ביקור  כרטיס  גבי  על 
ישראל, האב"ד פעה"ק ירושלם תובב"א. 

"Chief Rabbi... Honorary commander of civil di-
vision of the great order of the British empire".

מצב  מוזהבים.  שוליים  עגול,  פינות  חיתוך  ס"מ.   9X11.5

טוב מאד.

פתיחה: $120

5�2. Letter from Harav Kook – 
Elaborate Visiting Card 
Letter containing Bar Mitzva wishes, hand-
written and signed by Rabbi Avraham Yitzchak 
Ha-Cohen Kook. 1928.
Written on an elaborate visiting card, which 
reads: "Chief Rabbi of the Land of Israel, 
Jerusalem. Honorary Commander of Civil 
Division of the Great British Empire".
9x11.5cm. Rounded cutting of corners, golden 
edging. Very good condition.

Opening Price: $120

5�3. שטר צוואה - יפו וירושלים 
שטר צוואה בכת"י. יפו, שנת תרס"ג )1903(, בחתימת 

עדים.
 .)1923( תרפ"ד  בכסלו  דין  בית  בפני  החתימות  קיום 
בחתימות וחותמת רבני העיר יפו: רבי יוסף צבי הלוי, 

רבי שלמה זלמן שאך ורבי יוסף ארוואץ.
רבי  וחותמות:  בחתימות  בירושלים,  הדין  בית  אישור 
אליהו  רבי  הורביץ,  גרשון  יוסף  רבי  פרנק,  פסח  צבי 

ראם ורבי אברהם יצחק הכהן קוק.
3 עמ'. 22 ס"מ. מצב טוב מאד.

פתיחה: $150

5�3. Will Document – Jaffa and 
Jerusalem 
Handwritten will. Jaffa, 1903. Signed by 
witnesses.
The signatures were confirmed in the presence 
of a rabbinic court in 1923. Signed and stamped 
by Rabbis of Jaffa: Rabbi Yosef Tzvi Halevi, 
Rabbi Shlomo Zalman Shach and Rabbi Yosef 
Arvatz.
Confirmation of the Rabbinic Court of 
Jerusalem, signed and stamped by: Rabbi Tzvi 
Pesach Frank, Rabbi Yosef Gershon Horwitz, 
Rabbi Eliyahu Re'em and Rabbi Avraham 
Yitzchak Ha-Cohen Kook.
3 pages. 22cm. Very good condition.

Opening Price: $150
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��5. מכתבי סמיכה מרבני ירושלים 
מכתבי סמיכה לרבנות ולהוראה "יורה יורה ידין ידין" 

מגדולי הרבנים בירושלים. תרצ"ט )1938-1939(.
)הרב  פולונסקי  אהרן  שמשון  רבי  מהרבנים:  מכתבים 
מטעפליק(, רבי איסר זלמן מלצר, רבי יחזקאל סרנא, 
יוסף  יעקב  רבי  סטלביץ,  מאיר  רבי  הרצוג,  יצחק  רבי 
יחיאל  ורבי  הורביץ  גרשון  יוסף  רבי  דזימיטרובסקי, 

מיכל זאב הורביץ.
בנייר  מודבקים  חלקם  משתנים.  ומצב  גודל  מכתבים.   9

דבק.

פתיחה: $�00

5�5. שבעה מכתבי רבנים
שבעה מכתבים חשובים ומעניינים, מרבנים שונים.

שמשון  מרבי  בירושלים,  העירוב  עניני  על  1. מכתב 
אהרן פולונסקי )הרב מטעפליק(, תרצ"ו )1936(.

זולטי  בצלאל  יעקב  מרבי  ספר,  להדפסת  2. הסכמה 
)ראש הרבנים בירושלים( תשל"ג )1973(.

)רב בצפת( תרפ"ד  נחום אתרוג  3. מכתב ארוך מרבי 
.)1924(

אייזיק  יצחק  מרבי  מהולנד,  יהודי  להצלת  4. מכתב 
הרצוג )הרב הראשי לא"י(. תש"ג 1943.

5. מכתב בעניני גיטין וקידושין, מהאדמו"ר רבי מנחם 
נחום רבינוביץ )מרבני חיפה( תרצ"ט )1939(.

ישיבת  ראש  אונגאר,  משה  שלום  מרבי  6. מכתב 
אביו  בשם  תורה  דברי  השני  )בעמוד  בארה"ב  נייטרא 

זי"ע(. ]תש"ח 1948[. 
7. מכתב מעניין מרבי שבתי יגל ראש ישיבת סלונים. 

תש"ח )1948(.

גודל משתנה, מצב טוב.

פתיחה: $�00

5�5. Seven Rabbinical Letters 
Seven important and interesting letters by dif-
ferent rabbis.
1. Letter concerning the Eiruv in Jerusalem, 
by Rabbi Shimshon Aharon Polonsky (Rabbi of 
Teplik), 1936.
2. Book approbation, by Rabbi Ya'akov Bezalel 
Zolti (Chief Rabbi of Jerusalem), 1973.
3. Long letter by Rabbi Nachum Etrog (rabbi 
in Safed), 1924.
�. Letter to save a Dutch Jew, by Rabbi Yitzchak 
Isaac Hertzog (Chief Rabbi of Eretz Yisrael), 
1943.
5. Letter concerning divorce and marriage, 
by Rebbe Menachem Nachum Rabinovitz (of 
Haifa rabbis), 1939.
�. Letter by Rabbi Shalom Moshe Unger, Rosh 
Nitra Yeshivah in the U.S.A. (on second page 
Torah writing in his father's name), 1948. 
7. Interesting letter by Rabbi Shabtai Yagel 

5��. Letters of Rabbinic 
Ordination from Jerusalem's 
Rabbis  
Letters of ordination, allowing the ordained to 
serve in a rabbinic position and make halachic 
decisions ("Yadin Yadin Yoreh Yoreh"), from 
the leading rabbis in Jerusalem. (1938-1939).
Letters from Rabbi Shimshon Aharon Polonsky 
(the Rabbi of Teplik), Rabbi Isser Zalman 
Meltzer, Rabbi Yechezkel Sarna, Rabbi Yitzchak 
Herzog, Rabbi Meir Setlavitz, Rabbi Ya'akov 
Yosef Jimitrovsky, Rabbi Yosef Gershon Horwitz 
and Rabbi Yechiel Michel Ze'ev Horwitz.
9 letters. Varying sizes and conditions. Some are 
pasted with scotch tape.

Opening Price: $�00
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Rosh Slonim Yeshivah. 1948.
Various sizes, good condition.

Opening Price: $�00
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546

��5. דפים מפנקס בית הדין בארפוד 
- בחתימת הרב ה"בבא סאלי"

דפים מפנקסי בית הדין בעיר ארפוד )מרוקו(, 
מהשנים  הכתובה  התחייבויות  רישום  פנקס 

תרצ"ט-תש"י 1939-1950. 
סמחון,  יוסף  רבי  הדיינים  חתימות  עמוד  בכל 
הדיין  חתימת  הדפים  )באחד  חמו.  בן  דוד  רבי 
מהדפים  בחלק  תורגמאן(.  מאיר  רבי  המקובל 
ובחתימת  קדשו  יד  בכתב  הכתוב  על  אישור 
וחותמת רבי ישראל אבוחצירא )ה"בבא סאלי"( 
שכיהן באותן השנים כרב הראשי ואב בית הדין 

בארפוד וסביבותיה. 
האדמו"ר הקדוש רבי ישראל אביחצרא, ה"בבא 
לאביו   )1889( תר"ן  נולד בראש השנה  סאלי", 
הקדוש רבי מסעוד רבה של תאפיללת )מרוקו(, 
גאון  אביחצירא.  יעקב  רבי  האדמו"ר  של  בנו 
מנעוריו.  וטהור  קדוש  ובנסתר,  בנגלה  מופלג 
כרב  כיהן  יעקב.  רבי  זקנו  לאור מכתבי  הוציא 
ראשי של ארפוד וסביבותיה. בשנת תש"י עלה 
לירושלים, חזר למרוקו ולצרפת, ובשנת תשכ"ד 
מושבו  קבע  ישראל.  בארץ  והשתקע  עלה 
לביתו  נהרו  וטובים  גדולים  נתיבות.  בעיירה 
ונודע בישראל שמו. נפטר  וברכה,  לקבל עצה 
האדמורי"ם  הם  נכדיו   .)1984( תשמ"ד  בשנת 
המפורסמים לבית אבוחצירא שליט"א. ראה גם 

פריט 368.
גרוע.  מצב  ס"מ.   20  .)53 )מתוך  כתובים,  עמ'   25

ישראל  רבי  חתימות  קשים.  ועובש  רטיבות  פגעי 

ונמחקו  2 עמודים שנפגעו  3 עמודים. בעוד  ב  אבוחצירא 

מהרטיבות ניכרת חתימתו וכתב יד קדשו.

פתיחה: $�500

5��. Notebook Leaves from a 
Beit Din in Arpoud – Signed by 
the "Baba Sali" 
Notebook leaves from a Beit Din in 
Erfoud (Morocco), ledger for register-
ing Ketubah obligations from the years 
1931-1950.
On each page there are signatures of the 
Dayanim Rabbi Yosef Simchon, Rabbi 
David Ben Hamo. (On one page, signa-
ture of the Dayan Rabbi Meir Turgeman). 
On several pages, confirmation of the 
notes, written, signed and stamped by 
Rabbi Yisrael Abuhatzeira (the "Baba 
Sali") who served in those years and 
Chief Rabbi and Av-Beit-Din in Erfoud 
and its surroundings. 
The Holy Rebbe Yisrael Abuhatzeira, 
the "Baba Sali" was born in 1889 to his 
father the Holy Rabbi Masud Rabbi of 
Tafilalat (Morocco), son of Rabbi Ya'akov 
Abuhatzeira. An exalted Ga'on in both the 
revealed and hidden Torah, he was holy 
and pure from a young age. Published 
the letters of his grandfather Rabbi 
Ya'akov. Served as chief rabbi of Arpoud 
and its surroundings. In 1949 he arrived 
in Jerusalem, returned to Morocco and 
France, and in 1964 came to Eretz Yisrael 
and settled in Netivot. Many flocked to 
his house for council and blessings and 
he became famous all over Israel. Died in 1984. 
His grandchildren are the famous Abuhatzeira 
Rebbes. See also item 368.
25 written pages, (out of 53). 20cm. Poor con-
dition. Heavy moisture and moth damages. 
Signatures of Rabbi Yisrael Abuhatzeira on 3 
pages. His handwriting and signature can also be 
discerned on two of the damaged pages. 

Opening Price: $�500
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5�7. שטר שליחות לשד"ר רבי סלימאן 
מנחם מאני, להקמת בית חולים בחברון 

שטר שליחות, לשד"ר רבי סלימאן מנחם מאני, ]רבה 
הראשי של העיר חברון[, שנשלח לערי הודו וג'ין ]סין[. 

חברון, ]1910 בערך[. עברית ואנגלית. 
השטר עוסק באיסוף כספים לצורך הקמת בית חולים, 
אבל בתוך הדברים מסתתר הנושא המרכזי של המגבית 

- הצלת בחורים מגיוס לצבא הטורקי.
חתומים על השטר רבני העיר: רבי רבינו מאיר פראנקו 

ורבי רבינו חנוך חסון. שלש חותמות.
מעברם השני של הדפים רשימות רבות בכת"י: רשימת 
שונים  וחשבונות  שונות  לארצות  שנשלחו  מכתבים 

]חלקם חשבונות פרטיים[.
בבגדד  נולד  )תר"י-תרפ"ד(  מאני  מנחם  סלימאן  רבי 
לאביו רבי אליהו מני בעל "שיח יצחק". חתן רבי משה 
פירירה. כיהן כחבר בית דינו של ה"שדי חמד" ומילא 

את מקומו ברבנות חברון. 
ימינו  יד  )תרכ"ו-תרצ"א(,  פראנקו  מאיר  רבינו  רבי 
כרב  כיהן  דינו.  בית  ומדייני  חמד"  ה"שדי  של  ונאמנו 
אביו  של  בספרו  נדפסו  תורתו  מדברי  בחברון.  העדה 

"שערי רחמים" ובקבצי "תורה מציון" וב"המאסף". 
רבי רבינו חנוך חסון, נולד בחברון תרכ"ז, נרצח בפרעות 
תורתו  וחידושי  כתביו  את  הי"ד,  ואשתו,  הוא  תרפ"ט 

שרפו הפורעים.
2 דף, 30 ס"מ. מצב בינוני, קרעים מודבקים בקפלים ופגיח

עות קלות בשוליים.

פתיחה: $200

5�7. Letter Regarding 
Establishment of a Hospital in 
Hebron, Carried by the Emissary 
Rabbi Saliman Menachem Mani 
Letter carried by the emissary Rabbi Saliman 
Menachem Mani, [Chief Rabbi of Hebron], who 
was on mission in India and China. Hebron, 
[ca.1910]. Hebrew and English.
The letter deals with collecting funds for the es-
tablishment of a hospital, even though the main 
subject of the fundraising mission is hidden 
– to save young men from being recruited into 
the Turkish army. The rabbis of the city signed 
the bill: Rabbi Rabino Meir Franko and Rabbi 
Rabino Chanoch Chasson. Three ink-stamps.
On the back side of the leaves there are many 
handwritten notes: a list of letters sent to various 
countries and different bills [partly private bills].
Rabbi Saliman Menachem Mani (1850-1924) 
was born in Baghdad to his father Rabbi Eliyahu 
Mani, author of "Siach Yitzchak". Son-in-law 
of Rabbi Moshe Ferrara. Member of the Sdei 
Chemed's Beit-Din and his successor as Rabbi 
of Hebron.
Rabbi Rabino Meir Franko (1866-1930), faithful 
assistant of the "Sdeh Chemed" and one of the 
Dayanim in his Beit-Din. Served as Community 
Rabbi in Hebron. His Torah thoughts were 
printed in his father's book "Sha'arei Rachamim" 
and in "Torah Mi-Tzion" and "Ha-Meassef".
Rabbi Rabino Chanoch Chasson was born in 
Hebron in 1867, and was killed with his wife 
in the Hebron Massacre. The rioters burnt his 
writings.
2 leaves, 30cm. Fair condition, folding marks torn 
and taped, slight damage to borders.

Opening Price: $200

547
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5�8. מכתב מרבי שלמה אבן-דנאן
יהושע  לרבי  דנאן  אבן  שלמה  מרבי  שלומים,  אגרת 

אהרן אפריאט.
"... אחר שים שלום טובה מאהבה רבה... חליש ליבאי 
יודע  כת"ר  היה  ואם  חדא  אגרא  למיכתב  מצינא  ולא 
בצער שעבר עלי לתצ"פ ]לא תקום צרה פעמיים[, היו 
עפעפות עיניו נוטפות דמעות טיף להדי טיף. ואתמיהא 

לי מלתא איך מר לא שלח לי אגרא חדא...".
אזהרה  עם  המכתב  למשלוח  שם  רישום  לדף  מעבר 
את  ולפתוח  החרם  על  לעבור  שלא  תיבות(  )בראשי 

המכתב בדרך.
)תר"ח- מרוקו  רבני  מגדולי  דנאן,  אבן  שלמה  רבי 
ומקובל,  גאון  הצרפתי,  אליהו  רבי  תלמיד  תרפ"ט(, 
כיהן ברבנות בפאס וברבאט. בעל שו"ת אשר לשלמה. 
מקבל המכתב, "החכם השלם והותיק" רבי יהושע אהרן 
תרס"ב  נפטר  וקדוש.  חסיד  צפרו,  מחכמי  אפריאט, 

)1901( - ראה אודותיו חומר מצורף.
כתוב לרוחב הדף )15 ס"מ(. מצב טוב, סימני קיפול מכתב. 

פתיחה: $250

5�8. Letter by Rabbi Shlomo 
Iben-Danan 
Letter of greetings by Rabbi Shlomo Iben Danan 
to Rabbi Yehoshua Aharon Afriat.
Over the leaf appears the name of the addressee 
with warning not to break the boycott and not 
open the letter on its way to the receiver.
Rabbi Shlomo Iben Danan, leading Moroccan 
rabbi (1848-1930), disciple of Rabbi Eliyahu Ha-
Tzarfati, Kabbalist and Ga'on, served as Rabbi 
of Fez and Rabat. Author of Ashe Le-Shlomo 
Responsum. The receiver of the letter was the 
pious and holy Rabbi Yehoshua Aharon Afriat 
of Sefrou. Died in 1901 – see enclosed material.
Written widthwise (15cm). Good condition, 
folded letter marks.

Opening Price: $250

549

5�9. מכתב בהלכה מרבי עזוז בן מאמאן 
מחכמי פאס )מרוקו(

פאס.  מהעיר  מאמאן  ן'  עזוז  מרבי  הלכתית,  תשובה 
הנמען רבי רפאל מאמאן בעיר סאפרו )צפרו(. ]תק"צ 

בערך 1830?[.
המכתב בענין הגהה בלשון הסמ"ע חושן משפט סימן 
ק"מ ס"ק י"ז. בתוך הדברים מוזכר משי"ח ]מורי שיחיה[ 
רבי יעקב סירירו ]מגדולי חכמי פאס, נפטר תרי"א בן 
גם הגהת כת"י מהרב מהר"ש  פ"ב שנה[. הוא מעתיק 
אבן דנאן זלה"ה ]הקדמון[ שחיפש ומצא בחושן משפט 

עם הגהותיו. 
עם  לצפרו,  המכתב  למשלוח  שם  רישום  לדף  מעבר 
אזהרה )בראשי תיבות( שלא לעבור על החרם ולפתוח 

את המכתב בדרך.
רבי עזוז ן' מאמאן, חכם וסופר שטרות בפאס בסוף שנות 
הת"ק. )מלכי רבנן דף קב(. משפחת בן מאמאן במרוקו 

5�9. Halachic Letter by Rabbi 
Ezuz Ben Maman of the Sages of 
Fes (Morocco)  
Halachic response, by Rabbi Ezuz Maman of 
Fes. The addressee is Rabbi Raphael Maman of 
Sefrou. C. 1830?
The letter concerns a gloss. Rabbi Ya'akov Siriro 
is mentioned [a leading sage of Fes, died 1851 at 
the age of 82]. He also copies a gloss by Rabbi 
Harash Even Danan.
Over the leaf appears the name of the addressee 
in Sefrou, with warning not to break the boycott 
and not open the letter on its way to the receiver.
Rabbi Ezuz Maman, sage and bills counter in 
Fes in the 1740's. Ben Maman family in Morocco 
is regarded as descendants of the Rambam, 
Maman=Maimoni. The receiver of the letter: 
Rabbi Raphael Maman, (1810-1863) of Sefrou, 
holy ga'on, wealthy son in law of Rabbi Shmuel 
Elbaz – see enclosed material.
Written widthwise (18cm). Good condition, 
Folded letter marks.

Opening Price: $200

מקבל  מאמאן=מיימוני.  הרמב"ם,  כצאצאי  מתייחסים 
המכתב: רבי רפאל מאמאן, )תק"ע-תרכ"ג( מו"ץ בצפרו, 
גאון וקדוש, עשיר ומחזיק תורה )מלכי רבנן דף קו עמ' 

ב( חתן רבי שמואל אלבז - ראה אודותיו חומר מצורף. 
כתוב לרוחב הדף )18 ס"מ(. מצב טוב, סימני קיפול מכתב.

פתיחה: $200
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550. מכתב חשוב לתולדות הקהילות בארץ 
ישראל 

]שנות  ישראל.  מכתב שנשלח מאחת הקהילות בארץ 
התר"ס? 1910?[.

המכתב נשלח להרב "קנקן חדש מלא ישן... כמוהר"ר 
רי"ח שדה". מכתב בעל תוכן מענין לתולדות הקהילות 
בארץ ישראל. על עניני כספים וחלוקתם, עניני הקהילה, 
שוחטים, בתי כנסיות, חינוך ועוד. בתוך הדברים מסופר 
ירושלים,  וגאוני  "מרבני  בעבר  שקבלו  מכתבים  על 
ומלכם בראשם מרן מלכא... הראשון לציון", על ביקור 
נחמד  יאודה  ורבי  גאגין[  ]=אברהם  אג"ן  רבי  הרבנים 

בקהילתם ועוד. החותמים הם כנראה ראשי הקהילה.
רבי  ישראל  ארץ  שליח  הוא  המכתב  שמקבל  יתכן, 
תר"ס  בשנת  שיצא  )תרי"א-תש"ט(,  שרים  חיים  יוסף 
בשליחות כוללות חברון לארצות בבל פרס והודו. ראה 
אודותיו בספר "השליח הנודד", א' בן יעקב, ירושלים, 

תשמ"ב 1982.
דף כ-30 ס"מ. מצב טוב, סימני קיפול ומעט כתמים.

פתיחה: $200

551. מכתב בית דין הצדק אר"ץ
נשלח  צובה[,  ]ארם  ואגפיה  אר"ץ  הצדק  מב"ד  מכתב 

לבית הדין בחיפה. תרפ"ז )1927(.
החותמים:  לאשה,  מזונות  דמי  תשלום  בענין  המכתב 
ורבי  סוויד  רפאל  יצחק  רבי  מזרחי,  עזרא  משה  רבי 

עזרא יוסף ]עבאדי?[.
דף 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני, כתמי חלודה. 

פתיחה: $100

550. A Letter significant to the 
History of Communities in Eretz 
Yisrael  
Letter sent from one of the communities in 
Eretz Yisrael [ the 1910's?].
The letter was sent to "New vial of old wine… 
Rabbi Re'ach Sadeh". 
The contents of the letter is of significant 
interest to the history of the communities in 
Eretz Yisrael. Regarding financial matters and 
distribution of money, community matters, 
Shochatim, synagogues, education and more. 
The letter tells of letters recived in the past from 
"The great Rabbis of Jerusalem, headed by the 
King, the Rishon Litzion…". Also mentioned 
are the visit of Rabbi "Agan" [Avraham Gagin] 
and Rabbi Yehuda Nechmad in their commu-
nity and more. The signees are probably the 
heads of the community.
It is possible that the receiver of the letter is 
the Eretz Yisrael emissary Rabbi Yosef Chaim 
Shreem (1850-1949), who left in 1899 on a 
mission on behalf of Hebron Kollels to Iraq, 
Persia and India. See more about him in the 
book "Ha-Shaliach Ha-Noded", A. Ben Ya'akov, 
Jerusalem, 1982.
Leaf ca. 30cm. Good condition, folding marks 
and some stains.

Opening Price: $200

551. Letter from Beit-Din of 
Allepo  
Letter from Beit-Din Aram Zobah sent to Beit-
Din in Haifa. 1927.
Letter is about payment of alimony to a woman, 
signed by: Rabbi Moshe Ezra Mizrachi, Rabbi 
Yitzchak Rafael Swed and Rabbi Ezra Yosef 
[Abadi?].
Leaf, 22cm. Good-fair condition. Foxing.

Opening Price: $100

551
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553

552

552. מכתבי בית הדין ארם צובה
צובה[,  ]ארם  ואגפיה  אר"ץ  שני מכתבים מב"ד הצדק 

שנשלחו לבית הדין בחיפה. תרצ"ה תרצ"ו )1935(.
נסע  הבעל  צובא,  לזוג מארם  גירושין  בענין  המכתבים 
לחיפה ואשתו בביירות. החותמים: הרב הראשי רבי משה 
ציון לאנידו, רבי עזרא חמווי. רישום  עזרא מזרחי, רבי 

בכת"י בחתימת רבי אליהו ריינה הרב הראשי בחיפה.
המכתב השני אינו בכ"י אלא העתקת נייר קופי.
2 דף, 27.5 ס"מ. מצב בינוני, כתמי רטיבות וחלודה.

פתיחה: $180

552. Letters from Beit-Din of 
Aleppo   
Two letters from Beit-Din of Aleppo region, 
sent to Beit-Din in Haifa.(1935).
Letters concerning divorce of a couple from 
Aleppo, the husband went to Haifa and his wife 
was in Beirut. Signed by Chief Rabbi Moshe 
Ezra Mizrahi, Rabbi Zion Laniado, Rabbi Ezra 
Hamawe. Handwritten inscriptions signed by 
Rabbi Eliyahu Rayna, Chief Rabbi of Haifa.
Second letter is a carbon copy.
2 pages, 27.5cm. Fair condition, foxing and mois-
ture stains.

Opening Price: $180

553. הספד רבי שלום לופס על פטירת אמו
כת"י, הספד "לפקודת השנה של אמי... חנה, נלב"ע ז"ך 

אייר תש"ו". ירושלים, תש"ז 1947.
)תרס"ד- לופס  שלום  רבי  הקדוש  הגאון  הוא  הכותב 
יעקב  רבי  המקובל  לאביו  צובה  בארם  נולד  תשנ"ה(, 
לופס. בשנת תרע"ג עלו לירושלים. היה מגדולי חכמי 
ישיבת פורת יוסף. כיהן ברבנות עכו כיובל שנים, נודע 
בגדולתו בתורה וביראת שמים. הוציא ספרים לחיזוק 

תפילה כהלכתה עם הנץ החמה.
קלות  פגיעות  עם  יבש,  נייר  בינוני,  מצב  ס"מ.   21 כ  דף,   3

וכתמי חלודה. נתונים בהדבקת לימינציה לשימור.

פתיחה: $300

553. Eulogy of Rabbi Shalom 
Lofes for his Mother   
Handwritten manuscript, Jerusalem, 1947.
The writer is the holy Ga'on Rabbi Shalom Lofes 
(1904-1994), born in Aleppo, son of Rabbi 
Ya'akov Lofes. In 1912 they arrived in Jerusalem. 
Was a leading sage in Yeshivat Porat Yosef. Served 
in the rabbinate in Acre for about fifty years, and 
was well known as a scholar. Published books to 
encourage praying at sunrise.
3 leaves, about 21cm. Fair condition, dry paper, 
slight damages and foxing placed in plastic lami-
nation for preservation.

Opening Price: $300
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�55. מכתבי בתי-דין - בענין זיוף צוואה
ישראל  ורבי  עראקי  חיים  שלמה  מרבי  עדות  מכתבי 
יחיא מדינה )בני העדה התימנית(. קיום בית דין צדק 
בירושלים, בחתימת הרבנים וחותם בית דינם: רבי משה 
יצחק  ורבי  רובין  ליב  מרדכי  רבי  וואלענשטיין,  נחום 

פרענקיל. ירושלים, תר"פ )1920(.
מכתבים בענין צוואת ירושה מבעל לאשתו, שנעשתה 
שלא כדין )ע"י מר דוד ילין(. לאחר שהרבנים פסלו את 
תוקף הצוואה, הביאה האשה שטר מזויף בחתימת עדי 

שקר.
וקרעים  קיפול  סימני  בינוני,  טוב  מצב  ס"מ.   27 דף 

מודבקים.

פתיחה: $120

55�. Letters from Rabbinic 
Courts – Regarding Forgery of 
Will 
Letter of testimony from Rabbi Chaim Araki 
and Rabbi Yisrael Yichya Medina (of the 
Yemenite community). From a rabbinic court 
session held in Jerusalem, signed by the rabbis 
participating and stamped with the ink-
stamp of the Beit Din: Rabbi Moshe Nachum 
Wallenstein, Rabbi Mordechi Leib Rubin and 
Rabbi Yitzchak Frankel. Jerusalem, (1920).
Letters regarding (inheritance) will which hus-
band left for wife, which was written not accord-
ing to law (by Mr. David Yellin). After the rabbis 
proclaimed the will invalid, the woman procured 
a forged document signed by false witnesses.
One page, 27cm. Good-fair condition, with fold-
ing marks and restored tears.

Opening Price: $120

555. רבי יצחק אביחצירא ה"בבא חאקי" 
– שלושה פריטים

1. מכתב המלצה על נייר מכתבים רשמי של רבי יצחק 
וחותמתו.  ידו  חתימת  עם  רמלה-לוד,  רב  אביחצירא, 

תשכ"א.
2. תעודת נשואין חתומה בחתימת ידו של רבי יצחק 

אביחצירא. רמלה, ]תשי"ג[ 1953.
3. ספר ויאמר שאול, תוניס, תרצ"א. )ההדפסה נפסקה 
ל  הקדשה  פתק  מודבק  הכריכה  על  הספר(  באמצע 

"לאדונינו מורינו ורבינו כמוהר"ר יצחק אביחצירא".
האדמו"ר הקדוש רבי יצחק אביחצירא )תרנ"ה-תש"ל(, 
ה"בבא  של  אחיו  במרוקו,  אביחצירא  בית  מאדמור"י 
סאלי" שאף אותו כינו בשם ה"בבא חאקי". כיהן ברבנות 

במרוקו ולכשעלה לא"י רבה הראשי של רמלה ולוד. 

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180

555. Rabbi Yitzchak 
Abuchatzeira The "Baba Khaki" 
– Three Items 
1. Letter of recommendation on official statio-
nery by Rabbi Yitzchak Abuchatzeira, Rabbi of 
Ramla-Lod, with his signature and ink-stamp. 
1961.
2. Marriage certificate signed by Rabbi 
Yitzchak Abichatzeira. Ramla, 1953.
3. Sefer Vayomer Shaul, Tunisia, 1931. (print-
ing was stopped in the middle of the book) a 
dedication note is pasted to the binding "for…
Yitzchak Abichatzeira".
Rebbe Yitzchak Abuchatzeira (1891-1970), of 
Abichatzeira family of Rebbes in Morocco, 
brother of the "Baba Sali" who was named "Baba 
Khaki". Served in the rabbinate of Morocco and 
when he made aliya to Eretz Yisrael he served 
as chief rabbi of Ramla-Lod.
Various sizes and conditions.

Opening Price: $180

554555
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�55. קופת רחל אמנו - תקנות שד"ר 
ירושלים בתימן 

"קופת רחל אמנו ע"ה - לעיר הקודש ירושלם", שטר 
גבאים  ומינוי  צרה,  או  שמחה  בעת  לתרומות  תקנות 
לקופה בבית הכנסת של בית עמר]ם[. בחתימת השד"ר 

רבי משה חיים סא"ג.
יבוא מאת  לא  הקופה לשד"ר אשר  זאת  ליתן  "ואסור 
הרבנים ראשי הועד והרש"ל והרב יוסף אהרן בן הרב 

מרדכי מיוחס מעיה"ק ירושלם".
הארון,  יחיא  סעיד,  יחיא  הרבנים:  הממונים,  הגבאים 

מחפוץ יוסף.
דף 23.5 ס"מ. מודבק על כריכת ספר. מצב גרוע, פגעי עש 

וכתמים.

פתיחה: $120

55�. Kupat Rachel Imeinu 
– Regulations of the Emissary 
from Jerusalem in Yemen  
"Kupat Rachel Imeinu – for the Holy City 
Jerusalem", regulations for donations for a 
time of joy or of trouble, and appointment of 
managers for the Kupa in the synagogue of Beit 
Amr[am]. Signed by the emissary Rabbi Moshe 
Chaim Sa"g.
The appointed managers: Yichye Said, Yichye 
Haroun, Machfuz Yosef.
Leaf 23.5cm. Pasted to a book cover. Poor condi-
tion, moth damages and stains.

Opening Price: $120

557. הרב עובדיה יוסף – מכתבי המלצה 
עובדיה  רבינו  הראשל"צ  בחתימת  מכתבי-המלצה   4
יוסף שליט"א, על נייר-מכתבים רשמי "הראשון לציון 
תשס"א,  ירושלים,  התורה".  חכמי  מועצת  ונשיא 

תשס"ב, תשס"ו ]2001, 2002, 2006[.
או  חולים  עבור  בנדיבות  לתרום  המלצות  במכתבים 

עניים.
בארבעתם חתימת הרב עובדיה יוסף בעט, בשניים גם 

חותמת הרב.
24.5 ס"מ. מצב טוב מאד. סימני-קיפול.

פתיחה: $2�0

557. Rabbi Ovadia Yosef – Letters 
of Recommendation  
4 Letters of recommendation signed by the 
Rishon Le-Zion Rabeinu Ovadia Yosef Shalit"a, 
on official stationery of "The Rishon Litzion 
and President of Mo'etzet Chachmei HaTorah". 
Jerusalem, 2001, 2002, 2006.
The letters concern recommendations to donate 
generously to the sick and the poor.
The four letters are signed by Rabbi Ovadia 
Yosef in pen, two are also stamped with the 
rabbi's ink-stamp.
24.5cm. Very good condition. Folding marks.

Opening Price: $2�0

556557
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558559

קהילות, מחקר ושונות
Communities, Research and Various

558. History of the Jews of 
Krakow, Lublin and Lask  
1. History of the Jews of Lublin, by Rabbi 
Shlomo Baruch Nissenboym. Lublin, 1899. 
"History of the Ge'onim… of our city".
2. Luchot Zikaron, by Rabbi Chaim Doberish 
Feidberg of Krakow. Frankfurt am Main, 
1904."History of the Rabbis of Krakow… from 
mid Third Century to Our Days".
3. The City of Lask and Its Sages, by Rabbi 
Pinchas Zelig, Lodz, 1926. "History of the Jews 
in Lask from Its First Days to This Day".
Various sizes and conditions.

Opening Price: $120

558. תולדות יהודי קראקוב, לובלין ולסק
ניסעז ברוך  שלמה  רבי  בלובלין,  היהודים  1. לקורות 
נבוים. לובלין, תר"ס 1899. "ציונים לנפשות של גאוני 

גדולי ופרנסי עירנו וקצת מתולדות חייהם". 
פיעדבערג  דובעריש  חיים  רבי  זכרון,  2. לוחות 
"תולדות   .1904 תרס"ד  דמיין,  פרנקפורט  מקראקא. 
רבני העיר קראקא, קורות חכמיה, פרנסיה וטובי העדה 

מאמצע המאה השלישית עד ימינו אלה". 
תרפ"ו  לודז',  זליג.  פנחס  רבי  וחכמיה,  ַלסק  3. עיר 
1926. "תולדות קהלת ישראל אשר בעיר ַלסק והחכז

מים הצדיקים שהיו בה מיום הוסדה עד היום הזה". 
גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $120

559. Collection of Community 
Books  
1. Mazkeret Paks, History of the Holy 
Community of Paks from its foundation until 
its destruction, by Rabbi S.B. David Sofer. 
Jerusalem 1962. 3 volumes.
2. Megillat Polin, Jewish Community Series. 
Published by "Yad Yahadut Polin". Jerusalem 
Tel-Aviv 1966-1967, 3 volumes
3. Zichron Kedoshim LeYehudey Carpators-
Marmarush, by Shlomo Rozman. 1968.
�. Hungarian Yeshivot in their glory and de-
struction, by Avraham Fuchs. Jerusalem, 1978. 
The Yeshivot of Slovakia, Hungary, Transylvania, 
Carpathians, Marmarush and Burgland.
5. Pietrikov Tribolensky and Surroundings – 
Memorial Book, by Yaakov Meltz and Naphtali 
(Lavie) Lau. Tel-Aviv 1965.

Opening Price: $180

559. אוסף ספרי קהילות
פאקש  הקדושה  הקהלה  ימי  דברי  פאקש,  1. מזכרת 
מיום הוסדה ועד חורבנה, רבי ש"ב דוד סופר. ירושלים, 

תשכ"ב ]1962[. ג' כרכים. 
2. מגילת פולין, סדרת קהלות ישראל. הוצאת "יד יהדות 
פולין". ירושלים-תל-אביב, תשכ"ו-תשכ"ז 1966-1967. ג' 

כרכים: אוזרקוב; אוסטרוב מאזובייצק; אוסטראה. 
ליהודי קרפטורוס-מרמורש, שלמה  3. זכרון קדושים 

רוזמן. תשכ"ט 1968. 
4. ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן, אברהם פוקס. 
הונגריה,  סלובקיה,  ישיבות   .1978 תשל"ט  ירושלים, 

טרנסילבניה, קארפטורוס, מרמורש ובורגלנד. 
5. פיוטרקוב טריבולנסקי והסביבה – ספר זכרון, יעקב 

מלץ ונפתלי )לביא( לאו. תל-אביב, תשכ"ה.

פתיחה: $180
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5�0. סדר חנוך בית הכנסת החדש 
באנסכדה – אמשטרדם, תרפ"ט

סדר חנוך בית הכנסת החדש וספר תורה חדש בק"ק 
ענסחעדע ]אנסכדה[. אמשטרדם, ]תרפ"ט[ 1928.

תפילה  כולל  הכנסת,  בית  לחנוכת  ומזמורים  תפלות 
וילהל המלכה  גברתנו  את  ויגדל...  "וירומם  זלמלכות 

מינה..." ושיר הדלקת נר של חנוכה. עברית והולנדית 
עמוד מול עמוד.

23.5 ס"מ, 21 עמ'. מצב טוב.

פתיחה: $120

5�0. Inauguration of New 
Synagogue in Enschede – 
Amsterdam, 1928
Inauguration of new synagogue and a Torah in 
Enschede community. Amsterdam, 1928.
Prayers in honor of the new synagogue includ-
ing prayer in honor of Queen Wilhelmina and a 
song for lighting the Chanuka candles. Hebrew 
and Dutch on facing pages.
23.5cm, 21 pages. Good condition.

Opening Price: $120

5�1. זמני-תפילה – צעירי אגודת ישראל 
בברטיסלבה, תרצ"ח

]תרצ"ח  ברטיסלבה,  ישראל.  אגדת  צעירי  תפלה,  זמן 
.]1938

התפילה  שעות  ובו  ישראל  אגודת  צעירי  של  עלון 
זבשבוע פרשת שלח לך ומספר פרסומים נוספים הנוג

עים ללימוד תורה, ש"ס והדף היומי, דרשת רבי ישראל 
אשר קאראלי ועוד.

]4[ עמ', 23 ס"מ. מצב בינוני.

פתיחה: $100

5�1. Prayer-times – Tzeirei 
Agudat Yisrael in Bratislava, 1938 
Prayer times, Tzeirei Agudat Yisrael in 
Bratislava, 1938.
Leaflet of Tzeirei Agudat Yisrael with prayer 
times for the week of Parshat Shlach Lecha, 
and a few other publications concerning Torah 
studies, Talmud and Daf Yomi, Derasha of 
Rabbi Yisrael Asher Karali and more.
[4] pages, 23cm. Fair condition.

Opening Price: $100
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5�3. אגודת ישראל – חוברת עם מאמרים 
מאת יעקב רוזנהיים, תרע"ט

שני   .Der zusammenschluss der thoratreuen
מאמרים מאת יעקב רוזנהיים. הוצאת אגודת ישראל, 

ציריך, ]תרע"ט 1919[.
המאמר הראשון "מה רוצה אגודת ישראל?" – דברים 
בקטוביץ  ישראל  אגודת  של  היסוד  בועידת  שנשא 
ישראל  "אגודת  נקרא  השני  המאמר  תרע"ב;  בשנת 

כארגון בין-לאומי". גרמנית.
מפז  )1870-1965 )תר"ל-תשכ"ה רוזנהיים  יעקב   רבי 
ריכוז  על  ישראל, האחראי  אגודת  רנקפורט, ממייסדי 
רבות  פעמים  וכיהן  האורתודוכסים  התאחדות  ענייני 

כנשיא אגודת ישראל. 
מקומטות.  הדפים  פינות  טוב.  מצב  ס"מ.   23 עמ',   ]2[  ,18

עטיפה מוכתמת. 

פתיחה: $120

5�3. Agudat Yisrael – Booklet of 
Articles by Jacob Rosenheim, 1919  
Der zusammenschluss der thoratreuen. Two 
articles by Jacob Rosenheim. Published by 
Agudat Yisrael, Zurich 1919.
The first article is "What does Agudat Yisrael 
Want?" – his speech from the founding confer-
ence of Agudat Yisrael in Katovitz in 1912; the 
second article is called "Agudat Yisrael as an 
Iternational Oganization". German.
Rabbi Jacob Rosenheim (1870-1965) of 
Frankfurt was a founder of Agudat Yisrael;  was 
responsible for assembling the Orthodox asso-
ciations and served many times as president of 
Agudat Yisrael.
18, [2] leaves, 23cm. Good condition. Creased 
corners. Stained cover.

Opening Price: $120

5�2. על השמינית – אמשטרדם, תרפ"ו – 
לא ידוע 

על השמינית, חוברת במלאת 25 שנים לאגודת "ברית 
קדש". אמשטרדם, 1926 ]תרפ"ו[. 

בגוף  מוהל;  של  כלים  איור  עם  ושער-מעטפת  שער 
החוברת מכתבי-ברכה לרגל יום השנה ובסופה רשימת-

שמות של מוהלים בהולנד. הולנדית ועברית.
וקמטים  23 עמ', 24 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים. קרעים 

בדפים ובעטיפה. 

זלא מופיע בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה ואצל וינו
גרד ורוזנפלד.

פתיחה: $100

5�2. Al Hashminit – Amsterdam, 
1926 – Unknown  
Al Hashminit – a booklet written in honor of 
25 years to the founding of the Brith Kodesh 
Association. Amsterdam, 1926.
Title-page and dust-jacket have an illustration 
of tools used by a Mohel – a ritual circumciser, 
with illustration of Mohel's tools. The booklet 
itself has letters of congratulation in honor of 
the anniversary, and at the end, a list of Mohels 
in Holland. Dutch and Hebrew.
23 pages, 24cm. Good condition. Few stains. 
Leaves and jacket have tears and stains.
Does not appear in Bibliography Institute CD 
nor in Winograd Rosenfeld.

Opening Price: $100

563 562
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��5. אחרי שהיינו באסיפה – הונגריה, 
תרס"ה – חינוך בקהילות האורתודוכסיות

עמרם  רבי  לאלקים...  גדולה  באסיפה  שהיינו  אחרי 
פישר. ]פאקש[, הונגריה, ]תרס"ה 1905[. 

בקהילות  מוסדות-חינוך  להקמת  הקורא  קונטרס 
האורתודוכסיות.

נדפס ללא שער וללא כותרת. 
]8[ עמ', 22 ס"מ. מצב טוב. עבר שיקום מקצועי. 

פתיחה: $120

5��. "In Following the 
Conference" – Hungary 1905 – 
Education in the Orthodox 
Communities  
"In Following the Conference"…Rabbi Amram 
Fischer. Hungary, 1905. 
Booklet calling to establish education-institutes 
in the Orthodox communities.
Printed without title-page or title.
[8] pages, 22cm. 
Good condition. Professionally restored.

Opening Price: $120

5�5. חגיגת יום-הולדת הקיסר וילהלם 
הראשון בבי"כ באלטונה, תרנ"ז

Programm für die Centenar-Feier des 
Geburtstages Sr. Maj. des hochsel Kaisers 
und Königs Wilhelm I. in der Synagoge des 
Hochdeutschen Isr.-Gemeinde. 
הראשון  וילהלם  לקיסר  ההולדת  יום  חגיגת  תכנית 
בבית-הכנסת של הקהילה הגרמנית-יהודית באלטונה. 

אלטונה, אדר ב' תרנ"ז, מארס 1897. 
החגיגה נערכה במלאת 100 שנה להולדתו של הקיסר 
פרקי  קריאת  וכללה  פטירתו(  לאחר  שנים  )ותשע 
ותפלה  הקיסר  לזכר  רחמים  מלא  אל  תפלת  תהלים, 

לשלום המלכות )הנותן תשועה(. עברית וגרמנית.
]4[ עמ', 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים כהים. 

פתיחה: $200

5�5. Birthday Celebration in 
Honor of Kaiser Wilhelm I In a 
Synagogue in Altoona, 1897  
Programm für die Centenar-Feier des 
Geburtstages Sr. Maj. des hochsel Kaisers 
und Königs Wilhelm I. in der Synagoge des 
Hochdeutschen Isr.-Gemeinde.
Program of birthday celebration for Kaiser 
Wilhelm the First in the synagogue of the 
Jewish-German community in Altoona. 
Altoona, March 1897.
The celebration took place on the 100th birthday 
of the Kaiser (nine years after he passed away) 
and included reading Psalms, the prayer El 
Maleh Rachamim to commemorate the Kaiser 
and a prayer for the Kingdom. Hebrew and 
German.
[4] pages, 21cm. Good condition. Dark stains.

Opening Price: $200
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��5. ספרי ביבליוגרפיה ומחקר
תבל  ארצות  בכל  שנדפסו  הגדות-פסח  1. רשימת 
 ,)1500-1900 )ר"ס-תר"ס  שנה  מאות  ארבע  במשך 

שמואל בן ירמיהו ווינער. פטרבורג, תרס"א 1901.
2. ביבליוגרפיה של הגדות פסח מראשית הדפוס ועד 

היום, אברהם יערי. ירושלים, תשכ"א.
3. הגדות של פסח שנדפסו עד שנת תר"ס – מלואים 
"הערות  דף  עם  כרוך  יערי.  אברהם  ווינער,  לרשימת 

אחדות ל'קונטרס-הגדות" מאת אברהם יערי.
ויערי(,  ווינער  לרשימות  )מלואים  4. אגד-הגדות 
אברהם דוקר. שני פרסומים נפרדים כרוכים עם לקוטי 

בתר לקוטי, אברהם יערי.
ראשון  )חלקים  המזרח  בארצות  העברי  5. הדפוס 
ושני( כרוכים עם: רשימת ספרי לאדינו בבית הספרים 
1934, תרצ"ז  ירושלים, תרצ"ד  יערי,  הלאומי. אברהם 

1936 ות"ש 1940.
6. דגלי המדפיסים העבריים מראשית הדפוס העברי 
ועד סוף המאה התשע-עשרה, אברהם יערי. ירושלים, 

תש"ד ]1944[. 
7. ספר החסידות – מאה צדיקים – תולדות וכתבים, 

יצחק ורפל. תל-אביב, תש"ז. 
8. תעלומת ספר – ספר חמדת ימים מי חיברו, אברהם 

יערי. ירושלים, תשי"ד.
ספרות  של  ביבליוגרפיה   - התשובות  9. קונטרס 

השו"ת, בועז כהן. בודפשט, תר"ץ.
מחירים  ורשימות  ספרים  רשימות   – 10. קטלוגים 

ירוש מקורות,  ספרית  נדירים.  עבריים  ספרים  זשל 
של  קטלוגים  עותקים.  במאתיים  נדפס  תשכ"ח.  לים, 
דיינארד.  אפרים  שערך  ורשימה  ואהרמן  את  במברגר 

שני כרכים.
ישראל  ביבליוגרפיים,  מאמרים   – ספרים  11. גנוזות 

מהלמן. ירושלים, תשל"ו.

 גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $300

5��. Books of Bibliography and 
Research  
1. List of Passover Haggadot printed around the 
world over the course of 400 years (1500-1900), 
Shmu'el ben Yirmiyahu Weiner. Peterburg, 1901.
2. Bibliography of Passover Haggadot from the 
beginning of the printed era through the pres-
ent, by Avraham Ya'ari. Jerusalem, 1961.
3. Passover Haggadot printed until 1900 – sup-
plements to Weiner's list, by Avraham Ya'ari. 
Bound with "Some notes to Kuntress Haggadot 
by Avraham Ya'ari.
�. Egged-Haggadot (supplements to Weiner 
and Ya'ari's lists), by Avraham Ducker. Two 
separate publications bound with Likutei Bitar 
Likutei, by Avraham Ya'ari.
5. The Hebrew Print in the Orient (first and 
second parts) bound with: List of Ladino Books 
in the Hebrew National Library. Avraham 
Ya'ari, Jerusalem, 1934, 1936 and 1940.
�. Hebrew printers marks from the beginning 
of the Hebrew print through the end of the 19th 
century, by Avraham Ya'ari. Jerusalem, 1944.
7. Sefer Hachasidut – Me'ah Tzadikim – History 
and Writings. Yitzchak Worfel. Tel Aviv, 1947.
8. Ta'alumat Sefer – Who Wrote the Book 
Chemdat Yamim? Avraham Ya'ari. Jerusalem 
1954.
9. Kuntress Hat'shuvot – Bibliography of the 
Responsum Literature, Boaz Cohen. Budapest, 
1930.
10. Catalogues – list of books and prices of 
Hebrew books. Mekorot Library, Jerusalem, 
1968. Printed in 200 copies. Catalogues of 
Bamberger and Wahrman, and list edited by 

566

Efraim Dainard. Two volumes.
11. G'nuzot S'farim – Bibliographic essays, 
Israel Mehlman. Jerusalem, 1976.
Varying sizes, good to very good condition.

Opening Price: $300
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5�7. רשימות ספרים ישנים – אלג'יר ומינכן
ר' אברהם בוכבזא ]בוקובזה[  1. רשימת הספרים של 
 .Catalogue De Abraham Boukabza הי"ו.  וחברו 
נומרו 2, התרמ"ו. אלג'יר. לא מופיע בתקליטור מפעל 

הביבליוגרפיה ואצל וינוגרד ורוזנפלד.
2. רשימת ספרים ישנים, הנמצאים לקנות בבית מסחר 
]בעל  ראבינאוויטץ  נטע  רפאל  ]רבי[  של  הספרים 

"דקדוקי סופרים"[. מינכן, תרמ"ז ]1887[.
3. רשימת ספרים ישנים הנמצאים לקנות בבית מסחר 
מינכן,  ראבינאוויטץ.  נטע  רפאל  ]רבי[  של  הספרים 
הביבז מפעל  בתקליטור  מופיע  לא   .]1889 ]תרמ"ט 

ליוגרפיה ואצל וינוגרד ורוזנפלד.
גודל משתנה, מצב בינוני עד טוב. כריכות לא מקוריות.

פתיחה: $200

5�8. קטלוג הוצאת שלמה בילפורטי – 
ליוורנו, תרפ"ו 

שלמה  הוצאת  תפלות,  וספרי  חכמה  ספרי  רשימת 
בילפורטי וחברו. ליוורנו, תרפ"ו ]1926[. 

רשימת-ספרים, פקסימיליות של חלקם וכן תמונות של 
מכונות בית הדפוס, "עושים בו מלאכה מאה פועלים, 
יוצאים ממנו כאלף ספרים ביום אחד". בראש ובתחתית 
ציור  לאחר השער  ומנורה.  דוד  מגן  עיטורי  העמודים 
מפת העולם וכיתוב "ספרי הוצאת בילפורטי נדרשים 

בכל העולם". 
אדום,  בצבעים  מרשים  ואיטלקי  עברי  שער-מעטפת 

צהוב וזהב. 
וקרועה.  מנותקת  מעטפת  בינוני.  מצב  ס"מ.   17 דף,   ]16[

נזקי-עש קלים. 

פתיחה: $100

5�7. List of Antique Books – 
Algeria and Munich  
1. Catalogue de Abraham Boukabza – List 
of Abraham Boukabza's books. No.2, 1886. 
Algeria. Not listed in Bibliography Institute CD 
nor in Winograd Rosenfeld.
2. List of antique books, sold in the bookstore 
of [Rabbi] Refoel Nota Rabinowitz [Author of 
Dikdukei Sofrim]. Munich, [1887].
3. List of antique books, sold in the bookstore 
of [Rabbi] Refoel Nota Rabinowitz. Munich, 
1889. Not listed in Bibliography Institute CD 
nor in Winograd Rosenfeld CD.
Varying sizes, fair through good condition. Not in 
Original Bindings.

Opening Price: $200

5�8. Shlomo Belforte Publishing 
House Catalogue – Livorno, 1926  
List of prayer books and scholarly books, 
Shlomo Belforte and his partner publishing 
house, Livorno, 1926.
List of books, whole and partial facsimiles, and 
photographs of the printing press, "where one 
hundred workers are busy and printing one 
thousand books per day". On top and on bottom 
of the pages illustrations of Stars of David and a 
Menorah. Following the title-page is a drawing 
of the world's map with the writing "Belforte 
books are in demand around the world".
Impressive title-jacket in Hebrew and Italian 
printed in red, yellow and gold.
[16] leaves, 17cm. Fair condition. Jacket detached 
and torn. Slight moth damages.

Opening Price: $100
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5�9. מעשה טוביה – ויניציאה, תס"ז
מעשה טוביה, אסטרונומיה ומחקר, רפואה ואנטומיה, 
 .]1707 ]תס"ז  ויניציאה,  הרופא.  כ"ץ  טוביה  מרבי 

מהדורה ראשונה.
של  פורטרט  לשער  מעבר  רבים,  ותרשימים  ציורים 
המחבר. הסכמת רבי דוד אופנהיים ורבני ונציה. שירי 

תהילה למעלת המחבר והספר.
חותמות מסטרא ובלועזית.  בעברית  בעלים  זחתימות 

זניץ. הגהות רבות בכת"י בעברית ובלועזית. רישומים 
בכת"י בדף הכריכה.

]6[, קנח דף. מצב בינוני, בדף השער הראשון )עם הפורטרט( 

בלויים,  ראשונים  דפים  מקצועי.  באופן  משוקמים  קרעים 

עור  כריכת  צבעוני.  דפים  חיתוך   .)3-4( חסרים  דפים  שני 

מקורית, בלויה וקרועה.

פתיחה: $500

5�9. Ma'aseh Tuvia – Venice, 1707  
Ma'aseh Tivia, on Astronomy and Research, 
Medicine and Anatomy, by the doctor Rabbi 
Tuvia Katz. Venice, [1707]. First edition.
Many drawings and diagrams; on verso of title-
page there is a portrait of the author. Contains 
approbation of Rabbi David Oppenheim and 
Rabbis of Venice.
With odes in praise of the author and the book.
Owners' signatures in Hebrew and other lan-
guages. Ink-stamps from Setraznitz. Many 
handwritten glosses in Hebrew and other lan-
guages. Handwritten notes on the cover-page.
[6], 158 leaves. Fair condition, on the first title-
page (with the portrait) there are professionally 
restored tears.
The first leaves are worn, two leaves are missing 
(3-4). Colorful cutting of pages. Original cloth 
binding, worn and torn.

Opening Price: $500

570. ספרי תכונה
מחשבת  מלאכת  מספר  שני  חלק   – מדות  1. ברורי 
לרבי אליהו צאהלין. ברלין, תקכ"ה 1765. שער נפרד, 

איורים גיאומטריים.
פרשבורג,  שלזינגר.  דוד  ישראל  רבי  למועד,  2. חזון 
]תר"ג[ 1843. אסטרונומיה, עיבור שנים וחישובי הלוח. 
3. יסודי חכמת הטבע הכללית – ספר המנוחה והתנוז
וילנה, תרכ"ז 1867. 605  עה, רבי צבי הירש רבינוביץ. 

איורים.
או  וההפרדה  והמדע, ספר ההרכבה  4. אוצר החכמה 
חכמת הכעמיע, רבי צבי הירש רבינוביץ. וילנה, תרל"ו 
1876. חלק שני של "יסודי חכמת הטבע הכללית". 185 

איורים. 

גודל משתנה, מצב בינוני-טוב.

פתיחה: $150

570. Astronomy Books  
1. Berurei Midot - Second part of the book 
Melechet Machshevet by Rabbi Elihayu 
Tzehelin. Berlin, 1765. Separate title-page, geo-
metric illustrations.
2. Chazon Limo'ed, Rabbi Israel David 
Shlesinger. Pressburg, 1843. Astronomy, leap 
years and calculations of the calendar.
3. Fundamentals of Science – Sefer Hamenucha 
Vi'ha'tnua, by Rabbi Tzvi Hirsh Rabinowitz. 
Vilna, 1867. 605 illustrations.
�. Otzar Hachochma Vihamada, Sefer 
Haharava Vihahafrada or Chochma Hachimia, 
by Rabbi Tzvi Hirsh Rabbinowitz. Vilna, 1876. 
Second part of Yesodei Chochmat Hateva 
Hac'lalit. 185 illustrations.
Varying sizes, fair-good condition.

Opening Price: $150

571. מסע בחצי האי קרים / מלחמת קרים 
– אפרים דיינארד, תרל"ט-תר"ם

של  הראשונים  מספריו  אחד,  בכרך  ספרים  שלשה 

569
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572. שני פנקסי-בולים – קרנות חירום 
וצדקה לאיסוף מצות 

פרייע  גרויסע  די  פאר  פָאנד  מצה  1. עמוירדזשענסי 
תויות  שתי   .]?1954 ]תשי"ד  ירושלים  אין  קיטשען 
במעטפת-נייר(  נתונות  משוננות,  )לא  בולים  דמויות 
עבור תרומה של 50 סנט, קרן-חירום של ישיבת "חיי 
עולם" בניו-יורק לאיסוף מצות עבור "המטבח החופשי 

הגדול" בירושלים. תצלום ילדים מסביב לשולחן.
2. מצה פָאנד, פנקס תויות דמויות בולים בערך של 25 
סנט, "קרן הצדקה הגדולה ]לאיסוף[ מצות". באנגלית 
וביידיש נכתב: "לכבוד ימי הפסח הקרבים ובאים, עזרו 
חסרי-מזל  ויתומים  עניים  רבנים  למאות  לספק  לנו 

מצות ובגדים, עזרו לנו להציל את עתיד היהדות!". 
היה  לא  דף(,  בכל  בולים   4( דפים   10 כולל  שלם,  פנקס 

בשימוש. נזק רטיבות קל למעטפת הנייר.

10 ס"מ, מצב טוב מאד. 

פתיחה: $280

571. Journey in the Crimean 
Peninsula / Crimean War – Efraim 
Dainard, 1879-1880  
Three books bound together, of the first books 
written by the author and historian Efraim 
Dainard.
1-2. Journey in the Crimean Peninsula. 
Warsaw, 1879. "My journeys in the Crimean 
Peninsula and view of Tiberius…" First and 
second parts are bound together. The second 
part was printed in 1880.
3. The Crimean War, Warsaw, 1879. Contains 
account of the war over the fortified city of 
Sebastopol in 1853-1856.
Ephraim Deinard (1845-1930) historian writer 
and polemicist, his books aroused much criti-
cism. Deinard was considered a provocative 
writer, writing with no inhibitions about con-
troversial topics.
116; 44 pages; 98, [2] pages. 21.5cm. Fair-poor 
condition. Stains. Thin and fragile paper. Torn 
and detached binding.

Opening Price: $150

572. Two Stamps-Booklets 
– Emergency Matzah Funds
1. Emergency Mazo Fund – Great free Kitchen 
in Jerusalem [1954]. Two stamp-like labels (not 
indented, in a paper envelope) for a 50 cent 
donation, emergency fund of Yeshivat "Chayei 
Olam" in New York to collect Matzot for the 
"Great Free Kitchen" in Jerusalem. Photograph 
of children around a table.
2. Matzah Fund, booklet with 25 cents value 
stamp-like labels,  " Great Charity Matzo Fund". 
In Yiddish and English it says: " For the coming 
Passover holidays help us provide the hundreds 
of destitute Rabbis and unfortunate orphans 
with Matzot and clothing. Help us save the 
future of Judaism!"
Complete booklet, 10 leaves (4 stamps each leaf), 
unused. Slight moisture marks to paper envelope. 
10cm, very good condition.

Opening Price: $280

572

571

הסופר וההיסטוריון אפרים דיינארד.
1-2. מסע בחצי האי קרים. ורשה, תרל"ט 1879. "כולל 
מסעותי בחצי האי קרים ונוף טבריה...". חלקים ראשון 

ושני כרוכים יחד. החלק השני נדפס בשנת תר"ם 1880.
"יכלכל   .1879 תרל"ט  ורשה,  קרים,  מלחמת  3. ספר 
קורות כל דברי המלחמה הנוראה... על העיר הבצורה 

סעוואסטאפאל בשנות 1853-56".

אפרים דיינארד )תר"ו-תר"ץ(, היסטוריון, סופר ופולמסן, 
זספריו עוררו ביקורת רבה. דיינארד נחשב כסופר פרובו
קטור, הכותב ללא עכבות בנושאים שנויים במחלוקת.

גרוע.  בינוני-  מצב  ס"מ.   21.5 עמ'.   ]2[  ,98 עמ';   44  ;116

כתמים. נייר דק ושביר. כריכה קרועה ומנותקת. 

פתיחה: $150
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לוחות
Calendars

�57. לוח של הקהילה היהודית בטריאסט, 
1836

 .Il Ginesiano ossia Guida… Comunità Israelitica
טריאסט, 1836.

לוח על-פי השמש והירח משנת 1832 ועד שנת 1981, 
לשימוש הקהילה היהודית של טריאסט. איטלקית.

162 עמ', 18.5 ס"מ. מצב טוב. כריכת-קרטון, מעט בלויה. 

פתיחה: $150

573. לוח עלות השחר – ברלין, תקכ"ו
ושקיעת  החמה  נץ  הכוכבים,  וצאת  השחר  עלות  לוח 

זהחמה לכל ימי השנה באופקים ברלין, הנובר ואמשט
רדם. רפאל לוי מהנובר, ]ברלין[, תקכ"ו ]1766[. 

הכוכבים  וצאת  השחר  עלות  לוח   – זו  לוח  "תועלת 
עד  האופק בשחרית  נמיכת החמה תחת  על  מיוסדים 

שיכיר את חבירו וכו'...".
רבי רפאל הלוי מהנובר )תמ"ה-תקל"ט(, בעל "תכונת 

זהשמים" )אמשטרדם תקט"ז(, ידוע בעיסוקו באסטרו
נומיה ומתמטיקה, לא נתפרסם בהוצאת לוחות דוגמת 

לוח זה. 
קרעים  מקופל,  בינוני.  מצב  ס"מ.   39.5 בודד,  דף 

בסימני-קיפול. 

פתיחה: $300

57�. Calendar of the Jewish 
Community in Trieste, 1836  
Il Ginesiano ossia Guida… Comunità Israelitica. 
Trieste, 1836.
Calendar based on the sun and moon from 1832 
through 1981, for use by the Jewish community 
in Trieste. Italian. 
162 pages, 18.5cm. Good condition. Cardboard 
cover, slightly worn.

Opening Price: $150

573. Alot Hashachar Calendar – 
Berlin, 1766  
List of the times of dawn and nightfall, sun-
rise and sunset, for the whole year, in Berlin, 
Hanover and Amsterdam. Rafael Levi of 
Hanover, [Berlin], [1766].
The time of dawn listed indicates the time that 
it becomes light enough for one to recognize his 
friend approaching.
Rabi Rafael Levi of Hanover, author of Tchunat 
Ha'Shamaim, known for his astronomic 
and mathematical works, not for publishing 
calendars.
Single leaf, 39.5cm. Fair condition. Folded, with 
tears on the folding marks.

Opening Price: $300
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575

576

577

575. לוח-קיר גדול לבית הכנסת – וילנה, 
ת"ש

לוח עם מנהגי בית הכנסת, עם כל המועדים והצומות, 
פרקי  והפטרות,  הפרשיות  קריאת  ותקופות,  מולדות 
ת"ש.  וילנה,  הנהגות.  ושארי  הושענות  סדר  אבות, 

דפוס ראם. 
לוח-קיר ענק מיועד לבית-כנסת, עם מנהגי כל השנה 
הקשורים לתפילה ולענייני בית-הכנסת. נדפס על שני 
קרטון  על  להדבקה  המיועדים  גדולים  נייר  גליונות 
ותלייתו על הקיר. דף ראשון – תשרי עד שבט, דף שני 

– טבת עד אלול.
]2[ דף, 83X59 ס"מ. מצב בינוני. קרעים בקוי-קיפול ובשוח

ליים. מודפס על נייר דק. 

נדיר ביותר! בתקליטור מפעל הביבליוגרפיה מצוין כי 
לא ראו לוחות אחרי שנת תרצ"ה. 

פתיחה: $150

575. Large Wall Calendar for 
Synagogue – Vilna, 1939 
Calendar with synagogue customs, with holi-
days and fasting days, the Molad etc., parsha 
and haftorah readings, Pirkei Avot, Seder 
Hosha'anot. Vilna, 1939. Re'em publishing.
Wall calendar for synagogue, with year-round 
customs related to prayers and synagogue mat-
ters. Printed on two large paper sheets intended 
to be glued on cardboard for hanging on the 
wall. First leaf – Tishrei to Shevat, second leaf 
– Tevet to Elul.
[2] leaves, 83x59cm. Fair condition. Torn folding 
marks and margins. Printed on thin paper.
In Bibliography Institute CD, it says that they 
do not know of calendars from after 1935. 

Opening Price: $150

57�. Calendar of the year 1946 
– Zurich – Unkown  
Calendar of the year 5706 (1945 – 1946). Zurich.
Hebrew and a bit of German. Inside of front 
covering has a map of Eretz Yisrael, and inside 
of back covering has a map of Switzerland.

Opening Price: $100

577. אוסף לוחות – רדלהיים, אמשטרדם, 
מיץ

אמשטרז תרי"ח.  לשנת  ולוח  תרט"ו  לשנת  1-2. לוח 
דם, 1854, 1857. עם איורי המזלות, שמש וירח. אחד 

בכריכת קרטון, השני בכריכת קלף מהתקופה.
3. לוח לשנת תרכ"ד. מיץ, 1863.

4. לוחות לשנים תר"ט ]1848[, תר"מ ]1879[, תרמ"א 
]1880[, תרנ"ג ]1892[. רדלהיים.

פתיחה: $180

�57. לוח לשנת תש"ו – ציריך – לא ידוע
לוח לשנת תש"ו לפ"ק 1945-1946. ציריך.

הכריכה  של  הפנימי  בצדה  גרמנית.  ומעט  עברית 
של  הפנימי  ובצדה  ישראל  ארץ  מפת  ציור  הקדמית 

הכריכה האחורית ציור מפת שוויץ.
]12[ דף, 13 ס"מ. מצב בינוני.

לא ידוע ביבליוגרפית.

פתיחה: $100

577. Collection of Calendars – 
Redelheim, Amsterdam, Metz  
1-2. Calendar for 1856 and calendar for 1858. 
Amsterdam, 1854, 1857. With illustrations of 
the Zodiac signs, and the sun and moon. One 
is in a cardboard binding, and another is in a 
leather binding from that period.
3. Calendar for 1864. Metz, 1863.
�. Calendars for 1848, 1879, 1880, 1892. 
Redelheim.

Opening Price: $180
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578. אוסף לוחות - מצרים
17 לוחות "תזכו לשנים רבות נעימות וטובות". מצרים, 

תשי"ב-תשכ"ה 1952-1965.
הוצאות חברת העזרה לעדה הישראלית בקהיר, דפוס 

והבה בקהיר ודפוס כדר.
חלקם מוקדשים בדפוס בשער-מעטפת לעילוי נשמת 
בני משפחות נחום, עגמי, ספתן, עזיזו, חדגס, שמטוב, 
עובדיה ועוד; חלקם מזכרת ליחידי ק"ק שער השמים.

13.5 ס"מ. מצב בינוני עד טוב.

פתיחה: $250

578. Collection of Calendars 
– Egypt 
17 calendars, with the inscription "May you 
merit many good and long years". Egypt, 
1952-1965.
Printed by the Help Association for the Hebrew 
Community in Cairo.
Some are dedicated, on the title-page, to 
the perpetuation of the memory of family 
members - Nachum, Agami, Seftan, Azizo, 
Chedgas, Shemtov, Ovadia, and more; some are 
a memento for the elite members of the Sha'ar 
Hashamayim Community.
13.5cm. Fair through good condition.

Opening Price: $250

578579

579. לוחות – וילנה, הורודנא, ברלין 
ובודפשט

1. לוח משנת תקע"ה ]1815[, וילנה.
2. לוח משנת תקפ"ז 1826, וילנה והורודנא. 

3. לוח משנת תקצ"ח 1837, וילנה. עם איורי המזלות.
4. לוח לשנת תר"כ 1860, ברלין. עברית, יידיש וגרמז

נית, עם פרסומות של בתי-מסחר לספרים.
לשנת  מאוייר[  ]לוח  קאלענדאר  5. אילוסטרירטער 

579. Calendars – Vilna, Horodna, 
Berlin and Budapest  
1. Calendar from 1815, Vilna.
2. Calendar for 1826, Vilna and Horodna.
3. Calendar for 1837, Vilna. With drawings of 
the Zodiac signs.
�. Calendar for 1860, Berlin. Hebrew, 
Yiddish and German, with advertisements for 
bookstores.
5. Illustrated calendar for 1912-1913, Warsaw. 
Illustration and photographs of orphans in 
Jerusalem, and Hebrew gymnasium in Jaffa.
�. "Fun Yohr Tzu Yohr", Published by the 
Orpahn's Aid Association. Vilna, 1827. 
Calendar with illustrations and photographs 
of synagogues and public institutions, well-
known people, and graves [also picture of the 
Vilna Ga'on], items of Judaica and art.
7. Calendar for 1942, Budapest. Hebrew, 

1912-1913, ורשה. איור ותצלומי יתומים בירוז  תרע"ג
שלים וגימנסיה עברית ביפו.

6. פון יאר צור יאר, הוצאת האגודה לסיוע ליתומים. 
וילנה, 1927. לוח עם איורים ותצלומים של בתי כנסיות 
אהל  ]תמונת  וקברים  ידועים  אישים  ציבור,  ומוסדות 

הגר"א מווילנא[, חפצי יודאיקה ואמנות.
יידיש  עברית,  בודפשט.   ,1942 תש"ב  לשנת  7. לוח 

והונגרית. ]עם מנחה ומעריב וברכת המזון[
מצב בינוני-גרוע.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $350

Yiddish and Hungarian. With Mincha and 
Ma'ariv prayers, and Grace after Meals.
Fair-poor condition. Varying sizes and conditions.

Opening Price: $350
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582

581

580

580. לוחות – קופנהגן 
דנמרק,  מקופנהגן,  לוחות   10        

תרע"ב-תרצ"ט 1912-1939.
תרצ"ה;  תרפ"ח-תר"ץ;  תרע"ו-תרע"ח;  תרע"ב; 

תרצ"ח-תרצ"ט.
עברית ודנית, עם פרסומות.

גודל משתנה, מצב טוב עד טוב מאד.

פתיחה: $�00

.JØdisk Almanak

581. לוחות – וינה
 Jahrbuch / Kalender und Jahrbuch für
ותרכ"ו   ]1855[ תרט"ו  לשנים  לוחות   .Yisraeliten

]1866[, וינה.
בסוף הלוח משנת תרט"ו תולדות הרב רבי נחמן הכהן 

קרָאחמאל )קרוכמל(. 
גרמנית ומעט עברית.

16 ס"מ; 19 ס"מ. ]2[,           , ]1[, 384,               , ]8[ עמ'; ]21[, 

ד,           , 271, ]1[ עמ'. מצב בינוני.

פתיחה: $250

XXVIII CXII
XLIV

580. Calendars – Copenhagen  
JØdisk Almanak. 10 calendars from 
Copenhagen, Denmark,1912 – 1939.
1912; 1916-1918; 1927-1929; 1935; 1938-1939.
Hebrew and Danish, with advertisements.
Various sizes, fair to very good condition.

Opening Price: $�00

581. Calendars – Vienna 
Jahrbuch / Kalender und Jahrbuch für 
Yisraeliten.  Calendars for 1855 and 1866,Vienna. 
At the end of the calendar for 1855 - biography 
of Rabbi Nachman Ha-Cohen Krochmal.
German and some Hebrew.
16cm; 19cm. [2], CXII, [1], 384, XXVIII, [8] pages; 
[21], 4, XLIV, 271, [1] page. Fair condition.

Opening Price: $250

582. לוחות – פרנקפורט, ברטיסלבה ובאזל
שונה(  בצבע  )עטיפה  תרצ"א  לשנת  לוחות  1-3. שני 

ולוח לשנת תרצ"ג, פרנקפורט דמיין.
4-5. לוחות לשנים תרצ"ט, ת"ש, ברטיסלבה. עם דינים 

ומנהגים ביידיש ותפילות.
6. לוח לשנת תש"ה, באזל. עם ספירת העומר וברכת 

המזון.

גודל ומצב משתנים, מצב בינוני עד טוב. 

פתיחה: $200

582. Calendars – Frankfurt, 
Bratislava and Basel  
1-3. Two calendars for 1930 (different bind-
ing colors) and calendar for 1933, Frankfurt 
am-Maine.
�-5. Calendars for 1938, 1939, Bratislava. With 
laws and customs in Yiddish, and prayers.
�. Calendar for 1944, Basel. With Sfirat Ha-
Omer and Birkat Ha-Mazon.
Various sizes and conditions, fair to good 
condition.

Opening Price: $200
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583. לוחות – ונציה 
7 לוחות באיטלקית, נדפסו בונציה.

השנים: תרי"ד 1854, תרי"ט 1859, תרכ"ג 1863, תרכ"ד 
1864, תרכ"ו 1866 עד תרכ"ח 1868.

12 ס"מ. מצב בינוני-טוב. חלקם ללא עטיפה.

פתיחה: $�00

�58. תריסר לוחות
לשנים  לוחות   – דמיין  פרנקפורט  1-10. רדלהיים, 
תרנ"א 1891, תרס"ז 1907, תרס"ח 1908, תר"ע 1910, 
תרע"א 1911, תרע"ד 1914, תרע"ו 1916, תרע"ז 1917, 

תרע"ט 1919, תרפ"ח 1928.
11. ]המבורג?[ – לוח לשנת תרע"ח 1918.

ציורי  עם  תרע"ד.  לשנת  מפורט  לוח   – 12. פראג 
המזלות, מספר תצלומי-רבנים ופרסומות.

גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $150

583. Calendars – Venice  
7 calendars in Italian, printed in Venice.
Years: 1854, 1859, 1863-1864, 1866-1868.
12cm. Fair to good condition. Some don't have a 
cover.

Opening Price: $�00

58�. Twelve Calendars  
1-10. Redelheim, Frankfurt am-Main – calen-
dars for 1891, 1907, 1908, 1910, 1911, 1914, 1916, 
1917, 1919, 1928.
11. [Hamburg?] – Calendar for 1918.
12. Prague – Detailed calendar for 1914 with 
zodiac pictures, some photographs of rabbis 
and advertisements.
Sizes and conditions vary. 

Opening Price: $150

584

583

585. אוסף לוחות מגוון
1. אלג'יר: לוח העבור לשנים תש"ו עד תשכ"ה -1945

1965. עברית וצרפתית.
2. באזל: לוח לשנת תשי"ב 1952. 

תרפ"ט   ;1895 תרנ"ה  לשנים  לוחות  3-4. בודפשט: 
.1929

5-7. ירושלים: לוח לשנת תרפ"א, ישיבת שער השמים; 
לוח לשנת תש"ב עם תפלות, כולל שומרי החומות; לוח 

כולל חב"ד לשנת תשט"ו 1954.
8-10. לונדון: לוחות לשנים תרע"א 1911; ת"ש 1940; 

תש"י 1950.
תשי"ז   ;1944 תש"ד  לשנים  לוחות  11-12. ניו-יורק: 

 .1957
13-15. ציריך: לוחות לשנים תש"ז 1947; תשי"ד 1954; 

תשכ"ג 1963.
אוצר  חברת   ,1951 תשי"א  לשנת  לוח  16. קזבלנקה: 

התורה. 

16 לוחות שונים אחד מהשני. גודל ומצב משתנים.

פתיחה: $180
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585

586

�58. לוחות – ארה"ב
"גרין",  הספרים  חנות   ,]1942[ תש"ב  לשנת  1. לוח 

בוסטון.
2. לוח לשנת תשי"ב ]1952[, חברת הטליתות "ציון", 

ניו-יורק. תצלומי תוצרת החברה.
"הורביץ  המזון  חברת   ,]1951[ תשי"א  לשנת  3. לוח 

ומרגרטן", ניו-יורק. 
של  הספרים  חנות   ,]1952[ תשי"ב  לשנת  4. לוח 

אליעזר סטאווסקי, ניו-יורק.
5. לוח לשנת תשי"ז ]1957[, מאפיות "דרייק", ארה"ב.

מעט  ואף  אנגלית  ביידיש,  טקסטים  כוללים  הלוחות 
את  וכן  תצלומים  כוללים  חלקם  בעברית.  תפלות 

ההמנון הלאומי "התקוה".
גודל משתנה, מצב טוב. 

פתיחה: $100

58�. Calendars – The United 
States  
1. 1942 Calendar, "Green" Bookstore, Boston,
2. 1952 Calendar, Talits Manufacturers 
"Zion", New York. Photographs of company's 
products.
3. 1951 Calendar, Food Company "Horowitz 
Margareten", New York.
�. 1952 Calendar, Eliezer Stavsky's Bookstore, 
New York.
5. 1957 Calendar, Drake's Bakeries, USA.
Texts in the calendars are in Yiddish, English 
and a few prayers in Hebrew. Some have photo-
graphs and the national anthem "Ha-Tikva".
Various sizes, good condition.

Opening Price: $100

585. Varied Calendar Collection  
1. Algiers: Calendar for the years 1945-1965. 
Hebrew and French.
2. Basel: Calendar for the year 1952.
3-�. Budapest: Calendars for the years 1895; 
1929.
5-7. Jerusalem: Calendar for the year 1921, 
Yeshivat Sha'ar Ha-Amakim; calendar for the 
year 1941 with prayers, including Shomrei Ha-
Chomot; calendar Kollel Chabad for the year 
1954.
8-10. London: calendars for the years 1911; 
1940; 1950.
11-12. New York: calendars for the years 1944; 
1957.
13-15. Zurich: calendars for the years 1947; 
1954; 1963.
1�. Casablanca: calendar for the year 1951, 
Otzar Ha-Torah Society.
16 calendars different from each other. Various 
sizes and conditions.

Opening Price: $180
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מפתח

אבוחצירא, ר' יצחק
555

אבוחצירא, ר' ישראל
546 ,368

אבוחצירא, ר' שמעון
64

אבועלפיא, ר' חיים נסים
346

אבועלפיא, ר' ידידיה רפאל
385

אבן דנאן, ר' שלמה
548

אבני קודש, כת"י
444

אברבנאל
474 ,322 ,318 ,249 ,204

אברהם אזכור
367

אברמסקי, ר' יחזקאל
535 ,208

אגודת ישראל
563 ,561 ,529 ,478

אדלר, ר' ניסן זאב
500

אוירבך, ר' שלמה זלמן
536

אוירבך, ר' יחיאל יואל
409

אונגר, ר' שלום משה
545

אונסדורף, ישיבה
441

אוסטריה
60

אור החיים
82

אור החיים /  מעיין גנים
101

אור זרוע
93

אור שרגא, ר' יוסף חיים
63 ,62

אזהרות
275

אזולאי, ר' משה
416

אזולאי, ר' נסים זרחיה
452

אחי"ם ס"ט
348

איגר, ר' עקיבא
319-317

איגרות סופרים
164

איורים מודפסים
237 ,231 ,230 ,172

איורים קבליים
281-279 ,196 ,124-121 ,119

איטליה
574 ,472 ,437 ,285 ,270 ,220

איטלקית
583 ,473 ,155

אייבשיץ, ר' יהונתן
428 ,398 ,350 ,296 ,234

אילם
227

אישטרושה, ר' דניאל
433

אלג'יר
70

אלגאזי, ר' יעקב
451

אלחדיף, ר' אהרן
198

אלישר, ר' אלעזר
349

אלכסנדר, האדמו"ר
435

אלמליח, ר' אליהו
61

אלפנדרי, ר' חזקיהו רפאל
421

אלפנדרי, ר' שלמה אליעזר
381

אלתר, ר' פנחס מנחם
306

אמיגו, ר' אברהם
346

אמרי יושר
377

אמריקנה
 ,181-179 ,174-171 ,169-165 ,23 ,12 ,6

586 ,572 ,213

אנגליה
542 ,474 ,274 ,187 ,178-174 ,59 ,46 ,29

אנגלית
308 ,302 ,274 ,177 ,173 ,171 ,167 ,166

אנהורי, ר' אברהם
452

אנטומיה
172

אנטישמיות
284 ,169

אנקונה, ר' אברהם ישראל
437

אסונות טבע
491 ,292 ,287

אסטרונומיה
573 ,570 ,569 ,227

אפטא, האדמו"ר
482

אפנבאך
65

אפרתי, ר' שמעון
372

ארבעה טורים
362 ,323 ,235

ארם-צובה
552 ,551 ,454 ,406 ,367 ,347 ,199

ארפוד
546

ארץ ישראל
 ,212 ,196 ,194 ,174 ,158 ,114 ,35 ,10 ,8

 ,491 ,486 ,478 ,306 ,301 ,300 ,293 ,276

 ,556 ,550 ,538 ,533 ,523 ,518 ,513 ,495

576

אשכנזי, ר' משה דוד מטולטשווא
486

אשכנזי, ר' צבי
68

אשל אברהם
350

אתיופיה
45

אתרוגים
286 ,189 ,139

באר שמואל, כת"י
441

בארושק, ר' זאב וואלף
383

בבא חאקי
555

בבא סאלי
546 ,368

בגדי כהונה, כת"י
426

בהר"ן, ר' שלמה זלמן
534

בהרב, ר' משה לייב אלטר
100

בודפסט, ר' פישל סופר
513

בוטאשאטש, האדמו"ר
482 ,100

בוכרה
301

הוראות לשימוש במפתחות:

א. כל שמות הרבנים נמצאים במפתח הכללי ומסודרים לפי שם משפחה, לדוגמה: אוירבך, 
שלמה זלמן. כאשר ישנם כינוי או ראשי תיבות, השם יופיע לפי סדר הא'-ב', לדוגמה: רמב"ם 

)ר' משה בן מימון(.

ב. פריט שנמצא במדור יחודי, בדרך כלל לא יופיע במפתח הכללי. לדוגמה: ספרי זיטומיר 
יופיעו במדור סלאויטה וזיטומיר ולא במפתח הכללי.

ג. מקום דפוס יופיע במפתח מקומות הדפוס, כדאי לבדוק גם במפתח הכללי, כיוון שיש 
פריטים הקשורים לאותו מקום. לדוגמה: צפת אינה מופיעה במפתח מקומות הדפוס אך 

מופיעה במפתח הכללי. 

ד. על פי רוב, אוספי ספרים ואוספי מכתבים לא יופיעו במפתחות. 
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בוסקוביץ, ר' שמואל קעלין
432

בורגיל, ר' יוסף
350

בורלא, ר' יוסף ניסים
351

בורנשטיין, ר' אברהם אהרן
442

בורשא, האדמו"ר
329

בחינת עולם
220

ביבליוגרפיה
568-566 ,111

בידרמן, ר' משה מרדכי מללוב
499

ביוגרפיה
 ,360 ,338 ,206 ,194 ,164 ,117 ,115 ,114

 ,559 ,558 ,485-483 ,469 ,463 ,435 ,387

581

ביטראן, ר' מישאל
401

בית דין, פסקי דין
 ,543 ,539-537 ,535 ,518 ,452 ,437 ,64 ,61

554 ,552 ,551 ,546

בית הלוי
342

בלוי, ר' משה
529

בלוי, ר' עמרם מפרשבורג
523

בלוך, ר' שמשון
335

בלושטיין, מיכל דוד
442

במברגר, ר' משה אריה
520

בן הרוש, יוסף
467

בן מנחם, ר' יצחק מאיר
527 ,372

בן סירא
463

בן שימול, ר' יהודה
61

בנגיס, ר' זליג ראובן
55

בנדין, ר' חנוך הכהן לוין
496

בני ברית
307

בני ברק
73

בנין שלמה
340

בנעט, ר' מרדכי
425

בסן, צדוק – צלם
74

בעל שם טוב
97א, 98, 258, 280

בעלז, האדמו"ר
485-483

בענדר, האדמו"ר
96 ,95

בקשות
347 ,199

בר אילן, ר' מאיר
410

בר מצוה
542 ,481

ברוק, ר אליעזר בנציון
531

ברייער, ר' בנימין וואלף
509

ברייער, ר' שלמה זלמן
323

ברין, ר' צבי הירש
521

ברכת הזבח
388

ברכת המזון
579 ,267 ,254 ,80 ,44

ברנדריס, ר' שמריה
486

ברסלא, ר' אריה ליב
364

ברסלב, ספרים
313 ,187 ,112 ,111

בתי כנסת
 ,177 ,175 ,170 ,114 ,46 ,40 ,26 ,25 ,22 ,15

 ,475 ,474 ,457 ,312 ,301 ,299 ,298 ,181

575 ,561 ,560 ,504 ,491 ,481

בתי ספר
 ,530 ,485 ,480 ,479 ,306 ,301 ,285 ,163

579 ,572 ,564

בתי ספר, תמונות
74 ,73

גאגין, ר' יצחק
369

גאגין, ר' שם טוב
369

גביע
31

גופי הלכות
324

גור, האדמו"ר
306

גורלות
467

גט פשוט
413

גיאומטריה
570 ,128

גייגר, ר' זלמן
340

גליונות לא חתוכים
287 ,254 ,253 ,245 ,187 ,136

גליק, ר' אברהם יצחק
425

גנצפריד, ר' שלמה
321

גרודזינסקי, ר' חיים עוזר
208

גרוס, ר' דוד
533

גרמניה
565 ,180 ,58 ,27 ,11 ,4

גרמנית
 ,261 ,254 ,248 ,160 ,158 ,139 ,133 ,78

264, 265, 285, 312, 313, 481, 488, 489א, 

581 ,579 ,576 ,565 ,510-507

דבר אליהו
341

דברי אמת
420

דברי חיים
370

דברי קודש
106

דברי שלום
109

דברצין, ר' משה שטרן
517

דגל מחנה אפרים
99

דוויך, ר' חיים שאול )הרב השד"ה(
406 ,302

דוישלנדר, ר' שמואל
343

דונא-פולדוואר, קהילה
507

דזימיטרובסקי, ר' יעקב יוסף
544

דייטש, ר' דוד אב"ד ברין
525

דייטש, ר' חיים יהודה ממאקווא
514 ,394

דייטש, ר' משה
98

דיינארד, אפרים
571 ,566 ,519

דים, ר' אהרן
436

דינוב, האדמו"ר
108 ,102 ,101

דינר, ר' זאב יצחק
93

דיערעש, ר' יקותיאל רוזנברגר
512

דנמרק
580 ,272

דסלר, ר' אליהו אליעזר
73

דעעש, האדמו"ר
500

דפוסי המזרח
 ,268 ,222 ,219 ,203-197 ,126 ,64-62

 ,401 ,400 ,385 ,375 ,367 ,331 ,281-279

585 ,578 ,567 ,422-420 ,416 ,415 ,413

דפי יזכור
150

דקדוק
445 ,356 ,345 ,228 ,225

דקדוקי סופרים, מכתב
519

דרוהוביץ, האדמו"ר
501

דרוש
 ,349 ,229 ,228 ,193 ,190 ,180 ,174 ,132

 ,436 ,428 ,422 ,419 ,372 ,369 ,357 ,351

481 ,465 ,454

האסס, ר' שלמה
374

האשי )הוש(
476

הגדות
 ,257 ,216 ,202 ,149 ,148 ,131 ,77 ,50 ,49

566 ,359 ,314-310

הגהות
 ,225 ,220 ,218 ,217 ,184 ,174 ,102 ,93 ,91

 ,297 ,296 ,252 ,243 ,242 ,237 ,231 ,227

 ,336 ,335 ,329 ,326 ,325 ,323 ,319 ,310

 ,367 ,358 ,354 ,351 ,347 ,346 ,343 ,341

569 ,424-374
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הגר"א
311

הגר"א, ספרים
336 ,262 ,131-128

הגר"א, תמונות
579 ,72 ,71

הגר, ר' אלטר מנחם מנדל
329

הגר, ר' חיים מאיר
326

הגר, ר' מנדל מווישווא
327

הדף היומי
206

הדפס ליטוגרפי
507 ,310 ,300 ,291 ,290 ,288 ,14 ,4

הדפס על בד
8 ,2

הדפסות סטנסיל
449 ,282 ,127

הודו
43

הולנד
562 ,560 ,52 ,39 ,3

הולנדית
562 ,560 ,284

הומור
316 ,314

הון עשיר
241

הונגריה
 ,438 ,429 ,359 ,338 ,290 ,289 ,287 ,44

 ,513 ,511-507 ,480 ,449 ,447 ,446 ,441

559

הונגרית
579 ,212 ,151

הוסיאטין, האדמו"ר
503 ,294

הופמן, ר' משה יוסף
361

הורביץ, ר' יאסקי
482

הורביץ, ר' יוסף יונה
441

הורביץ, ר' יעקב יצחק
399

הורביץ, ר' יצחק שמחה הלוי
443

הורביץ, ר' משה מדעעש
500

הוריחאוו
475

החסיד מהמבורג
502

היילפרין, ר' יצחק
329

היכל הברכה, חומש
105 ,104

הילדסהיימר, ר' עזריאל
339

היר"א - ר' ידידה רפאל אבועלפיא
385

הירש, ר' שמשון רפאל
489א

הירשנשטיין, ר' יחיאל מיכל
321

הכהן, ר' ישמעאל ממודינא
437

הכהן, ר' כלפון משה
361

הלברשטאם, ר' יעקב
370

הלברשטאם, ר' שלום
325

הלברשטם, ר' יקותיאל יהודה
328

הלוי, ר' מרדכי - המלי"ץ
451

הלוי, ר' שלמה
422

הלכה
 ,212 ,204-202 ,195 ,192-188 ,178 ,130

 ,332 ,321 ,320 ,317 ,239 ,238 ,233 ,229

 ,353 ,350 ,348 ,344-341 ,339 ,337

 ,394 ,376 ,372 ,367 ,366 ,360-357 ,355

 ,428 ,421 ,418 ,413 ,403 ,401 ,400 ,398

 ,517 ,514 ,483 ,469 ,455 ,451 ,432-430

582 ,575

הלכות
417

הלכות קטנות
 351

הלפרין, ר' יעקב
528

המבורג, ר' איצק ב"ר ליב
516

המזרח הרחוק
471 ,310 ,257 ,256 ,237 ,214

המלי"ץ - ר' מרדכי הלוי
451

הספדים
553 ,463 ,369 ,208-206 ,198 ,190

העליר, ר' שמואל
486 ,98

הערוך
225

העשיל, ר' דוד מרדכי משטפנשט
329

הפטרות
459 ,458

הקדשות
 ,340 ,264 ,236 ,235 ,203 ,198 ,196 ,141

555 ,490 ,373-362 ,360 ,356

הרצוג, ר' יואל
391

הרצוג, ר' יצחק אייזיק
391

הרצפלד, ר' משה )תלמיד החת"ס(
204

הרשלר, ר' אריה ליב
455

השכלה, פולמוס
140

ווידנפלד, ר' בעריש מטשיבין
485

וויזניץ, האדמו"ר
207

ווייל, ר' טיאה
428

וויינברגר, ר' אברהם יצחק
429

ווייס, ר' בנימין אריה
57

ווייס, ר' יצחק יעקב
450

ווילנצ'יק, ר' יעקב
366

ווינר, ר' שמעון )תלמיד חת"ס(
323

וויסבורד )כ"ץ(, ר' אברהם
393

ווישיווא, האדמו"ר
327

וורטהיימר, ר' שלמה אהרן
520

וחשב לו הכהן
123

ויזל, נפתלי הירץ
356

ויזניץ, האדמו"ר
326 ,294 ,134

וימפל
11

וינברג, ר' אברהם מסלונים
491

וינברג, ר' יששכר ליב מסלונים
491

וינה
294

ועד הזמני "כבוד התורה"
303

ורטהיים, ר' אריה לייב מבענדר
95

ורטהיים, ר' יצחק
96 ,95

ז' טובי העיר
477

זבחי שלמים, כת"י
466

זהב )ציפוי(
75 ,43

זהר
397 ,84

זוחאוויצקי, ר' שמואל אליהו
410

זוטשקא, האדמו"ר
223

זוננפלד, ר' יוסף חיים
538 ,530 ,529

זיוף
137

זיכלין, האדמו"ר
333

זילברברג, ר' חיים יעקב נפתלי
221

זיתוני, ר' יהודה
195

זכות, ר' משה
240

זלטיפולי )סקוירא(, האדמו"ר
493

זמרת הארץ
196

זסלב, רבנות
494

זריהן, ר' יעקב חי
 ,198 ,197 ,195 ,105

                                            353

חארזעל, ר' צבי הירש ברין
521

חב"ד
470 ,257 ,247 ,118 ,114 ,113
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חברה מזכי הרבים
295

חברה קדישא
 ,482 ,474 ,305 ,277 ,273-271 ,201 ,176

489א, 579

חברון
547

חברת ש"ס
290

חגים
505 ,491 ,472 ,471 ,353 ,275 ,108

חובת הלבבות
219

חובת התלמידים
363

חוות דעת
325

חותם
16 ,15

חזון איש
528 ,308

חיילים
265 ,2

חינוך
 564 ,530 ,528 ,500 ,480 ,209 ,163 ,73

חכם צבי
68

חכמת היד
124

חמודי דניאל
394

חמויי, ר' עזרא יצחק
367

חנוכה, תפילות
281

חנוכיות
38-33

חסידות
486 ,305 ,134 ,94-82 ,72

חסידות, הסכמות
120 ,119

חסידות, חתימות
489 ,373 ,361 ,334-331 ,329-324 ,15

חסידות, כת"י ומכתבים
 ,486 ,484-482 ,441 ,439 ,436 ,435 ,118

514 ,505-491

חסידות, ספרים
97א, 117-95, 247, 258, 313, 363, 370, 

485

חסידות, פולמוס
522 ,136

חסרונות הש"ס
242

חפץ חיים
527 ,212

חק לישראל
94 ,92

חקת הפסח
337

חרל"פ, ר' זבולון
518

חתם סופר
 ,374 ,323 ,320 ,318 ,312 ,282 ,269 ,206

506 ,434 ,386

טבריה
491 ,301

טברסקי, ר' חנוך העניך
362

טברסקי, ר' יוחנן
362

טברסקי, ר' ישראל מרדכי
373

טברסקי, ר' מנחם נחום
305

טברסקי, רבי מרדכי יוסף
493

טהיברג, ר' יהודה משה
435

טהרת הקודש
120

טולדנו, ר' חביב
56

טולטשווא, האדמו"ר
486

טורקיה
13

טיטלבוים, ר' חנינא יחיאל
321

טיכטל, ר' יששכר שלמה
338

טנג'יר
61

טעטה )טיט(, רבנות
508

טריפולי
455

טשורקוב, האדמו"ר
489 ,15

טשיבין, ר' דוב בעריש ווידנפלד
485

טשקאווא, האדמו"ר
370

יאסי, העתקת מצבות
482

יד אבשלום
328

יד הלוי, כת"י
443

יד לספר תורה
20-17

ידיד ה'
422

יודאיקה, תמונות
579

יום כיפור
2

יוסף, ר' עובדיה
557

יידיש
 ,304 ,302 ,297 ,294 ,212 ,174 ,173 ,171

582 ,579 ,308

יידיש-דייטש
282 ,209 ,205

יין, גביע
31

יין, הכשר
525

יין, פותחן
29

ילינק, ד"ר אהרון
161

יסוד הניקוד
345

יפה, ר' שאול אלחנן
518

ירושלים
438 ,18

ירושלמי, חידושים
190

ישיבות
 ,371 ,308 ,306 ,302-300 ,207 ,194 ,74

572 ,528 ,527 ,500 ,485 ,449 ,442 ,441

ישמח משה
110

ישראל, רבי אברהם מאנקונה
437

כ"ץ )וויסבורד(, ר' אברהם
393

כ"ץ, ר' יואל מערדעד
524

כאליפי, ר' חיים דוד
417

כבוד התורה
303

כהן, ר' חיים
417 ,70

כהן, ר' שלמה משנייטוך
427

כהן, רבי משולם זלמן מפיורדא
427 ,426

כהנא, הרב ד"ר דוד
307

כהנא, ר' ברוך
84

כהנא, ר' יהודה יעקב
404

כהנא, ר' יוסף מאיר מספינקא
505

כימיה
570 ,569

כיסוי מצות
9-7 ,5

כלי לסוכר
30

כללי קיצור ספר הפליאה
125

כנסת מרדכי
107

כסף, כלים
42 ,40 ,33 ,20 ,17 ,13

כסף, עבודת דמשק
26

כף החיים

400

כף יד מעץ
22

כץ, ר' ראובן
67

כרוזים
485

כריכות עור מיוחדות
 ,244 ,241 ,240 ,236 ,235 ,221 ,154 ,112

364 ,322 ,264 ,249

כריכות קטיפה
263

כריכת קלף
76

כרתי ופלתי
398 ,234

כשרות

539 ,525 ,515 ,289 ,133

כתב יד
309

כתב סופר
429
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כתב רבנות
494

כתבי יד
 ,514 ,484-425 ,216 ,180 ,153 ,145 ,48-44

553 ,540 ,534 ,525 ,519

כתבי עת
304 ,214 ,182 ,178 ,168

כתבי עת תורניים
424 ,215 ,213 ,193

כתובות
309 ,151 ,66 ,64-58 ,56-51

כתר שם טוב
98

לאדינו
566 ,456 ,375 ,295

לאו, ר' משה חיים
441

לביא, ר' אליהו
417

לוברבום, ר' יעקב מליסא
431

לווינשטיין, ר' יחזקאל
531

לוונטהל, ר' ברוך יששכר הלוי
492

לוחות
586-573 ,570 ,300 ,222 ,202 ,171

לוי, ר' לוי יצחק
476

לוין, ר' אריה
479 ,373

לוין, ר' חנוך צבי הכהן
496

לוינזון, ר' יהודה ליב משטוקהלם
522 ,521

לונדון
474

לופיאן, ר' אליהו
357

לופס, ר' שלום
553

לוצאטו, שמואל דוד - שד"ל
473

לחמי, ר' עזרא חיים
417

לטינית
322 ,249 ,165 ,155 ,142 ,76

לידה, אישור
511-509

ליכטנשטיין, ר' הלל מקולומיי
518

ליסבון
468 ,1

ליפקין, ר' אריה לייב
130

ליקוטי מוהר"ן
112

ליקוטי תפילות
112

לנדא, בצלאל
484

לנדא, ר' יעקב יצחק דן
495

לעלוב, האדמו"ר
499

מאורעות תרפ"ט
152

מאני, ר' סאלימן
547

מאנסאנו, ר' אברהם
355

מארילוס, ר' אליעזר זאב
332

מבשר צדק
95

מגדל בשמים
43 ,42

מגיד תעלומה /  והיה ברכה
102

מגילת אסתר
315 ,221 ,201 ,13

מגן אברהם )טריסק(
106

מדיני, ר' חיים חזקיהו
376 ,366

מדרשים
335 ,252 ,250 ,233 ,131

מהר"י ווייל
329

מהרז"ך
427 ,426

מהרח"ש
346

מהרי"ץ
345

מהרשד"ם
331

מודינא, שו"ת ומסמכים
437

מוהלים
562

מונטיפיורי
474 ,207 ,158 ,107

מונקאטש, האדמו"ר
504 ,106

מוסאפיא, ר' אברהם חי
348

מוסר והשקפה
 ,255 ,219 ,212-210 ,201 ,189 ,188 ,174

 ,468 ,456 ,375 ,371 ,365 ,363 ,360 ,282

531

מורגנשטרן, ר' יצחק זליג מסוקולוב
497

מושקוביץ', ר' בן ציון
97א

מזון
586 ,515 ,289 ,171

מחזורים
 ,299 ,298 ,291 ,268 ,260 ,183 ,154 ,81 ,79

457 ,359

מחזיק ברכה
381

מחזיקי ספרים
23

מחנה חיים, מכתב
511

מחצית השקל, כת"י
432

מחקר
211 ,156

מטה אפרים
353

מטרסדורף, ר' שמחה בונם ערנפלד
515

מי מנוחות
419

מילון
160

מילר, ר' נתן
526

מיניאטורות
471 ,460 ,248 ,216 ,187 ,81-75 ,14

מיקרוגרפיה
1

מירון
193

מישקובסקי, ר' אליהו
361

מכירת חמץ
500 ,487

מכתבים
 ,430 ,427 ,426 ,309 ,306 ,289 ,181 ,118

 ,486 ,484 ,453 ,452 ,450 ,440 ,433

 ,542-508 ,506-504 ,502 ,501 ,499-489

557 ,556 ,554 ,552-548 ,545 ,544

מלאכים
4 ,2

מלחמות
296 ,269 ,265 ,146-144 ,2

מלצר, ר' איסר זלמן
544

ממן, ר' עזוז
549

ממן, ר' רפאל
549

מסחר
284

מסלת ישרים
371

מעגל החיים, ציור
3

מעיין גנים /  אור החיים
101

מעיל צדקה
197

מעשה טוביה
569

מצרים
51

מקל הליכה
29

מראה הגדול
416

מרגליות, ר' גבריאל זאב
311

מרגליות, ר' יהודה ליב
365

מרוקו
465 ,464 ,64 ,56 ,41 ,37 ,24 ,20

מרצבך, ר' יונה
306

מרקוס, אהרן )החסידות(
502

משאש, ר' יוסף
419

משאש, ר' שלום
64

משלי
328

משניות
396 ,373 ,357 ,243 ,87

משניות, חידושים
412 ,364 ,241 ,240 ,102
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מתמטיקה
205 ,128

נאה, ר' חיים
539 ,538

נבון, ר' יהודה
351

נדירים
 ,265 ,262 ,259 ,256 ,226 ,219 ,185 ,120

  ,310 ,289 ,283 ,282 ,277 ,276 ,270 ,267

 389 ,376

נדירים, דפים נוספים
 ,250 ,249 ,230 ,195 ,191 ,184 ,123 ,96

337 ,271 ,260

נדירים, וואריאנט
238

נדירים, לא ידועים ביבליוגרפית
 ,182 ,171 ,153 ,150 ,135 ,129 ,108 ,87

 ,253 ,247 ,215 ,213  ,212 ,209 ,205 ,201

 ,280 ,273 ,272 ,269 ,266 ,263 ,258 ,254

 ,562 ,305-303      ,296 ,292 ,287-285

576 ,575

נדירים, מהדורה ביבליופילית
216 ,127 ,50 ,49

נדל"ן
179

נהר הדנובה, הצפה
287

נהר שלום
348

נודע ביהודה
409 ,232

נופת צופים
89

נחושת
41 ,37 ,36 ,28 ,25 ,24 ,21

נחלת שבעה
343

נחלת שמעוני
335

נחמד, ר' שלמה
406

נטלה לברכת כהנים
25

נטע שעשועים
100

ניימרק, ר' אברהם
372

נישואין
555 ,537 ,506 ,501 ,151 ,118 ,67-65 ,57

נישואין, שטרי כתובה
309 ,64-58 ,56-51

נסכיז, האדמו"ר
494

נפש דוד
333

נפש חיים
417

נצרות, פולמוס
142

נר תמיד
41 ,40

נשים
212 ,194

נתנזון, ר' יוסף שאול
488

סאטמר
524

סאנאניץ, ר' עקיבא
61

סבא קדישא - הרב אלפנדרי
381

סבאן, ר' רפאל
367

סג"ל, ר' יחיאל מיכל מגלוגא
350

סגולות
193

סדיגורא, האדמו"ר
503

סדר הקורבנות
108

סדר הקפות
108

סוכטשוב, האדמו"ר
492

סולוביצ'יק, ר' חיים – תמונה
71

סופר-זוסמן, ר' חיים
511

סופר-זוסמן, ר' פישל
513

סופר, ר' אברהם שמואל בנימין
429

סופר, ר' אליעזר מנובהרדוק
387

סופר, ר' יעקב חיים
397 ,302

סופר, ר' עקיבא
533 ,485 ,293

סופר, ר' שמעון אב"ד ערלוי
133

סופר, ר' שמעון מקראקא
506

סוקולוב, האדמו"ר
497

סטייפלר
528 ,379

סטנדר
24

סטרופקוב, האדמו"ר
325

סטריקוב, האדמו"ר
495

סידורו של שבת
96

סידורים
 ,187 ,186 ,167 ,166 ,146 ,81 ,79 ,78 ,44

470 ,461 ,268-261 ,259-255 ,253

סלונים, האדמו"ר
491

סליחות
299 ,298 ,291 ,274 ,268

ספינקא, האדמו"ר
505

ספר יזכור
152

ספר תורה
491 ,308 ,301 ,46 ,21-17 ,14

ספרים, הדפסה
 524 ,520 ,502 ,493

ספרים, הסכמות
499

ספרים, מכירה
519

ספרים, פרסומת
579 ,568-566 ,288 ,283 ,260 ,182 ,157

סרנא, ר' יחזקאל
544 ,371

סתהון, ר' חיים
91

עהרנרייך, ר' שלמה זלמן משאמלוי
524 ,386

עוזיאל, ר' חיים
423

עוללות הבציר
423

עולת תמיד
320

עירק
266 ,31

על התורה
 ,129 ,127 ,117 ,116 ,114 ,110 ,109 ,103 ,99

 ,252 ,250 ,229 ,228 ,211 ,204 ,198 ,174

 ,422 ,419 ,396 ,390 ,370 ,349 ,334 ,333

484 ,469 ,465 ,445 ,436

עמיאל, ר' משה אביגדור
372

עני בן פחמא, מכתב
498

עניו, ר' אליהו
354

ענתבי, ר' יעקב
352

ענתבי, ר' רפאל
406

עפשטיין, ר' יחיאל מיכל
490

עפשטיין, ר' משה מרדכי
487

עץ זית
18

עץ חיים - נהר שלום
184

עצי חיים
21

ערבית-יהודית
464 ,316 ,302 ,202 ,201 ,199

ערוך השולחן
490 ,396 ,344

ערנפלד, ר' שמחה בונם
515

ערנפלד, ר' שמשון
297

ערנרייך, ר' משה
362

עשרת הדברות
23 ,6

עתיקים, דפוסי שנות הר'
218 ,217

עתיקים, דפוסי שנות הש'
418 ,407 ,395 ,329 ,317 ,229-219 ,121 ,76

פאדולאי, האדמו"ר
97א

פאדע, ר' חיים יהודה שלזינגר
440

פאלאג'י, ר' אברהם
375 ,367

פאלאג'י, ר' חיים
417 ,400 ,375

פאלאצק, ר' עזריאל רקובסקי
522

פאלקון, ר' אברהם
433
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פאת השולחן
195

פוזן, ר' שמעון ישראל משאפראן
330

פויגעל, ר' שלום
484

פולדוואר, קהילה
507

פולונסקי, ר' שמשון מטעפליק
545 ,544

פולין
559 ,558 ,377 ,303 ,69 ,30

פולמוס
 ,178 ,170 ,156 ,142-138 ,136-133 ,106 ,96

192, 193, 360, 486, 489א, 517, 519, 522

פוקס, ר' משה הירש
293

פורטוגזית
275 ,245

פורים
 448 ,316-314 ,199 ,28 ,27 ,13

פחד יצחק
239

פי צדיק
349

פיאסניצה, האדמו"ר
363

פיוטים
 ,463 ,461 ,369 ,347 ,309 ,203 ,201 ,80

472 ,471

פיוטר
27

פילוסופיה
357 ,227 ,211 ,210 ,126 ,101

פיליגרן
42

פיליפסון, ר' משה צבי
424

פילץ, ר' אביעזר
372

פינסו, ר' אברהם חיים
400

פינסק קרלין, האדמו"ר
373

פישר, ר' חנוך העניך
507

פישר, ר' יעקב )תלמיד חת"ס(
508

פלויט, ר' פייבל
374

פנט, ר' חיים בצלאל
434

פנט, ר' יחזקאל מדעעש
500

פסח
572 ,525 ,487 ,289 ,9-7 ,5

פקסימיליות
313 ,216 ,77 ,50 ,49

פראנק, ר' צבי פסח
543 ,537 ,358

פראנקו, רבי רחמים
218

פרדס רימונים, מכתב
524

פרוטוקולים
480-477

פרוכת
12

פרומר, ר' אריה צבי מקוזיגלוב
377

פרוסיה
2

פרחי, ר' שלמה
349

פרידלינג, ר' צבי הירש
303

פרידמן, ר' אברהם יעקב מסדיגורה
503

פרידמן, ר' ישראל מהוסיאטין
503

פרישוויער, ר' פייש

336

פרלס, ר' ברוך אשר
402

פרלס, ר' מאיר
320

פרלס, ר' משה
320

פרנבך, ר' אליעזר
409

פרנקיל, ר' יצחק
438

פרנקפוטר, ר' ישראל
439

פרס
63 ,62

פרסומת
 ,289 ,288 ,283 ,260 ,182 ,171 ,157

586 ,579 ,568-566

פרסית-יהודית
200

פרקי אבות
384 ,336 ,263 ,257 ,255 ,189 ,117 ,114

פרשת דרכים
421

פשיסחא, האדמו"ר
324

פתח בית דוד
354

פתרון חלומות
200

צאבעל, ר' שלמה
380

צאלח, ר' יחיא )מהרי"ץ(
378 ,345

צאלח, ר' צאלח נכד מהרי"ץ
378

צבי, ר' אברהם
420

צדקה
 ,276 ,197 ,187 ,181 ,173 ,158 ,138 ,46

  ,306 ,302-300 ,294-292 ,290 ,286 ,284

 ,508 ,493 ,486 ,485 ,479 ,475 ,474 ,308

572 ,557 ,556 ,529 ,528

צוואות
554 ,543 ,521 ,488 ,282

ציור, על קלף
44

ציורים
68 ,62 ,4 ,3

ציורים מודפסים
392 ,315 ,313 ,312 ,291

צלחת
32 ,28 ,27

צפון אפריקה
17

צפת
489 ,486 ,452 ,16 ,15

צרויה, סניור אליהו
1

צרור החיים
110

צרפת
439 ,268 ,2

קאליב, האדמו"ר
361

קאלישר, ר' אברהם משה מליסא
318

קאלישר, ר' יהודה ליב
318

קאנטשינא, ר' יעקב יצחק הורביץ
399

קבלה
84, 95, 97, 97א, 104, 105, 127-119, 129, 

  ,202 ,196 ,193 ,189 ,187 ,184 ,156 ,140

 ,302 ,295 ,280-278 ,262 ,241 ,240 203,

467 ,406 ,400 ,397 ,373 ,360

קהילות
 ,437 ,298 ,286 ,181 ,177-175 ,173 ,170

477-475, 489א, 504, 507, 550, 562-558

קהלות יעקב
379

קווטש, ר' שלמה

336

קוזיגלוב, ר' אריה צבי פרומר
377

קויפמן, ר' חיים משולם הכהן
185

קול הרמ"ז
240

קופרשטוך, ר' ישראל ניסן
498

קוק, הראי"ה
543-541 ,300 ,192 ,135

קורבן שבת
120

קטינא, רבי יעקב
334

קינדלש, ר' יחזקאל
389

קיסרות אוסטריה
284 ,269 ,155

קיצור שלחן ערוך
332 ,321

קלארק, שאול
307

קלוגר, ר' שלמה
430

קלויזנר, ר' איצק ב"ר ליב מהמבורג
516

קלף
306 ,301 ,52-44

קלצקין, ר' אליהו
53

קמיעות
463 ,309 ,281-278 ,48 ,47

קנייבסקי, ר' יעקב ישראל
528 ,379

קעלין, ר' שמואל מבוסקוביץ
432

קצין, הרב
454
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קצין, ר' אברהם
347

קצין, ר' שאול מעתוק
347

קרבן אהרן
233

קרבן חגיגה
351

קרימצ'אקים
475 ,376

קרמיקה
32

קרקובסקי, ר' מנחם מווילנא
344

ר' אברהם בן הגר"א
311 ,132 ,131

ר' דוד משה מטשורקוב
15

ר' יעקב מליסא
431

ר' יצחק ב"ר אליעזר
231

ר' ישראל משקלוב
195

ר' לוי יצחק מברדיטשוב
280

ר' ליב דיין
455

ר' משה חריף מבומסלא
322

ר' נחום משאדיק
444

ר' צבי הירש מזמוטש
427

ר' צבי מסאנטוב
429

ר' קאפל חריף
429

ראטה, ר' משולם
540

רבינוביץ, ר' ברוך ירחמיאל
504

רבינוביץ, ר' חיים מטלז
442

רבינוביץ, ר' משה יהודה
69

רבינוביץ, ר' רפאל נתן נטע
519

רביקוב, ר' משה יעקב )הסנדלר(
127

רבנות
544 ,526 ,513 ,507 ,498 ,494 ,303 ,181

רוגאטשוב, ר' יוסף רוזין
487

רוז'ין, האדמו"ר
107

רוזנברג, ר' שמואל
441

רוזנברגר, ר' יקותיאל יהודה
512

רוזנהיים, ר' יעקב
563

רוזנפלד, ר' אהרן
373

רוסיה
571 ,541 ,487 ,470 ,55 ,28

רוסית
256

רוקח, ר' יששכר דוב שליט"א
485-483

רזכטע, ר' שלמה אברהם
337

רחמסטריווקא, האדמו"ר
373 ,305

רי"ף
407 ,395 ,392

ריטר, ר' דוב אריה
409

רייך, ר' ישראל
510

ריינס, ר' יצחק יעקב
71

ריקי, ר' עמנואל חי
241

ריקמה
14 ,12-9 ,7-5

רמב"ם
418 ,372 ,321

רפואה
569 ,557 ,547 ,512 ,497

רקובסקי, ר' עזריאל אריה ליב
522

רש"י
462

ש"ס
 ,383 ,336 ,330 ,290 ,242 ,226 ,218 ,217

414 ,412 ,405 ,402 ,391 ,384

ש"ס, חידושים
 ,211 ,203 ,191 ,185 ,130 ,129 ,110 ,102

 ,370 ,361 ,358 ,340 ,333 ,324 ,231 ,228

 ,449 ,448 ,442 ,434 ,425 ,423 ,388 ,379

525 ,514 ,469 ,464

שארית הפליטה
258 ,257 ,247 ,212 ,151-146 ,144 ,117 ,32

שבדרון, ר' שלום
361 ,360

שביעית
192

שבת
4

שבת, גביע
31

שבת, מנורה
39 ,4

שבת, ספרים
96

שד"ל, כת"י
473

שדי חמד
376 ,366

שו"ת
 ,223 ,204 ,191 ,188 ,144 ,117 ,100 ,96

  ,342 ,341 ,331 ,329 ,327 ,232 ,230 ,228

 ,372 ,361 ,360 ,358 ,355 ,354 ,351 ,346

 ,409 ,404 ,403 ,396 ,390 ,386 ,377 ,376

 ,444 ,440 ,437 ,433 ,430 ,427-425  ,420

450, 452, 453, 489א, 517, 540, 549

שואה
575 ,559 ,145-143

שואל ומשיב, צוואה
488

שוואנגין, קהילה
477

שוויץ
585 ,576 ,169 ,142

שוחטים, מינוי

498

שולחן ערוך
 ,382 ,380 ,378 ,374 ,361 ,326 ,319 ,91 ,85

411 ,410 ,408 ,399 ,393 ,389

שחיטה, הלכות
 ,446 ,431 ,415 ,237 ,236 ,188 ,172 ,147

468 ,466 ,460

שחיטה, רישיון לשוחט
64

שטוקהלם, ר' יהודה ליב לוינזון
522 ,521

שטר חליצה
65

שטרוק, הרמן
71

שטרית, ר' חיים אב"א
453

שטרית, ר' מכלוף

92

שטרן, ר' משה מדברצין
517

שידוכים

304

שידלובצא, האדמו"ר
324

שיויתי
280 ,277 ,259 ,48 ,47

שינווא, האדמו"ר
325

שיף, ר' זאב וולף )חתן רע"א(
319

שירים
347 ,296 ,199 ,145

שך, ר' אלעזר מנחם
306

שלזינגר, ר' עקיבא יוסף
518

שלזינגר, ר' פייבל כלב
445

שלזינגר, ר' חיים יהודה
440

שלמי ציבור
401

שם הגדולים מארץ הגר
338

שמואלביץ, ר' חיים
532

שמירות
281-278

שנדוך, ר' משה בן ר' ששון מרדכי
349

שנה טובה
530 ,527 ,500 ,491 ,300

שניאור, ר' שמואל בונפט מפיורדא
382

שניאורסון, רבי שזבנ"י מחברון
331

שעהן, ר' משה בער מוינה
523

שער גן עדן
97א

שער המצוות
385

שער הפסוקים
406
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שער התפילה
97

שערי אמת - בית אריה
339

שערי ספרים
88

שערי תורה
424

שערי תשובה )אבוחצירא(
368

שפיצר, ר' חייא דוד
523 ,414

שפיצר, ר' שמואל
414

שפירא, ר' חיים יעקב
518

שפירא, ר' חיים מאיר יחיאל 
מדרוהוביץ

501

שפירא, ר' יצחק מנסכיז
494

שפירא, ר' מאיר מלובלין
441 ,341

שפירא, ר' קלונימוס מפיאסנצה
363

שפירא, ר' רפאל מוולוזין
342

שפירא, רבי מאיר שרגא אב"ד זסלב
494

שפע טל
122 ,121

שפרבר, ר' דוד
485 ,404

שקופ, ר' שמעון יהודה
442

תהלים
448 ,251 ,248-245 ,202 ,45

תחינות
153

תימן
556 ,463-457 ,415 ,378 ,186 ,54 ,48 ,34

תיקון היסוד
295

תיקון ליל שבועות
83

תיקוני הזהר
84

תלמוד ירושלמי, קדשים )המזוייף(
137

תמה, ר' מרדכי
356

תמונות
 ,258 ,211 ,200 ,194 ,166 ,164 ,159 ,74-69

572 ,569 ,308

תנ"ך
 ,130 ,105 ,104 ,94 ,92 ,82 ,79 ,78 ,76, 75

  ,249-244 ,224 ,216 ,204 ,165 ,159 ,132

 ,375 ,361 ,352 ,328 ,322 ,318 ,252 ,251

473 ,459 ,458 ,448

תעודות
162 ,46

תעודת עניות
508

תפארת יוסף
109

תפארת צבי, כת"י
427

תפוחי זהב
334

תפילות
 ,167 ,166 ,155 ,143 ,108 ,81 ,79 ,78 ,2

  ,260-257 ,255-253 ,201 ,187 ,183 ,175

 ,347 ,309 ,299 ,298 ,291 ,285 ,275-263

565 ,474 ,457 ,369

תפילין
10

תרי"ג מצוות
443 ,359 ,277 ,262 ,229 ,228 ,190

בזל
585 ,582 ,395 ,229 ,225

ביאלוזורקה
120

בלגיה
296

בני ברק
379 ,361 ,308 ,49

ברדיוב
362

ברדיטשוב
99 ,95

ברלין
579 ,573 ,570 ,343 ,313 ,235 ,110

ברסלאוי
314 ,210 ,209

ג'רבה
280

גרוסוורדיין
207 ,176

גרמניה
147 ,2

דולינה
292

דיהרנפורט
431 ,365 ,325

דסאו
233

דעעש
500

הולנד
284

הונגריה
564

הלברשטאט
360

המבורג
584 ,318 ,314 ,244 ,204

הנאו
329 ,322 ,236 ,122 ,121

וויטצען
394

וושינגטון
169

וילהמרסדורף
322 ,268 ,252 ,236

וילנא
 ,265 ,131 ,130 ,128 ,114 ,113 ,109 ,80 ,77

 ,360-362 ,358 ,357 ,342 ,315 ,278 ,277

579 ,575 ,405 ,399 ,383

וינה
 ,263 ,212 ,167 ,164-156 ,154 ,153 ,60

 ,374 ,373 ,360 ,359 ,336 ,312 ,298 ,268

581 ,570 ,501 ,414 ,412 ,404 ,392 ,380

וירונה
268

ונדסבק
335 ,204

ונציה
 ,230-228 ,224 ,223 ,221 ,218 ,217 ,79

583 ,569 ,418 ,407 ,351 ,270 ,239

ורשה
 ,124 ,119 ,118 ,116-112 ,109 ,81 ,78 ,75

 ,286 ,250 ,207 ,206 ,196 ,191 ,131-129

 ,359-357 ,344 ,341 ,332 ,330 ,324 ,303

 ,396 ,391 ,390 ,387 ,386 ,366 ,363-361

579 ,571

זולצבך
402 ,359 ,322 ,268 ,236

זולקווה
353 ,238 ,101-98

זיטומיר
94-88 ,80

זכרון יעקב
361

טבריה
301

טהרן
200

טורינו
271

מפתח מקומות הדפוס

אונגוואר
334 ,136

אופנבך
340

אזמיר
367 ,198 ,197 ,126

איידטקוהנן
313

אלג'יר
585 ,567

אלטדורף
142

אלטונה
565 ,398 ,390 ,364 ,234

אמשטרדם
 ,291 ,283 ,252 ,245 ,241 ,240 ,227 ,126

 ,408 ,388 ,378 ,356 ,348 ,345 ,320 ,319

577 ,562 ,560 ,411

ארה"ב
172

ארם צובה
347 ,199

בגדאד
281 ,202

בואנוס איירס
313

בודפשט
 ,287 ,269 ,267 ,254 ,253 ,216 ,151 ,144

585 ,579 ,566 ,313 ,299 ,293 ,290 ,289

בומבי
310

בוסטון
586

בוקרסט
258
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טנג'יר
203 ,201

טריאסט
574 ,285

טשרנוביץ
116

יאסי
115

יוהנסבורג
410 ,396

יוזפוף
327 ,114

יסניץ
251

ירושלים
 ,134 ,132 ,125 ,117 ,114 ,106 ,77 ,74 ,53

 ,152 ,151 ,143 ,140 ,138 ,135

 ,216 ,215 ,212 ,207 ,203 ,196 ,194-182

 ,313 ,305 ,302-300 ,295 ,280 ,276 ,266

 ,572 ,566 ,559 ,419 ,406 ,373-368 ,361

585

כלכותה
237

לבוב )למברג(
 ,326 ,314 ,246 ,243 ,117 ,116 ,114 ,104 ,57

486 ,403 ,396 ,393 ,390 ,384 ,362 ,359

לובלין
558 ,131 ,103

לודז'
558 ,114

לונדון
 ,274 ,208 ,178 ,177 ,175 ,174 ,146 ,50

585 ,313

ליוורנו
 ,352 ,349 ,337 ,313 ,259 ,248 ,239 ,78

568 ,423 ,397 ,381 ,376 ,355

ליידן
76

לייפציג
328 ,249 ,237

לינוויל
268

לנדסברג
117

לרצ'ה
201

מאהלוב
97 ,96

מאינץ
264 ,139

מונקטש
377 ,337 ,196 ,191 ,115 ,110

מיכלוביצה
297

מינכן
567 ,261 ,212 ,149 ,148

מיץ
577

מישקולץ
304

מנטובה
228 ,155

מנצ'סטר
174 ,59

מצרים
578

מרוקו
309

ניו יורק
 ,313 ,311 ,213 ,174 ,170 ,141 ,114 ,105

586 ,585 ,572 ,370 ,360

ניקלשבורג
205

ס' ווראהל )סאיני(
360 ,273 ,137

סאטמר
213 ,117

סאן פרנציסקו
168

סדילקוב
97, 97א

סיגט
360

סלאויטא
89-82

סנט לואיס
174

עדן
415

ערלוי
133

פאדגורזה
115

פאדובה
229

פאס
201

פאקש
362 ,361 ,359 ,338

פטרבורג
566

פיורדא
382 ,322 ,321 ,236 ,204 ,123

פיטסבורג
171

פילדלפיה
173 ,166 ,165

פיסא
375

פיעטרקוב
424 ,396 ,362 ,358 ,344

פירירה
220

פראג
584 ,409 ,232 ,211 ,78

פריס
313

פרמישלה )פשמישל(
333 ,115 ,108 ,107 ,102

פרנקפורט דאודר
252

פרנקפורט דמיין
 ,313 ,291 ,255 ,252 ,248 ,231 ,204 ,126

584 ,582 ,558 ,350 ,323

פרשבורג
582 ,570 ,561 ,357 ,339 ,294 ,282

ציריך
585 ,576 ,563

צפון אפריקה
316

צפת
196 ,195

קואימברה
275

קובה )יפן(
256

קופנהגן
280 ,272

קוריץ
97א

קושטא
421 ,420 ,413 ,219

קזבלנקה
585 ,203 ,201

קיידאן
369

קלינוורדיין
114

קניגסברג
361 ,262 ,242

קצ'קמט
114

קראקא
389 ,226

קרוטשין
206

קרימונה
317 ,228

רדוביץ
150

רדלהיים
584 ,577 ,288 ,260 ,248 ,58

ריגיו
239

שאלוניקי
 ,400 ,385 ,375 ,354 ,346 ,331 ,268 ,222

422 ,417 ,416 ,401

שאמלוי
115

שטטין
113

שיקגו
174

שנחאי
257 ,247 ,214

תוניס
555 ,279

תל אביב
566 ,559 ,372 ,127
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טופס הצעת מחיר לפריטים

יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואמנות יהודית

יום שלישי, 02.02.10 י"ח שבט תש”ע, 17:00

שם מלא

כתובת

טלפון

דואר אלקטרוני

ת.ז. / דרכון

חתימה

פקס

תאריך

הוראות להגשת הצעת מחיר:
או  מלהגיע  מהם  נבצר  אך  במכירה  להשתתף  למבקשים  מיועד  הטופס 

למבקשים להשתתף במכירה באמצעות הטלפון.
מילוי הטופס מהווה הוראה של מגיש ההצעה לקדם - בית מכירות פומביות 
בע"מ לרכוש עבורו את הפריט/ים המופיעים בו, וזאת במחיר הנמוך ביותר 
האפשרי ובלבד שלא יעלה על המחיר המירבי המפורט להלן. מילוי הטופס 
הפתיחה  במחיר  הפריט  את  לרכוש  ההצעה  מגיש  של  התחייבות  מהווה 

במקרה בו לא תהיה כל הצעה נוספת לרכישת הפריט מצד קונים אחרים. 
קדם תעשה כמיטב יכולתה למלא אחר ההוראות. אולם, לא תוטל עליה שום 

אחריות בגין אי ביצוע הוראות הצעת המחיר.
אחרת,  להצעה  זהה  תהיה  ההצעה  מגיש  של  המירבית  והצעתו  במידה 
להעלות  בע"מ  פומביות  מכירות  בית   - לקדם  להורות  ההצעה  מגיש  יכול 
ידי סימון העמודה שכותרתה "שובר  את הצעתו במדרגה אחת נוספת על 

שוויון".
הנני מאשר כי קראתי את תנאי המכירה והאחריות המופיעים

בקטלוג ואני מסכים להם.

מכירה מס’ 8

מספר פריט
מחיר מירבי מוצע ב- $

)לא כולל עמלה ומע”מ(

WWW.KEDEM-AUCTIONS.COM טלפון: 077-5140223 פקס: 077-5140167

שובר שוויוןשם ותיאור הפריט

סלולרי

השתתפות טלפוניתהצעה בכתב



Instructions for Absentee Bidding: 
This form is intended for those who wish to participate in the auction 
but can not attend it in person, or those who wish to participate in 
it by phone.
Filling of this form acts as an instruction of the bidder to Kedem 
Auction House Ltd. to purchase for him the item/s which are listed 
in it at the lowest possible price, as long as it does not exceed the 
maximum price detailed in this offer. Filling this form acts as an 
obligation by the bidder to purchase the item at its opening price 
in case there aren't any other bids on the item by other potential 
buyers.
Kedem will do its best fo fill these instructions, but will not assume 
any responsibility for not executing these bidding instructions.
In case the maximum offer of the bidder will be identical to another 
offer, the bidder can instruct Kedem Auction House Ltd. to raise his 
offer by one step by marking the column titled "Tiebreaker".

Absentee Bidding Form
 Judaica: Books, Manuscripts, Rabbinical Letters 
and Ceremonial Art
Tuesday,  02.02.10 at 17:00

Full Name

Address

Tel

Email

ID / Passport No.

Signature

Fax Cellular

Date

Auction No. 8

Item No. Name and Description of Item
Max. Offered Price in US$
(not including commission and VAT) Tiebreaker

Phone ParticipationAbsentee Bid



חברת  או  שליח  באמצעות  או  "קדם",  ממשרדי  ישירות 
"קדם"  יבקש,  שהרוכש  במקרה  מטעמו.  משלוחים 
תוכל, ללא אחריות מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים 
בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה ומשלוח 
יש 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. 
12. תשלום בשקלים עבור פריט שמחירו נקוב בדולרים 
דולר  של  יציג(  )שער  החליפין  לפי שער  יחושב  ארה"ב, 

ארה"ב המפורסם ע"י בנק ישראל ביום המכירה. 
על  פיגורים  בריבית  חיוב  יגרור  בתשלום,  פיגור  13. כל 
הפרשי  בתוספת  לחודש   2% של  בשיעור  החייב  הסכום 

הצמדה לשער הדולר ארה"ב. 
14. הרוכש פריט כל שהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור 
בידי  ולקחתם.  הפריטים  עבור  לשלם  אחר,מתחייב  אדם 
שייראו  האמצעים  בכל  לנקוט  הסמכות  המכירה  מנהל 
גם  ובין השאר  יעמוד בהתחייבותו  לו על מנת שהרוכש 
הרוכש  את  לחייב  לאחר,  הפריט  למכור  מכירה,  לבטל 
בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, 
ולהוסיף  הפריט  שחרור  לעכב  פיצויים,  תביעת  להגיש 

לסכום המגיע את ההוצאות שנגרמו.
15. "קדם" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר 
מהאמור  לגרוע  מבלי  ומצבו.  מקוריותו  הפריט,  למהות 
ניתן  "קדם"  ע”י  הנמסר  מידע  כי  בזאת  מובהר  לעיל, 
מידע  על  ומבוסס  המוכר  מטעם  כשלוחה  במעמדה 
מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק 
במהלך הצגת הפריטים לקהל במועדים שלפני המכירה, 
מבלי  הפריט.  של  וערכו  טיבו  מקורו,  גודלו,  מצבו,  את 
לגרוע מהאמור, לקונה הזוכה נתונה הזכות להשיג בכתב 
בפני "קדם" בכל הנוגע למקוריותו ומצבו וזאת לא יאוחר 
מ-30 יום ממועד המכירה. היה ויוכח ל"קדם" שאכן נפלה 
לקונה  "קדם"  הפריט, תשיב  לגבי  במידע שנמסר  טעות 
הזוכה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט לחזקתה. 
יהיו לקונה כל תביעות  "קדם" הלכה כאמור, לא  ביצעה 

ו/או דרישות נוספות כלפיה. 
שרכש  הפריט  את  לחזקתו  לקבל  מתחייב  16. הקונה 
משבוע  יאוחר  לא  לתשלום  התחייבויותיו  את  ולהשלים 
ממועד המכירה. למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט 
תעשה רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו 

לתשלום. 

17. "קדם" תייצג ללא תשלום לקוחות אשר נבצר מהם או 
אינם מעוניינים להשתתף במכירה. לקוחות אלו יתבקשו 
למלא עד יום המכירה את "טופס הצעת מחיר" המופיע 
"קדם". למען  או באתר האינטרנט של  בקטלוג המכירה 
כאמור,  לייצוג  בקשר  מחדל  ו/או  מעשה  כל  ספק,  הסר 
אין בהם כדי להטיל על "קדם" ו/או על הפועלים מכוחה 

חבות מכל סוג. 
המכירה  במהלך  להשתתף  המעוניינים  18. לקוחות 
ובהקדם  מראש  לפנות  מתבקשים  הטלפון,  באמצעות 

לצורך תיאום. 
מוקנית  ירושלים  בעיר  המוסמכים  המשפט  19. לבתי 
הנוגע  סכסוך  בכל  והבלעדית  היחידה  השיפוט  סמכות 
לעניינים הנובעים ו/או הקשורים לרכישת ו/או למסירת 

הפריט בין "קדם" לבין הקונה. 
הוא  העברי  הנוסח  דעות,  חילוקי  של  מקרה  20. בכל 

הקובע.

1. "קדם - בית מכירות פומביות" )להלן "קדם"( פועלת 
למכירה  המוצעים  הפריטים  מוכרי  מטעם  כשלוחה 

פומבית.
2. "קדם" תפיק קטלוג לכל מכירה )להלן: "הקטלוג"( ובו 
יפורטו, בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם 
הנתונים  ספק,  הסר  למען  שלהם.  הפתיחה  ומחירי 
בלבד  מידע  לצרכי   לשמש  נועדו  בקטלוג  המופיעים 
בעלים  יחוס,  תאור,  לגבי  אחריות  כל  בהם  ואין  לקונה 

קודמים, תקופה, מקור או כל נתון אחר. 
הינם  הפריטים,  ברשימת  מופיעים  אשר  3. המחירים 

מחירי מינימום ואינם מהווים הערכה.
שיהיה  מכירה,  מנהל  לתפקיד  אדם  תמנה  4. "קדם" 
הפומבית  המכירה  לעריכת  היתר,  בין  מטעמה,  אחראי 

וניהולה.
למנוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המכירה  5. מנהל 
השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין בהשתתפותם. 
זכה  מי  לקבוע  הבלעדית  הסמכות  המכירה  למנהל 
אחרי  )גם  כלשהו  פריט  של  מכירה  לבטל  במכירה, 
מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ"י שיקול 
או  להוסיף  המכירה   מנהל  רשאי  כן  הבלעדי.  דעתו 
פריט  לגבי  נתונים  לשנות  או  מהמכירה,  פריט  להוציא 

המוצע למכירה שנתקבלו לאחר הדפסת הקטלוג. 
6. השתתפות במכירה מותנית בקבלת שלטית ממוספרת. 
ממוספרת  בשלטית  המכירה,  לפני  יצטייד  בכוח  הקונה 

כאמור, אשר תשמשו לצורך הצבעה במכירה. 
7. המכירה תתנהל בדולרים של ארה"ב. 

8. "מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום 
הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו נתקבלה עפ"י תנאים 
אלה. מיד לאחר הקשת ה"פטיש" והכרזת מספרו הסידורי 
של הקונה בכוח ע"י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה 
בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג למכירה יהפוך לקניינו של 
אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף 
זה.  הסכם  עפ"י  לתשלום  התחייבויותיו  מלוא  לביצוע 
הקונה בכוח שהצעתו נתקבלה ישלם ל"קדם", בתוספת 
למחיר הפטיש, עמלה בשיעור 17% 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. 
תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלת חברות אשראי של 
בהמחאה  לשלם  ניתן  מראש,  אושר  בהם  במקרים   .3%

בנקאית. העמלה על המחאות מחוץ לישראל  1%. 
שרכש,  הפריטים  להוצאת  לדאוג  הקונה  באחריות    .10

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 acknowl-
edgment 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 fulfil-
ment 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 17% of the 
Hammer Price (‘the Commission’) and Israeli VAT 
on commision only. Payment to “Kedem” shall be 
effected immediately upon the conclusion of the 
auction but, at any event, not later than seven days 
after the date of the auction.
9.  Payment can be made by cash or bank 
transfer with no commission. Payment by 
credit card involves a commission by the credit 
company for 3%. In cases which were approved 
in advance by “Kedem”, it is possible to pay by 
money order / bank drafts. Commission for 
overseas checks is 1%.
10.  It is the responsibility of the buyer to take 
the purchased items, directly from the offices of 
“Kedem”, or by delivery service or courier on his 
behalf. In case a buyer requests - “Kedem” can, 
taking no responsibility for damages or loss, 
pack and ship the items, charging the buyer full 
costs of shipping and handling. For shipping 
charges - please contact “Kedem” offices. Price 
varies according to type of package, shipping 
method and country of destination.
11.  Payments to “Kedem” shall be made in cash, 
credit card or bank transfer.
12.  An item which is priced in US dollars will be 
calculated in New Israel Shekels in accordance with 
the representative rate of exchange as published by 
Israel Bank on the date of the auction.
13.  A Purchaser is liable to pay interest on any 
delay in payment, at the rate of 2% per month of 
the amount payable, with adjustments to index-
link all outstanding amounts payable to the Dollar 
Exchange Rate
14.  The purchaser, whether for himself or 
for another, is obliged to pay for the items and 
take them. The auctioneer has the right to take 
any means he thinks appropriate to ensure the 
purchaser keeps his obligation, among these to 
cancel a sale, sell the item to another, charge 
the purchaser with any expenses caused to the 
auctioneer including interest and index linkage, 
sue for compensation, delay the release of the item 
and add all expenses to the sum due.
15.  “Kedem” is responsible for the information 
given regarding the items’ nature, originality 
and condition. However all information given by 

“Kedem”, in its capacity as agent for the consignor, 
and based on accumulated information and the 
experience of the its experts. It is entirely the 
responsibility of the prospective purchaser to check 
and inspect the items to determine condition, 
quality, authenticity, size, authorship during the 
allocated time prior to the auction. The purchaser 
may submit in writing, any doubts regarding the 
authenticity and condition of the item within 30 
days of the sale. If it is proven to “Kedem” that 
there has clearly been an error in the information 
which was given relating to any item, “Kedem” 
shall refund any sums paid by the purchaser and 
the item shall be returned to the possession of 
“Kedem”. Subject to this obligation, the purchaser 
shall have no claims and\or further demands with 
respect to that item.
16.  A purchaser is obliged to collect the 
purchased item and to fulfill his obligations to pay 
for the item no later than seven days from the date 
of the sale of the item. For the avoidance of doubt, 
the right to possession of the item will pass only 
once the purchaser has fully filled his payment 
obligations as set out in these conditions.
17.  “Kedem” will represent, free of charge, 
potential purchasers who do not wish or who 
are unable to attend the auction. These potential 
purchasers are requested to complete the Rights 
to Bid form in the catalogue or website, no later 
than one day prior to auction. “Kedem” will not 
be liable, under no circumstances, for any error, 
emissions in connection therewith.
18.  Any potential purchaser who wishes to 
participate in the auction via telephone shall make 
the necessary arrangements within a reasonable 
time before commencement of the auction.
19.  The courts of Jerusalem, Israel, shall have 
the sole jurisdiction in any dispute between 
“Kedem” and the purchaser or any potential 
purchaser, based on the details of this agreement 
and\or related to the sale and\or to the transfer of 
any item.
20.  In any case of doubt the Hebrew version of 
this Terms Of  Sale will be the binding document.

Terms of Sale
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Judaica: Books, Manuscripts, 
Rabbinical Letters and Ceremonial Art

Auction No. 8

The auction will take place at Bayit Ve-Gan Guest House
8 Ha-Pisga st. Jerusalem

Tuesday, 02.02.10 at 17:00

The viewing will take place at our office
20 Beit Hadfus st. Givat-Shaul, Jerusalem

Phones during viewing  
972-77 -5140223
972-54-2865654

Viewing Beforehand on
Wednesday 27.01.10 11:00 - 20:00

Thursday 28.01.10 11:00 - 20:00
Sunday 31.01.10 11:00 - 22:00

Monday 01.02.10 11:00 - 20:00
   Day of Auction - Tuesday 02.02.10     11:00  -  14:00

Phone during auction
972-54-2865654


