
www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 1Sep 12

 

.
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FINE JUDICA AUCTION 

LOT 190
Siddur HaRav (Baal HaTanya)

בס"ד

SEP 12 2022  12:00 pm

LOT 93
Holiest of the holy! Copy of 
Rebbe Yeshaya of Kerestir.

LOT 212
Letter with blessings 

for easy Parnasah 

LOT 190
Siddur HaRav (Baal HaTanya)

LOT 347
A Magnificent Silver Torah Shield, 

Galicia, 18th century
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CATALOG OF THE 

APPEL AUCTION #11

בס"ד

Monday SEP 12 2022
 12:00 PM 

Rare & Important! Books, Slavuta, Chabad, Chassidut, Letters, Manuscripts & Silver.
פריטים נדירים ומיוחדים! סלאוויטא, חסידות, חב”ד, מכתבים וכלי כסף.

www.Appelauction.com                                    info@appelauction.com                       Tel :  917-578-8700             

             

Online bidding (pre-registration is required)
via the Appel Auction website 

www.AppelAuction.com 
bidspirit .com 

liveauctioneers.com 
phone/Whatsapp at 917-578-8700

please call  for privet app 
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Whether you are  a  f irst-t ime buyer  or  seasoned 
col lector,  our team is  here  to  help with any ques-

t ions you have.

Here is  a  s imple  step-by-step guide outl ining the 
dif ferent  ways  you can bid at  auction

About

Appel Auction Inc was founded in 1999 by the meir Appel 
experienced professionals in the fields of Judaica and Silver 
specializes in Jewish religious books (“Sifrei Kodesh”) and 

rabbinical manuscripts…

Our commitment to only the highest quality products has led our 
company to success. For over 20 years we have been providing our 
clients with a wide selection of the most extraordinary products at 

an affordable price.

We welcome you to peruse our existing available inventory, but 
encourage you to reach out to us directly to discuss custom orders 

to suit your needs:

For more information to visit Our showroom  
We make Buying and Selling at Auction as SIMPLE and EASY as 

possible!!!
Contact us today: 917-578-8700

Or email info@appelauction.com
Our products have been carefully selected for their beauty and 

workmanship.
We proudly stand behind them and we look forward to serving you 

soon!
The Appel Auction Team

Bidding at  auct ion has  never  been
 easier  or  more access ible .
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LOT# 1

SHNEI LUCHOT HABRIT, FIRST 
EDITION, AMSTERDAM, 1648-1649
ספר שני לוחות הברית )של”ה הקדוש(, 
מהדורה ראשונה, אמשטרדם ת”ח-ת”ט

Sefer Shenei Luchot HaBrit 
(the holy Shelah), words of 
ethics and fear of G-d, Kab-
balah and Halacha, by Rabbi 
Yeshaya HaLevi Horowitz; 
with Vavei HaAmudim by his 
son Rabbi Sheftel Segal.  
  
 Amsterdam: Immanu-
el Benveniste, 1648. The 
Rare First Edition.  
  
 Vinograd Amsterdam 163. 
Stefansky Classics, no. 359.  
  
 Lacking copy: Old taping 
to title page not affecting 
text, tear to page 159 lightly 
affecting text, small hole to 
pages 164-5 lightly affecting 
text, taping to pages 225-7, 
missing text on page 227, 
tear affecting text to page 
245, taping to page 418-
9, lacking last 2 pages of 
Shelah & first 4 pages of Vavei 
HaAmudim, tapings to first 
5 pages of Vavei HaAmudim 
affecting text to first 2 pages 
tears, water stains & rubbing, 
old detached binding. 
  
 Fair condition. 
  
 A native of Prague, Rab-
bi Isaiah Halevi Horowitz 
(1565-1630), was educated 
in the talmudic academies 
of Poland. After a stint as 
Av-Beth-Din of Frankfurt a/
Main, he served as Rabbi of 
Prague. In 1621, he settled in 
Jerusalem, where he became 
Rabbi of the Aschkenazic 
community of the city. In Eretz 
Israel he availed himself of the 
esoteric teachings of the Ar’i 
(1534-1572) and his disciples.  
  
 These Kabbalistic teachings, 

only recently revealed, were 
duly incorporated into Rabbi 
Horowitz’s magnum opus, 
Shnei Luchoth HaBerith. 
Part Halachic code and part 
Kabbalistic treatise, the Shnei 
Luchoth Habrith exerted 
tremendous influence upon 
the Aschkenazi Jewish world 
and helped more than any 
other work to introduce the 
Kabbalah into daily religious 
life. The SHela”H HaKadosh 
is the source for many of the 
fundamental teachings of 
the early Chassidic Move-
ment. See M.J. Heller, The 
Seventeenth Century Hebrew 
Book, Vol. 1, pp. 654-655. 

 The Sefer was received with 
awe throughout the Jewish 
world, and its teachings 
are quoted in the books of 
leading poskim and kabbalists. 
Many renowned Chassidic 
leaders were extraordinari-
ly devoted to the study of 
the books of the Shelah.

 
 The Bach - Rabbi Yoel Sirkis, 
notably acclaimed the author 
and his works in his approba-
tion to the Shaar HaShamayim 
siddur: “R. Yeshaya HaLevi… 
he left behind blessing in his 
holy compositions, and upon 
seeing or reading them, we 
sensed the outpouring of 
holiness in all our limbs, and 
this is the sign that his works 
were composed for the sake 
of heaven, to elevate future 
generations…”. The Tosafot 
Yom Tov in his approbation 
to the siddur writes: “He is 
a holy, awe-inspiring man… 
no doubt he was invested 
with a heavenly spirit”.

START PRICE $850

מהדורה ראשונה של ספר שני 
לוחות הברית לרבינו ישעיה 

הורוויץ “השל”ה הקדוש” , 
אמשטרדם בדפוס עמנואל 

בנבנישתי ת”ח-ת”ט.  
  
  

 זוהי המהדורה הראשונה של ספר 
היסוד אשר לא מש משולחנם של 
גדולי ובני ישראל מאז צאתו לאור, 
במיוחד היה נערץ הספר ומחברו 
בקרב צדיקי וגדולי החסידות, וכך 

מפרשים בחב”ד את דברי אדמו”ר 
הזקן בשער ספר התניא: “מלוקט 
מפי ספרים” – אלו מהר”ל ושל”ה, 
“ומפי סופרים” – הלוא הם המגיד 

ממזריטש ורמ”מ מוויטבסק.  
  
  

 עותק חסר: הדבקה ישנה בשער 
בלי פגיעה בטקסט, קרע בדף 
קנט עם קצת פגיעה בטקסט, 

חור קטן בדפים קסד-ה עם קצת 
פגיעה בטקסט, הדבקות בדף 
רכה-רכז, פגיעה בטקסט בדף 
רכז, קרע עם פגיעה בטקסט 

בדף רמה, הדבקות בדף תיח-ט, 
חסר 2 דפים האחרונים של ספר 
השל’’ה, חסר 4 דפים הראשונים 

ושל ווי העמודים, הדבקות ב5 
דפים הראשונים של ווי העמודים 

עם פגיעות בטקסט של שני דפים 
הראשונים, קרעים, כתמי מים 
ובלאי, כריכה ישנה מפורקת.  

  

 ספר “שני לוחות הברית” כולל 
בתוכו חידושי הלכה רבים, יסודות 

תורת הנסתר, דרוש ומוסר, 

והוא בלול מכל חלקי התורה. 
הספר התקבל בחרדת קודש 

בכל תפוצות ישראל, ודבריו 
מובאים בספרי גדולי הפוסקים 

והמקובלים. רבים מגדולי החסידות 
המפורסמים היו דבוקים בלימוד 

ספרי השל”ה בלב ונפש. 
  
  

 ידועים דבריו של רבי יואל 
סירקיש – הב”ח – בהסכמתו 

לסידור “שער השמים”, שכתב 
על גודל קדושת המחבר וחיבוריו: 

“הגאון כמוהר”ר ישעיה הלוי 
זצ”ל... הניח אחריו ברכה בחבוריו 

הקדושים, וכאשר ראינו וקרינו 
בהם הרגשנו השפעת הקדושה 
מרום המעלות בכל אברינו, וזה 

האות שחיבוריו הם מחוברים 
לשם שמים לתקן הדורות הבאים 

אחריו...”. בעל ה”תוספות יום 
טוב” כותב בהסכמתו על הסידור: 

“איש קדוש ונורא הוא... שבלי 
ספק נוצצה בו עוד רוח ממרום 

אשר הערו עליו מן השמים”. 
  
  

 מצב בינוני. 
  
  

 הגהה עתיקה בדף 
קצט, ובדף רסב. 

  
 רישום עתיק ‘’שייך להרבני 

האברך המפורסם מו’’ה ברוך 
במו’’ה יצחק מרגליות זללה’’ה’’ 

  
 סטפנסקי יסוד 359.

פתיחה $850
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LOT# 2

SHU”T HABA”CH, FIRST EDITION, 
FRANKFURT AM MAIN 1697.

שו”ת הב”ח, דפו”ר, פרנקפורט דמיין, תנ”ז.
Sefer She’elot U’Teshuvot 
HaBa”ch by the rabbi of 
the Jewish people, Rabbi 
Yoel Sirkis, Av Beit Din of 
Krakow, and author of the 
important commentary ‘Bayit 
Chadash’ on Arba Turim. 
Frankfurt am Main, 1697.  
  
 

  First edition of one of the 
most renowned fundamental 
books in halachic literature. 
Title page with pictures 
of angels and cherubs. 
 
   
 
 Rabbi Yoel Sirkis [1621-1740] 
was one of the leading and 
most prominent adjudicators 
of halachah of all genera-
tions. He authored the Bayit 
Chadash (ב”ח) commentary 
on Arba Turim. He is referred 
to as ‘The Ba”ch’ after his 
book. He was a disciple of 
Rabbi Leibush’s of Lublin 
(rabbi of the author of Shla”h). 
He served as rabbi in Pozna 
(currently Poznań, Poland) 
and in additional cities, 
including: Lobmla, Mezhibu-
zh, Belz, Brisk and finally 
Krakow and environs, where 
he served until he passed 
away. Alongside his great-
ness in Torah, he was also 
admired by Chassidic leaders, 

and it is accepted among 
them as an oral tradition that 
before the Ba”ch’s passing, 
Gehinnom was cooled in 
his honor for forty days so 
that he could extract souls 
of the wicked from there. 

 Responsa no. 127 of this 
work, on the permissibly 
of using Christian tunes for 
Jewish prayer, was removed 
from later editions. Indeed 
this was not the only lenient 
position the author took; for 
example he permitted the 
reading of all subject matter 
on Sabbath and was instru-
mental in establishing the 
now universally accepted 
norm of Mechirath Chametz.

  [4] 106, leaves, 29.5 cm.

 See the listing in the 
Bibliographic Project that 
some copies have only 4 
pages at the beginning 
instead of 6. Lacking the 
2 page index at end.

 
 Stefansky, Sifrei Yesod 299, 
 

 
 
 Excellent condition, Sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $100

ספר שאלות ותשובות הב”ח. מאת 
רבן של ישראל רבי יואל סירקיש 

אב”ד קראקא, ובעל הפירוש 
החשוב ‘בית חדש’ על ארבעה 
טורים. פרנקפורט דמיין, תנ”ז. 

  
 המהדורה הראשונה של אחד 

מספרי היסוד המפורסמים 
ביותר בספרות ההלכה. שער 

עם ציורי מלאכים וכרובים.  
   

 תשובה קכ”ז מהשו”ת, על נגינות 
בתפילה, הוצא מדפוסים מאוחרים.

 רישום 
 “שייך להיניק וחכים חיכו ממתקים 

הבח’ המופלא כמר יוסף? בן 
מהור”ר נתן הלברשטט”  

 
   

 רבי יואל סירקיש ]שכ”א-ה’ת’[, 
מגדולי וחשובי פוסקי ההלכה 

שבכל הדורות. מחבר הפירוש בית 
חדש )ב”ח( על ארבעה טורים, 

ומכונה “הב”ח” על שם ספרו. 
תלמידו של רבי ליבוש’ס מלובלין 

)רבו של בעל השל”ה(, שימש רב 
בפוזנה )כיום פוזנן בפולין( ובערים 
נוספות, ביניהן: לובמלא, מז’יבוז’, 

בעלזא, בריסק וקרקוב וסביבותיה 
שם כיהן עד יום פטירתו. מלבד 

גדולתו בתורה, היה נערץ גם על 
גדולי החסידות, ומקובל אצלם 

איש מפי איש, שקודם פטירתו של 
הב”ח, ציננו לכבודו את הגהינום 
במשך ארבעים יום בכדי שיוכל 

להוציא משם את נשמות הרשעים.

  29.5 ס”מ. 

 בעותק שלפנינו ]4[, 106 דף. 
ראה במפעל הביבליוגרפיה 

שיש טופסים רק עם 4 דפים 
בהתחלה במקום 6. חסר 

שני דפי מפתחות בסוף.

 סטפנסקי, ספרי יסוד 299.

 
 מצב מצויין, כריכת עור 

מלא מפוארת.

פתיחה $100



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 6Sep 12

LOT# 3

(RESPONSA) AVODAT HAGERSHUNI FIRST 
EDITION, FRANKFURT-AM-MAIN 1699

שו”ת עבודות הגרשוני. דפו”ר פרנקפורט דמיין תנ”ט

Sefer Shut Avodat HaGer-
shuni’ Responsa by Rabbi 
Gershon Ashkenazi. Frankfurt 
A.M. 1699. First edition  
  
 [4], 94. [4] pages. 30 Cm. 
  
 Overall in good-Very good 
condition, light worming 
in margins of a few pag-
es, later simple binding. 
  
 Given as a wedding 
present to Rabbi Shlomo 
Baumgarten from his friend 
R’ David Weinberger. 
  
 Rabbi Gershon Rabbi Ger-

shon son of Rabbi Yitzchak 
Ashkenazi (1715-1693), one 
of the greatest rabbis and 
leaders of his generation, 
who raised many students. 
Born in Olaf (Germany), He 
was a student of the Bach, 
the Magini Shlomo and Rabbi 
Menachem Mendel, author of 
the Tzemach Tzedek Respon-
sa (HaKadmon). Served as a 
Dayan in Kraków, and as Rabbi 
and Rosh Yeshiva in Prostitz 
and Nickelsburg (Moravia), 
Vienna (Austria). After the 
deportation of Austrian Jews, 
he became a rabbi and Av 
Beit Din of Metz (France).

START PRICE $150

ספר ‘שו”ת עבודות הגרשוני’ 
חלק ראשון להגאון המפורסם 

רבי גרשון אשכנזי זצ”ל 
אב”ד ווינה וניקלשבורג. 

  
  

 שער מאויר ויפה, מסגרת 
עגולה ארכיטקטונית, עם צמחיה 

ודמויות מלאכים )השער שבו 
נדפס לראשונה שו”ת הב”ח(.

 פרנקפורט דמיין, תנ”ט, מהדורה 
ראשונה. דפוס יהאן וואושט.

 נדפס ע”י בן המחבר רבי נתן. 
]4[, צ”ד, ]4[ ד’; 30 ס”מ. 

 כללית במצב טוב-טוב מאוד, 
קצת נקבי עש בשוליים של כמה 

דפים, כריכה ישנה פשוטה. 
 

 מתנה לחתונת הרה”ג ר’ 
שלמה בוימגארטען מידידו 

ר’ דוד וויינבערגער.

 
 הרה”ג רבי גרשון אשכנזי 

]שע”ה – תנ”ג 1615/1693[ היה 
מגדולי וגאוני הדור. למד אצל 

הגאונים המפורסמים: רבי יואל 
סירקיש - הב”ח בקראקא, רבי 

יהושע מקראקא בעל מגיני 
שלמה, רבי מנחם מנדל קרוכמל 

מניקלשבורג בעל צמח צדק 

ורבי העשיל מקראקא. נשא את 
בתו של רבו, בעל הצמח צדק. 

בגיל צעיר נבחר לכהן כדיין 
בקראקא. בשנת ת”י עבר לכהן 
כרבה של פרוסניץ שבמוראביה. 

בשנת תי”ז החל לכהן כרבה 
של הענא, ובשנת תכ”א, לאחר 

פטירת חמיו, נבחר למלא את 
מקומו ברבנות ניקלשבורג. לאחר 

זמן קצר נבחר לכהן כרבה של 
וינה, בה כיהן עד שנת ת”ל, בה 

גורשו כל יהודי אוסטריה. בשנה זו 
נבחר לכהן כרבה של מץ ]מיץ[, 

בה כיהן עד פטירתו בי’ באדר 
ב’ תנ”ג. בפטירתו, קבלו קהילות 
רבות על עצמן שלא לשמוע כלי 

נגינה בשנת האבל הראשונה. 
בכל מקום אליו עבר לכהן כרב 
ייסד את ישיבתו, וראה בה דבר 

ראשון במעלתו. בין תלמידיו נמנה 
הרב דוד אופנהיים, רבן של פראג 
וניקלשבורג. נודע כאחד הלמדנים 

החריפים בדורו, ותלמידו ר’ דוד 
אופנהיים העיד עליו כי אם התורה 

היתה משתכחת מישראל, היה 
מחזיר אותה בפלפולו. פוסקים 
רבים פנו אליו בשאלות, בהם 
רבי יאיר חיים בעל ‘חוות יאיר’ 
ועוד. כשהחלה להתפשט בעם 

ישראל תנועת השבתאות, 
הצטרף לרבי יעקב ששפורטש 

והיה מראשי הלוחמים בה.

 הרה”ג ר’ שלמה בוימגארטען 
כיהן כרב האחרון של קהילת 

השיפשוהל בווין, ולאח”כ אב”ד 
תורת עץ חיים בלונדון.

פתיחה $150
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LOT# 4

YAD YOSEF. AMSTERDAM, 1700. 
IMPRESSIVE TITLE PAGE

יד יוסף )הצרפתי(. אמשטרדם, ת”ס- שער מרשים.

Sefer Yad Yosef. Sermons 
and nice explanations on 
the Torah readings by Rabbi 
Yosef Tzarfati. Emanual Attias 
press. Amsterdam, 1700.  
  
 Two title pages. The first 
title page is completely 
illustrated - identical to the 
famed title page of the Shl”a 
that was printed two years 

earlier at the same press  
 

 Antique signature: Moshe 
Meir of Hatzfeld (to-
day Heidingsfeld).

 Overall in good con-
dition, water & age 
stains, new binding.

START PRICE $180

ספר יד יוסף, דרשות חשובות 
על סדר פרשיות התורה. 

מאת רבי יוסף צרפתי 
  
  
 
 

 אמשטרדם, ת”ס מהדורה שניה. 
)מהדורה ראשונה נדפסה בונציה, 

שע”ו(. שני שערים, שער ראשון 
מצויר בתחריט נחושת עם דמויות 

מאורי האומה, משה ואהרן, 
דוד ושלמה. וציורים נוספים.

 
 המחבר )נולד בשנת ש”ס( תלמיד 

רבי שלמה הלוי )שהיה גם רבו של 
ר”ש פלורנטין בעל “לב שלמה”(. 
מחכמי אדרינופול ומגיד מישרים. 

בשנת ש”ס ועלה לירושלים. חיבר 
“יד יוסף” ונציה שעו , “בן יוסף”, 

“ראש יוסף” ועוד בכתב יד. 

 חתימה עתיקה: משה מאיר 
מהייצפעלד )כיום היידינגספלד 

)HHHHHHHHHHHH

 
 מצב כללי טוב , כתמי 
מים וזמן, כריכה חדשה.

פתיחה $180
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LOT# 5

SHIVIM TIKUNEI HAZOHAR , AMSTERDAM 1706 - 
SABBATEAN TITLE PAGE. ANTIQUE MARGINALIA

שבעים תקוני הזהר, אמשטרדם תס”ו 
- שער שבתאי. הגהות עתיקות

Sefer Shiv’im Tikunei HaZohar 
[The seventy modifications 
of the Zohar] “compiled by 
Rabbi Shimon bar Yochai” 
with “Chemdat Zvi” com-
mentary by Rabbi Zvi Hirsch 
Chatsch. Amsterdam, 1706. 
  
  
 The title page displays 
a magnificent etching of 
two deers holding a crown 
inscribed with a verse from 
Isaiah [a typical Shabtai 
symbol, see: A. Ya’ari, Diglei 
HaMadpissim Ha’Ivriim, 
p. 57 and p. 154-155]. 

 The book’s author was 
suspected of Sabbatean-
ism, and the Ya’avetz has 
already written about this. 
With important approba-

tions, led by that of Rabbi 
Naftali HaKohen Katz, author 
of Semichut Chachamim. 
Yet in the introduction to a 
different edition of Tikkunei 
HaZohar, Rabbi Naftali Katz 
wrote that he is rescinding 
the approbation to this book. 
 
 
 
   
 
 Important antique 
marginal glosses. 
 
   
 
 Overall in Good-Fair con-
dition, first 4 & last 6 pages 
repaired, worming to margins, 
tears & wear, water stains, 
new half leather binding.

START PRICE $220

ספר שבעים תקוני הזהר, “שחבר 
התנא האלהי רבי שמעון בן יוחאי”, 

עם פירוש “חמדת צבי”, מאת 
רבי צבי הירש ב”ר ירחמיאל 

חאטש. אמשטרדם תס”ו.

 
 בשער הספר תחריט מפואר, 

תמונת שני צבאים אוחזים 
בכתר עם הכיתוב “ה’ צבאות 

לעטרת צבי ולצפירת תפארה” 
]סמל שבתאי, ראה: א’ יערי, 

דגלי המדפיסים העבריים, 
עמ’ 57 ובעמ’ 154-155[. 

 מחבר הספר נחשד בשבתאות. 
וכבר כתב היעב”ץ נגד הספר 
ומחברו. עם הסכמות חשובות, 

ובראשם מרבי נפתלי הכהן כ”ץ 
בעל ‘סמיכת חכמים’. אולם 

בהקדמה למהדורה אחרת של 
תיקוני הזוהר כתב רבי נפתלי 
כ”ץ שהוא חזר בו מההסכמה 

שנתן לספר שלפנינו.

  
 

 הגהות עתיקות חשובים. 
 

   
 

 מצב כללי טוב-בינוני, ארבעה 
דפים הראשונים וששה אחרונים 

משוקמים, נקבי עש בשוליים, 
קרעים ובלאי, כתמי מים, 

כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה $220
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LOT# 6

YESHUA BEYISRAEL , FRANKFURT AM 
MAIN 1720 - ASTRONOMICAL DIAGRAMS

ספר ישועה בישראל, פרנקפורט דמיין 
ת”פ - איורים אסטרונומיים

Commentary on halachot of 
kiddush hachodesh in the 
Rambam’s Mishneh Torah, 
and on Chapter 3 of halachot 
yesodei HaTorah. With astro-
nomical illustrations. Illustrat-
ed tutle page of Moses and 
Aaron, David and Jonathan.  
  
 By Rabbi Yehonatan bar Yosef 
of Razinay. Printed by Johann 
Kellner. Frankfurt, 1720. 
  
 Rabbi Yehonatan of Razinay 
was a gadol of his genera-
tion, served in the rabbinate 
of Grodno. In 1710 a plague 
broke out in his city, and for 
a whole year he lived in a 
sukkah in a field outside the 
city with his whole family. He 

swore that if he survived the 
plague, he would write a book 
on the subject, and after he 
survived he wrote this book, 
whose name hints at what 
happened. To print the book 
he came to Frankfurt in 1720. 
In the introduction he writes 
that “hardships that have 
visited his city and state, a 
plague and the sword, and a 
few years have passed with 
things that have stopped 
him from fulfilling his vow.”  
  
 Good condition. repairs 
to first 4 pages & repaired 
worming in margins, small 
wormholes to margins 
of last 3 pages, Sumptu-
ous full leather binding.

START PRICE $200

ספר ישועה בישראל, פירוש על 
הלכות קידוש החודש לרמב”ם ועל 

מפרשיו, מאת רבי יהונתן בן יוסף 
מרוז’ינוי. פרנקפורט דמיין, ת”פ. 

  
  

 דף שער מאוייר נאה עם דמויות 
משה, אהרון, דוד ויהונתן.

 
 איורים רבים. 

 חתימה עתיקה: שמואל 
זלמן? פל.... מנ”ש.

  
 

 רבי יהונתן מראזינאי מגדולי רבני 
דורו. שימש ברבנות בגרודנו. 

בשנת ת”ע פרצה מגפת דבר 

בעירו, ובמשך שנה שלימה - בקיץ 
ובחורף - גר בשדה מחוץ לעיר 

בתוך סוכה עם כל בני ביתו. 
הוא נדר שאם יינצל מן המגיפה 

יחבר ספר בתחום התכונה, 
ולאחר שניצל חיבר את ספרו זה 
שלפנינו. ובשמו רמז את שאירע 

לו. לשם הדפסת הספר הגיע 
לפרנקפורט דמיין בשנת ת”פ 

הודפס שם הספר. בהקדמת ספרו 
הוא מספר “את התלאות אשר 
מצאו את עיר מושבו ומדינתו, 
דבר וחרב, וכמה שנים עברו 

אשר עצרוהו למלא את נדרו”. 

 מצב טוב, שיקומים לארבעה 
דפים הראשונים ועם נקבי עש 
משוקמים בשוליים, נקבי עש 

קטנים בשלשה דפים האחרונים 
בשוליים, כריכת עור מפוארת.

פתיחה $200
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LOT# 7

SIGNATURE OF RABBI SÜSSKIND (SCHNEUR) ZUM STERN. MAROT 
HATZOVOT - ALSHICH ON LATER PROPHETS - YASNITZ 1720

חתימת רבי שניאור זיסקינד שטערן.מראות הצובאות, 
אלשיך על נביאים אחרונים, יעסניץ ת”ף.

. 
  
 Overall in good condi-

tion, repaired tear to title 
page, stains, old bind-
ing, spine repaired.

START PRICE $90

על השער חתימת הגאון הרב 
שניאור זיסקינד שטערן. 

  
 הסכמה ממנו על ספר 

קרבן אהרן, דעסוי תק”ב. 

  
 מצב כללי טוב, קרע משוקם 
בשער, כתמים, כריכה ישנה, 

השדרה משוקמת.

פתיחה $90
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LOT# 8

FUNDAMENTAL WORK ON THE IBN EZRA. 
MARGALIOS TOVAH. AMSTERDAM, 1722. WITH 
THE RARE LEAF OF ASTRONOMY SKETCHES

ספר יסודי על פירוש האבן עזרא: 'מרגליות טובה' אמשטרדם תפ”ב, עם הדף הנדיר

Three important composi-
tions on the commentary of 
Rabbi Avraham Ibn Ezra.  
  
  
 
 1) Mekor Chaim by Rab-
bi Yonah Tzartza.

 
 2) Ohel Yosef by Rabbi 
Yosef ben Rabbi Eliezer 
Hasephardi. First Edition.

 
 3) Peirush Motos (Megillas 
Setarim) by Rabbi Shmuel 
Motos Hasephardi.

 
 In this work, the Ibn Ezra’s 
commentary is set in the 
center of the page surrounded 

by the above commentar-
ies. It was edited by Rabbi 
Yekusiel Lazi Ashkenazi, 
grandson of the author of 
Avodas HaGershoni.

 
 Amsterdam, 1722. [4], 
156, [1] leaves.

 32 Cm.

 Includes leaf of astronomy 
sketches which is miss-
ing from many copies. 
 
   
 
 Good condition, age 
stains, leaf with sketches 
lightly damaged at low-
er left, old binding.

START PRICE $160

שלושה חיבורים חשובים על 
פירוש רבי אברהם אבן עזרא -

  1( ‘מקור חיים’ מאת 
רבי יונה צרצה.

  2( ‘אהל יוסף’ מאת רבי 
יוסף ב”ר אליעזר הספרדי 

– מהדורה ראשונה.

  3( פירוש ‘מוטוט’ )מגילת סתרים( 
מאת רבי שמואל מוטוט הספרדי. 

 במרכז הדף נדפס פירוש האבן 
עזרא וסביבו הפירושים, בעריכת 

רבי יקותיאל לאזי אשכנזי 

נכד בעל ‘עבודת הגרשוני’.

 אמשטרדם תפ”ב ]1722[. 
]4[, קנו, ]1[ דפים.

 32 ס”מ.

 כולל הדף עם השרטוטים 
האסטרונומיים החסר 

בעותקים רבים. 

 מצב טוב, כתמי זמן, דף 
השרטוטים פגוע קצת עם 

פגיעה מועטת בצד שמאל 
למטה, כריכה ישנה.

פתיחה $160
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LOT# 9

SHA’AREI DURA, CALLED ISSUR VEHEITER. JESSENITZ 
1724. EXTRA LARGE MARGINED COPY, RARE.

שערי דורא, הנקרא איסור והיתר, יעסניץ 
תפ”ד. עותק עם שוליים גדולים, נדיר.

Sefer Sha’arei Dura by Rabbi Yitzchak Halevi of Dura, 
with the Mevoh She’arim elucidation by Rabbi Nos-
son Shapiro and additions and innovations by Rab-
bi Moshe (Auerbach) and the Maharam Yaffe.  
  
 Jessenitz, at the press of Yisroel ben Avfraham , 1724. Rare.  
   
 Copy with extra large margins, 38 Cm.  
   
 Antique Sephardic inscriptions. 
  
 Very good condition, browning, small worm-
ing tunnel to bottom margins, new binding.

START PRICE $160

ספר שערי דורא, מאת רבי יצחק הלוי מדורא, עם ביאור מבוא 
שערים מאת רבי נתן שפירא, ועם הוספות וחידושים, מאת רבי משה 
)אויערבך( ומהר”ם יפה. דפוס ישראל בן אברהם, יעסניץ, תפ”ד. נדיר.  

  
  

  עותק עם שוליים גדולים, 38 ס’’מ. 

 רישומים ספרדיים עתיקים.

 מצב טוב מאוד, תעלת עש קטן בשוליים למטה, כריכה חדשה.

פתיחה $160
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LOT# 10

(SCIENCES) NECHMAD VENA’IM [ON ASTRONOMY, GEOGRAPHY, AS WELL AS A 
REJECTION OF ASTROLOGY IN JEWISH TRADITION]. FIRST EDITION, JESSNITZ 1743

)אסטרונומיה וגאוגרפיה( נחמד ונעים מרבי דוד גנץ, דפו”ר יעסניץ 
תק”ג. עם הדפים הנדירים בלטינית. תרשימים מרהיבים!

Sefer Nechmad V’Na’im - 
astronomy, Kiddush HaCho-
desh and measurements of 
stars, by Rabbi David Ganz. 
Yasnitz, 1743. Astronom-
ic diagrams. Only edition. 
Complete copy, including 
the leaves in Latin that are 
not found in many copies.  
  
  
 Title within architectural 
arch. Numerous astronomical 
diagrams. With introduc-
tion in Latin (often lacking). 
Vinograd, Jessnitz 49. 
  
  
  
 Rabbi David Gans (1541-
1603) was a student of the 
MaHaRa”L of Prague as well 
as an apprentice to the 
Danish astronomer Tycho 
Brahe (1546-1601). His dis-
tinctively Jewish-scientific 
works were inspired by his 
exposure to both teachers, 
providing instruction on the 
physical and metaphysical 
realms .See A. Neher, Jewish 
Thought and the Scientific 

Revolution of the Sixteenth 
Century: David Gans (1541-
1613) and His Times (1986) 
pp. 58-91 and pp. 6, 20, 24. 
  
 
 Latin introduction by Christian 
Hebenstreit, Professor of 
Hebrew in Leipzig, drawing 
attention to the keen influence 
the author received from 
the theories of the Danish 
astronomer Tycho Brahe, with 
whom Gans worked in Prague.

 
 Scientific cooperation be-
tween Jewish and non-Jewish 
savants was unique to the 
Rudolfine era. The MaHaRa”L 
of Prague himself (whom 
Gans was a disciple) is said 
to have been invited to the 
Hradschin Palace to meet 
with Emperor Rudolph II.

 Excellent condition, orig-
inal binding, front cover 
detached, lacking spine.

  Rare in this condition!

START PRICE $240

ספר נחמד ונעים, מאת 
הגאון רבי דוד גנז על עניני 
אסטרונומיה וקידוש החודש 

  
 דפוס ראשון, יעסניץ תק”ג.  

  
  

 פב דף, 20 עמ’. ע ם טבלאות 
ותרשימים רבים, מרשימים במיוחד 

לאור התקופה בה נדפסו.  
   
   

 בסוף הספר נדפס מבוא 
בלאטינית עם כותרת ‘סספר 

נעים ונחמד’, )דפים אלו חסרים 
בהרבה טופסים( עם שער בפני 
עצמו בסופו משמאל הוא מאת 

פרופיסור לעברית בלייפציג, 
כריסטיאן האבנשטרייט. 

  
 מצב מצוין, כריכה מקורית, כריכה 

קדמית מנותקת, חסר שדרה.  
  

 במצב כזה נדיר!

פתיחה $240
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LOT# 11

FIRST EDITION OF THE TA”Z’S ELUCIDATION ON THE ENTIRE 
SHULCHAN ARUCH CHOSHEN MISHPAT, BERLIN, 1766.

מהדורה ראשונה של ביאור הט”ז על כל שלחן 
ערוך חושן משפט, ברלין תקכ”ו

Sefer Turei Zahav al Choshen Mishpat by Rabbi Da-
vid HaLevi, printed until siman 246 ... and now print-
ed on the entire Shulchan Aruch. Berlin 1766.

 
 In 1692, the Ta”z’s commentary was printed in Ham-
burg - until siman 246 - , and in this edition here, the 
elucidations were printed from siman 246 through the 
end of Shulchan Aruch. For the sake of completeness, 
the whole book was reprinted on Choshen Mishpat.

 
  First edition of the renowned work by the author of Ta”z 
- one of the greatest halachic adjudicators of all genera-
tions, known by the moniker ‘Ba’al HaTa”z’ after this Sefer. 
 
   
 
   
 
 
 Antique signatures & inscriptions.

 Good condition, worming to margins, age stains, new binding.

START PRICE $180

ספר טורי זהב על חושן המשפט, מאת רבי דוד הלוי, ונדפס עד 
סימן רמו... ועתה נדפס על כל השלחן ערוך. ברלין תקכ”ו.

 בשנת תנ”ב נדפס בהמבורג ביאורי הט”ז עד סימן רמו, במהדורה 
שלפנינו נדפסו לראשונה הביאורים מאמצע סימן רמו עד סוף השלחן 

ערוך. להשלמת הספר נדפס מחדש כל הספר על חושן משפט.

 
  לפנינו מהדורה ראשונה של חיבורו הידוע של 

בעל הט”ז - מגדולי הפוסקים שבכל הדורות, הידוע 
בכינויו ‘בעל הט”ז’ על שם הספר שלפנינו.  

 חתימות ורישומים, ביניהם “פייבל באב”ד מווארט )דווארט(”

 מצב טוב, חורי עש בשוליים, כתמי זמן, כריכה חדשה.

פתיחה $180
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LOT# 12

SIGNATURE OF THE GENIUS RABBI SHLOME AVRAHAM RZECHTE-STAMP OF RABBI 
ZE’EV WOLF LEITER OF PITTSBURGH. ATZEI ALMOGIM, SULZBACH, 1779. ONLY EDITION

חתימת הג' ר' שלמה אברהם רזעכטע, חותמת הרב זאב וואלף לייטער 
-Sefer Atzei Almogim - inאב”ד פיטסבורג. עצי אלמוגים דפו”ר זולצבאך, תקל”ט

depth halachic work by 
the gaon Rabbi Chaim Tzvi 
Berlin, av beit din of Furth. 
Sulzbach, 1779. Only edition.

 
 Rabbi Shlome Avraham 
Rzechte (1843-1928). He was 
born and resided in Ozorkow. 
An erudite scholar, he re-
sponded to halakhic inquiries 
from all over the globe. His 
responsa work on all four 
sections of the Shulhan Arukh, 
Bikhurei Shlomo (2 parts, 
Piotrkow & Warsaw, 1894 & 
1931) carries the approbations 
of the generation’s leading 
Hasidic, Sephardic, and 
Mitnagdim rabbis. Among 
the approbators are Rabbi 
Raphael Meir ben Yehuda Pan-
igel (1804-1893) the Sephardi 
chief rabbi of Jerusalem Rabbi 
Jacob Saul b. Eliezer Jeroham 
Elyashar (1817-1906), Sephar-
di chief rabbi of Erez Israel 
(rishon le-Zion)., Rabbi Hayyim 
Hezekiah b. Raphael Elijah 
Medini (1832-1904), author of 
Sdei Hemed, Rabbi Samu-
el Salant (1816-1909) chief 
rabbi of Jerusalem and one 
of the foremost 19th-century 
rabbis in Jerusalem, Admor 
of Sochaczev, Rebbe Hanokh 
Heinokh b. Samuel Boren-
stein (1896-1965). Rabbi Isreal 
Joshua Trunk of Kutna, Rebbe 
Jehiel Danziger (1913-1942), 

Rebbe of Alexander, Rab-
bi Isaac Elhanan Spektor 
(1817-1896) of Kovno, Rabbi 
Joseph Dov (Baer) Soloveit-
chik of Brisk, Rabbi Naphtali 
Zevi Judah Berlin (ha-Neziv 
1817-1893), and many others.

 Rabbi Ze’ev Wolf Leiter 
(1892-1974), outstanding Torah 
genius, of the leading Galicia 
and USA rabbis. Famous Iluy 
since childhood, correspond-
ed with the great rabbis of his 
generation, the Admor Rabbi 
David Moshe of Chortkow 
blessed him with diligence 
in his Torah learning. At age 
12 wrote his first essay, the 
“Divrei Chachamim” respon-
sum. The scholarly replies 
in the present manuscript 
were written before he had 
reached his twenties. Served 
as rabbi since 1910. Moved 
to the USA during the 1920’s 
and served as Av Beit Din 
of Pittsburg since 1922.

 Antique signature: 
Katzinelen Fogen.

 Antique signature: Uziel 
son of the Gaon Fishel of 
Sniadowo. Which was a old 
Jewish community in Poland.

 
 Very good condition, 
lacking front cover.

START PRICE $180

ספר עצי אלמוגים, ספר הלכתי 
עמוק. מאת הגאון רבי חיים צבי 

ברלין אב”ד פיורדא. זולצבאך, 
תקל”ט ]1779[. מהדורה יחידה.  

  
  

 חתימת הגאון רבי שלמה אברהם 
רזעכטע )תר”ג – תרפ”ח( נודע 

כאחד מגאוני פולין ומגדולי 
המשיבים בדורו התכתב הרבה עם 

גאוני דורו המובהקים, הגאון רבי 
יצחק אלחנן מקובנא, רבי יהושע 

מקוטנא, רבי אברהם מסוכוטשוב 
בעל ה”אבני נזר”, רבי אברהם 

מרדכי מגור “האמרי אמת”, ה”שדי 
חמד” ועוד. הוא מופיע בבלאנק 
של קופת רבי מאיר בעל הנס 

כולל פולין כאחד מנשיאי הקופה 
בפולין, בספרו ביכורי שלמה 

)פיעטרקוב, תרנ”ד( מרבים גדולי 
הדור בשבחים מופלגים אודותיו.  

  
 חותמת הגאון רבי זאב וואלף 
לייטער - )תרנ”ב-תשל”ד( גאון 

מופלא מגדולי גאליציה ואחר כך 
בארצות הברית. עילוי מפורסם 

מילדותו, התכתב עם גדולי 
דורו, נתברך מהאדמו”ר רבי 

דוד משה מטשורטקוב שיתמיד 
בלימודו. בגיל 12 החל לכתוב 
כתב את חיבורו הראשון. בגיל 

18 נסמך להוראה. כיהן ברבנות 
משנת תר”ע. הגיע לארצות 

הברית בשנות התר”ף ומשנת 
תרפ”ב כיהן כאב”ד פיטסבורג. 
חיבר את הספרים שו”ת בית 

דוד, מתורתן של ראשונים ועוד.  
  
  

 חתימה עתיקה: קאצענעלין פוגין 
  

 חתימה עתיקה: עוזיאל 
בהגאון מו”ה פישל משנאדווא. 

שנאדווא היתה קהילה 
עתיקה בפולין ליד לומזה. 

  
 מצב טוב מאוד, חסר 

כריכה קדמית.

פתיחה $180
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LOT# 13

VECHISHAV LO HACOHEN, BY THE HOLY KABBALIST RABBI AVRAHAM KATZ 
OF LASK. FIRST EDITION FURTH 1784-WITH THE RARE 2 EXTRA PAGES

וחשב לו הכהן, מאת המקובל הקדוש רבי אברהם כ”ץ מלאסק. 
דפו”ר פיורדא, תקמ”ד- עם שני דפים הנדירים

Sefer Vichishev Lo Ha-Cohen, 
interpreting Kitrei Otiyos and 
revealing to us some Razin 
DeOrayta, by the Kadosh 
Rabbi Avraham Katz of Lask 
Hy”d [Poland]. Isaac ben 
David [Tzirendorf] Press, 
Furth, 1784. First edition.

 
 12, [2]. 32 leaves, 20.5 cm.

 Approbations by the rabbis 
of Jerusalem, Av Beis Din of 
Furth, Rabbi Yosef Te’omim 
Av Beis Din of Frankfurt an der 
Oder and Rabbi Yisroel Chaim 
Melamed Shadar from Hebron.

 In the middle there are 
another two additional leaves 
- apology, list of mistakes, 
and addition of the copier 
Rabbi Yozpa Marzbach of 
Feurda, 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.

 Rare book of Kabbalah. 
(The two pages in the mid-

dle are extremely rare). 

 
 
 Very good condition, 
Tear to upper margins of 
last pages well away from 
text, original binding.

 Rabbi Avraham ben Rabbi 
Yechiel Michl Katz of Lask, a 
great Torah Sage, immigrated 
to Eretz Yisroel and settled in 
Jerusalem where he was later 
jailed & killed in 1794 Hy”d. 

 Stamps of the Gaon Rabbi 
Yosef Baumgarten, Dayan & 
later Av Beit Din of the Schiff 
Shul of Vienna, was born in 
1864 in Helishoya, and was a 
student of the Chatam Sofer. 
He was the son-in-law of 
Rabbi Shalom Dov Ber Stern of 
Szerdahely. Published articles 
in ‘Tel Talpiot’, died in 1933.

  
 
 Antique signature: 
Yakov Halevi.

START PRICE $150

ספר וחשב לו הכהן, בו חושב 
ומונה וסופר ודורש כתרי אותיות 

וגלה לנו כמה רזין דאורייתא 
והרבה דברים פנימיים, מאת 

הקדוש רבי אברהם כ”ץ מלאסק 
הי”ד ]פולין[. דפוס איצק בן 

דוד צ”ד ]צירנדורף[, פיורדא, 
תקמ”ד . מהדורה ראשונה. 

  
  
 
 
 

 יב, ]2[, לב דף, 20.5 ס”מ. 
הסכמות רבני ירושלים, אב”ד 

פיורדא, רבי יוסף תאומים אב”ד 
פרנקפורט דאדר ורבי ישראל 

חיים מלמד שד”ר מחברון.

 באמצע 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.

 ספר קבלה נדיר )שני הדפים 
הנוספים נדירים ביותר(. 

 מצב טוב מאוד, קרע בשוליים 
העליונים של הדפים האחרונים 

רחוק מהטקסט, כריכה מקורית.

 
 רבי אברהם ב”ר יחיאל מיכל 

כ”ץ זצ”ל מלאסק, גדול בתורה, 
בנגלה ובנסתר, עלה לארץ ישראל 

והתיישב בירושלים. מונה לשד”ר 
ירושלים. נדד בארצות הגולה 

במשך חמש עשרה שנה, ובכל 
מקום שהגיע נשא דרשות לתיקון 

מצב הדת, ודאג לייסוד בתי כנסת 
ומקוואות. נודע כמקובל, חסיד 

ופרוש, שצם משבת לשבת, ולמד 
תורה בעמידה ובקול. חיבר ספרים 

נוספים: “בית יעקב”, “עין פנים 
לתורה”, “ולבש הכהן”, והעריך 

הכהן” וספר “ושב הכהן”. בשובו 
לירושלים נאסר ע”י הגויים ומת 
על קידוש השם בעינויים בכלא 

בירושלים, בכ’ אדר ב’ תקנ”ד.

 חותמות הרב יוסף בוימגארטען 
דיין ואח’’כ ראב”ד קהל שיף 

-שוהל בוינה, נולד בשנת תרכ”ד 
בהעלישוי, והיה תלמיד בעל 

החתן סופר. היה חתן רבי שלום 
דב בער שטרן מסערדאוהל. 

פרסם מאמרים ב’תל תלפיות’ 
נפטר בשנת תרצ”ג.

 חתימה עתיקה: יעקב הלוי.

פתיחה $150
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LOT# 14

CHOK LEYISROEL, WITH A YIDDISH TRANSLATION BY RABBI YISROEL HALEVI 
LANDAU THE SON OF THE NODAH BIYEHUDA. PRAGUE 1798. SINGLE EDITION.

חק לישראל - דפו”ר פראג תקנ”ח . עם תרגום וביאור מאת 
בנו של בעל 'נודע ביהודה'. שער מצויר

Sefer Chok L’Yisroel - A 
German Translation of 
Rambam’s Sefer HaMitzvos, 
Prague 1798. First Edition.  
  
  
  
 Rabbi Landau’s idea was to 
translate the Rambam’s Sefer 
HaMitzvos into Judeo-German 
so that laymen and children 
could properly understand it.  
  
  
 This sefer was published 
anonymously, yet the author 
still alluded to his identity in 
the title page with the first 
and last letters of his name 
Y-L H-Y L-A [Harav Yisrael 
Halevi Landau]. It includes 
letters of approbation by the 
great Rabbanim of Prague 
and the author’s brother 
Harav Shmuel Halevi Landau.  
  
  
 This work was printed with 
approbations of the Noda Bi-

Yehudah’s foremost disciples. 
Interestingly, in his approba-
tion, Rabbi Michael Bacharach 
notes that the main reason 
why Rabbi Landau published 
this work was because he 
was pained by the fact many 
weren’t studying Torah prop-
erly and instead focusing their 
interests in various books and 
German literature. By pub-
lishing this work in German, it 
would appeal to those already 
reading German literature to 
instead engage in Torah study.  
  
 A very interesting and rare 
work. This is perhaps the very 
first Sefer translated into a 
foreign language endorsed by 
leading Torah scholars. Hence 
the reason for anonymity. 
  
 23.3 Cm, Thick good 
quality paper. 
  
 Good condition, stains, 
some pages partly detached 
from binding, later binding.

START PRICE $180

מניין תרי”ג מצוות להרמב”ם 
מועתק ללשון אשכנז, בתוספת 

מקורות וביאורים מאת רבי 
ישראל הלוי לנדא, בן הגאון 

בעל ‘נודע ביהודה’.

 
 המחבר הדפיס את הספר 

בעילום שם ורק רמז שמו בשער 
הספר, בראשי ובסופי תיבות י-ל, 

ה-י, ל-א ]ישראל הלוי לנדא[. 
עם הסכמות רבני פראג ואחי 

המחבר רבי שמואל הלוי לנדא. 

 שני דפי שער. שער ראשון 
מאוייר בתחריט נאה, עם דמויות 

דוד ושלמה וכלי המקדש. 

 בדף ]6[, הודפס עמוד תקונים 
לספר. לפני הספירה השניה מופיע 

שוב דף התיקונים עם שינויים. 
בכל אחד מהעותקים שהיו לפני 
הביבליוגרפיה של הספר העברי 
הודפס רק אחד משני דפים אלו.

 
 

 בהקדמה מבאר המחבר שכתב 
את חיבורו עבור עמי הארץ 

ההולכים ומתרבים, אשר אינם 
יודעים לקרוא בלשון הקודש 

ואף לא את עיקרי המצוות, ולכן 
החליט לתרגם את תרי”ג המצוות 

בתוספת ביאורים – מה שלא 
נעשה עד כה. ובלשונו: “ועדיין 
לא הרים איש את ידו ולא קם 

לאסוף מצות ה’ בלשון אשכנזי”. 

 ספר זו הודפסה בהסכמותיהם 
של תלמידים הגדולים של הנודע 

ביהודה. מעניין, כי בהסכמתו 
מציין רבי מיכאל בכרך כי הסיבה 

העיקרית שבגללה הדפיס הרב 
לנדא את ספרו הייתה מכיוון 

שכואב לו העובדה שרבים לא 
למדו תורה כהלכה ובמקום זאת 

מיקדו את האינטרסים שלהם 
בספרים חיצוניים ובספרות 

גרמנית. על ידי הדפסת ספר זו 
בגרמנית, הוא יפנה לאלו שכבר 

קוראים ספרות גרמנית לעסוק 
במקום זאת בלימוד התורה. 

 

 נדיר ומעניינת מאוד. זהו אולי 
הספר הראשון שתורגם לשפה 

זרה שהוסכם על ידי גדולי הדור. 
ייתכן שמכאן הסיבה לאנונימיות.

 פראג תקנ”ח , דפוס ראשון של 
הוצאה זו. ]6[, מ”ח: ע”ב דפים.

 23.3 ס”מ. מצב טוב, דפים עבים 
איכותיים, כתמים, דפים מנותקים 

חלקית מהכריכה, כריכה מאוחרת.

פתיחה $180
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LOT# 15

AMUDEI GOLA, LIADI, 1805 - THE ONLY HEBREW BOOK 
PRINTED IN LIADI - APPROBATION BY THE BAAL HATANYA

ספר עמודי גולה, לאדי תקס”ה - הספר העברי 
היחיד שנדפס בלאדי - הסכמת בעל התניא

Sefer Amudei Gola, Sefer Mitzvot Katan (Se-
mak) by Rabbi Yitzchak of Corbeil.

 Liadi, 1805.

 
 Approbations by Rebbe Shneur Zalman son of Rab-
bi Baruch of Liadi (the Baal HaTanya) and Rabbi Cha-
noch Heinich Schick of Shklow. This is one of the few 
approbations of the Ba’al HaTanya to be printed.

 Good condition, Blue-Green paper, water stains, light 
marginal worming. Sumptuous full leather binding.

START PRICE $350

ספר עמודי גולה, ספר מצוות קטן )סמ”ק( לרבי יצחק מקורביל.  
  

 לאדי תקס”ה. הסכמות: רבי שניאור זלמן ב”ר ברוך מלאדי 
)בעל התניא( ורבי חנוך העניך שיק משקלוב. הסכמה זו היא 

אחת ההסכמות הבודדות של בעל התניא שבאו בדפוס.  
  
 

 מצב טוב, נייר ירקרק-כחלחל, כתמי מים, נקבי עש 
קלים בשוליים, כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $350
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LOT# 16

SEFER KORBAN SHABBAT, 
BILOZIRKA 1806, RARE.

ספר קרבן שבת. בילזורקע תקס”ו, נדיר

Sefer Korban Shabbat, “a 
compilation of the laws of 
Shabbat gathered from re-
sponsa and Kabbalistic works”, 
by R. Bezalel ben R. Shlomo 
of Kobryn, lecturer in Slutsk 
and Przemyśl. Bilozirka, 1806. 
  

 Very rare, only 3 Seforim 
were printed in this town.  
   
 Good condition, small worm-
ing tunnel to first 19 pages, 
new full leather binding. 
   
 Antique signature.

START PRICE $150

ספר קרבן שבת - “חיבור על 
קצת דינים של שבת מלוקטים 

מפוסקים ומספרי קבלה ובדרושים 
נפלאים”. מאת רבי בצלאל 

בן רבי שלמה מקוברין, “שהיה 
דרשן בקהלה קדושה ומפוארה 

קהילת סלוצק במדינת ליטא 
ובקהילת קודש פרעמישלא.  

  
 בילזורקע ]ביאלוזירקה 

HHHHHHHHH[, תקס”ו. 

  
 בעיירה בילזורקע נדפסו 

רק 3 ספרים, נדיר ביותר.  
   

 מצב טוב, תעלת עש 
קטן ב19 דפים הראשונים, 

כריכת עור חדשה. 
  
 

 חתימה עתיקה.

פתיחה $150
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LOT# 17

RARE, MAHARIL RESPONSUM, 
SLAPKOWITZ 1807.ANTIQUE WRITING

נדיר. ספר שו”ת מהרי”ל. סלאפקוויץ 
תקס”ז. רישום עתיק

Sefer Maharil Respon-
sum, Rabbi Yaakov Ben 
Moshe Ha’Levi (Maharil)

 Rare edition- Only 5 Seforim 
were published in Slapkowitz.

 Long antique inscrip-
tion on flyleaf, .

 Very good condition, very 
small wormholes to first & 
last 2 pages, water stains. 
Beautiful full leather binding.

START PRICE $150

ספרי תשובותיו של גדול פוסקי 
אשכנז רבי יעקב מולין.

 מהדורה יחודית – 5 ספרים 
בלבד נדפסו בסלאפקוויץ. 

 ראה על מהדורה זו במפעל 
הביבליוגרפי וב’קרית ספר’, 

שנה עא’ עמ’ 54-42, על 

שינויים בטופסים שונים.

 רישום ארוך עתיק בדף הפורזץ.

 מצב טוב מאוד, כתמי מים, 
חורי עש קטנים מאוד בשני 
דפים הראשונים והאחרונים, 

כריכת עור מפוארת.

פתיחה $150
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LOT# 18

JERUSALEMITE TALMUD, SHKLOV 1812
תלמוד ירושלמי, שקלוב תקע”ב

. 
  
 Jerusalemite Talmud, Seder 
Mo’ed, with commentary 
Korban Ha’eda and Tos-
fot Shirei Korban by Rabbi 
David Frankel. Shklov, 1812. 

  
  
 Good condition, repair to 
title page, title page de-
tached, stains & water stains, 
original binding detached.

START PRICE $100

תלמוד ירושלמי, סדר מועד, עם 
פירוש קרבן העדה ותוספות 

שירי קרבן מאת רבי דוד 
פרנקל. שקלוב, תקע”ב.  

  
 חתימות ורישומים: דובער 

שטריקער? מפאלצק 
פלך וויטעבסק. 

  
 מצב טוב, תיקון בשער, השער 

מנותק, כתמים וכתמי מים, 
כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $100



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 22Sep 12

LOT# 19

MECHILTA. DANIEL BOMBERG PRESS. VENICE 1545- SIGNATURE 
OF THE GAON RABBI YEDIDYA SHLOMO ISRAEL OF RHODES

מכילתא, ויניציאה ש”ה. דפוס דניאל בומברג- חתימת 
הגאון רבי ידידיה שלמה ב”ר אליהו ישראל מרודוס

Midrash of Chazal on Shmos, 
attributed to the Tanna 
Rabbi Yishmael (Mechilta 
D’Rabbi Yishmael).  
  
  
  
  
 Midrash Mechilta is one of 
the foundational works of 
Chazal. The Chafetz Chaim 
wrote in his introduction to 
Toras Kohanim that “Toras 
Kohanim on Vayikrah, and 
Mechilta and Sifri are the 
foundations of the Oral Torah…
and they are the source of all 
the Mishnayos and Braisos.”  
  
  
 The Mechilta was first pub-
lished in Constantinople in 
the year 1515. This edition 
has some textual differenc-
es from the Constantinople 
version. (See Mechilta, Meir 
Ish Shalom Edition. Vienna, 
1870. Introduction page 12.)  
  
 Venice, 1545. Daniel 

Bomberg Press. Rare.  
  
 The Gaon Rabbi Yedidya Shlo-
mo Israel of Rhodes (d. 1831), 
was a leading Torah scholar of 
his times, son of Rabbi Eliyahu 
Israel Rabbi of Rhodes and 
Alexandria (Egypt). He edited 
and published his father’s 
books in Livorno, where he 
met the Chida and befriended 
him (the Chida presented him 
with one of his Seforim). He 
succeeded his father in the 
rabbinate of Alexandria, were 
he served until his passing. 
In Alexandria, he maintained 
a library of hundreds of 
books and manuscripts. 
  
  
  [Regarding the history of the 
Israel family in Rhodes, see: 
S. Marcus, Toldot HaRab-
banim L’Mishpachat Israel 
M’Rhodus, Jerusalem 1935].

 All pages with restoration, 
affecting text, last 4 pag-
es from a different copy.

START PRICE $250

מדרש חז”ל על ספר 
שמות המיוחס לבית מדרשו 

של התנא רבי ישמעאל 
)מכילתא דרבי ישמעאל(.  

  
  

 מדרש ‘מכילתא’ הוא מיסודות 
ספרות חז”ל. כך כותב החפץ חיים 
בהקדמתו ל’תורת כהנים’: “התורת 

כהנים על ויקרא ומכילתא וספרי, 
הם יסוד התורה שבעל פה... והם 
מקור כל המשניות והברייתות”.  

  
 המכילתא נדפסה לראשונה 

בקושטא שנת רע”ה, אך 
בהוצאה זו שינויי נוסחאות 

מדפוס קושטא )ראה מכילתא, 
מהדורת מאיר איש שלום ]וינה 

תר”ל[, במבוא, עמ’ 12(.  
  

 ויניציאה ש”ה , דפוס 
דניאל בומברג. נדיר. 

  

 חתימת הגאון רבי ידידיה שלמה 
ב”ר אליהו ישראל מרודוס )נפטר 

תקצ”א(, מגדולי דורו, בנו של 
רבי אליהו ישראל אב”ד רודוס 
ואלכסנדריה )נא אמון, מצרים(. 

ערך והדפיס את ספרי אביו 
בליוורנו, שם פגש את החיד”א 

והתיידד עמו )החיד”א העניק 
לו אחד מספריו (. מילא את 

מקום אביו כאב”ד באלכסנדריה, 
שם כיהן עד לפטירתו. 

באלכסנדריה החזיק ספריה 
בת מאות ספרים וכתבי-יד. 

  
 

  ]על תולדות משפחת ישראל 
ברודוס, ראה: ס. מרכוס, תולדות 

הרבנים למשפחת ישראל 
מרודוס, ירושלים תרצ”ה[.

 כל דפי הספר משוקמים, 
חלקם גם בטקסט, ארבעה 
דפים אחרונים מעותק אחר.

פתיחה $250
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LOT# 20

SEFER MICHLOL - VENICE, 1545 - PRINTED 
BY BOMBERG - LARGE FORMAT EDITION

ספר מכלול, ויניציה, ש”ה - דפוס 
בומברג- - מהדורה בפורמט גדול

Sefer Michlol, grammar of 
the Holy Tongue, by Rabbi 
David Kimchi - the Radak, 
annotated by Rabbi Eliya-
hu Ashkenazi [Bachur].

 Venice: Daniel Bomberg, 1545.

 
 Comprised of three “gates” 
(sections): Gate of Grammar 
of Verbs, Gate of Gram-
mar of Nouns and Gate 

of Grammar of Words.

 Large format. 29 cm. A 
small format edition was 
printed concurrently. 
 

 Title page & first 2 pages 
repaired, first half of the book 
with worming to margins, 
water & age stains, last 3 
pages repaired affecting text.

START PRICE $400

ספר מכלול, על דקדוק לשון 
הקודש, מאת רבי דוד קמחי 

- הרד”ק, עם “נימוקים” מאת 
רבי אליהו אשכנזי ]הבחור[. 

  
 ונציה, ש”ה . דפוס דניאל בומברג. 

  
  

 כולל שלשה “שערים”: שער 
דקדוק הפעלים, שער דקדוק 
השמות ושער דקדוק המלים. 

 פורמט גדול. 29 ס”מ. במקביל 
נדפסה גם מהדורה בפורמט קטן.

 השער ושני דפים הראשונים 
משוקמים, חורי עש בשוליים 

של חציו הראשון של הספר , 
כתמי מים וזמן, שלשה דפים 

האחרונים משוקמים גם בטקסט.

פתיחה $400
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LOT# 21

MIVCHAR HAPENINIM, VENICE 1546
מבחר הפנינים, ויניציה ש”ו

Sefer Mivchar HaPeninim, 
wise sayings “of sages and 
proverbs of the philosophers”, 
attributed to Rabbi Shlomo 
Ibn Gabirol [some attribute 
the book to Rabbi Yedayah 
Hapenini Habadrashi].

 Venice 1546. Printed by 
Cornelio Edelkind. Signed 
by censor at end

 
 On the title page are in-
scriptions in Italian writing 
[by two writers, one lists 
names of books: “All these 
books are good to study”].

 
 40 leaves. 18 cm. Good 
condition, stains. New 
full leather binding.

START PRICE $400

ספר מבחר הפנינים, פתגמי 
חכמה “במליצת החכמים 

הקדמונים ומשלי פילוסופים”, 
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול 
]ויש המיחסים את הספר לרבי 

ידעיה הפניני הבדרשי[.

 ויניציה, ש”ו . דפוס 
קורנילייו אדיל קינד.

 
 בעמוד השער רישומים בכתיבה 

איטלקית ]משני כותבים; 
באחד מהם רשימת שמות 
ספרים: “כל הספרים האלה 

הם טובים ללמוד בהם”[.

 
 מ דף. 18 ס”מ. מצב טוב, 

כתמים. כריכת עור מלא חדשה.

פתיחה $400
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LOT# 22

SEFER HASHORASHIM BY THE 
RADAK. VENICE 1547-48

ספר השרשים לרד”ק - ונציה ש”ז-ש”ח

By Rabbeinu David Kimchi, the 
Radak (one of the Rishonim). 
An important and foundational 
work on Hebrew grammar, 
organized alphabetically. 
Originally published as part 2 
of his book “Michlol”. Print-
ed in Venice by Lord Marco 
Antonio Justinian. The title 
page lists the year of printing 
as 5207 but the last page, 
which has a beautiful poem 
entitled “Alzu bechol Levav”, 
hints that the printing was 
completed in 5208 (still 1547 
in the Gregorian). Title page 
with a pretty wood-block en-

graving, and the beginning of 
each section has a framed bit 
made from a pretty engraving. 

  
 
 The page numbering is 
unusual, each page has 
2 numbered columns.

 Title page partly col-
ored by hand.

 Fair condition, title page 
repaired & with hole but not 
affecting text, light worming 
not in text, water stains.

START PRICE $300

ספר השרשים לרבינו דוד קמחי 
“הרד”ק” מרבותינו הראשונים 

זיע”א. חיבור חשוב ויסודי 
בדקדוק העברי לפי סדר א’ 
ב’, חובר במקור כחלק שני 

לספרו “מכלול”. נדפס בויניציאה 
בדפוס האדון מארקו אנטוניאו 

יושטיניאן - בשער מופיעה שנת 
הדפוס ש”ז ואילו בעמוד האחרון 

בתוך השיר היפהפה “עלזו 
בכל לבב” נרמזת שנת גמר 

הדפוס: “נחקק וגם נחרט, בש”ח 
לפרט...”. שער בתחריט עץ יפה, 

כמו”כ בגוף הספר כל תחילת 
אות ממוסגרת בתחריט נאה. 

  
  
 
 
 

 העימוד שונה מהמקובל 
ובכל עמוד מופיעות שני 

עמודות ממוספרות.

 השער צבוע חלקית ביד.

 מצב בינוני, השער משוקם ועם 
חור בטקסט אבל לא חסר, קצת 
נקבי עש לא בטקסט, כתמי מים.

פתיחה $300



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 26Sep 12

LOT# 23

NAPHTULEI ELO-HIM NIPHTALTI. 
VERY RARE, FERRARA 1556.

נפתולי אלוקים, פיררה שט”ז. נדיר ביותר.

Kabbalistic super-commen-
tary to Bachaya ben Asher’s 
commentary to the Chumash.

 By Rabbi Naphta-
li Hertz Treves.

 
 Ferrara: Abraham 
ibn Usque 1556.

 Second edition. Text 
illustrations. Printer’s 
mark on final leaf.

 
  ff. 39, (1), 14.

 Printed without a title page. 

Very rare! Especially so with 
the [14] pages at end. 

 
 Vinograd, Ferrara 43. 
 

 Rabbi Naphtali Hirsch ben 
Eliezer Treves was a Kabbal-
ist and scholar of the 16th 
century who also officiated as 
Hazzan in Frankfurt a/Main.

  
 
 Overall in fair condition, 
first 4 pages repaired, 
antique vellum binding.

START PRICE $400

פירוש קבלי לרבנו בחיי בן 
אשר על החומש מאת הרב 

נפתלי הירץ טרייביש.  
  
  

 דפוס שני. פירארא, אברהם 
אבן אושקי שט”ז.  

  
   

 נדפס ללא שער. נדיר ביותר! 
ובפרט עם ]יד[ הדפים בסופו.  

  
 לט, ]1[ , יד דפים. 

  

 וינוגרד, פיררה 43 
 

 המחבר המקובל רבי נפתלי 
הרץ טריוויש זיע”א מפרנקפורט 
)רצ”א-שט”ז( אבי המשפחות - 

טריבש, דרייפוס, טרעפעס, ועוד. 
כיהן כשליח הציבור בעירו. 

 מצב כללי בינוני, ארבעה 
דפים הראשונים משוקמים, 

כריכת קלף עתיקה.

פתיחה $400
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LOT# 24

TOLDOTH YITZCHAK, RIVA DI TRENTO 
1558. WITH VERY RARE PAGE .
ספר תולדות יצחק, ריווא דטרינטו, 

שי”ח. עם הדף הנדיר.

Sefer Toldoth Yitzchak By 
Rabbi Yitzchak Ben Yosef Karo. 
  
 ff. (2), 116. Second page 
is very rare & is lack-
ing in most copies. 
  
 Initial words of title and sec-
tional headings historiated. 
  

 21 cm. 
  
 Good condition, stains, 
Marginal hole to page 113, 
marginal tears to last 2 pages. 
  
 Beautiful Modern calf binding. 
  
 Vinograd, Riva 2.

START PRICE $400

ספר תולדות יצחק, פירוש על 
התורה, מרבי יצחק קארו. ריווא 
דטרינטו, שי”ח . מהדורה שניה. 

  
  

 הדף השני נדיר ביותר ונמצא 
רק בחלק מהעותקים. 

 

 21 ס”מ.

 מצב טוב, כתמים, חור בשוליים 
של דף קיג, קרעים בשוליים 

של שני דפים האחרונים, כריכת 

עור מלא חדשה מפוארת.

 
 המחבר רבי יצחק קארו )רי”ח-

רצ”ה( מגדולי חכמי ספרד בדור 
הגירוש, וראש ישיבה בפורטוגאל 

]על הגירוש ונדודיו מספר המחבר 
בהקדמתו[ לאחר גירוש פורטוגאל 
התיישב בתורכיה ושם גידל בביתו 

את אחיינו מרן רבי יוסף קארו בעל 
שולחן ערוך, אשר שאב מדודו 
הגדול רבי יצחק מלא חפניים 

תורה ויראה, רבי יוסף קארו מזכירו 
כמה פעמים בבית יוסף )או”ח סי’ 
לא, שפב, שצא( בשם ‘מורי דודי’.

פתיחה $400
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LOT# 25

COPY OF RABBI ELAZAR MENACHEM MENDEL 
OF LELOV- SEFER TZIYONI, CREMONA, 1560

עותק הרה”ק רבי אלעזר מנחם מענדל 
 Sefer Tziyoni, commentary onמלעלוב-ספר ציוני קרימונה ש”כ.

the Torah, Rabbi Menachem 
Tziyoni son of Rabbi Meir 
of Speyer. Cremona, 1560. 
Vincenzo Conti printing press. 
  
  
 Title page & page 36 with 
handstamps of the Holy Reb-
be Elazar Menachem Mendel 
of Lelov the son of the Holy 
Rebbe Rabbi Moshe of Lelov. 
  
  
 Kabbalist Rabbi Menachem 
Tzion son of Meir author of 
Sefer Tziyoni, among rabbis 
of Ashkenaz between approx. 
1340-1410. His son is Rabbi 
Zelikman Binga known for 
his book “Minhagei [cus-
toms] Maharaz Binga”. The 
first edition of his book was 
printed in Cremona in 1559, 
however in the conflagra-
tion of books in Cremona in 
month of Av during that year 
the Church burnt approx. 
one thousand copies of the 
book and only several copies 
of that edition remained. 
  
 In the summer of 1560 the 
printing press was reopened 
and due to the great demand 
for the book a new edition 
was printed containing the 
addition of many passages 
which were omitted from 
the 1559 edition. [See: M. 
Benayahu, Hebrew Press in 
Cremona, p. 101, according to 

testimony of apostate Sisto 
who ignited the fire, see: pp. 
79-83 for differences between 
editions and photocopies 
of title pages and various 
leaves from both editions].  
  
 110 leaves. 
  
 Fair condition, holes & tapings 
affecting text, large tapings 
to final 2 pages, unbound. 
  
 The Holy Rebbe the Tzad-
dik Rabbi Elazar Menachem 
Mendel of Lelov [1827-1883] 
the son of the Holy Rebbe 
Rabbi Moshe of Lelov and the 
son of the daughter of the 
Holy Rebbe HaYehudi HaKad-
dosh MiPshischa, a sublime 
Tzaddik and wonder-work-
er who was famed for his 
prayers and Avodas Hashem. 
  
  
 
 Once, when Rabbi Elazar 
Mendel’s pious daughter 
travelled to Galicia, she met 
with the daughter of the holy 
Rebbe of Sanz who told her 
that she once heard her holy 
father saying: ןןן ןןןןן 
 ןןן ןןן ןןןןן, ןןןן ןןן
 ןןןןןן ןן ןןן ןןןןןן
 ןןן ןןןןןןןן ןןן
 ןןןןן ןןןןן ןןןןןןןן
[we ... have seen and realized 
that the most ‘beautiful’ Seder 
was conducted by Rebbe 
Elazar Mendel of Jerusalem].

START PRICE $1000

ספר ציוני, ביאור על התורה על 
דרך חכמת האמת, רבי מנחם 

ציוני בן מהר”ר מאיר זלה”ה 
ממדינת שפיירא. קרימונה, 

ש”כ . דפוס ויצינצו קונטי. 
  

 בדף השער ובדף לו חותמות 
הרה”ק רבי אלעזר מנחם מענדל 

בן הרה”ק רבי משה מלעלוב. 
  
  

 המקובל רבנו מנחם ציון ב”ר 
מאיר בעל “ספר ציוני”, מגדולי 

רבותינו שבאשכנז בשנים ק-קע 
בערך , נכדו הוא רבי זעליקמן 

בינגא הידוע בספרו “מנהגי מהר”ז 
בינגא”. מהדורתו הראשונה של 
הספר נדפסה בקרימונה בשנת 

שי”ט, אך בשריפת הספרים 
בקרימונה בחודש אב באותה 

שנה נשרפו ע”י הכנסיה כאלף 
טפסים של הספר ומן המהדורה 

ההיא שרדו עותקים בודדים 
בלבד. בקיץ שנת ש”ך נפתח 

מחדש בית הדפוס, ועקב הביקוש 
הרב לספר נדפסה בו מהדורה 

חדשה עם הוספת קטעים רבים 
שהושמטו ממהדורת שי”ט, והיא 

המהדורה שלפנינו ]ראה: מ’ בניהו, 
הדפוס העברי בקרימונה עמ’ 101, 

עפ”י עדותו של המומר סיסטו 
שביצע את השריפה, וראה שם 
עמ’ 79-83 על ההבדלים שבין 
שתי המהדורות וצילומי שערים 
ודפים שונים משתי המהדורות[.

 קי דף, ספירת דפים משובשת.

 מצב בינוני, חורים והדבקות גם 
בטקסט, הדבקות גדולים בשני 

דפים האחרונים, לא כרוך.

 הרב הקדוש מופת הדור מרן 
הצדיק רבי אלעזר מנחם מענדיל 

מלעלוב ]תקפ”ז- תרמ”ג[ בן 
הרה”ק רבי משה מלעלוב ובן 

בתו של הרה”ק היהודי הק’ 
מפרשיסחא. חתן בנו של החוזה 

מלובלין, צדיק נשגב עושה פלאות.

 סוד שיח שרפי קדושתו של 
מעלה, בפרט בעת עבודת 

התפילה שלו, השתפכותו לפני 
הכותל המערבי בכל עת וזמן, 

בייחוד בליל שבת קודש, אז 
גילה סודות נסתרים כשסביבתו 

נסערה מאד ועיניו ולבו למרומים. 

 עלה עם אביו בשנת תרי”א לארץ 
ישראל, בשנה זו הסתלק אביו 

ורבי אלעזר מנחם הוכתר לממלא 
מקומו והיה ממייסדי הישוב החסידי 
בירושלים. עוד בילדותו העיד עליו 

אבי שהוא מסוגל לשאת על 
כתפו את צרותיהם של הרבה 
יהודים.ואכן נודע כפועל ישועות.

 
 כאשר באה בתו הצדקת של רבי 

אלעזר מנדל לגאליציא, נפגשה 
עם בתו של קדוש עליון הרה”ק 

מצאנז, ואמרה לה מזיכרון ילדותה 
כי פעם שמעה את אביה הק’ 

משיח כמו לעצמו: מיר זענען דאך 
אין הומעל, האבן מיר גיזעהן אז 
דעם שענסטן סדר אפגירעכט 

רבי אלעזר מענדל מירושלים ]אנו 
בשמי שמיים, ראינו ונוכחנו לדעת 

כי את הסדר ‘היפה’ ביותר ערך 
רבי אלעזר מנדל מירושלים[.

פתיחה $1000
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LOT# 26

IMREI NO’AM, CREMONA 1566, 
ANTIQUE SEPHARDIC MARGINALIA.
אמרי נועם, קרימונה שכ”ו. הגהות עתיקות.

Sefer Imrei No’am, Rabbi 
Ya’akov Deleishkash. Cremona, 
1566, Vicenzo Conty Print. 
  
 Commentary on the Torah, 
simple explanations and 
novellae on portions by Ashke-
nazi and Sephardic sages. Ti-
tle-page in illuminated frame. 

  
 Very Rare.  
  
  
 Fair condition, water 
stains, repaired worming 
affecting text, page 48 is 
a copy, later binding

START PRICE $400

ספר אמרי נועם, רבי יעקב 
דיליישקאש. קרימונה, שכ”ו 

בדפוס ויצינצו קונטי. ביאורים על 
התורה, פשטים וחידושים על 

הפרשיות מחכמי אשכנז וצרפת. 
דף השער במסגרת מעוטרת. 

  

 נדיר ביותר.  
  
  

 מצב בינוני, כתמי מים, נקבי 
עש משוקמים בטקסט, דף 
מח בצילום. כריכה מאוחרת.

פתיחה $400
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LOT# 27

HEBREW CLASSIC. BEIS ELOKIM BY THE MABI”T 
WITH PEREK SHIRA, FIRST EDITION. VENICE, 1576

ספר יסוד. 'בית אלהים' למבי”ט עם פרק 
שירה דפוס ראשון. ויניציאה של”ו

Beis Elokim by Rabbi Moshe 
ben Yosef M’Trani (the Mabit) 
is a work on fundamentals 
of basic Torah and religious 
concepts. It is divided 
into three sections: T’filah, 
Tesuvah and concepts in 
Emunah and includes a 
commentary on Perek Shira. 
  
  
 
 
 
 Many fundamental concepts 
of Jewish beliefs including 
repentance and prayer are 
explained in this work. It be-
came one of the classical and 
popular books on this subject, 
being quoted and learned 
extensively throughout the 
generations. (This work was 
also frequently quoted during 
the covid-19 pandemic regard-
ing proper conduct during an 
epidemic. See page 18: A).

 
 Venice, 1576. First edition.

 120 [6] pages. Perek Shira: 10 
pages. Page size: 29.5 cm. 
 

 Stefansky Sifrei Yesod # 499

 Perek Shira- First Edition 
 
   
 
 
 Includes the first ever 
printing of Perek Shira - the 
song of the Universe.  
 
 “Perek Shira” mentioned and 
praised in Chaza”l attribut-
ed to Dovid Hamelech,  
 
   
 
 
 Reciting Perek Shira is known 
as a Segula and has been 
strongly encouraged to be 
studied by many seforim. The 
Mabit’s commentary is th e 
 first commentary on Per-
ek Shira to be published.  

 Good-fair condition.Tile page 
with holes, first 14 & last 10 
pages repaired with added 
margins & lightly affecting 
text, stains, original binding.

START PRICE $300

ביאורים יסודיים בעיקרי התורה 
והדת, מחולק לשלושה שערים: 
שער התפילה, שער התשובה 

ושער היסודות, ובסופו ביאור 
על פרק שירה מאת רבינו 
משה מטראני – המבי”ט. 

  
  
 
 
 

 בספר ‘בית אלוקים’ התבארו 
יסודות רבים בענייני תשובה, 

תפילה ועיקרי הדת, המשמשים 
אבן יסוד בעניינים אלו והובאו 

בספרי גדולי הדורות. )אגב, 
בראשית מגפת הקורונה 

הוא צוטט רבות בעניין אופן 
התנהלות האדם בזמן מגפה, 

ראה דף יח, א בהוצאה זו(.

 
 דפוס ראשון, ויניציאה של”ו.

 קכ, ]6[ דף. פרק שירה: 
י דף. 29.5 ס”מ.

 סטפנסקי, ספרי יסוד מס’ 499.

 פרק שירה – דפוס ראשון

 
 בספר זה נדפס לראשונה 

פרק שירה – שנודע בסגולת 
אמירתו. כמו כן, פירושו של 

המבי”ט הוא הפירוש הראשון 
שנדפס על פרק שירה. 

 
   
 

   
 

 מצב טוב-בינוני, חורים בשער, 
שלשה עשר דפים הראשונים 

ועשר והאחרונים משוקמים עם 
תוספת שוליים ועם פגיעות קלות 
בסקסט, כתמים, כריכה מקורית.

פתיחה $300
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LOT# 28

“MINCHAT KOHEN” “NER 
MITZVAH”. VENICE 1598

ספר נר מצוה, וינציה שנ”ח

Sefer Minchat Kohen, Ner Mitz-
vah. Homilies on Maimonides’ 
Thirteen Principles of Faith, by 
Rabbi Shmuel Kohen Tzedek.

 Venice 1598. Only edition.

 216 leaves,  Large composi-
tion with seventeen homi-
lies regarding the Thirteen 
Principles of Faith. Poems at 
the start and finish. Two years 
later, the author composed a 
work on Genesis - a qua-

si-continuation of this work. 
This copy includes the poems 
that were printed at its end, 
on one side of the leaf.The 
author was an Aleppo sage 
born in 1558. He referenc-
es works of the Arizal.

 Overall in good condition,  
title page with small hole, 
stains, 2 pages slightly smaller, 
last page repaired in margins, 
sumptuous full leather binding.

START PRICE $260

ספר נר מצוה, דרושים על 
י”ג עיקרי אמונה,  מאת רבי 

שמואל כהן-צדק מצפת. וינציה 
שנ”ח. בדפוס זואן די גארה. 

  
 ספר מנחת כהן, נר מצוה. 

דרושים על י”ג עיקרי אמונה 
להרמב”ם, מאת רבי שמואל 

כהן צדק. ונציה, שנ”ח. המדפיס 
זואן די גארה, . מהדורה יחידה.  

  
 ריו דף. חיבור גדול ובו שבעה 
עשר דרשות על י”ג העיקרים 

להרמב”ם. עם שירים בתחילת 
הספר ובסופו. כעבור שנתיים 

חיבר המחבר ספר דרשות על 
חומש בראשית כעין המשך 

לספר שלפנינו. העותק שלפנינו 
כולל את דפי השירים שנדפסו 

בסופו בצד אחד של הדף. 
המחבר היה מחכמי ארם צובא, 
נולד בשנת שי”ח, וכבר מזכיר 

דבר בשם ]כתבי[ האר”י. 
  
  

 מצב כללי טוב, חור קטן 
בשער, כתמים, שני דפים 

קצת יותר קטנים, דף האחרון 
משוקם בשוליים. כריכת 

עור מלא מפוארת.

פתיחה $260
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LOT# 29

SEFER HAARUCH - BASEL 1559
ספר הערוך - בזל שנ”ט

Sefer HaAruch, alphabetical 
glossary of difficult Talmudic 
vocabulary, by Rabbi Na-
tan ben Yechiel of Rome.

 Basel: Conrad Wald-
kirch, 1559.

 

 Signatures of Rabbi Hirsch 
Guttentag of Samtor.

 Fair condition, title page 
repaired, stains & water 
stains, Pg. 90-123 with tears 
also in text but not miss-
ing any text, last 4 pages 
with tears affecting text.

START PRICE $250

ספר הערוך, ביאורי מילים קשות 
שבתלמוד, על פי סדר א-ב, 

לרבינו נתן בן יחיאל מרומא.  
  

 בסיליאה )בזל(, שנ”ט 
.דפוס קונרד וואלדקירך. 

  
 על השער חתימות הרב הירש 

גוטטענטאג מזאמטער. 
  

 מצב בינוני. השער משוקם, 
כתמים וכתמי מים, דף צ-קכג 
קרעים גם בטקסט אבל בלי 

חסרון, ארבעה דפים האחרונים 
עם קרעים גם בטקסט.

פתיחה $250
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LOT# 30

MAGEN AVRAHAM. VENICE, 
1603, FIRST EDITION

מגן אברהם. דפו”י וונציה, שס”ג

Sermons and articles 
by Rabbi Avraham La-
niado. Venice, 1603.

 The author, Rabbi Avraham 
Laniado, was born in 1545 
and lived in Safed. As he 
writes in the introduction, he 
studied under Rabbi Yosef 
Karo, and was the son-in-law 
of Rabbi Shmuel Laniado 
‘Ba’al HaKelim.’ In 1603-1604 
he lived in Venice, where he 

printed his father-in-law’s 
book the Kli Yakar, as well 
as the book before us. He 
later became rabbi of Aleppo 
until his death in c. 1620.

 
 180 pages.

 Fair condition, wear, wa-
ter & damp stains, res-
toration, unbound.

START PRICE $250

מגן אברהם, דרושים ומאמרים 
מאת רבי אברהם לנייאדו. 

מהדורה יחידה. דפוס דניאל 
זניטי, וונציה, שס”ג.

  
 

 המחבר רבי אברהם לנייאדו, 
נולד בשנת ש”ה והתגורר בצפת 
וכפי שכתב בהקדמה למד אצל 

מרן רבי יוסף קארו, היה חתנו של 
רבי שמואל לניאדו ‘בעל הכלים’ 

ובשנים שס”ג-שס”ד ישב בוונציה, 

בה הדפיס את הספר כלי יקר 
לחמיו, וכן את הספר שלפנינו, 
ואחר כך היה רב בארם צובא 
עד פטירתו בשנת ש”פ בערך. 

  
 

  קפ דף.

 מצב בינוני, בלאי, כתמי עובש 
ומים, שיקומים , לא כרוך.

פתיחה $250



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 34Sep 12

LOT# 31

SHUT RABBEINU ASHER (RASH), 
VENICE 1607. SPECIAL EDITION.

ספר שאלות ותשובות לרבינו אשר - הרא”ש 
ז”ל. מהדורה מיוחדת, ויניציאה שס”ז.

Third edition, this edition was 
highly corrected by Maran 
Beit Yosef from the manu-
script dozens of responses 
were added and hundreds 
of partial-responses and 
other textual corrections.

 As was written in the intro-
duction, the publishers say 
“now, after it was days and 
years since the full questions 
and answers were printed, 

there were still many mis-
takes to be corrected, but 
thanks to the Rav Mohar Yosef 
Karo and Gaon Rav Shlomo 
Luria they are written in the 
great book of Beit Yosef.

 Nice Illustrated title page with 
figures of Moshe and Aaron.

 Title page with small 
repair, page 100-179 with 
worming affecting text.

START PRICE $260

ספר שאלות ותשובות לרבינו 
אשר - הרא”ש ז”ל. ונציה, 

שס”ז-שס”ח. דפוס זאניטו זאניטי. 
מהדורה ראשונה של עשרות 

תשובות חדשות מהרא”ש, מאות 
חלקי תשובות, שיפורים ותיקונים 

בתשובות הרא”ש שנדפסו מכבר. 
  

 מהדורה שלישית – מהדורה זו 
היא המתוקנת ביותר אשר תיקן 
והגיה מרן הבית יוסף מתוך כתב 

היד עם תשובות חדשות שהיו 
אצל מרן הבית יוסף ונדפסו כאן 

לראשונה. כמו שנכתב בהקדמת 
המוציאים לאור “גם עתה אחרי כי 
זה ימים ושנים שנדפסו השאלות 

ותשובות מלאות טעיות בכל 
שיטה ושיטה וחסרונות בכל שאלה 

ושאלה אשר לא ישוער איך פסקו 
שום דין מתוכן ומלבד זה חסרון 
שו”ת שלמים רבות כאשר יראה 

הקורא במפתחות המחודשות כל 
אלה באו לידינו בחמלת ה’ על 

כבוד הרב הרא”ש ז”ל כי שלחם 
רב הגדול מרנא ורבנא מוה”ר 

יוסף קארו ז”ל אל הרב הגאון ר’ 
שלמה לוריא ז”ל הנם כתובים 
בתוך ספרו הגדול בית יוסף”. 

 

 שער מאויר ומפואר עם 
דמויות משה ואהרן.

 השער עם הדבקה קטנה, דף 
ק-קעט עם חורי עש גם בטקסט,

פתיחה $260
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LOT# 32

SHUT RABBEINU ASHER (RASH), VENICE 1607, SPECIAL EDITION- 
COPY OF THE HOLY REBBI ZVI HIRSCH KAHANE OF SPINKA

ספר שאלות ותשובות לרבינו אשר - הרא”ש ז”ל. מהדורה מיוחדת, ויניציאה 
שס”ז.- עותק הרה”ק רבי צבי הירש כהנא מספינקא. הגהה עתיקה.

Third edition, this edition was 
highly corrected by Maran 
Beit Yosef from the manu-
script dozens of responses 
were added and hundreds 
of partial-responses and 
other textual corrections.  
  
  
 As was written in the intro-
duction, the publishers say 
“now, after it was days and 
years since the full questions 
and answers were printed, 
there were still many mis-
takes to be corrected, but 
thanks to the Rav Mohar Yosef 
Karo and Gaon Rav Shlomo 
Luria they are written in the 
great book of Beit Yosef.  
  
 Nice Illustrated title page with 
figures of Moshe and Aaron. 
  
  

 Antique signatures & 
marginal notation. 
  
 Stamp of the Holy Rebbi 
Zvi Hirsch Kahane, he was 
the first Admor of Spinka, 
grandson of Rabbi Meir Yosef 
Weiss (the author of the ‘Imrei 
Yosef’). Prior to his father’s 
death he had already begun 
to receive kvitlach, and after 
his father’s death he took 
over the Spinka chassidus, 
whom he led for more than 40 
years, until he was murdered 
during the Shoah Hy’’d. 
  
  
 Overall in good condition, 
title page repaired, other 
pages repaired also in text, 
small wormholes to inner 
margins, last 2 pages from 
another copy & with worming.

START PRICE $280

ספר שאלות ותשובות לרבינו 
אשר - הרא”ש ז”ל. ונציה, 

שס”ז-שס”ח. דפוס זאניטו זאניטי. 
מהדורה ראשונה של עשרות 

תשובות חדשות מהרא”ש, מאות 
חלקי תשובות, שיפורים ותיקונים 

בתשובות הרא”ש שנדפסו מכבר.  
  
  
  

 מהדורה שלישית – מהדורה זו 
היא המתוקנת ביותר אשר תיקן 
והגיה מרן הבית יוסף מתוך כתב 

היד עם תשובות חדשות שהיו 
אצל מרן הבית יוסף ונדפסו כאן 

לראשונה. כמו שנכתב בהקדמת 
המוציאים לאור “גם עתה אחרי כי 
זה ימים ושנים שנדפסו השאלות 

ותשובות מלאות טעיות בכל 
שיטה ושיטה וחסרונות בכל שאלה 
ושאלה אשר לא ישוער איך פסקו 

שום דין מתוכן ומלבד זה חסרון 
שו”ת שלמים רבות כאשר יראה 

הקורא במפתחות המחודשות כל 
אלה באו לידינו בחמלת ה’ על 

כבוד הרב הרא”ש ז”ל כי שלחם 
רב הגדול מרנא ורבנא מוה”ר 

יוסף קארו ז”ל אל הרב הגאון ר’ 

שלמה לוריא ז”ל הנם כתובים 
בתוך ספרו הגדול בית יוסף”.  

  
  

 שער מאויר ומפואר עם 
דמויות משה ואהרן. 

  
 חתימות והגהה עתיקים. 

  
 חותמת האדמו”ר הרה”ק רבי 
צבי הירש כהנא היה האדמו”ר 

הראשון לבית ספינקא כהנא 
נכד לרבי יוסף מאיר וויס בעל 

ה’אמרי יוסף’, עוד בחיי אביו החל 
לקבל קוויטלאך, ולאחר פטירת 
אביו עלה לנהל את עדת חסידי 

ספינקא אותם נשא על צווארו 
במשך למעלה מארבעים שנה, 

עד לעלותו בסערה השמימה יחד 
עם המוני בית ישראל בשנות 

הזעם בימי השואה האיומה הי”ד. 
  

 מצב כללי טוב, השער משוקם, 
עוד דפים משוקמים גם בטקסט, 

חורי עש קטנים בשוליים 
הפנימיים, שתי דפים בסוף 
מעותק אחר ועם חורי עש.

פתיחה $280
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LOT# 33

SEFER BEIT LECHEM YEHUDA, FIRST 
EDITION, VENICE 1625. NICE COPY

ספר בית לחם יהודה, מהדורה ראשונה 
וינציה שפ”ה-עותק נאה

“Golden keys to find all 
ma’amarim of chazal from the 
Shas mentioned in the sefer 
Ein Yisrael (Ein Yaakov) based 
on entries and headers in the 
wonderful seder using the 
Sefer Zikaron Torat Moshe”, 
by the gaon kabbalist Rabbi 
Yehuda Aryeh of Modena.  

 First edition. Venice 1625.

 
 The Sefer was written for 
the benefit of orators, so that 
they’d be able to easily find 
the sources they required. 
The title page features 
an architectural frame.

 Very good condition, 
Full leather binding.

START PRICE $300

ספר בית לחם יהודה “מפתחות 
של זהב למצא כל מאמרי 

רז”ל מהש”ס אשר באו בספר 
עין ישראל )עין יעקב( על פי 
ערכים וראשים בסדר נפלא 

על דרך ספר זכרון תורת 
משה” מאת הגאון המקובל רבי 

יהודה אריה ממודינא זצ”ל.  
 

 מהדורה ראשונה - ויניציאה שפ”ה, 
בדפוס פייטרו אלויסי ולורינצו 

בראגאדיני בבית ייואני קאליאוני.

 
 הספר חובר לתועלת הדרשנים 

שיוכלו למצוא את מבוקשם בנקל. 
שער במסגרת ארכיטקטונית.

 מצב טוב מאוד, כריכת עור מלא.

פתיחה $300
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LOT# 34

SEFER BEIT LECHEM YEHUDA, 
FIRST EDITION, VENICE 1625.

ספר בית לחם יהודה, מהדורה ראשונה וינציה שפ”ה

“Golden keys to find all 
ma’amarim of chazal from the 
Shas mentioned in the sefer 
Ein Yisrael (Ein Yaakov) based 
on entries and headers in the 
wonderful seder using the 
Sefer Zikaron Torat Moshe”, 
by the gaon kabbalist Rabbi 
Yehuda Aryeh of Modena.

  
 
 First edition. Venice 1625.

 

 The Sefer was written for 
the benefit of orators, so that 
they’d be able to easily find 
the sources they required. 
The title page features 
an architectural frame.

 Overall in good condition, 
stains to title page & with 
small hole to margin, small 
wormhole to first 13 pages 
not affecting text, worming 
to last 2 pages not affecting 
text, full leather binding.

START PRICE $260

ספר בית לחם יהודה “מפתחות 
של זהב למצא כל מאמרי 

רז”ל מהש”ס אשר באו בספר 
עין ישראל )עין יעקב( על פי 
ערכים וראשים בסדר נפלא 

על דרך ספר זכרון תורת 
משה” מאת הגאון המקובל רבי 

יהודה אריה ממודינא זצ”ל.  
  

 מהדורה ראשונה - ויניציאה שפ”ה, 
בדפוס פייטרו אלויסי ולורינצו 

בראגאדיני בבית ייואני קאליאוני.  
  
  

 
 
 

 הספר חובר לתועלת הדרשנים 
שיוכלו למצוא את מבוקשם בנקל. 

שער במסגרת ארכיטקטונית.

 מצב כללי טוב, כתמים 
בשער ועם קרע קטן בשוליים, 

נקב עש קטן ב13 דפים 
הראשונים לא בטקסט, חורי 

עש בשני דפים האחרונים לא 
בטקסט, כריכת עור מלא.

פתיחה $260
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LOT# 35

MAGEN DAVID. KABALA. FIRST EDITION AMSTERDAM 1713- SIGNATURE 
OF THE GAON GAON RABBI GERSHON PULITZ RABBI OF NIKOLSBURG

ספר “מגן דוד” עה”ת מהרדב”ז. דפו”ר אמשטרדם תע”ג- 
חתימת הגאון ר' גרשון פוליץ אב”ד ניקלשבורג

Sefer Magen David. Explana-
tion of the aleph-beis letters 
in the manner of Kabala 
by Rabbi Dovid ‘N Zimra. 
Amsterdam, at the press of 
Asher Anshel of the Kotnim 
family. 1713. First edition.

 Lengthy introduction by the 
proofreader, Rabbi Moshe 
Chagiz of Yerushalayim, who 
added his comments to the 
book. Regarding the impe-
tus to print the book and 
the involvement of Rabbi 
Moshe Chagiz in its printing, 
refer to: M. Binayhu, Sefarim 
She’Chibram R’ Moshe Chagiz 
V’Sefarim She’hotziam L’ohr, 
Alei Sefer, 2, 1976, p. 154-160.

 The Bibliography of the He-
brew Book notes that accord-
ing to the font and body of 
the book (52 leaves), it seems 
that the book was printed at 
the press of Netanel Foa, and 
that only the first four leaves 
were printed by Asher Anshel. 

 The famous Gaon Rabbi 
Gershon Pulitz (died 1772), was 
one of the leading Rabbinical 
leaders of his generation, 
maternal grandson of Rabbi 
Gershon Ashkenazi, author 
of Avodat HaGershuni.

 In 1753, he was appointed 
to the distinguished position 
as Rabbi of Nikolsburg and 
in 1758, he was appointed 
to the eminent position of 
“Lands-Rabbiner” of Moravia. 
He corresponded with other 
great Rabbonim of his time 
including the Noda B’Yehuda 
who mentions him in the Te-
shuvos. Rebbe Shmelke of Ni-
kolsburg succeeded him in the 
Nikolsburg rabbinate in 1773 
 

 Good condition, stains, 
original binding. 
 

 Signature: Yitzchok Chanoch 
Polatshik, Ungvar 1825.

START PRICE $180

ספר יסוד “מגן דוד”, דפוס ראשון, 
אמשטרדם תע”ג . חיבורו הקבלי 

על התורה של רבינו דוד בן זמרא 
הרב “רדב”ז” מגדולי האחרונים. 

  
  

 דף ]3-4[: “אמר המגיה” המני”ח 
)ר’ משה חגיז(: “הסכמתי ... 

להתייצב על הגהת הס’ ... ובכל 
מקום ששלט’ בו ידי עשיתי 

לו סמניות משני חצאי לבנה 
אורה באצבע היד כותבת או 

הרשמתי התיב’ ההיא או השתי 
תיבות ההן באותיו’ מרובעות”.  

  
  

 על נסיבות הדפסת הספר 
ועל חלקו של ר’ משה חאגיז 

בהבאתו לדפוס, עיין: מ’ בניהו, 
ספרים שחיברם ר’ משה חאג’יז 

וספרים שהוציאם לאור, עלי 
ספר, ב, תשל”ו, עמ’ 154-160.  

  
  

 לפי צורת האותיות, גוף הספר 

)נב דף( נדפס בדפוס נתנאל 
פואה, ורק 4 הדפים הראשונים 

נדפסו אצל אשר אנשיל. 
  

 על השער חתימתו המלאה 
של הגאון רבי גרשון פוליץ, 

בדף האחרון חתימתו בר”ת. 
  

 הגאון המפורסם רבי גרשון פוליץ 
)תס”א בערך-תקל”א(, היה מגדולי 

הרבנים והמנהיגים בדורו. ונכדו 
בן-בתו של רבי גרשון אשכנזי בעל 

“עבודת הגרשוני”. בשנת תקי”ג 
נתמנה לרב של ניקלשבורג – 

תפקיד נכבד ביותר, ובשנת תקי”ח 
מונה לאב”ד כל מדינת במורביה. 
התכתב עם גדולי הרבנים בדורו, 
ביניהם הנודע ביהודה .על מקומו 
ברבנות ניקלשבורג עלה בשנת 

תקל”ג רבי שמלקא מניקלשבורג.  
  

 מצב טוב, כתמים, כריכה מקורית. 
  

 חתימה: יצחק חנוך פאלאטשיק, 
אונגוואר תקפ”ה.

פתיחה $180
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LOT# 36

TOV RO’I / MIGDOL DAVID. FRANKFURT 1702, FIRST EDITION- SIGNATURE OF THE GAON 
RABBI GERSHON KOBLENZ MAZIA- COPY OF RABBI YAAKOV WEIL OF KARLSRUHE

טוב רואי / מגדול דוד, דפו”ר פרנקפורט תס”ב- חתימת הגאון הרב גרשון 
קובלענץ-מזיא דיין במיץ- שייך לר' יוקב וויילל מקארלסרוה

First Edition. Frankfurt a/
Main, Johannes Wust, 1702 
  
 ff. (6), 8, 72, 4.1 Vinograd, 
Frankfurt a/Main 179.  
  
  
  
  
 Heavily browned in places, 
corners curled. Modern calf.  
  
 On title, long 2 line sig-
nature of owner “Ger-
shon Koblenz Mazia.”  
  
 The Gaon Rabbi Gershon 
Koblenz was a disciple of 
Rabbi Jacob Reisher, author 
of Responsa ‘Shevuth Yaakov’. 
He was a Dayan in Metz. 
  
 See Shevuth Yaakov, re-
sponsum no. 45 to Koblenz. 
Koblenz himself authored a 
volume of responsa, ‘Kiryath 
Hannah’ printed in Metz, 1785. 
  
 Rabbi Yaakov Weil, whose 

ownership inscrition appears 
in the Sefer, was possibly the 
grandson of Rabbi Yedidia 
Tia Weil - R. Yaakov (Yukev) 
Weil (d. 1851), an outstanding 
Torah scholar in Karlsruhe, 
author of Torat Shabbat and 
other works. However, it may 
have also been a differ-
ent member of the family 
of the Korban Netanel. 
  
 The author Rabbi David Grun-
hut (d. 1723), a native of Frank-
furt a/Main, was celebrated as 
a Talmudist, grammarian and 
Kabbalist. He served as Rabbi 
of several German commu-
nities, including Wiesbaden 
and Heimerdingen. See M. 
Horovitz, Frankfurter Rabbinen 
(1972) pp. 92-3; N.Z. Fried-
mann, Otzar HaRabanim 4746.  
  
  
  
 Overall in very good condi-
tion, page 70 missing in text, 
sumptuous full leather binding.

START PRICE $200

ספר טוב רואי, פירוש על שחיטות 
ובדיקות בצורת שו”ת, על פי פסקי 

מהר”י ווייל. בצדו: ספר מגדול 
דוד, ביאורים בתורה ובתלמוד, 

מאת רבי דוד גרינהוט. פרנקפורט, 
תס”ב מהדורה ראשונה. 

  
  
  
  

 ]6[, ח, עב, ד, 1 דף. 
  

 על השער חתימה 
ארוכה מהגאון הרב גרשון 
קובלענץ-מזיא דיין במיץ. 

  
 הג”ר גרשון ב”ר משה יצחק 

קובלענץ-מזיא זצ”ל, היה מגדולי 
הדיינים בעיר מיץ. שימש במחיצתו 
של הגאון בעל ‘שבות יעקב ‘זצ”ל 

ולאחריו אצל ה’פני יהושע’. זכה 
להערכה רבה מגדולי הדור, וכבר 
בצעירותו, מראשית היכרותו עם 
בעל שבו”י, אנו מוצאים שכותב 

אליו: “מלא ברכת ה’, נפשו 
תדושן... ה”ה חדמחבורא קדישין, 

הלא ינום ולא ישן, קנקן חדתא 
מלא עתיקוישן נושן, האלוף התורני 

הר”ר גרשון נ”י כאור הבהיר...”. 
  

 פרטי תולדות חייו נעלמים מאתנו, 
והמעט שניתן לדלות מבין שיטי 
ספרו שו”ת ‘קרית חנה’, נראה 

שקנה את תורתו במסירות נפש 
מתוך הדחק, והיא שעמדה לו 
לעלות לגבעת המורים, וטרם 
היותו בן עשרים וחמש הספיק 

לסיים חיבור על כל חלק או”ח, 
כשהוא מתעתד להמשיך בחיבור 

על יתר חלקי הטור, בשם 
הכולל בו ייקרא החיבור: ‘קרית 
ארבע’. ברם לא זכינו לכך ולא 
הגיעו עדינו, כך שקשה לדעת 

אם אכן זכה להשלים חפצו. 
הוא נלב”ע בראשית שנות 

הת”ק )עוד אודותיו ראה בקובץ 
התורני מוריה קיג, שנה כה-ז, 

עמ’ יח(. מח”ס קרית חנה. 
  
  

 רישום בעלות ב: “שייך להקצין 
יוקב וויילל מקארלסרוהע” 

  
 רבי יעקב ווייל הרשום כאן הוא 
אולי נכדו של רבי ידידיה טיאה 

ווייל - הגאון רבי יעקב )יוקב( ווייל 
)נפטר תרי”א(, מחכמי קרסלרוה, 
תלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה, 

בעל “תורת שבת” וחיבורים 
נוספים; אך יתכן והוא אדם אחר 

ממשפחת ה”קרבן נתנאל”.  
  

 המחבר רבי דוד גרינהוט )אוצר 
הרבנים 4746( גדול בחכמה 
ודקדוק, מקובל, רב בויסבדן, 

הימארדיגן, ופפד”מ. הגיה והדפיס 
את ספר הגלגולים לרבי חיים 

ויטאל. נפטר בשנת תפ”ג.  
  
  

 מצב כללי טוב מאוד, דף ע 
עם חסרון בטקסט, כריכת 

עור מלא מפוארת.

פתיחה $200
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LOT# 37

SIGNATURE OF OF RABBI YITZCHOK ITZIK RABBI IN GAYA, GRANDFATHER OF RABBI 
HILLEL KOLOMAYER, SIGNATURE OF HIS GRANDSON RABBI HILLEL POLLAK OF SOSRAGEN.

חתימת הרב יצחק פאללאק אב''ד גאיא זקנו של הגה''ק רבי הילל קאלאמייער, 
חתימת נכדו רבי הילל פאללאק אב''ד סאסרעגען.

Sefer Yam shel Shlomo on 
Tractate Yevamot by Rabbeinu 
Slomo Luria - the Maharsha”l. 
Altona, 1740. First edition.

 Signed on the title page 
by Yitzchok Rabbi of ..... . 
It’s knows that Rabbi Yitz-
chok Itzik Pollak was Rabbi 
in Prossnitz, Gaya & Shoffa.

 Another shaved signa-
ture of him on the ap-
probations page.

 Underneath is a signa-
ture of his grandson Rab-
bi Hillel Pollak Rabbi in 
Budish & Sasregen.

 
 Rabbi Yitzchok Itzik Rabbi in 
Gaya whose son was Rabbi 

Hillel Pollak Rabbi in Eiben-
schutz the father in law of Rab-
bi Baruch Bendit Lichtenstein 
a Dayan in Vetch the father of 
the Holy Rabbi Hillel Lichten-
stein Rabbi in Kolomaye. 

 The son of aforemen-
tioned Rabbi Hillel Pollak 
was Rabbi Eliezer Pollak of 
Nitra the father of the holy 
Rabbi Hillel Pollak Rabbi 
in Budish & Sasregen.

 
 Stefansky Sifrei Yesod 64.

 Fair condition, worming, title 
page damaged, browning, 
water & age stains, last page 
torn in two & missing text, 
later damaged binding.

START PRICE $150

ספר ים של שלמה, על מסכת 
יבמות מאת רבינו שלמה 

לוריא – המהרש”ל. אלטונא, 
ת’’ק. מהדורה ראשונה. 

  
 על השער חתימת הרב יצחק 
החונה פה ...... כפי הידוע לנו 

שימש הרב יצחק איצק פאללאק 
בקהילות פרוסטיץ, גאיא ושאפפא. 

  
 בדף ההסכמות עוד 
חתימה קצוצה ממנו. 

  
 מתחתיו חתיחמת נכדו רבי הילל 

פאללאק אב’’ד סאסרעגען. 
  

 הרב יצחק איצק אב’’ד גאיא 
אבי הרב הילל פאללאק אב’’ד 
אייבשיץ חותן הרב שלמה זלמן 

ליכטענשטיין מטריטש אבי הרב 
ברוך בענדעט ליכטענשטיין דיין 
בוועטש אבי הגה’’ק הרב הילל 
ליכטענשטיין אב’’ד קאלאמייע.  

  
  

 בנו של הרב הילל פאללאק 
אב’’’ד אייבשיץ היה הרב 

אליעזר פאללאק מנייטרא אבי 
הגה’’ק הרב הילל פאללאק 

אב’’ד בודוש וסאסרעגען. 
  

 סטפנסקי ספרי יסוד 64. 
  

 מצב בינוני, נקבי עש, חוסרים 
בשער, נייר חום, כתמי מים 

וכתמי זמן, דף האחרון קרוע 
לשניים ועם חסרון בטקסט. 

כריכה מאוחרת פגומה.

פתיחה $150
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LOT# 38

COPY OF THE THE HOLY GAON RABBI ELAZAR LÖW- SHEMEN 
ROKEACH. YAM SHEL SHLOMO ON BAVA KAMMA. JAZNITZ, 1723

עותק הגה”ק ר' אלעזר לעוו בעל שמן רוקח. ים של 
 Sefer Yam shel Shlomo onשלמה על בבא קמא. יעסניץ תפ”ג.

Tractate Bava Kamma, by Rabbi 
Shlomo Luria - the Maharsh”al. 
Jasnitz, 1723. Second edition. 
  
  
  
 Flyleaf with ownership inscrip-
tion ‘’This Sefer belongs to the 
Gaon Rabbi Elazar Rabbi of the 
Holy community Mikuláš’’  
   
 Other signatures, Marginalia 
.One of them is signed ‘Aaron’, 
possibly his son the sharp young 
schloar Harav Ahron. See lot 61. 
  
 Another possibility is that’s 
his son in law the Gaon Rabbi 
Ahron Fried of Böszörmény. 
  
 The Holy Gaon Rabbi Elazar 
Löw (1758-1837) a famous Torah 
scholar, officiated most of his 
life as rabbi of six prominent 
communities in the Moravian 
region. Headed a yeshiva and 
taught more than 1000 dis-
ciples, including many future 
Torah leaders. His son was the 
famed Rabbi Binyamin Wolf 
Löw, author of Shaarei Torah. 
  
 He was born in Wodzislav (Po-
land) and when only 17 years of 
age was appointed dayyan in his 
native city. At the age of 20 he 
was appointed rabbi of Pilica (Po-
land) and in 1800, on the recom-
mendation of Mordecai *Banet, 
became rabbi of *Trest (Triesch).  
  
 Subsequently he held positions 
as district rabbi of *Pilsen (1812-
15), rosh yeshivah of Trest (1815-
20), rabbi of Liptovsky Mikuláš 
, Slovakia (1821–30), and finally, 
from 1830 until his death rabbi of 
Santo (Abaujszanto), Hungary.  
  
 He played a vigorous part 
in the fight against religious 
reform, and was an active 
opponent of Aaron Chorin.  
  

 Rabbi Elazar was a prolific writer 
and was famous for 13 large 
compositions which he authored 
(12 were printed in his lifetime). 
A large part of his writings deal 
with Talmudic rules and methods. 
He would continue pondering 
his Talmudic studies in his sleep 
and many of his novellae would 
appear in his dreams. Reputedly, 
his diligence and holiness were 
so pronounced that upon the 
ending of Yom Kippur he would 
not taste anything and would 
study throughout the night, and 
each year on that night, would 
merit the revelation of Eliyahu 
Hanavi (Zichron Elazar). His biog-
raphers write of the effectiveness 
of his prayers. Before his passing, 
he said that already 30 days after 
his death, prayers can be recited 
at his gravesite. In 1833, he was 
hit by lightning which damaged 
his eyesight and he became 
blind. From then until his death, 
he sat and studied from mem-
ory, portraying his exceptional 
memory of the entire Torah. 
  
 The Chatam Sofer mentioned 
this in his eulogy: “He was blind 
for several years, however, 
this did not impair his amazing 
proficiency and sharpness in 
the least”. The Chatam Sofer 
cites his books in several places 
although he was his con-
temporary. Rabbi Mordechai 
Bennet was so amazed at his 
book Shaarei Chochmah-Shev 
Shemateta that he claimed that 
it “was not written by a human, 
rather by an angel and such a 
work has never appeared”.  
  
 Rabbi Ahron Fried (1833-1891), 
disciple of the Chasam Sofer 
- who requested him to study 
privately with his son the Ktav 
Sofer. Rabbi of Mezö-Csáth 
(1833), Sámson (1837) and Haj-
dúböszörmény (1862). Author of 
Zekan Ahron, Omer LeTzion and 
Shaalos Uteshuvos Moharaf.

START PRICE $220

ספר “ים של שלמה” על מסכת בבא קמא, מאת רבי שלמה 
לוריא - המהרש”ל. יעסניץ, תפ”ג. מהדורה שניה. שער נאה. 

  
 רישום בדף הפורזץ “זה הספר שייך להרב הגאון 

מו”ה אלעזר נ”י אבדק”ק מיקלאש”  
   

 עוד חתימות, הגהות .אחד מהם חתום ‘אהרן’ .אולי זה בנו 
הב’ החריף הרב אהרן, ראה פה בסמוך פריט מספר 61. 

  
 גם יתכן שזה חתנו הגאון הרב אהרן פריעד אב”ד בעסערמין. 

  
 

 הגאון הקדוש רבי אלעזר לעוו נולד בשנת תקי”ח בוואדיסלוב 
ללאה רייצא בת הרב שמואל כ”ץ מלאסק ולרב אריה לייב לעוו 

בנו של רבי פנחס זליג לעוו רבה של לאסק ומחבר ספר “עטרת 
פז”. הוא נקרא על שם סבו הרב אלעזר מוכיח, שנקרא כך על 

שם סבו רבי אלעזר מזלוטשוב אביו של רבי יחיאל מיכל מנמירוב.

 
 נשא בגיל צעיר מאוד את יטלה יוטה בת הרב יואל שהיה חתנו 

של רבי יהודה אריה לייב קאליש אב”ד אמסטרדם ומחבר “גור 
אריה”, ולאחר נישואיו נסע ללאסק לשימוש חכמים אצל סבו, 

הרב פנחס זליג שהיה הרב המקומי. בהיותו בן 17 בלבד נבחר 
לכהן כרבה של עיר הולדתו וואדיסלוב וכראש בית הדין המקומי. 

בתקל”ח נבחר לכהן כרבה של העיר פילץ הסמוכה לקראקא וכיהן 
בתפקידו זה כעשרים שנה. בשנת תקנ”ב נפטרה אשתו הראשונה 

ושנה לאחר פטירתה נישא בשנית לרבקה אסתר בתו של הרב 
יצחק אברהם כ”ץ רבה של פינטשוב ומחבר “כתר כהונה”. גיסו 

ומחותנו היה הרב חיים מאיר זאב זלנפריינד, רבה של סעליש.

 
 הרב מרדכי בנעט מניקלשבורג המליץ עליו לכהונת רבה של 
טריטש במוראביה לאחר שמינויו של החתם סופר לרב העיר 
נכשל בשל התנגדות אנשי עירו מטרסדורף לעזיבתו. כחלק 

מתנאי העסקתו ברבנות טריטש, החזיקה הקהילה המקומית ישיבה 
עבורו והוא התפנה לכתיבת ספריו. שנים מאוחר יותר נשא בנו 

של הרב בנעט, הרב ישעיה בנעט את בתו של הרב לעוו לאשה.

  
 

 בשנת תקע”ג, עבר לרנשבורג שבבוהמיה והתמנה כרבן של 
שלוש הערים: רנשבורג, פלזן וגלטוי . מתחילה פעל החתם 
סופר למנות במקומו בטריטש את חותנו רבי עקיבא איגר, 
אז רבה של מרקיש-פרידלנד, אך לאחר שנבחר האחרון 

לכהן כרבה של פוזנן החלו ראשי הקהילה בטריטש ללחוץ 
על רבם לשעבר לחזור לכהונתו ואף הבטיחו להחזיק את 

ישיבתו כלכלית. הוא שב לטריטש בחנוכה תקע”ו.

 
 בשנת תקע”ט, כילתה שרפה גדולה חלקים גדולים 

מהעיר, ביתו נשרף ובו ספרייתו שהכילה 1,200 כותרים. 
הוא יצא לדרך נדודים ובשנת תקפ”א היה לרבה של 

 מיקולוש בהונגריה. בשנת תק”ץ עזב את 
מיקולוש לטובת רבנות העיר סאנטוב.

 בחורף תקצ”ג, התעוור ומני אז למד את כל לימודיו על פה 
מהזיכרון. הוא נפטר בכ”ז בשבט תקצ”ז, ונקבר בסאנטוב.

 
 הגאון רבי אהרן פריעד אב”ד בעסערמין, נולד בשנת תקע”ג 

בבעסערמין לאביו רבי אלימלך פריעד, תלמיד החתם סופר, חתן 
הג”ר אלעזר לעוו בעל שמן רוקח, בשנת תקצ”ג אב”ד מעזע 
טשאטה, ומשנת תקצ”ז אב”ד שאמשאן, בשנת תרט”ז הלך 

להתגורר בדעברעצין, ומשנת תרכ”ב לעיר אב”ד בעיר מולדתו 
ביסערמין, נפטר כ’ סיון תרנ”א. מחבר ספר שו”ת מהרא”פ 
כולל בתוכה חלת אהרן על זרעים ומקואות, אומר לציון על 

סוגיות הש”ס, זקן אהרן על התורה, צל הכסף עניני מוסר.

פתיחה $220
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LOT# 39

COPY OF THE HUNGARIAN GAONIM RABBI YOSEF ZALMAN OSTREICHER DAYAN IN MUNKATCH- RABBI MENACHEM ASH RABBI OF 
UNGVAR- RABBI MEIR ASH RABBI OF VOLOVA.SEFER SHU”T NODA BIYEHUDA. FIRST EDITION PRAGUE 1811. IMPORTANT GLOSSES.

עותק גאוני הונגריה ר' יוסף זלמן עסטרייכער דומ”ץ מונקאטש-ר' מנחם א”ש אב”ד אונגוואר-ר' מאיר 
א”ש אב”ד וואלאווע. שו”ת נודע ביהודה דפו”ר פראג תקע”א עם הגהות חשובות.

Shu”t Noda BiYehudah Tanina, Part 
one, responsa on the two parts of the 
Shulchan Aruch by Rabbeinu Yechez-
kel Halevi Segal Landau, Av Beit Din of 
Prague. Prague, 1810-1811. First editioן .  
  
  
 The Sefer Noda BiYehudah, one of the 
most fundamental and important works 
of halacha to this day. The first edition 
was published in the author’s lifetime in 
1776. This “Mahadura Tanina” was pub-
lished posthumously. It was edited by his 
son, Rabbi Shmuel, Av Beit Din of Prague. 
Printed at the beginning of the book are 
two important and interesting forewords 
written by the author’s sons, a foreword 
by his son Rabbi Shmuel and words of 
friendship by his son Rabbi Ya’akovkeh, who 
write about the life of their great father 
including the story of printing his Sefarim. 
  
  
 Signed on the title page by the Gaon Rabbi 
Yosef [Shlomo] Zalman Ostreicher Dayan in 
Munkatch. Son Harav Eliezer, & grandson of 
Rabbi Meir Leib Ostreicher Rabbi of Kruli. 
  
 A disciple of Maran the Holy Chasam Sofer. 
After his marriage (before 1811) he lived in 
Munkatch where he served as a Dayan. He 
died in 1851 or 1853. He is mentioned sever-
al times in his Rebbe’s work Shu’’t Chasam 
Sofer. His tombstone starts with the words 
‘’Heavenly angels came towards you’’. 
  
  

 Signature on title page by the famous 
Gaon Rabbi Menachem Eisenstadt (d. 
1870), known as Rabbi Menachem Ash, son 
of Maharam Ash and grandson of Rabbi 
David Deutsch - author of Ohel David. 
Lived in Liska and studied with Rabbi Tzvi 
Hirsh - Rebbe of Liska. Rabbi of Sered-
na, Chust, and from 1852 succeeded his 
father as Rabbi of Ungvar. His students 
include Rabbi Eliezer Deutsch of Bony-
had and the Imrei Yosef of Spinka. Author 
of ‘Chomas Eish’ and ‘Zichron Yehuda’.  
  
  
 Several signatures & inscriptions 
of his son the Gaon Rabbi Meir  Ei-
senstadt Rabbi of Volova. 
  
 Inscription & signature on title page of 
Rabbi Rafael Kirsch . A disiple of Maran the 
Shevet Sofer. Rabbi in the Klauz of Hamburg, 
from 1895 Rabbi of Obornik & later in Berlin. 
  
 Signature & stamp of The Gaon Rabbi Yosef 
Baumgarten , Dayan & later Av Beit Din of 
the Schiff Shul of Vienna, was born in 1864 in 
Helishoya, and was a student of the Chatan 
Sofer. He was the son-in-law of Rabbi Sha-
lom Dov Ber Stern of Szerdahely. Published 
articles in ‘Tel Talpiot’, died in 1933. 
  
 Other signatures & inscriptions. Im-
portant antique marginalia!  
  
 Overall in good condition, Tears & fold 
to the tile page, stains, usage marks, 
original binding, lacking spine.

START PRICE $400

שו”ת נודע ביהודה תניינא, חלק 
א, תשובות על שני חלקי השלחן 

ערוך, מאת רבינו יחזקאל הלוי 
סגל לנדא אב”ד פראג. פראג, 

תקע”א. מהדורה ראשונה. 
  

 הספר נודע ביהודה, מספרי 
ההלכה העיקריים והחשובים ביותר 

עד ימינו. מהדורא קמא יצאה 
לאור בחיי המחבר בשנת תקל”ו. 
“מהדורא תניינא” שלפנינו, יצאה 

לאור לאחר פטירת המחבר. נערך 
על ידי בנו רבי שמואל אב”ד 

פראג. בתחילת הספר נדפסו 
שתי הקדמות חשובות ומעניינות 
מאת בני המחבר, הקדמה מבן 

המחבר רבי שמואל, ודברי ידידות 
מבנו רבי יעקבקא, שכותבים על 

תולדות חיי אביהם הגדול ועל 
השתלשלות הדפסת ספריו.  

  
 על השער חתימת הגה”ק 

רבי יוסף ]שלמה[ זלמן 
עסטרייכער )אסטרייכער( בן 

הרב אליעזר, ונכד הרב מאיר 
ליב עסטרייכער אב”ד קראלי.  

  
 תלמיד מרן החתם סופר. לאחר 

נישואיו )לפני שנת תקע”א( גר 

במונקאטש ושרת שם כדיין, 
נפ’ בשנת תר”י או תרי”ג. נזכר 

כמה פעמים בשו”ת רבו החת”ס. 
מצבותו מתחילה במחילים 

“מלאכי עליון באו לקראתך” 
  
  

 על השער חתימת הגאון הקדוש 
רבי מנחם אייזנשטאט נולד לאביו 

הגה”ק ר’ מאיר אייזנשטאט - 
המהר”ם א”ש אב”ד אונגוואר, 

ולאמו בת הגה”ק ר’ דוד דייטש 
בעמח”ס ‘אהל דוד’. בזיווג ראשון 
נשא את בת הרבני ר’ אלחנן דב 

הכהן ראטה מהעיר ליסקא, ולאחר 
פטירת אשתו בצעירותה, נשא 

את בת אחותה בזיווג שני. לאחר 
נישואיו התגורר תחילה בליסקא, 
שם קבע חברותא עם הרה”ק ר’ 

צבי הירש מליסקא. תחילה נתמנה 
לאב”ד העיר סערעדנא, ולאחר מכן 

כיהן כאב”ד חוסט. בשנת תרי”ב 
עם פטירת אביו, נתמנה למלאות 
את מקומו ברבנות העיר אונגוואר, 

עד לפטירתו בו’ כסלו תר”ל. 
חידושי תורתו נדפסו בספרים: 
“חומת א”ש”, ו”זכרון יהודה”.  

  
  

  
 כמה חתימות ורישומים מבנו הגאון 

הרב מאיר א”ש אב”ד וואלאווע. 
  
  

 על השער רישום מהגאון הרב 
רפאל קירש שלווה הספר 

מהגאון הרב מאיר א”ש. תלמיד 
מרן השבט סופר, רב בקלויז 

בהאמבורג ומשנת תרנ”ה אב”ד 
אבארניק ולאחר מכן בברלין. 

  
  

 חתימת וחותמת הגאון הרב 
יוסף בוימגארטען . דיין ואח’’כ 

ראב”ד קהל שיף -שוהל בוינה, 
נולד בשנת תרכ”ד בהעלישוי, 
והיה תלמיד בעל החתן סופר. 

חתן רבי שלום דב בער שטערן 
מסערדאהעל. פרסם מאמרים 

ב’תל תלפיות’ נפטר בשנת תרצ”ג.  
  

 עוד חתימות ורישומים. 
הגהות עתיקים חשובים!  

  
 מצב כללי טוב, קרעים וקיפולים 

בשער, בלאי, כתמים, כריכה 
מקורית, חסר השדרה.

פתיחה $400
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LOT# 40

SIGNATURE OF THE HOLY GAON & TZADIK RABBI MOSHE GREENWALD RABBI OF 
CHUST.THE ARUGAS HABOSEM. STAMP OF HIS SON R’ YISROEL MEIR OF KLEINWARDEIN

חתימת הגה”ק רבי משה גרינוואלד אב”ד חוסט הערוגת הבושם- 
חותמת בנו רבי ישראל מאיר גרינוואלד מקליינווארדיין.

Sefer Bais Shlomo, First 
erdition Lviv 1878. 
  
 Title page with nice clear 
signature of the Holy Gaon & 
Tzadik Rabbi Moshe Gre-
enwald Rabbi of Chust.  
  
 The famous Torah genius 
Rabbi Moshe Ben-Amram Gre-
enwald (1853-1910, HaChatam 
Sofer Ve’Talmidav p. 521), one 
of the leading Hungarian rab-
bis and heads of yeshiva. Dis-
ciple of Rabbi Menachem Katz 
Prostitz of Tzehlim and disciple 
of the Ktav Sofer in Pressburg. 
As a young man, he already 
headed a yeshiva in his native 
city of Tcorna and later served 
in the rabbinate of several 
Hungarian communities. From 
1893, he served as Av Bet Din 
of Chust. Although he studied 
in the yeshiva of the Chatam 
Sofer, he was affiliated with 
Chassidism and would travel 
to the Belz and Siget rebbes.  
  
 In Chust, he established his 
elaborate court and expanded 

his yeshiva which eventually 
became one of the largest 
yeshivas in Hungary. Disciples 
from all over the country and 
abroad flocked to his yeshiva 
and many Hungarian rabbis 
were his disciples. He was 
renowned for his composi-
tions on Halacha and Aggada 
named Arugat HaBosem.  
  
  
 As a student of the Ktav Sofer, 
he declared war on those 
who were destroying Judaism 
with reforms, and his responsa 
addressed many issues of 
reiterating and building fences 
of halacha and the tradi-
tional path of his teachers.

 His son Harav Yisroel 
Meir Greenwald of Klein-
wardein passed away at 
a young age of 30.

 Overall in good condi-
tion, title page with mar-
ginal tear not affecting 
text, New binding.

START PRICE $800

ספר בית שלמה, דפו”ר 
לבוב תרל”ח. 

  
 על השער חתימה ברורה 

ויפה ממרן הערוגת הבושם.  
  

 הגאון הקדוש המפורסם רבי משה 
בן-עמרם גרינוואלד )תרי”ג-תר”ע, 

החתם סופר ותלמידיו עמ’ תקכא(, 
מגדולי הרבנים וראשי הישיבות 

בהונגריה. תלמיד רבי מנחם 
כ”ץ פרוסטיץ מצעהלים ותלמיד 

ה”כתב סופר” בפרעשבורג. 
כבר בבחרותו ניהל ישיבה בעיר 

הולדתו טשארנא, ולאחר מכן כיהן 
ברבנות בכמה מקהילות הונגריה 
ומשנת תרנ”ג אב”ד העיר חוסט. 

בחוסט הקים את חצרו המפוארת 
וביסס והרחיב את ישיבתו, אשר 
הפכה לאחת הישיבות הגדולות 

בהונגריה. לישיבתו נהרו תלמידים 
מכל רחבי המדינה ומחוצה לה, 

ורבים מרבני הונגריה היו תלמידיו. 
על אף שנמנה על יוצאי בית 

מדרשו של ה”חתם סופר” אחז 
בדרכי החסידות ונהג לנסוע 

לאדמו”רי בעלזא וסיגעט. נתפרסם 
בחיבוריו בהלכה ואגדה אשר 

נקראו בשם “ערוגת הבושם”. בנו 
הוא רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד 

אב”ד ואדמו”ר בפאפא, ונכדו 
הוא האדמו”ר רבי יוסף גרינוולד 

מפאפא, שהקים את חסידות 
פאפא באמריקה לאחר השואה.  

  
  

 בנו הרב ישראל מאיר 
מקליינווארדיין נפ’ בצעירותו 

בגיל שלושים. 
  
  

 מצב כללי טוב, קרע 
בשער בשוליים בלי חסרון 

בטקסט, כריכה חדשה.

פתיחה $800
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LOT# 41

SIGNATURE OF THE HOLY GAON RABBI MENACHEM KATZ PROSTITZ 
RABBI OF TZELEM- TOLDOS AVRAHOM, FÜRTH 1762 , FIRST EDITION.

חתימת הגה”ק רבי מנחם כ”ץ פרוסטיץ אב”ד צעהלים. 
ספר תלדות אברהם, דפו”ר פיורא תקכ”ט.

Sefer Toldos Avrahom. By 
Rabbi Avrahom ben Shaul 
Bruda of Frankfurt Main  
  
  
 Fürth, 1762 - First edition,  
  
  Signature (a little erased) 
on title page of The Holy 
Gaon Rabbi Menachem 
Katz Prostitz Rabbi of 
Tzelem (Deutschkreutz).  
   
  
 The Holy Gaon Rabbi 
Menachem Katz Prostitz 
(1795-1891), was one of the 
outstanding talmidim of Maran 
the Chasam Sofer to whom 
he was particularly close. He 
is mentioned in Chidushei 
Chasam Sofer numerous times 
and was one of the individ-
uals with whom the Chasam 
Sofer learned Kabblah.  
  
 While learning in Pressburg 
he was zoche to “Gilui Eliyo-
hu”. From 1834 he served as 
Rav in Rogendorf and then 
in Tzelem, where he served 
for more than fifty years in 

addition to leading a great Ye-
shiva. Among his Talmidim was 
the renowned Rabbi Moshe 
Grunewald (Arugas Habosem).  
  
  
 He arrived at the home of 
his Rabbi the Chatam Sofer 
during the last minutes of 
his life and when nearing 
his last breath, the Chatam 
Sofer signaled Rabbi Men-
achem to leave the house so 
that the Cohen should not 
remain in a house with a dead 
person. He was one of the 
leading rabbis of Hungary.  
  
 Father-in-law of Rabbi David 
Friedman who succeeded 
him as Rov in Tzelem, who 
was the father in law of 
Rabbi Mordechai Rotten-
berg, Rav of Antwerp. 
  
  
 Fair condition, stains, light 
worming to first 2 pages 
& last pages in margins, 
tear with loss to text on 
page 53, later binding.

START PRICE $250

ספר ‘תולדות אברהם’ להגאון 
רבי אברהם ברודא מפרנקפורט 
דמיין על מסכתות הש”ס, וספר 

‘כתנת יוסף’ לחתנו רבי יוסף 
משה ברעסלא על התורה.  

  
  

 דפוס ראשון, )4(, 61 דפים. 
.פיורדא, תקכ”ט.. 

  
  

 על השער חתימת )קצת 
מחוקה( הגה”ק רבי מנחם כ”ץ 

פרוסטיץ אב”ד צעהלים.  
  

 הגה”ק רבי מנחם כ”ץ מפרוסטיץ 
)תקנ”ה-תרנ”א( מגדולי ומקורבי 

תלמידי מרן ה”חתם סופר” 
בפרשבורג במשך עשר שנים, 

ומגדולי רבני המדינה. גם לאחר 
חתונתו המשיך ללכת לשיעורי 
רבו בישיבה במשך שבע שנים 

ואף לן בבית החתם סופר כמה 
שנים ומפתו אכל ורבו החשיבו 
כאחד מבני המשפחה ממש. 
בשעת פטירת ה’חתם סופר’ 

עמד ליד מיטתו לפני פטירתו עד 
שרמז לו לצאת מכיון שהיה כה  

  
 משנת תקצ”ד לערך כיהן אב”ד 

ראגנדארף ובשנת תקצ”ה 
הסמיכו ה’חתם סופר’, וכך כתב 

עליו באגרת הסמיכה “ מעודו 

שימש בישיבתינו הרמה... לא 
מש מאהל תורה שם לילות 
כימים... וכפורחת העלה נץ 
ויגמול שקידת מעיון חריפות 

ובקיאות מלא ידו לד’ בפוסקים 
ראשונים וגם לרבות אחרונים 

חד חד נחית וירד לעמק הלכה 
למעשה ע”ד הראשונים ובגלל 

כן הרשות נתונה לו ובעטרת 
הרבנים יתעטר ויתעלה להורות”.  

  
 משנת ת”ר כיהן כאב”ד צעהלים 

עד לפטירתו. מתלמידי ישיבתו 
הנודעים יש לציין את רבי משה 

גרינוואלד בעל “ערוגות הבושם”, 
רבי אהרן חיים בן המהר”ם שיק, 
ועוד. היה ידוע בין יהודי הקהילה 

כבעל מופת, וסיפורי מופת רבים 
השתמרו בין תלמידיו ובני הקהילה. 

  
 התכתב עם רבו החתם סופר, 

וכן מזכירו בכמה מקומות בחתם 
סופר חידושי ש”ס .מקצת 

מחידושיו נדפסו בספר ‘תולדות 
וחידושי רבי מנחם כץ פרוסטיץ’.  

  
  

 מצב בינוני, כתמים, נקבי 
עש קלים בשני דפים 

הראשונים, ובדפים האחרונים 
בשוליים, קרע עם חסרון 
בדף נג, כריכה מאוחרת.

פתיחה $250
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LOT# 42

LONG DEDICATION IN THE HAND OF & SIGNED BY RABBI 
CHAIM SOFER OF MUNKATCH THE HOLY ‘MACHNE CHAIM’

הקדשה ארוכה בכתב וחתימת הגה”ק הרב חיים 
סופר אב”ד מונקאטש בעל 'מחנה חיים'

Shut Machne Chaim part 
2. Lacking title page. 
  
 Long six line dedication with 
warm wishes in the holy hand 
& signature of the author to 
R’ Yechezkel Klein. Dated 
|Munkatch 1873 (he served 
there in the years 1868-1879). 
  
 The Holy Gaon Rabbi Chaim 
Sofer the ‘Machaneh Chaim’ 
[1822-1886] author of the 
‘Machaneh Chaim’ Seforim. 
One of the greatest Poskim of 
Hungary. Succeeded his Rav, 
Maran the Chasam Sofer in 
fighting Milchemes Hashem 
Bagiborim by isolating from 
the Neological communities. 
He also studied with Maran 
the Kesav Sofer, the Maharam 
Esh, the Holy Gaon Rabbi 

Binyomin Wolf Loew author of 
‘Sha’arei Torah’ and with Rabbi 
Hillel of Kalmay. Served as the 
Rav of several important com-
munities and was appointed 
the Rav of the community of 
Munkatch , one of the largest 
and most important com-
munities in Hungary of those 
days. In 1879, he became the 
Rav of the orthodox com-
munity of Budapest and was 
the first to hold the position 
after the separation of the 
communities of Hungary. 
  
  
 
 
 Good condition, first 2 
pages detached, origi-
nal binding detached.

START PRICE $400

שו”ת מחנה חיים ח”ב. 
עותק חסר שער. 

  
 בדף הראשון הקדשה ארוכה ויפה 
בת שש שורות עם ברכות חמות 
בכתי”ק וחתימת המחבר אל ר’ 
יחזקאל קליין, מונקאטש תרל”ג 

)שימש שם בשנים תרכ”ח-תרל”ט( 
  

 הגאון הקדוש רבי חיים סופר בעל 
מחנה חיים )תקפ”ב-תרמ”ו( נולד 
בפרשבורג ונימול ביום הכפורים 

על ידי החתם סופר ובגיל 11 
נכנס לישיבתו והיה לאחד מגדולי 
תלמידיו, ממשיך דרכו במלחמת 

ה’ נגד המחדשים, ולחם בעוז 
ובגבורה נגד כל תיקון או שינוי 

בדת ומגדולי המשיבים בהונגריה, 
אב”ד ימערינג, סענפעטער, 

מונקאטש ואב”ד קהל היראים 
בבודפשט – את הרבנות 

בבודפשט קיבל על עצמו לאחר 
שרבו החת”ס נגלה לו בחלום 

והורה לו לעשות כן. מחבר: שו”ת 
מחנה חיים ח’ חלקים ועוד. 

  
  

 החתם סופר הורה לבנו הכתב 
סופר שילמד ספר מורה נבוכים 
אחר גיל ארבעים, אחרי שיהיה 

לו ידיעה בכל הש”ס ויד ושם 
בקבלה )חוט המשולש, בתולדות 

הכתב סופר עמ’ רל”ה(

 
 מצב טוב, דף ההקדשה 
ודף שלאחריו מנותקים , 
כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $400
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LOT# 43

COPY OF THE HOLY RABBI YOSSELE LICHTIG-CHARIF RABBI OF ZBOROV & HIS 
SON IN LAW RAV ELYAKIM WEISS. SEFER HAYASHAR, FIRST EDITION VIENNA 1810.

עותק הגה”ק ר' יוסף הלוי ליכטיג ]חריף[ אב”ד זבארוב וחתנו 
הרב אליקים ווייס. ספר הישר, דפו”ר וויען תק”ע.

Sefer HaYashar by Rabbeinu 
Tam First Edition Vienna 1810. 
Published by the student of 
the Chatam Sofer Rabbi Daniel 
Prostitz, with the approbations 
of Rabbi Mordche Bennett 
and Maran the Chatam Sofer. 
  
  
 Please see Hebrew de-
scription for his biography. 
  

 Seforim that belonged 
to him are very rare.  
  
 Rav Elyakim Weiss, head of 
the Zborov community, was 
a prominent wealthy man 
and an exceptional astute 
genius. Son-in-law of the 
Holy Rabbi Yossele Charif 
Rabbi of Zborov and brother-
in-law of the author of Ktav 
Sofer (his wife’s brother).

START PRICE $300

ספר הישר לרבינו תם, מהדורה 
ראשונה וויען תק”ע. הובא 

לדפוס ע”י תלמיד החתם סופר 
רבי דניאל פרוסטיץ, בהסכמת 

החתם סופר ומהר”ם בנעט. 
  

 רישום “ מקודם היה הספר הלז של 
הרב הגאון כמר יוסף הלוי ליכטיג 

ועתה זה הספר שייך להרבני הנגיד 
והקצין המופלג בתורה המהולל 

ומשובח מ”ה אליקים......”  
  
  

 ספרים ממנו נדירים ביותר.  
  

 על השער חתימת “ אליקים 
ווייס מזבאראב בן המנוח מו”ה 

יצחק ווייס נ”י בגן עדן”  
  

 רישום וחתימת בנו רבי שמואל 
ווייס שכותב שהספר שייך 

לאביו רבי אליקים ווייס. 
  

 הגה”ק רבי יוסף הלוי ליכטיג-חריף 
נולד בשנת תקל”ג לאביו רבי צבי 
הערש הלוי שטערן לייצעס אב”ד 

דאמבראווא. תלמיד רבי ליבער חריף 
בקראקא ורבי דוד טעבלי בליסא 

.חתן רבי שמואל געליס מצאנז לאחר 
נישואיו גר ליד חמיו בצאנז והרביץ 

שם תורה. משנת תקס”ד מילא מקום 
אביו בדאמבראווא ומשנת תקע”ז 
אב”ד זבארוב וגליל שאראש בה 
כיהן עד לפטירתו י’ כסלו תרי”ז  

  
 הגאון רבי יוסף היה חריף עצום 

עד שבני דורו תיארו בשם 
הכבוד “רבי יוסף חריף”. 

  
 כגדלותו בתורה כן היה ביראתו 

הקודמת לחכמתו מפורסם היה לאיש 
צדיק וקדוש איש מופת פועל ישועות 

בקרב ישראל בחכמתו וקדושתו 
כאשר ידוע אשר גדולי צדיקי דורו 
שכל בית ישראל נשענים אליהם 
וחרדו מפניהם העריצוהו והפליגו 

בשבחו והתאוו להיותו חונה בצילם. 
  

 כידוע מהעובדה מובא בתולדות 
רבינו בארוכה עם הצה”ק החוזה 

מלובלין זיע”א והצה”ק שר שלום 
מבעלזא זיע”א כמה השתוקקו שישהה 

במחיצתם ובכמה כינויי חיבה וגדולה 
כינוהו רבו הגדול מלובלין זיע”א וקרא 
אותו ר’ יוסף ליכטיג בגין עובדא שהיה 
בטרם היותו אצל הרבי מלובלין שפעם 

אחת ראה קבוצת אנשים שנתאספו 
לנסוע לחוזה הק’ מלובלין וכתבו 

שמותיהם להזכירם בקודש נתן גם הוא 
את שמו שיכתבו להזכירו בקודש. 

  
 והנה עת הגיעו ללובלין ונכנסו אל 

הקודש פנימה עם רשימה של השמות 
ועבר עליהן וכאשר הזכירו שמו של 

רבינו יוסף בן לייצא תמה על המראה 
ונתפעל מאוד משם זה וכפל ושילש 
יוסף בן לייצא אור גדול בתורה יוסף 

בן לייצא אור גדול ושאל אותם מי הוא 
היוסף בן לייצא אשר שמו מאיר כל 
כך והוסיף א לעכטיגער יוסל”ע כ”ז 
ראה החוזה מלובלין בעינו הבדולח 
מבלי שהכירו ומאז קראוהו ר’ יוסף 

ליכטיג וכן חתם עצמו בתשובות. 
  

 מח”ס שו”ת עמודי אש לבית יוסף. 
חתניו רבי אליקים ווייס בזבארוב אבי 

רבי צבי הערש ווייס אב”ד דאמבראווא 
חתן המהר’’ם א”ש ורבי אלכסנדר 

סנדר זעלטענרייך בזבארוב. 
  
  

 בנו של רבי יצחק ווייס מגארליץ 
היה הרב החריף הגביר המפורסם 
בחכמתו ראש ומנהיג רבי אליקים 

ווייס זצ”ל ראש הקהל דזבארוב 
והגלילות. בבחרותו מפורסם היה 

לעילוי חריף ונלקח אחר כבוד כחתן 
למרת שפרינצא בתו של הרה”ק 
רשכבה”ג רבי יוסל”ע חריף זיע”א 

אב”ד זבארוב לאחר נישואיו עבר לגור 
בעיר זבארוב שבהונגריה בצל חותנו 

הגדול שם עלה ונתעלה במעלות 
התורה והיראה ועם כי סייע לאביו 

במסחרו והפך בעצמו לגביר עצום 
מכל מקום עשה מלאכתו עראי ותורתו 

קבע והגה כל ימיו בתורה וכה מכנהו 
בן אחותו הג”ר שלמה אלכסנדר 

סופר אב”ד בערגסאז בנו של הכתב 
סופר “אחי אמי הרב הגביר החריף 
ובקי המפורסם מו”ה אליקים זצל”.

פתיחה $300
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Sefer Semichat Chachamim, Part I - Birkat Hash-
em - Preface to Semichat Chachamim, and Part II 
- Kedusha UBeracha, novellae on tractate Be-
rachot, by the kabbalist R. Naftali HaKohen Katz, 
rabbi of Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, 
1704–1706. First edition. Lacking first title page.

 Glosses by the Gaon Rabbi Moshe Freund-Grie-
shaber (also known as Rabbi Moshe Paks, 1797-
1873), leading disciple of the Chatam Sofer. Son of 
Rabbi Yitzchak Itzek Grieshaber-Freund Rabbi of 
Paks (possibly some of the Marginalia are from the 
father). After his marriage in 1815 to the daughter of 
a wealthy man from Gyönk, he settled there, delv-
ing in Torah and worship of G-d without needing 
to serve as rabbi. Several of the Chatam Sofer’s 
responsa are addressed to him (see: Kinstlicher, 
HaChatam Sofer VeTalmidav, pp. 358-360). 
 

 After his death, R. Moshe’s library passed on to 
the Bonyhad Yeshiva headed by Rabbi Moshe 
HaLevi Pollak, rabbi and Rosh Yeshiva in Bonyhad.

 
 One of the Glosses is signed : Menachem 
Margu[lies] of Kalin (Kalyny). He was the 
only Rabbi of Herincse (Horinkove).

 See Hebrew description for his biography.

  Good-Fair condition, starts at page 4, first 4 
pages damaged affecting text, water stains, 
worming mostly to margins, heavy wa-
ter stains to last pages, antique binding.

START PRICE $200

ספר סמיכת חכמים, חלק ראשון 
“ברכת ה’” - “הקדמת סמיכת חכמים”, 
וחלק שני “קדושה וברכה”, חידושים על 

מסכת ברכות, מאת הגאון המקובל 
רבי נפתלי הכהן כ”ץ, אב”ד פרנקפורט 

דמיין. פרנקפורט דמיין, תס”ד-תס”ו. 
מהדורה ראשונה. חסר שער הראשון. 

  
 הגאון רבי משה פאקש-פריינד )תקנ”ז-

תרכ”ג( נולד בפאקש לאביו הגאון 
המפורסם רבי יצחק איציק גריסהאבער 

האב”ד פאקש )יתכן שיש פה הגהות 
גם ממנו( שהיה מגדולי תלמידי הנודע 

ביהודה, ומראשי הלוחמים בתנועת 
ההשכלה, נודע בספרו “מקל נועם” 

נגד השטירל פיש שרצו הרעפארמער 
ובראשם אהרן חורינר להתיר.  

  
 רבי משה היה תלמיד הגאון רבי בנימין 
וואלף באסקאוויץ אב”ד באניהאד, בנו 
של המחצית השקל ובעל סדר משנה 
על הרמב”ם, ולאחר מכן עלה ללמוד 

בישיבת מרן החתם סופר בפרעשבורג, 
בה למד במשך ארבע שנים, ומרן עיטרו 

בשנת תקע”ה בתעודת חבר “הוסיף 
אומץ יום יום ונתגדל בתורה ויראה 

קדומה לחכמתו פומי’ ממלל רברבן” 
)לקוטי מכתבים ס”ו(. נדפסו שש תשובות 

וחמשה מכתבים מהחתם סופר אליו. 
בשנת תקע”ה נשא לאשה בת גביר 
בעיר יינק ודר ליד חותנו, ישב כל ימיו 

על התורה והעבודה ביינק, תורה וגדולה 
התאחדו על שולחנו, נפטר ביינק. בשנת 

תרל”ד הועברו אלפי הספרים שהיו 
ברשותו - חלקם מעוטרים בהגהותיו 

המחכימות - לישיבת באניהאד. קצת 
מחידושי תורתו נדפסו במקומות מפוזרים.  

  
  
  

 אחד מההגות חתום: מנחם הק’ 
מרגאל]יות[ מק”ק קאלין. 

  
 הרב היחיד בתולדות קהילות הארינטש 

)שבמרמרוש( היה הרה”צ ר’ מנחם 
מענדל מרגליות נולד בכפר קאלין 
)שבמרמרוש( בשנת תרל”ח. היה 

מגזע הגה”ק הגנזי יוסף זצ”ל )תלמיד 
מהגה”ק המגיד ממעזריטש זצ”ל( 
ומהגה”ק הקצות החושן זצ”ל, והיה 
תלמיד מהגה”צ ר’ יהודה גרינוואלד 

זצ”ל מסאטמאר ומהגה”צ ר’ אליעזר 
דייטש זצ”ל מבאניהאד, ומשם 

נסע ללמוד בישיבתו של הגה”צ 
הקדושת יום טוב זצ”ל בסיגוט.  

  
  

 הנגיד היחסן והחסיד הידוע ר’ שמואל 
זנוויל כהנא ז”ל מדראגמירעשט 

שהיה חתן הגאון מהר”י מודרן זצ”ל 
מסיגוט השיא לו את בתו. - הגה”צ 

ר’ חיים מאנטיניע זצ”ל קראו לשמש 
אצלו כדיין וכמגיד מישרים. 

  
  

 ר’ מנחם מענדל לא זכה לזש”ק 
עם אשתו הראשונה. ונשא שנית את 
מרת מרים הי”ד בת הרה”ח ר’ בנציון 
ווערצבערגער וזוגתו מרת סימא בת 

הרה”ח ר’ צבי אלימלך כהנא מסיגוט 
בן הרה”ח ר’ יהודה יעקב בן הגה”צ 

ר’ יחיאל בן הקונטרס הספיקות. 
  
  

 שנים אחדות לאחר מלחמת העולם 
הראשונה נבחר ר’ מנחם מענדיל 

לרבה של הארינטש. עד מהרה 
התחבב על כל אנשי הקהלה בפשטותו 

וצנעותו. היה דרשן מופלג שמעורר 
את הלב; ונהג שם ישיבתו באהבה 

וחיבה לכל תלמיד ותלמיד. ר’ מנחם 
מענדל כתב הרבה חידושים בהלכה 
ואגדה ושו”ת אך נאבד בהמלחמה. 

  
  

 בשנת תרפ”ט הוזמן מאחת 
הקהילות בארצות הברית לכהן כרב, 

אך השיב בשלילה וזה מש”כ: 
  
  

 ...ולקבל עלי רבנות וקביעת דירה 
באמריקה, הנה זקנתי וזקני כולו 

הפך לבן, זקנה יש כאן והילדים רכים 
ודפקום יותר אחר אויר של אמריקה. 
מי ידוע מה יהי’ בסופם ואנא אני בא 

בתכליתי שמסרתי נפשי בעשר נסיונות 
להעמיד דור ישרים יבורך לנחת רוח 

לפני אדון כל... וצריך בכיות לפני מלך 
מתרצה בדמעות, כלומר סייעתא 

דשמיא בכל עבר ופנה, ע”כ. 
  
  

 ר’ מנחם מענדיל נעקדה”ש הי”ד. 
  
  

 הרב מנחם מענדיל היה ידען 
גדול בסיפורי צדיקים. והסיפורים 

שלו ה”ה נדפס בספר מקור חיים 
)צאנז(, ודובר שלום )בעלזא(,  

  
 מצב טוב-בינוני, מתחיל בדף ד, 4 דפים 
הראשונים פגועים בטקסט, כתמי מים, 

נקבי עש בעיקר בשוליים, כתמי מים 
כבדים לדפים האחרונים, כריכה עתיקה.

פתיחה $200

LOT# 44

MARGINALIA BY THE GAON RABBI RABBI MOSHE FREUND-GRIESHABER 
& RABBI MENACHEM MEDEL MARGULIES RABBI OF HERINCSE. SEMICHAT 

CHACHAMIM, FRANKFURT AM MAIN 1704-1706, FIRST EDITION.
הגהות הג' ר' משה פריינד-גריסהאבר ור' מנחם מענדל מרגליות אב”ד 

הארינטש. סמיכת חכמים, דפו”ר פרנקפורט דמיין תס”ד-תס”ו.
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LOT# 45

SIGNATURE AND STAMP OF THE GAON AND TZADIK RABBI AKIVA 
YOSEF SCHLESINGER. SHEMEN ROKEACH, FIRST EDITION PRAGUE 1812

חתימה וחותמת הגה''צ הרב עקיבא יוסף שלעזינגער. 
חידושי הלכות שמן רוקח, דפו”ר פראג תקע”ב

By The Gaon Rabbi Elazar Low, 
Prague 1812, First edition,  
  
 The Renowned Holy Gaon 
Rabbi Akiva Yosef Schlesing-
er [1837-1922] a disciple of 
his father Rabbi Yechiel who 
was a disciple of the Chasam 
Sofer and the Ketav Sofer, 
the Maharam Schick and the 
Machaneh Chaim. The son-in-
law of the Holy Gaon Rabbi 
Hillel Lichtenstein of Kalameu. 
Immigrated to the Land of Is-

rael and acted for its pure set-
tlement. Was renowned for his 
unique Psakim on several mat-
ters, Psakim that led to a heat-
ed polemic for several years. 
  
 Rabbinbic signature: 
Abraham Patzer .... 
  
 Overall in good condi-
tion, taping to title page, 
light marginal worming, 
water & age stains. Sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $240

ספר חידושי הלכות שמן רוקח 
חלק ראשון על מסכתות 

ברכות, פסחים, ביצה.  
  
  

 פראג תקע”ב. מהדורה ראשונה 
  

 הגאון הקדוש המפורסם רבי 
עקיבא יוסף שלעזינגער )תקצ”ז-
תרפ”ב( תלמיד אביו רבי יחיאל 
מתלמידי החתם סופר, ותלמיד 

הכתב סופר, המהר”ם שיק 
והמחנה חיים. חתנו של הגה”ק 
רבי הלל ל”ש מקולומייא. לוחם 

מלחמת השם בגיבורים.  
 
 

 בתחילת שנת תר”ל החליט 
לעלות לארץ הקודש, עם עלייתו 

נתקבל בכבוד גדול ע”י מנהיגי 
היישוב הישן, אשר שטחו בפניו 

את צרותיהם וביקשו את עזרתו. 
עם הזמן החל לחפש דרך לקיום 

היישוב מלבד כספי החלוקה, אחד 
הדרכים היה ע”י רכישת שטחים 

מחוץ ליישוב והפיכתם למושבות. 
נודע בפסקיו הייחודיים בכמה 

עניינים, פסקים שגררו פולמוס עז 
משך שנים. נפטר ביום א’ אייר 

תרפ”ב. הוציא ספרים רבים, מהם: 
“לב העברי”, “נער עברי” ועוד.

 
 חתימה רבנית: הק’ אברהם 

פאטצער חונה פה ק”ק ..

 מצב כללי טוב, הדבקות בשער, 
נקבי עש קלים בשוליים, כתמי 
מים וזמן. כריכת עור מפוארת.

פתיחה $240
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LOT# 46

SIGNATURE, MARGINALIA AND STAMP OF THE GAON 
AND TZADIK RABBI AKIVA YOSEF SCHLESINGER.

חתימה, הגהות וחותמות הגה''צ הרב עקיבא יוסף 
שלעזינגער. ספר דגול מרבבה, אונגוואר תרכ”ד.

Sefer Dagul MiRevava, 
Ungvar 1864. Good condi-
tion, worming, unbound. 
  
 Signature & handstamp 
on title page of the Gaon 
Rabbi Akiva Yosef Schlesing-
er. Marginalia in his holy 
hand on pages 7-8. 
  
  
 The Renowned Holy Gaon 
Rabbi Akiva Yosef Schlesing-
er [1837-1922] a disciple of 
his father Rabbi Yechiel who 

was a disciple of the Chasam 
Sofer and the Ketav Sofer, 
the Maharam Schick and the 
Machaneh Chaim. The son-in-
law of the Holy Gaon Rabbi 
Hillel Lichtenstein of Kalameu. 
Immigrated to the Land of Is-
rael and acted for its pure set-
tlement. Was renowned for his 
unique Psakim on several mat-
ters, Psakim that led to a heat-
ed polemic for several years. 
  
 Good condition, worm-
ing, unbound.

START PRICE $240

ספר דגול מרבבה, 
אונגוואר תרכ”ד. 

  
 על השער חתימה וחותמת 
הגאון הקדוש המפורסם רבי 

עקיבא יוסף שלעזינגער, 
בדף ז-ח הגהות בכתי”ק. 

  
 הגאון הקדוש המפורסם רבי 

עקיבא יוסף שלעזינגער )תקצ”ז-
תרפ”ב( תלמיד אביו רבי יחיאל 
מתלמידי החתם סופר, ותלמיד 

הכתב סופר, המהר”ם שיק 
והמחנה חיים. חתנו של הגה”ק 
רבי הלל ל”ש מקולומייא. לוחם 

מלחמת השם בגיבורים.  
  

 בתחילת שנת תר”ל החליט 
לעלות לארץ הקודש, עם עלייתו 

נתקבל בכבוד גדול ע”י מנהיגי 
היישוב הישן, אשר שטחו בפניו 

את צרותיהם וביקשו את עזרתו. 
עם הזמן החל לחפש דרך לקיום 

היישוב מלבד כספי החלוקה, אחד 
הדרכים היה ע”י רכישת שטחים 

מחוץ ליישוב והפיכתם למושבות. 
נודע בפסקיו הייחודיים בכמה 

עניינים, פסקים שגררו פולמוס עז 
משך שנים. נפטר ביום א’ אייר 

תרפ”ב. הוציא ספרים רבים, מהם: 
“לב העברי”, “נער עברי” ועוד.  

  
 מצב טוב, נקבי עש, לא כרוך.

פתיחה $240
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LOT# 47

SIGNATURE OF THE HOLY RABBI YAKOV 
MOSHE SCHWARTZ RABBI OF CRASNA & KRULI

חתימת הרה”ק ר' יעקב משה שווארץ 
אב”ד קראסנא וקראלי.

Sefer Yismach Moshe, Lviv 1887. 
  
 See Hebrew description for his biography.

START PRICE $350

ספר ישמח משה חלק 
בראשית, לעמבערג תרמ”ז. 

  
 בדף הפורזץ חתימת וחותמת 
הרה”ק ר’ יעקב משה שווארץ 

אב”ד קראלי וקראסנא. 
  

 מצב טוב, קרע בדף האחרון. 
  

 נולד בקויבערסדארף בשנת 
תקצ”ז לאביו הרבני ר’ ישעי’ 

וויינער ע”ה בימי ילדותו נתייתם 
מאביו אמו נשאת בזיוו”ש אל 
איש פשוט אשר שלחו ללמוד 
אומנות אצל חייט ושהה שם 

כב’ שבועות אבל נפשו חשקה 
בתורה וברח מבית החייט 

לישיבת הגה”ק רבי אברהם שאג 
שבקויבערסדארף אך היות שהיה 

כבר באמצע הזמן לא נתנו לו 
להכנס לשערי הישיבה אך מרוב 
חשקו לתורה לקח גמרא ועמד 

אצל החלון כאשר בחוץ משתולל 
קור ושלג ועמד ככה במסירות 

נפש להקשיב לשיעורי רבינו  
  

 בעת ההיא למד גם הגה”ק 
ר’ משולם פייש מטאהש זצ”ל 

אצל רבי אברהם ונתקשר 
אתו בקשר האהבה  

  
 משנת תר”ך לערך אב”ד 

קראסנא ומשנת תרמ”א אב”ד 
קראלי, יסד שם ישיבה והרביץ 

שם תורה בקדושה ובטהרה. נערץ 
מאוד בעיני גדולי דורו. נזכר בשו”ת 

גדולי רבני דורו. התנהג בחסידות 
והיה מקורב להרה”ק הייטב לב 
מסיגעט והמעגלי צדק מדעעש. 

  
 נפטר שם בשנת תרס”ח. חתנו 

ומ”מ הרה”ק ר’ ברוך בענדיט 
ליכטענשטיין זצ”ל-הי”ד אב”ד 

קראסנא. מ”מ בקראלי היה 
הגה”ק רבי שאול בראך. 

  
 על מצבתו נרשם בין השאר:  

  
 ומשה עלה אל האלקים 
הרב הגאון הצדיק חסיד 

ועניו מו”ה יעקב משה בר”י 
ז”ל אב”ד דק”י דפה יצ”ו.

פתיחה $350
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LOT# 48

SIGNATURES OF THE GAON RABBI SHMUEL HELLER OF SAFED- THE GAON RABBI NATAN BEN CHAIM AMRAM 
OF SAFED & ALEXANDRIA- RABBI RAPHAEL ZILBERMA RABBI OF SAFED. KNESSES HAGEDOLA, SALONIKA 1807

חתימות הג' רבי שמואל העליר אב”ד צפת- הג' רבי נתן עמרם מצפת ואב”ד אלכסנדריה- 
חותמת הג' רבי רפאל זילבערמאן אב”ד צפת. כנסת הגדולה שאלוניקי תקס”ז.

Sefer Knesses Hagedo-
la, Salonika 1807. 
  
 Throughout the pages there are sig-
natures in various forms of the Holy 
Gaon Rabbi Shmuel Heller of Safed.  
  
  
 Nice cursive signature of the Gaon 
Rabbi Natan Ben Chaim Amram 
of Safed & Rabbi of Alexandria.  
  
 Stamp of Rabbi “Raphael Zilber-
mann, Rabbi of Safed and the Galilee” 
  
 Stamp of his grandson Rabbi 
Avraham Leib Silberman , Rabbi 
of the Ashkenazim of Safed. 
  
 Rare to find a Sefer that belonged 
to 4 famous Safed Rabbis.  
   
  
 A Torah genius, Rabbi Shmuel 
Heller born in 1803, was raised in 
the home of the Chozeh of Lublin, 
and following his counsel ascend-
ed to Eretz Israel.in 1817 He served 
as Dayan & later Rabbi of Safed for 
60 years from 1841 onwards and 
was one of the greatest Chassid-
ic leaders in the Land of Israel.  
  
  
 He wielded great influence in setting 
the public agenda. His rulings and ac-
tions reveal a clear trend that placed 
at its center the Land of Israel and the 
ancient traditions that represented 
for him a coveted, pre-exile world. 
He craved what was perceived as 
authentic to the Land of Israel and 
strove to connect with local tradi-
tions (See Otzar HaRabanim 19134).  
  
 He passed away in Safed on the 
22nd of Tevet, 1884. He authored: 
Taharat HaKodesh, Derech Nesh-
er, Kavod Melachim, Divrei Mish-
pat, Shivrei Luchot, and others  
  
  
 The renowned Rabbi Natan 
Amram (1791-1871), author of Kin-
yan Perot, Kinyan Guf and Noam 

Midot was born in Damascus to 
his father Rabbi Chaim Amram 
author of Mita’am HaMelech. 
  
 In 1805, he moved with his father to 
Safed and from 1826, he began to 
make rounds as an emissary of the 
Kollelim of Tiberias and Hebron, first 
in Alexandria, Egypt and later in the 
communities of Turkey and Greece. 
During the years he was fulfilling this 
mission, he printed some of his books 
and his father’s books. Eventually, 
he returned to Egypt and after the 
death of Rabbi Israel Moshe Chazan 
in 1863, he was appointed Rabbi 
Chazan’s successor as the Av Beit 
Din and Chief Rabbi of Alexandria. 
  
  

 Rabbi Raphael Zilberman [1839-
1918], a Dayan and Rabbi of the 
Ashkenazi community in 
 Safed for over fifty years, was born 
in Uman, Ukraine, and as a child in 
1851, At the age of 11, he immigrated 
to Eretz Israel with his father. He used 
to be alone and study Torah in the 
beit midrash near the Rashb’y tomb 
in Meron. Known for his greatness 
and wisdom and was even revered 
by the Turkish authorities who gave 
him the title “Chacham Pasha”. 

  
 
 Rabbi Avraham Leib Silberman (1889-
1947), grandson of Rabbi Refael Sil-
berman, Rabbi of the Ashkenazim of 
 Safed . A follower of the Rebbe 
of Stefanesti. Appointed Dayan of 
Tzefas in 1909 and Chief Rabbi of 
the town in 1918, and was active in 
its expansion and spiritual devel-
opment. Contributor to rabbinical 
journals Kol Torah and Shaarei Tzion.

 
 Overall in Good-Fair condition. 
worming affecting text, wa-
ter stains, leather binding.

START PRICE $400

ספר כנסת הגדולה חלק יו”ד עד סימן ס”ח, 
מאת רבי חיים בנבנשתי אב”ד אזמיר ]קושטא- 

איזמיר, שס”ג - תל”ג, -1603 1673[, מגדולי 
חכמי תורכיה תלמידו המובהק של המהרי”ט.  

  
  

 חתימות רבות של הגאון הרב 
שמואל העליר אב”ד צפת.  

  
 חתימה מסולסלת ויפה של הגאון המפורסם רבי 

נתן ב”ר חיים עמרם מצפת ואב”ד אלכסנדריה. 
  

 חותמת נכדו הגאון הרב אברהם 
לייב זילבערמאן אב”ד צפת. 

  
 נדיר למצוא עותק של ארבעה רבני 

צפת מפורסמים על ספר אחד.  
  

 הגאון הקדוש רבי שמואל העליר נולד בשנת 
תקס”ג. רבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית 

בצפת במשך למעלה מארבעים שנה. רבי 
שמואל סיפר, שראה בילדותו את החוזה מלובלין 

בעת עריכת סדר פסח והעיד שראה את כל 
אבריו הפנימיים כמו היו גופו ובגדיו שקופים. 

יש הטוענים שמאז קיבל ידע רב ברפואה עד 
שמכל האזור היו באים אליו חולים לרפואה, גוים 
כיהודים. כמו כן קיבל תורה מפיו, אשר הטביעו 

בו חותם עמוק. לאחר מותו של רבו הרב הקדוש 
רבי אברהם דב מאוורוטש בעל הבת עין בשנת 

ת”ר, נהיה לרבה ומנהיגה של הקהילה האשכנזית 
בצפת , מגדולי מנהיגי החסידים בארץ ישראל, 

ר’ היה שמואל העליר לדמות המובילה בהנהגת 
היישוב עד לפטירתו. כמו”כ היה מקורב לגדולי 

הצדיקים שבגולה אשר נתנו בו אמון רב 
בהנהגת הקהילה בצפת. מחבר הספרים: ‘טהרת 

הקדש’, ‘דברי משפט’ ו’שברי לוחות’, ועוד.  
  
  

 נפטר בשנת תרמ’’ד ונקבר בבית 
העלמין העתיק של צפת סמוך לרבני 

צפת האר”י ורבי משה קורדובירו. 
  
  

 הגאון המפורסם רבי נתן עמרם )תקנ”א-
תרל”א(, מחבר הספרים “קנין פירות”, “קנין 

הגוף” ו”נועם המידות”, נולד בדמשק לאביו רבי 
חיים עמרם בעל “מטעם המלך”. בשנת תקס”ה 
עלה עם אביו לצפת ומשנת תקפ”ו החל לסבב 

בשליחות מצוה כשד”ר כוללות טבריה וחברון, 
תחילה בנא-אמון )אלכסנדריה( שבמצרים ולאחר 

מכן גם בקהילות תורכיה ויוון. בשנות שליחותו 
הדפיס כמה מספריו ומספרי אביו. לבסוף 

חזר למצרים וכיהן בה בדיינות. לאחר פטירת 
רבי ישראל משה חזן בשנת תרכ”ג נתמנה 

במקומו לאב”ד וראש הרבנים בנא-אמון. 
  
  

 הגאון הקדוש רבי רפאל זילברמן ]תקצ”ט-
תרע”ח [, דיין וראב”ד עדת אשכנזים 

בצפת למעלה מחמישים שנה, נולד באומן 
שבאוקראינה ובילדותו בשנת תר”י בהיותו 

בן 11 עלה עם אביו לארץ ישראל. נהג 
להתבודד וללמוד תורה בבית המדרש שליד 
קבר רשב”י במירון. נודע בגדלותו ובחוכמתו 

ואף היה נערץ על השלטונות הטורקיים 
אשר העניקו לו את התואר “חכם פאשה”.  

  
  
  

 הגה”ק ר’ אברהם לייב זילבערמאן נולד בח’ 
אייר תרמ”ט לאביו רבי יצחק דב זילבערמאן 

ראש הקהילה האשכנזית של צפת, שהיה בנו 
של הגאון ר’ רפאל זילבערמאן שכיהן כרבה 
הראשי של עדת האשכנזים בצפת. לאחר 

שנתייתם מאביו בגיל ארבע שנים בלבד, גדל 
והתחנך אצל זקנו. נשא את בת הרב יצחק 

לורברבוים. לאחר חתונתו שהתקיימה בצפת 
נסע במצוות זקנו לשטפנשט, כדי לשהות 

אצל האדמו”ר משטפנשט הרה”ק ר’ אברהם 
מתתיהו פרידמן. בשנת תרס”ט התמנה לדיין 

בצפת. בשנת תרע”ח לאחר פטירת זקנו, 
התמנה כרבה הראשי של צפת, והוא בן עשרים 
ושמונה. הוא כיהן כרב הראשי לשתי הקהילות, 

האשכנזית והספרדית. כן היה נשיא ועד 
ההקדשות והוועד לגאולת המקומות הקדושים 

בגליל העליון. היה פעיל בהנהגת הציבור היהודי 
בצפת ופעל לפיתוחה של העיר ושל היישוב 

היהודי על הר כנען. בהשתדלותו נבנה מחדש 
בית כנסת האשכנזי על שם האר”י ונבנה מקווה 

חדיש. הוא המשיך את המסורת של שושלת 
הרבנים לבית זילבערמאן ושימש כשליחם של 
אדמו”רי בויאן שהחזיקו בחזקת ההדלקה על 
גג ציון קברו של רשב”י בל”ג בעומר. פרסם 

מאמרים תורניים בכתבי עת שונים ובהם “קול 
תורה” ו”שערי ציון”. הכין לדפוס את ספרו “לב 
אברהם” שכלל פירושים על התורה וכן שו”ת, 

אך הספר לא ראה אור. נפטר בצפת בט”ז 
חשוון תש”ח, בהיותו בן 58. תחתיו התמנה 
לרבה של צפת חתנו הרב שמחה קפלן.  

  
  

 מצב כללי טוב-בינוני, נקבי עש גם 
בטקסט, כתמי מים, כריכת עור.

פתיחה $400
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LOT# 49

SIGNATURES & NOTATIONS OF RABBI SHMUEL HELLER RABBI 
OF TZFAT- SHU”T PERACH MATEH AHARON, WITH THE 

ILLUSTRATED TITLE PAGE. FIRST EDITION. AMSTERDAM, 1703
חתימות והגהות הגה”ק ר' שמואל העליר אב”ד צפת- פרח מטה אהרן, דפו”ר אמשטרדם תס”ג.

Sefer Perach Mateh Aharon 
- responsa, Part I, by Rab-
bi Aharon HaKohen Per-
achiah [author of Bigdei 
Kehunah]. Two parts, first 
edition. Amsterdam 1703. 
  
  
 Title page illustrated with 
pictures of Aharon HaKohen 
and symbols of Kehunah as 
a hint to the author’s name. 
He was a scion of a rabbinic 
family of verified kohanim, 
and served as the rav ha-
kollel of Salonika from 1649 
until his passing in 1697.  
  
  
 The title pages of both parts 
of the book became famous as 
the most beautiful title pages 
of all printed books, and they 
have occupied many scholars.  
  
 The top of the title page fea-
tures the sacred tabernacle, 
with figures of kohanim in full 
priestly garments. Underneath 
are hands spread in bless-
ing, like during the kohens’ 
blessing, and an illustration of 
washing a kohen’s hands. Be-
tween the two illustrations on 
the bottom of the page is an 
illustration of the author hold-
ing the Decalogue and facing 
the sea, a reference to the 
port city he served - Salonika. 
  
  
  
 Many signatures on title page 
& throughout of the famous 
Holy Gaon Rabbi Shmuel 

Heller Rabbi of Tzfat. Marginal 
notations in his Holy hand. 
  
 A Torah genius, Rabbi Shmuel 
Heller born in 1803, was raised 
in the home of the Chozeh of 
Lublin, and following his coun-
sel ascended to Eretz Israel.in 
1817 He served as Dayan & lat-
er Rabbi of Safed for 60 years 
from 1841 onwards and was 
one of the greatest Chassidic 
leaders in the Land of Israel.  
  
  
 
 
 He wielded great influence 
in setting the public agenda. 
His rulings and actions reveal 
a clear trend that placed at 
its center the Land of Israel 
and the ancient traditions 
that represented for him a 
coveted, pre-exile world. He 
craved what was perceived 
as authentic to the Land of 
Israel and strove to connect 
with local traditions (See 
Otzar HaRabanim 19134).

 He passed away in Safed 
on the 22nd of Tevet, 1884. 
He authored: Taharat HaKo-
desh, Derech Nesher, Kavod 
Melachim, Divrei Mishpat, 
Shivrei Luchot, and others.

  
 
 Overall in Very Good condi-
tion, tear to first 2 pages not 
affecting text, light stains, 
marginal worming. Sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $300

ספר פרח מטה אהרן, שאלות 
ותשובות, חלקים א-ב. 

  
  

 מאת רבי אהרן הכהן פרחיה 
]בעל בגדי כהונה[. דפוס 

ראשון, אמשטרדם, תס”ג.

 שער מצויר עם איורי אהרן 
הכהן וסמלי כהונה, כרמז לשם 

המחבר שהיה בן למשפחת 
רבנים וכהנים מיוחסת, ושמש 

רב הכולל בסלוניקי משנת 
תמ”ט עד פטירתו בשנת תנ”ז.

 שערי שני חלקי הספר 
נתפרסמו כשערי הספרים היפים 

בשערי הספרים המודפסים, 
והם העסיקו חוקרים רבים.

 
 בחלק העליון של השער ארון 
העדות, בצדדיו דמויות כהנים 

בבגדי כהונה מלאים, ובתחתיתו 
ידיים פרוסות לברכה, כבשעת 
נשיאת כפיים, ואיור נטילת ידי 

כהן. בין שני האיורים שבתחתית 
העמוד איור המחבר אוחז לוחות 

הברית ופונה כלפי הים, רמז לעיר 
הנמל בה שימש כרב - סלוניקי.

 בשער ובדפי הספר חתימות 
רבות של הגה”ק ר’ שמואל העליר 

אב”ד צפת. כמה הגהות בכתי”ק.

 
 הגאון הקדוש רבי שמואל העליר 
נולד בשנת תקס”ג. רבה ומנהיגה 

של הקהילה האשכנזית בצפת 
במשך למעלה מארבעים שנה. 

רבי שמואל סיפר, שראה בילדותו 
את החוזה מלובלין בעת עריכת 
סדר פסח והעיד שראה את כל 

אבריו הפנימיים כמו היו גופו ובגדיו 
שקופים. יש הטוענים שמאז קיבל 
ידע רב ברפואה עד שמכל האזור 

היו באים אליו חולים לרפואה, 
גוים כיהודים. כמו כן קיבל תורה 

מפיו, אשר הטביעו בו חותם 
עמוק. לאחר מותו של רבו הרב 

הקדוש רבי אברהם דב מאוורוטש 
בעל הבת עין בשנת ת”ר, נהיה 

לרבה ומנהיגה של הקהילה 
האשכנזית בצפת, מגדולי מנהיגי 

החסידים בארץ ישראל, ר’ היה 
שמואל העליר לדמות המובילה 

בהנהגת היישוב עד לפטירתו. 
כמו”כ היה מקורב לגדולי הצדיקים 

שבגולה אשר נתנו בו אמון רב 
בהנהגת הקהילה בצפת. מחבר 
הספרים: ‘טהרת הקדש’, ‘דברי 

משפט’ ו’שברי לוחות’, ועוד.

  
 

 נפטר בשנת תרמ’’ד ונקבר 
בבית העלמין העתיק של 

צפת סמוך לרבני צפת האר”י 
ורבי משה קורדובירו.

 
 מצב כללי טוב מאוד, קרע לשני 

דפים הראשונים לא בטקסט, 
כתמים קלים, נקבי עש בשוליים. 

כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $300
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SIGNATURES OF THE HOLY GAON RABBI SHMUEL HELLER RABBI OF TZFAT- SHUT 
MAYIM RABIM WITH THE RARE APPROBATIONS PAGE. FIRST EDITION AMSTERDAM 1737.

חתימות הגה”ק ר' שמואל העליר אב”ד צפת- שו”ת מים רבים, דפו”י 
אמשטרדם, תצ”ז – כולל דף ההסכמות הנדיר

Sefer Mayim Rabim, 4 sec-
tions, volume containing all of 
the author’s Shut on the four 
sections of the Shulchan Aruch. 
By Refael Mildola, rabbi of the 
city of Bayonne, France and 
the surrounding area, print-
ed in the author’s lifetime 
  
  
 With the leaves in Portuguese. 
  
 Many signatures on title 
page & throughout of the 
famous Holy Gaon Rabbi 
Shmuel Heller Rabbi of Tzfat. 
  
 A Torah genius, Rabbi Shmuel 
Heller born in 1803, was raised 
in the home of the Chozeh of 
Lublin, and following his coun-
sel ascended to Eretz Israel.
in 1817 He served as Dayan & 
later Rabbi of Safed for 60 years 
from 1841 onwards and was 
one of the greatest Chassidic 
leaders in the Land of Israel. 
  
  
 
 
 
 He wielded great influence 
in setting the public agenda. 
His rulings and actions reveal 
a clear trend that placed at 
its center the Land of Israel 
and the ancient traditions that 
represented for him a coveted, 
pre-exile world. He craved what 
was perceived as authentic to 
the Land of Israel and strove to 
connect with local traditions 
(See Otzar HaRabanim 19134).

 He passed away in Safed 
on the 22nd of Tevet, 1884. 
He authored: Taharat HaKo-
desh, Derech Nesher, Kavod 
Melachim, Divrei Mishpat, 
Shivrei Luchot, and others.

 
 Rabbi Raphael Meldola (1685-
1748) served as rabbi in Pisa, 
Bayonne and St. Espirit, before 
returning to his hometown 
of Livorno in his old age.

 Published by Rabbi David 
Mildola, the author’s son, 
printed by Rabbi Yosef Dayan 
during the author’s lifetime. 
[The simanim 34-38 in Orech 
Chayim, halachot of Eruvin, 
were printed beforehand in a 
special pamphlet called “Par-
shat HaIbur”, Amsterdam 1734. 
The simanim there discuss the 
“single city which is entirely 
goyim” (Bayonne), and how 
to carry there on Shabbos].

 Many approbations (in Section 
1): Joint approbation from 
Amsterdam rabbis Rabbi David 
Yisrael Attias and Rabbi Yitzhak 
Chaim N’ Dana di Brito; Rabbi 
Eliezer (Rokeach) of Krakow, 
Rabbi Moshe bar Eliezer 
(Rokeach) of Amsterdam, and 
more. Rabbis of Livorno: Rabbi 
Eliezer HaKohen, Rabbi Yosef 
Attias, Rabbi Gavriel dil Rio, 
Rabbi David bar Avraham Mildo-
la and Rabbi Malachi bar Yaakov 
HaKohen, Rabbi Yehezkel bar 
Avraham Katznelfeugen (Av Beit 
Din). All these are dated to 1737.

 
 
 In addition there is an interest-
ing approbation from represen-
tatives from Tzfat: Rabbi Chaim 
Yaakov (bar Yaakov David) and 
Rabbi Meir di Segura. From 
Rosh Chodesh Cheshvan 1738, 
after the year of printing. These 
approbations were given after 
the book began printing and 
the author added them to the 
copies which remained in his 
possession—this approbation 
page is not found in all copies. 
 

 Leaf 42a of Section 2 has an 
illustration demonstrating the 
halachot of sewing yeriyot 
of klaf for a Sefer Torah.

 Overall in Good condition, 
worming mostly to mar-
gins, light stains, taping to 
last page, later binding.

START PRICE $300

שו”ת מים רבים. מאת 
רבי רפאל מילדולה. 

אמשטרדם, תצ”ז. מהדורה 
ראשונה. 4 חלקים.  

  
  

 עם הדפים בפורטוזגית. 
  

 בשער ובדפי הספר חתימות 
רבות של הגה”ק ר’ שמואל 

העליר אב”ד צפת. 
  

 הגאון הקדוש רבי שמואל 
העליר נולד בשנת תקס”ג. 
רבה ומנהיגה של הקהילה 
האשכנזית בצפת במשך 
למעלה מארבעים שנה. 

רבי שמואל סיפר, שראה 
בילדותו את החוזה מלובלין 

בעת עריכת סדר פסח 
והעיד שראה את כל אבריו 
הפנימיים כמו היו גופו ובגדיו 
שקופים. יש הטוענים שמאז 

קיבל ידע רב ברפואה עד 
שמכל האזור היו באים אליו 
חולים לרפואה, גוים כיהודים. 

כמו כן קיבל תורה מפיו, אשר 
הטביעו בו חותם עמוק. לאחר 

מותו של רבו הרב הקדוש 
רבי אברהם דב מאוורוטש 
בעל הבת עין בשנת ת”ר, 

נהיה לרבה ומנהיגה של 
הקהילה האשכנזית בצפת, 

מגדולי מנהיגי החסידים בארץ 
ישראל, ר’ היה שמואל העליר 

לדמות המובילה בהנהגת 
היישוב עד לפטירתו. כמו”כ 
היה מקורב לגדולי הצדיקים 

שבגולה אשר נתנו בו 
אמון רב בהנהגת הקהילה 

בצפת. מחבר הספרים: 
‘טהרת הקדש’, ‘דברי 

משפט’ ו’שברי לוחות’, ועוד.  
  

 נפטר בשנת תרמ’’ד ונקבר 

בבית העלמין העתיק של 
צפת סמוך לרבני צפת 

האר”י ורבי משה קורדובירו.  
  
  

 הסכמות רבות )בחלק א(: 
הסכמה משותפת לרבני 

אמשטרדם רבי דוד ישראל 
עטיאס ורבי יצחק חיים ן’ דנא 

די בריטו. רבי אלעזר ]רוקח[ 
מקראקא, רבי משה ב”ר 

אלעזר ]רוקח[ מאמשטרדם, 
ועוד. רבני ליוורנו: רבי אליעזר 

הכהן, רבי יוסף עטיאס, רבי 
גבריאל דיל ריאו, רבי דוד 
ב”ר אברהם מילדולה ורבי 

מלאכי ב”ר יעקב הכהן, רבי 
יחזקאל ב”ר אברהם מבית 

קצנאלפוגין אב”ד קהילות 
אה”ו, כל הסכמות אלו 

מתוארכות לשנת תצ”ז.  
  
  

 בנוסף הסכמה מעניינת 
מאת שלוחי צפת: רבי חיים 
יעקב ]ב”ר יעקב דוד[ ורבי 
מאיר די סגורא, מתאריך 
ראש-חודש חשון תצ”ח 

אחר שנת ההדפסה, 
הסכמות אלו ניתנו אחר 

שהספר ירד לדפוס והמחבר 
הוסיפם לעותקים שנשארו 
בידו, דף הסכמות זה אינו 

נמצא בכל העותקים. 
  
  

 בדף מב א בחלק שני 
מופיע איור הממחיש הלכות 

בתפירת יריעות לס”ת.  
  

 מצב כללי טוב, נקבי עש 
בעיקר בשוליים, כתמים 

קלים, הדבקה בדף 
האחרון, כריכה מאוחרת.

פתיחה $300
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SIGNATURES OF THE HUNGARIAN GAONIM RABBI YITZCHAK GREISHABER RABBI OF PAKS, RABBI YEHUDA LEIB WEISS 
RABBI OF GORBO-PINCEHELY, HIS SON IN LAW RABBI ABRAHAM KARPELES, RABBI YAKOV TZVI KATZ RABBI OF SZOBOSZLO

חתימות גאוני הונגריה ר' יצחק איצק גריסהאבער אב”ד פאקש, ר' יהודה ליב ווייס אב”ד גירבא-פינצעהעל, 
חתנו ר' אברהם הכהן קארפעלעס, נכדו ר' יעקב צבי כ”ץ אב”ד סובאסלו. הגהות

Chidushei Rashba - Metz, 1765 - Signature 
& Glosses by Rabbi Yitzchak Greishaber 
Av Beit Din of Paks a Disciple of the Noda 
BiYehuda & other Hungarian Rabbis. 
  
 
 The Gaon Rabbi Yitzchak Eizik Greishaber 
(1745-1823) was a prominent Torah schol-
ar of his generation. He served as rabbi 
in Paks, Hungary. He was a disciple of 
the Noda B’Yehuda of Prague and corre-
sponded with the Noda B’Yehuda and the 
Chatam Sofer regarding halachic ques-
tions. The Chatam Sofer wrote in a letter 
that his disciple Petachya asked him write 
a reference for him to HaRav HaGaon of 
Paks, Rabbi Yitzchak Greishaber, so that 
he would be willing to test his knowledge. 
Rabbi Gresihaber was noted for the battle 
he fought against Aharon Chorin regarding 
the kashrut status of the “shtril” [sturgeon] 
fish. Refer to Meorei Galicia , section 6, 31, 
where it notes that he was born in Krakow. 

 For more about this special copy 
see Hebrew description.

 Pages 28-29 damaged, otherwise in 
good condition, original binding.

START PRICE $250

ספר חדושי הרשב”א 
)חידושי הרמב”ן(. מיץ, 

תקכ”ה. הגהות ורישומים. 
  
  
  

 על השער חתימת הגאון רבי 
יצחק איצק גריסהאבער ] פריינד[ 

אב”ד פאקש )תק”א-תקפ”ג( 
תלמיד הגאון רבי יחזקאל לנדא 

בעל ה”נודע ביהודה” בפראג 
בשנת תקכ”ז. משנת תקמ”ב 

כיהן כאב”ד פאקש. לאחר מכן 
אב”ד באייה והגליל. בעת ישבו 
שם הרעיש את עולם התורה 

בנידון עשיית תפילין משני עורות. 
בשנת תקנ”ז לחם נגד אהרן 

חורין שהתיר את הדגל שטירל, 
בשנת תקנ”ט הוציא לאור 

את ספרו “מקל נועם”, הכולל 
עשרות מכתבים מגדולי הדור 

בנידון זה. בא בקשרי שו”ת עם 
הגאון ה”חתם סופר” ונדפסו. 
השאיר אחריו חיבורים גדולים 

על כל מקצועות התורה. )אישים 
בתשובות חת”ס עמ’ רב(.  

   
 על השער ובדפי הספר חתימות 

הרב יהודא ליב ווייס אב”ד 
גירבא-פינצעהעל בן הרב יצחק. 

  
 בדף הפורזץ חתימת הרב 
אברהם הכהן קארפעלעס.  

  
 בסוף הספר רישום “ הספר 
שייך לכבוד הרב המאה”ג .. 
אין גומרין עליו ההלל כש”ת 

מו”ה יהודה המכונה ליב ווייס נ”י 

אבד”ק גורבע .. תקצ”ט לפ”ק.  
  
  

 מתחתיו רישום שהספר היה 
שייך ל” אא”מ הרב המאה”ג 
המופלא והמופלג חרויף ושנון 

לו דומיה תהלה הרב מו”ה 
אברהם הכהן קארפעלעס”.  

   
 רבי אברהם הכהן קארפעלס 
)תק”ץ-תרנ”ה( תלמיד ה”כתב 

סופר”. חתן רבי יהודה ליב ווייס 
מגירבא-פינצעהעל-מחוז טולנא 

כיהן כרב על מקום חותנו משנת 
תרי”ג )עפ”י הוראת הכתב 

סופר(. סידר והגיה את תשובות 
הכתב סופר. בעל שו”ת אהל 
אברהם )מונקאטש, תרנ”ט(.  

   
 הרב אברהם נשא את בתו 
היתומה של הרב יהודא ליב 

ווייס וכך מילא את מקומו שם. 
  

 חותמת נכדו רבי יעקב צבי 
כ”ץ מסובאסלו )הראשון, נפטר 
תרמ”ט אוצה”ר 10282( תלמיד 

בעל “קול אריה”. חתן האדמו”ר 
רבי שמואל פרנקל מדאראג 

וקאמאדא בעל “אמרי שפר”. רב 
בהוידא-סאבאסלו על מקום אביו 

)דור רביעי לרבנות שם( וחתנו רבי 
שלמה )שמואל( כץ על מקומו 

אחריו. חותמות נוספות “הק’ יעקב 
צבי כ”ץ” עם רישום בלועזית. 

  
  

 דפים כח-כט פגומים. השאר 
במצב טוב, כריכה מקורית.

פתיחה $250
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WEDDING DEDICATION INSCRIPTION BY 
RABBI SHMUEL ROSENBERG, AUTHOR 
OF BE’ER SHMUEL TO RABBI SHIMON 
ZE’EV EHRENREICH DAYAN OF MAD

הקדשה ד”ד לחתונה מהג' הרב שמואל ראזענבערג אב”ד 
אונסדארף להרב שמעון זאב עהרענרייך בן הרב משאמלויא.

Sefer Chiddushei 
Ya’avetz. Novaelle on 
tractate Chulin, by Rabbi 
Yaakov Koppel the Rabbi 
of Vrbove. Pressburg, 
1837. First edition. 
  
  
 The book was published 
soon after the author’s 
death, and his sons 
write that they want 
to publish novella on 
more tractates. With an 
enthusiastic approba-
tion from Rabbi Moshe 
Sofer, the Chatam Sofer.  
  
 Five line dedication on ti-
tle page in the Holy hand 
of Rabbi Shmuel Rosen-
berg to Rabbi Shimon 
Ze’ev Ehrenreich on the 
occasion of his wedding.  
  
 See Hebrew descrip-
tion for a transcription 
of the inscription. 
  
 Stamp of the recepient. 
  
 Rabbi Shimon Ze’ev 
was born in 1901, so this 
dedication was writ-
ten towards the end 
of the Gaon’s life as he 
passed away in 1919. 
  
 It should be noted that 
the Gaonim of Shamloy 
& Unsdorf were friends. 
In 1893 Rabbi Shlomo 
Zalmen filled his post 
as Rabbi in Tshaba after 
Rabbi Shmuel went from 
there to Unsdorf. 
  
 Fair-bad condition, 
worming, stains, 
old simple binding, 
lacking spine. 
  
  
  
 Rabbi Shmuel Rosen-
berg, author of Be’er 
Shmuel (1842-1919), 
foremost Hungarian 
rabbi Rosh Yeshiva and 
miracle worker. He was 
a leading disciple of the 

Ketav Sofer. From 1873, he 
served as rabbi of Tshaba 
(Hejőcsaba), and in 1883, 
he was appointed rabbi 
of Unsdorf, where he 
founded a large yeshiva & 
served there for 35 years, 
of the most prominent in 
Hungary and the region. 
He was renowned for his 
exceptional devotion to 
his disciples, and indeed, 
many of them became 
the leaders of the next 
generation (Rabbi Shmuel 
David Ungar Rabbi of 
Nitra, and many others).  
  
 He was reputed for his 
remarkable holiness, and 
rebbes of the Munkacs 
dynasty acclaimed him of-
ten for his Divine Inspira-
tion. Many turned to him 
in quest of his blessings 
or prayers for various mat-
ters. He would conduct 
himself like a Rebbe in his 
yeshiva, leading Tish and 
distributing shirayim. He 
fought to preserve faithful 
Jewry, and stood at the 
helm of Orthodox Jewry 
in its battles against 
the leaders of Reform.  
  
  
 Rabbi Shimon Ze’ev 
Ehrenreich, Dayan of Mad, 
a sharp and knowledge-
able Gaon. The son of 
the Gaon, Av Beis Din of 
Shamloy, author of Shut 
Lechem Shlomo, Rabbi 
Shlomo Zalman Ehrenre-
ich. Rabbi Shimon Ze’ev 
was, by his first marriage, 
the son-in-law of his uncle 
Av Beis Din of Mad author 
of Shut Kav Chaim, Rabbi 
Chaim Zvi Ehrenreich. In 
Sivan 1944, Rabbi Shimon 
Ze’ev’s wife, children 
and son-in-law perished 
in Auschwitz. After the 
Holocaust, he founded 
the Keses Shlomo enter-
prise for publishing the 
writings of his holy father. 
Passed away in 1965.

START PRICE $500

ספר “חידושי יעב”ץ” לרבי 
יעקב קאפל אב”ד ור”מ 

ווערבויא והגליל - פרעסבורג 
תקצ”ז. ספרו החשוב של 

הגאון מווערבוי מחשובי ראשי 
הישיבות בהונגריה. הספר 
נדפס סמוך לאחר פטירת 
המחבר, ובניו כותבים שהם 
רוצים להדפיס חידושים על 

מסכתות נוספות. עם הסכמה 
נלהבת מממרן ה’חתם סופר’.  

  
  
  

 על השער הקדשה בת 
חמשה שורות מהגאון הרב 
שמואל ראזענבערג אב”ד 

אונסדארף להרב שמעון זאב 
עהרענרייך בן הרב משאמלויא.  

  
 “דורן דרשה להב’ החשוב חתן 
תמים במעלות מופלג בתוי”ש 
מו”ה שמעון זאב עהרנרייך נ”י 

מאתי שמואל ראזענבערג”  
   

 עם חותמת המקבל הרב 
שמעון זאב עהרענרייך. 

  
 הרב שמעון זאב נולד 

בשנת תרס”א, יוצא 
שההקדשה נכתבה בסוף 

ימי הגאון מאונסדארף 
שנפטר בשנת תרע”ט. 

  
 יצוין שהגאון משאמלוי והגאון 

מאונסדארף היה בקשרי 
ידידות, בשנת תרנ”ג מילא 
רבי שלמה זלמן את מקום 

רבי שמואל בטשאבא 
שעבר משם לאונסדארף. 

  
  

 מצב בינוני-גרוע, נקבי 
עש, כתמים, כריכה ישנה 

פשוטה, בלי שדרה. 
  
  

 הגאון הקדוש המפורסם רבי 
שמואל ראזענבערג נולד 

בשנת תר”ב לאביו הגה”ק ר’ 
ישראל יונה צבי ראזענבערג 

אב”ד טיסא פירעד. למד 
והתחנך בבחרותו בביתו של 

הגאון ר’ אפרים מטשאבא, 

תלמיד מובהק ממרן ה’כתב 
סופר’, למד גם אצל הרב יעקב 

יוסף כ”ץ אב”ד אנאד, ברב 
שמואל גינז-שלעזינגער אב”ד 

אבראהאם, והרב נטע וואלף 
הלוי ליבער ראב”ד פרעשבורג. 

  
 בשנת תרל”ג התמנה לכהן 

כאב-בית-דין של העיר טשאבא 
ובשנת תרמ”ג נתקבל לאב”ד 

אונסדארף, בה הקים ישיבה 
גדולה, ומישיבתו הגדולה 
יצאו אלפי תלמידים, רבני 

קהילות, ראשי ישיבות ומורי 
הוראות בכל רחבי המדינה, 

מן המפורסמים הגאון רבי 
שמואל דוד אונגאר אב”ד 

נייטרא ועוד. נודע כאיש מופת, 
רבים דפקו על דלתותיו לברכה 

וישועה, ותלמידיו הרבים 
מספרים סיפורי מופת על רוח 

קדשו. צדיקי בית מונקאטש 
הרבו בשבחו כבעל “רוח 

הקודש”. בישיבתו היה נוהג 
כמנהג אדמו”רים בעריכת 

“שולחנות” וחלוקת “שיריים”. 
לוחם מלחמת היהדות 

הנאמנה ועמד בראש היהדות 
האורטאדאקסית. הוא כיהן 

באונסדארף במשך 35 שנה 
עד לפטירתו בי”א סיון תרע”ט. 

חיבר ספר “באר שמואל”. 
  
  
  
  

 רבי שמעון זאב עהרענרייך, 
דומ”ץ מאד, גאון חריף ובקי. 
בנו של הגאון, אב”ד וראש 
ישיבת שאמלוי, בעל שו”ת 
“לחם שלמה”, רבי שלמה 
זלמן עהרענרייך הי”ד. רבי 

שמעון זאב היה בזיווג ראשון 
חתנו של דודו, אב”ד מאד, 
בעל שו”ת “קב חיים”, רבי 
חיים צבי עהרענרייך, בסיון 

תש”ד שכל רבי שמעון זאב 
באושוויץ עקה”ש את אשתו 
מלכה, ילדיהם וחתנם. הי״ד. 
לאחר השואה יזם וייסד את 

מפעל ״קסת שלמה״ להוצאת 
כתבי אביו הקדוש. נפטר 

בכ״ח באדר א׳ תשכ׳׳ה.

פתיחה $500
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LOT# 53

SIGNATURE OF THE HOLY GAON RABBI MOSHE YOSEF HOFFMAN 
“THE DAYAN OF PÁPA”. CIDUSHEI RABBI AKIVA EGER, WARSAW 1876.

חתימת הגה”ק רבי משה יוסף האפמאן 'הדיין מפאפא'. 
חדושי רבי עקיבא איגר, ווארשא תרל”ו.

Sefer Cidushei Rabbi Aki-
va Eger, Warsaw 1876. 
  
  
  
  
 Signed on top of the title 
page by the Holy Gaon Rabbi 
Moshe Yosef Hoffman “The 
Dayan of Pápa” [1843-1928], 
his rabbis said that he was a 
Kaddosh Merachem who was 
recognized by his holiness 
his entire life. He received his 
Semicha by his great Rav the 
Mahari Assad, serving as Rosh 
Yeshiva in his city of Serda-
hely. Since 1882 until 1906 he 
served as Dayan and Moreh 
Tzeddek in Pápa and in 1906 
immigrated to the Holy Land, 
living in Jerusalem and study-
ing Torah in the Beis Midrash 
of the Basei Ungarin neighbor-
hood. He used to sit all day 

with his Tefillin and write hun-
dreds and thousands of leaves 
with Torah innovations, which 
were kept in the attic of the 
synagogue until disappearing 
from there. His great diligence 
and piety were wonderous. 
Gaon in Nigleh and Nistar. A 
modest man who merited see-
ing Eliyahu. A miracle-worker. 
  
  
 
 Once, one of the disciples 
of the Holy Rav Yehoshua 
Buxbaum Av Beis Din of 
Galanta sked: Did his holy Rav 
Rabbi Moshe Yosef the Dayan 
of Pápa have Ruach HaKo-
desh? and was answered: I 
have no knowledge of him 
having RuachHaKodesh 
but I know for a fact that 
he saw Eliyahu HaNavih.

START PRICE $200

ספר חדושי רבי עקיבא 
איגר, ווארשא תרל”ו. 

  
 בראש השער חתימת יד 
קודשו של הדיין מפאפא. 

הגהה קצרה בכתי”ק.  
  

 הגה”ק רבי משה יוסף האפמאן 
‘דער פאפאר דיין’ ]תר”ג-תרפ”ח 

[, רבותיו אמרו כי הוא קדוש 
מרחם, והיה ניכר בקדושתו כל 
ימיו. קיבל סמיכה מרבו הגדול 

מהרי”א אסאד, כיהן כראש ישיבה 
בעירו סערדהאלי. החל משנת 

תרמ”ב ועד שנת תרס”ו הרביץ 
תורה כדיין ומורה צדק בקהילת 
פאפא המעטירה, ובשנת תרס”ו 

עלה לארץ הקודש, התגורר 
בירושלים והגה בתורה ובעבודה 

בבית המדרש בשכונת בתי 
אונגרין. כל היום כולו ישב עטור 

בתפילין וכתב מאות ואלפי 
דפים בחידושי תורה, כולם עמדו 

בעליית הגג בבית הכנסת, עד 
שנעלמו משם. שקידתו וצדקותו 

היו מופלאים. גאון בנגלה ובנסתר. 
ענוותן. זכה לגילוי אליהו הנביא. 

בעל מופת נשגב ומלומד בניסים. 
  
  

 פעם אחת שאל אחד מתלמידי 
הגה”ק רבי יהושע בוקסבוים 

אבדק”ק גאלאנטא: האם היה 
לרבו הגה”ק רבי משה יוסף הדיין 

מפאפא רוח הקודש, והשיב: מרוח 
הקודש , שהיה לו אין לי ידיעה, 

אבל שהיה לו גילוי אליהו הנביא 
מזה אני יודע, ובדידי הוי עובדא.

פתיחה $200
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LOT# 54

COPY OF RABBI YAAKOV EHRENREICH & HIS 
SON RABBI SHLOMO ZALMAN EHRENREICH

עותק הרב יעקב עהרענרייך ובנו הגאון הרב 
שלמה זלמן עהרענרייך אב”ד שאמלוי

Sefer Orian Telisai, Lviv 1852. 
Copy lacking title page. 
  
 Signed twice on the fly-
leaf by Rabbi Yaakov son of 
Rabbi Chaim Yehuda Ehren-
reich. See Hebrew descrip-
tion for his biography.  
  
 Early handstamp of Rabbi 
Shlomo Zalman Ehrenreich 
Rabbi of Tshaba (Hejőcsaba) 
and Shamloy (1863-1944), 
grandson of the famous Rabbi 
Avraham Yehuda Schwartz au-
thor of Kol Arieh, rabbi of Mád.  
  
 A tremendous Torah scholar, 
kabbalist and Chassid, he was 
one of the leading halachic 
authorities and Orthodox 
rabbis in Hungary. He was a 
close disciple of the Kedu-
shat Yom Tov of Sighet, and 

a colleague and admirer of 
the latter’s son Rebbe Yoel of 
Satmar. He was held in high 
esteem by the rabbis and reb-
bes of his generation for his 
outstanding Torah knowledge 
and fear of G-d. R. Shalom 
Eliezer of Ratzfert proclaimed 
that he was unparalleled 
in his times as a halachic 
authority. Rabbi Avraham 
Yehoshua Freund of Năsăud, 
himself a leader to thousands 
of Chassidim, would humble 
himself before him and the 
Darchei Teshuvah termed him 
a second Shaagat Aryeh. He 
authored: Responsa Lech-
em Shlomo, Tiyul BaPardes, 
Rachamei Av, and more. 

 Good condition, last page 
with repair, original binding.

START PRICE $200

ספר אוריין תליתאי, לבוב 
תרי”ב. עותק חסר שער. 

  
 בדף הפורזץ חתימות הרב יעקב 

עהרנרייך זצ”ל. בנו של הרה”צ 
רב חיים יהודה זצ”ל מסאבראנץ, 

מגזע הגה”ק בעל שפע טל 
זצ”ל, ומגדולי חסידי הרה”ק בעל 
“דברי חיים” מצאנז זי”ע. תלמיד 
מובהק של הגאון המפורסם רבי 
שלמה זלמן אולמן זצ”ל גאב”ד 

מאקאווא, בעל מחבר ספר יריעות 
שלמה. כבר בשנות בחרותו נודע 

לתלמיד חכם גדול וירא שמים. 
כשהגיע לפרקו נשא את בתו 

בכורתו של הגה”ק רבי אברהם 
יהודה הכהן שווארץ זצ”ל גאב”ד 
בערגסאז ומאד, בעל שו”ת קול 
אריה. רבינו הקדוש מצאנז זי”ע 

הציע לבעל קול אריה שיקח 
את רבי יעקב לחתן. לאחר 

נישואיו היה סמוך על שולחנו של 
חותנו הגדול בבערגסאז, שם 

הוא ישב ולמד בהתמדה גדולה, 
וזכה לשני בנים שנועדו להיות 

גדולי ישראל, הגאונים הצדיקים 
המפורסמים בעולם התורה, רבי 

שלמה זלמן עהרנרייך זצ”ל הי”ד 
גאב”ד שאמלוי, בעל מחבר ספרי 

שו”ת לחם שלמה, אבן שלמה 
על הראב”ן ועוד, ורבי חיים צבי 

עהרענרייך זצ”ל גאב”ד מאד, בעל 
קצה המטה על המטה אפרים, 

שו”ת קב חיים ועוד. מאוחר 
יותר התיישב בעיר סאבראנץ. 

  
  

 בשנת תרמ”ב בגלל מסירה 
נאלץ לברוח לאמריקה, שם 

התגורר באיזור היהודי העתיק 
– איסט סייד, עמד בקשר הדוק 
עם הרב הכולל הגאון רבי יעקב 
יוסף זצ”ל להעמיד את היהדות 
על תלה. וגם היה המייסד של 

הקהילה ההונגרית “אהבת ישורון” 
ושל בית הספר “בית יעקב” 

הראשון במקום. רבי יעקב נפטר 
בשם טוב בשנת תרס”ב.

 
 לאחרונה הוקם אהל גדול על 

ציונו בארה”ב ומאשמורת הבוקר 
עד הערב פוקדים מאות יהודים 

מכל רחבי ניו יורק את הציון, 
בתוכם רבנים חשובים, תלמידי 

חכמים חסידים ואנשי מעשה, וכן 
מאות נכדים ובראשם הרבנים 

הגאונים לבית שאמלוי ובית 
מאד שליט”א, באמירת תהלים 

והדלקת נרות לעילוי נשמתו.

  
 

 וחותמת מוקדמת של בנו 
הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן 

עהרענרייך ]תרכ”ג-תש”ד[, מחבר 
שו”ת ‘לחם שלמה’. נכד ה’קול 

אריה’. גאון מקובל וחסיד, מגדולי 
הרבנים בהונגריא, חסיד מובהק 

של האדמו”ר בעל “קדושת 
יו”ט” מסיגעט ולאחריו משל בנו 

האדמו”ר הגה”ק מסאטמאר. 
אשר כמוהו, היה מתנגד חריף 

לציונות ולאגודת ישראל. משנת 
תרנ”ט רב בשאמלויא. חיבר 
ספרים רבים שהתקבלו אצל 

כלל הלומדים. הרה”ק רבי שלום 
אליעזר מראצפערט אמר עליו 
שאין בדור הזה משיב בהלכה 

כהרב משאמלויא. מסופר 
כי הסבא קדישא רבי שלמה 

אליעזר אלפנדרי אמר שזמן רב 
לא היה בידו ספר נפלא כזה 

מהאחרונים. שמו נישא לתהילה 
גם מחוץ לחוגו וארצו. וידוע כי 
בשעה שעלתה שאלת הימום 
הבהמות לפני שחיטתם, אמר 

ה’חפץ חיים’ ששאלה זו יש 
להפנות לגאון משאמלויא. בימי 

הזעם של מלחמת העולם השניה 
סירב להפרד מקהלתו ונהרג 
עמם, תוך שהוא מעודדם על 

הזכות הגדולה שנפלה בחלקם 
למות על קידוש שמו יתברך. 

 מצב טוב, תיקון בדף 
האחרון, כריכה מקורית.

פתיחה $200
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LOT# 55

SIGNATURE OF THE GAON RABBI SHLOMO ZALMAN EHRENREICH OF 
SHAMLOY- STAMPS OF RABBI MORDCHE WEINBERGER OF HOMONNA

חתימת הגאון הרב שלמה זלמן עהרענרייך אב”ד שאמלוי-
חותמת הרב מרדכי וויינבערגער דומ”ץ הומאנא

Sefer Sama Dechaya, Seini 
1906. Long & interesting 
list of subscribers,  
  
 Signed on the title page 
by the Gaon Rabbi Shlomo 
Zalman Ehrenreich Rabbi of 
Tshaba (Hejőcsaba) and Sham-
loy (1863-1944), grandson of 
the famous Gaon Rabbi Avra-
ham Yehuda Schwartz author 
of Kol Arieh, rabbi of Mád. 
  
 A tremendous Torah scholar, 
kabbalist and Chassid, he was 
one of the leading halachic 
authorities and Orthodox 
rabbis in Hungary. He was a 
close disciple of the Kedu-
shat Yom Tov of Sighet, and 
a colleague and admirer of 
the latter’s son Rebbe Yoel 
of Satmar. He was held in 
high esteem by the rabbis 
and rebbes of his generation 
for his outstanding Torah 
knowledge and fear of G-d.  
  
 Rebbe Shalom Eliezer of 

Ratzfert proclaimed that 
he was unparalleled in his 
times as a halachic authority. 
Rebbe Avraham Yehoshua 
Freund of Năsăud, himself 
a leader to thousands of 
Chassidim, would humble 
himself before him and the 
Darchei Teshuvah termed him 
a second Shaagat Aryeh. He 
authored: Responsa Lech-
em Shlomo, Tiyul BaPardes, 
Rachamei Av, and more.  
  
  
 Stamps of the Gaon Rabbi 
Mordche Weinberger the 
Rosh Beth Din of Homonna. 
  
 Signature of Rabbi Yitzchak 
Ya’akov Wachtfogel, Ra’avad 
of the Beit Din HaGadol of 
all Ashkenazi communities 
[Beit Din of Rabbi Frank]. 
  
 Good condition. title page 
repaired, few marginal holesto 
first 4 pages, later binding.

START PRICE $200

ספר סמא דחיי, וואראהל 
תרס”ו. דרשות מבעל השמן 

רוקח. רשימת חותמים ארוכה 
בהתחלת ובסוף הספר. 

בקערעסטור הצדיק רבי ישעיה, 
בראצפערט הצדיק רבי שלום 
אליעזר הלברשטאם, בשימלוי 
רבינו שלמה זלמן עהרענרייך 
ועוד הרבה רבנים מפורסמים. 

  
  

 על השער חתימת הגאון הקדוש 
רבי שלמה זלמן עהרענרייך 
]תרכ”ג-תש”ד[, מחבר שו”ת 

‘לחם שלמה’. נכד ה’קול אריה’. 
גאון מקובל וחסיד, מגדולי 

הרבנים בהונגריא, חסיד מובהק 
של האדמו”ר בעל “קדושת 

יו”ט” מסיגעט ולאחריו משל בנו 
האדמו”ר הגה”ק מסאטמאר. 

אשר כמוהו, היה מתנגד חריף 
לציונות ולאגודת ישראל.  

  
 משנת תרנ”ט רב בשאמלויא. 
חיבר ספרים רבים שהתקבלו 

אצל כלל הלומדים. הרה”ק 
רבי שלום אליעזר מראצפערט 

אמר עליו שאין בדור הזה משיב 

בהלכה כהרב משאמלויא. מסופר 
כי הסבא קדישא רבי שלמה 

אליעזר אלפנדרי אמר שזמן רב 
לא היה בידו ספר נפלא כזה 

מהאחרונים. שמו נישא לתהילה 
גם מחוץ לחוגו וארצו. וידוע כי 
בשעה שעלתה שאלת הימום 
הבהמות לפני שחיטתם, אמר 

ה’חפץ חיים’ ששאלה זו יש 
להפנות לגאון משאמלויא. בימי 

הזעם של מלחמת העולם השניה 
סירב להפרד מקהלתו ונהרג עמם, 

תוך שהוא מעודדם על הזכות 
הגדולה שנפלה בחלקם למות 

על קידוש שמו יתברך, הי”ד. 
  

 חותמת הגאון הרב מרדכי 
וויינבערגער דומ”ץ הומאנא, 

נפ’ בשנת תרע”ג. 
  

 חתימת הרב יצחק יעקב 
וכטפויגעל,  ראב”ד בית דין הגדול 

לכל מקהלות האשכנזים. 
  

 מצב טוב, תיקונים בשער, 
קצת חורים בשוליים של הדפים 

הראשונים, כריכה מאוחרת.

פתיחה $200
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LOT# 56

TIFERES BANIM COPY GIVEN BY THE HOLY ADMOR REBBI CHAIM ELAZAR SHAPIRA OF 
MUNKATCH TO THE GAON RABBI CHAIM TZVI EHRENREICH RABBI OF MAD, WITH MARGINALIA

תפארת בנים עותק שהעניק הרה”ק ר' חיים אלעזר שפירא ממונקאטש 
להג' ר' חיים צבי עהרענרייך אב”ד מאד, עם הגהה

Sefer Tiferes Banim, By the 
Holy Rebbe Tzvi Hirsch 
Shapiro of Munkatch. 
  
 Bardiov 1921, First edition.  
  
   
   
 Inscription ‘’ This sefer was 
received by my father the 
Gaon from the publlisher 
the Holy Gaon of Munkatch 
Shlit’’a. Moshe Leib Ehrenreich 
& i paid for the binding...’’  
   
 Flyleaf with Pilpul in the 
words of the author in the 
hand of Rabbi Chaim Tzvi 
Ehrenreich Rabbi of Mad.  
  
 The Gaon & Tzadik Rabbi 
Chaim Tzvi Ehrenreich (1873-
1936), son-in-law of his uncle 
Rabbi Naftali Schwartz author 
of Beit Naftali. He was the dis-
ciple and only brother of the 
rabbi of Shamloy. He received 
a rabbinic ordination from his 
brother, as well as from the 
Kedushat Yom Tov of Sighet. In 
1897, he was appointed rabbi 
of Mád, Hungary. He authored 
several halachic works, in-
cluding Responsa Kav Chaim, 
Ketzeh HaMateh on Mateh 
Efraim, and Chaim on Shaarei 
Efraim. Following his passing, 
his brother Rabbi Shlomo Zal-
man published the Yikra De-
Chaim booklet (Shamloi 1937) 
- eulogy on his brother and on 

the Minchat Elazar of Munkacs. 
  
  
  
 His son the Gaon Rabbi 
Moshe Yehuda Leib Ehren-
reich (1904-1944), was the 
son-in-law of Rabbi Shmuel 
Zalman Weinberger Rabbi of 
Margareten (Marghita). He 
served as dayan and posek 
in Margareten. In 1937, he 
succeeded his father as rabbi 
of Mád. He was murdered 
on 26th Sivan, 1944 Hy’’d. 
  
 He left behind a manu-
script composition - Zichron 
LeMoshe on the Torah. A 
few responsa he authored 
are published in Yikra De-
Chaim (New York, 1971).  
  
 Signature of Rabbi Tzvi 
Avigdor Greenfeld. A son 
in law of Rabbi Chaim Tzvi 
Ehrenreich Rabbi of Mad. He 
served as a dayan in Eger 
(Erloy). He was murdered 
in the Holocaust Hy’’d. 
  
 Signature of his father R’ 
Eliezer Greenfeld of Kalov. 
  
 Good condition, first 2 
pages with tears affect-
ing text, worming mostly 
to margins, page 229 torn 
affecting text, stains, original 
binding partly detached.

START PRICE $200

ספר תפארת בנים, על התורה 
ומועדים, ליקוטים מאמרים 

וחידושים בדרך פרדס מאת 
הרה”ק רבי צבי הירש שפירא 

אב”ד מונקאטש. מהדורה 
ראשונה, בארדיוב, תרפ”א .  

  
  
  
  

 רישום “ זה הספר קיבל אאמו”ר 
הג”מ מאת הגה”ק ממונקאטש 
שליט”א המו”ל. ה”ק משה ליב 

עהרענרייך ונתתי בעד הכריכה ....”  
   
   

 בכריכה האחורית פלפול בדברי 
המחבר בכת”י הרב חיים צבי 

עהרעהנרייך אב”ד מאד.  
  
  

 הגאון הצדיק רבי חיים צבי 
עהרענרייך )תרל”ג-תרצ”ז(, חתן 

דודו רבי נפתלי שווארץ בעל 
“בית נפתלי”. היה אחיו היחיד 

ותלמידו של הרב הגאון משאמלוי. 
נסמך להוראה על-ידי אחיו, ועל 
ידי האדמו”ר בעל “קדושת יום 

טוב” מסיגעט. בשנת תרנ”ז 
החל לכהן כרב בעיר מאד 

שבהונגריה, כמו כן עמד בראשות 
הישיבה שבעיירה. חיבר מספר 

ספרים בהלכה, שו”ת “קב חיים”, 
“קצה המטה” על הספר “מטה 
אפרים” וספר “חיים” על הספר 

“שערי אפרים”. לאחר פטירתו 
הדפיס אחיו רבי שלמה זלמן 

קונטרס “יקרא דחיי”ם” )שמלויא 
תרצ”ז(, ובו הספד על אחיו ועל 
ה”מנחת אלעזר” ממונקאטש. 

  
 בנו הגאון רבי משה יהודה ליב 

עהרענרייך  )תרס”ד-תש”ד(, 
חתנו של הגאון רבי שמואל זלמן 
וויינבערגער אב”ד מארגארעטען. 
כיהן כדיין ומו”צ במארגאראטאן. 
משנת תרצ”ז מילא את מקום 

אביו ברבנות מאד. נרצח על 
קידוש השם בכ”ו סיון תש”ד הי”ד. 

השאיר אחריו בכתב-יד חיבור 
“זכרון למשה” על התורה. תשובות 

בודדות ממנו נדפסו בקונטרס 
“יקרא דחיי”ם” )ניו-יורק תשל”א(. 

  
  
  

 חתימת הרב צבי אביגדור 
גרינפעלד , חתן הרב חיים צבי 
עהרענרייך אב”ד מאד. כיהן דיין 

בערלוי. נהרג בשואה הי”ד. 
  

 חתימת אביו ר’ אליעזר 
גרינפעלד מקאלוב.  

  
 מצב טוב, שני דפים הראשונים 

עם קרעים וחסרון בטקסט, נקבי 
עש בעיקר בשוליים, דף רכט עם 
קרוע עם חסרון בטקסט, כתמים, 

כריכה מקורית קצת מנותקת.

פתיחה $200
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LOT# 57

INSCRIPTION & SIGNATURE OF RABBI DAVID HACOHEN SALTZER DAYAN OF MUNKATCH- STAMP OF RABBI 
SHALOM MOSHE UNGAR OF NEITRA- STAMP OF RABBI YECHEZKEL HALEVI JUNGREIS DAYAN OF PRESHOV.

כתי”ק וחתימת הגאון הרב דוד הכהן זאלצער דיין במונקאטש- חותמת הרב שלום משה 
אונגאר אב”ד נייטרא- חותמת הרב יחזקאל הלוי יונגרייז דומ”ץ פרעשאב

Sefer Hilchos Gedo-
los, Wein 1810. 
  
 With 2 line inscription & 
signature of Rabbi David 
Hacohen Saltzer (1842-1908), 
a descendant of Rabbi David 
Deutsch of Novomesto - 
Ohel David, and son-inlaw of 
Rabbi Yosef Shlomo Zalman 
Ostreicher, Dayan of Munkacz. 
Studied under Rabbi Zekel 
Pollak, Rabbi Shimon Fried-
man of Galanta and Rabbi 
Menachem Ash of Ungvar, 
and was an adherent of the 
Divrei Chaim of Sanz. Dayan 
and Rosh Yeshiva in Munkacz 
(1870). Author of Divrei David. 

  
  
 Another signature of 
him on page 2. 
  
 Stamp of Rabbi Shalom 
Moshe Ungar of Neitra. 
  
 Stamp of his brother in 
law Rabbi Yechezkel Halevi 
Jungreis Dayan of Preshov.  
  
 Other antique inscriptions. 
  
 Good condition, light 
water stains, light margin-
al worming, stains, origi-
nal binding damaged.

START PRICE $250

ספר הלכת גדולות, ווין תק”ע. 
  

 רישום שתי שורות וחתימת 
הגאון הרב דוד הכהן זאלצער 

דיין במונקאטש. חותמותיו. 
עוד חתימה בדף ב. 

  
 הגאון רבי דוד הכהן זאלצער 

נולד בשנת תר”ב לאביו ר’ 
מיכאל הכהן בעיר סערדאהעלי, 
נכד הגה”ק ר’ דוד דייטש אב”ד 
עיר חדש בעמח”ס “אהל דוד”. 
בימי ילדותו עד הגיעו לגיל בר 
מצווה למד בישיבת הגה”ק ר’ 
זעקיל פאלאק. עם הגיעו לימי 
הבחרות קיים בעצמו הוי גולה 

למקום תורה, ועלה ללמוד 
בישיבתו של דודו הגאון ר’ שמעון 

פריעדמאן אב”ד גאלאנטא, 
ומשם המשיך לאחר שנים מספר 

אל אונגוואר ללמוד ולהסתופף 
בצל הגה”ק ר’ מנחם א”ש.  

  
 בשנת תר”כ נשא את בת הגאון 
ר’ יוסף שלמה זלמן עסטרייכער 

דומ”ץ במונקאטש. לאחר נישואיו 
התחיל ליסוע אל הרה”ק בעל 

ה’דברי חיים’ מצאנז והפך לחסידו 
הנלהב. בשנת תר”ל עם היותו 
צעיר לימים, התמנה לכהן פאר 

כחד מבי דינא רבא של העיר 
הגדולה לאלוקים מונקאטש. 

כן עמד בהנהגת הישיבה שם 
והעמיד תלמידים הרבה. נפטר 

בכ”ט שבט תרס”ח. השאיר 
אחריו ברכה חידושים רבים, 

מהם נדפסו חיבוריו “דברי דוד” 
על התורה ועל מסכת אבות.  

 חותמת 
 הגה”צ רבי שלום משה הלוי 
אונגאר אב”ד נייטרא )תרע”ו 
- תשס”ג.( נולד לאביו הגה”ק 
רבי שמואל דוד מגדולי פוסקי 

סלובקיה. הוא התחנך ולמד 
תורה בישיבתו של אביו. בהגיעו 

לפרקו נישא לביתו של הגאון 
רבי שמחה נתן גרינבערג אב”ד 

קעזמארק. לאחר המלחמה 
נתמנה לכהן במקום אביו ברבנות 

ק”ק נייטרא והיגר לארצות 
הברית. גיסו היה הגאון רבי חיים 

מיכאל דוב וייסמנדל )מגדולי 
פעילי ההצלה בשנות הזעם( 

הם ייסדו יחד ישיבה בסומרוויל 
ניו יורק ולאחר זמן העתיקו את 

מושבה לעיירה מאונט קיסקו.

 חותמת גיסו 
 הרב יחזקאל הלוי יונגרייז , 

דומ”ץ בק”ק פרעשאב בן רבי 
יצחק צבי יונגרייז אב”ד קאשוי, 
חתן רבי נח ברוך פישר אב”ד 
פרעשוב וגיסו של רבי שמואל 

דוד אונגר אב”ד נייטרא.

 עוד רישומים עתיקים.

 מצב טוב, קצת כתמי מים, 
נקבי עש קלים בשוליים, כתמים, 

כריכה מקורית פגומה.

פתיחה $250
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LOT# 58

SIGNATURE OF RABBI YAAKOV KOPPEL FRIEDMAN RABBI OF NYÍREGYHÁZA. TUR 
HOSHEN MISHPAT PART ONE POLANA 1811 W/ IMPORTANT CHASSIDIC APPROBATIONS

חתימת הג' ר' יעקב קאפל פריעדמאן אב”ד נירעדהאז.טור חו”מ ח”א פולנאה 
תקע”א. עם הסכמת הרה”ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורא”ד מחמלניק.

Tur Hoshen Mishpat, 
part one, Polana 1811 
  
 With approbations of the 
great sages, Rebbi Levi 
Yitzchak of Berdichev, Rebbi 
Avraham Dov of Polonia, Rabbi 
Ephraim Zalman Margaliot. 
  
  
 

 Signature of the Gaon Rabbi 
Yaakov Koppel Friedman 
Rabbi of Nyíregyháza

 See Hebrew description 
for a short biography.

 Overall in Fair condition, light 
& heavy stains, greenish paper, 
worming mostly to margins, 
original binding damaged.

START PRICE $150

טור, חושן משפט חלק 
א’, פולנאה תקע”א. 

  
  

 עם הסכמות נדירות וכתבי 
אזהרה מגדולי הצדיקים, הרה”ק 

רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הרה”ק 
רבי אברהם דב מחעמלניק-

פולנאה חתנו של הרה”ק בעל 
תולדות יעקב יוסף, הרה”ק 

רבי מאיר מבראד, והגה”ק רבי 
אפרים זלמן מרגליות מבראדי. 

  
 על השער חתימת הגאון 

רבי יעקב קאפל פריעדמאן 
אב”ד נירעדהאז. 

  
 הגאון רבי יעקב קאפל פריעדמאן 
נולד בפרויענקירכן בשנת תקצ”א 

במקום כיהן אביו רבי יהודה כדיין 
הקהילה. תלמיד מרן הכתב 
סופר. זמן קצר שימש כרבה 
של העיירה יעמרינג ובשנת 

תרי”ז נתקבל לרבה של קהילת 
נירעדהאז במקומו היתה באותה 
תקופה עלילת הדם המפורסמת 

בטיסה עסלאר שהיתה שייכת 
לתחום השיפוט של העיר 

נירעדהאז ובה התקיים המשפט 
רבי קאפל עשה רבות לטובת 
האומללים הנאשמים החפים 
מכל פשע ארבעים שנה כיהן 

שם עד לפטירתו בשנת תרס”ו. 
  

 מצב כללי בינוני, כתמים 
קשים וקלים, נייר ירקרק, 

נקבי עש בעיקר בשוליים, 
כריכה מקורית פגומה.

פתיחה $150
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LOT# 59

SIGNATURES OF RABBI AMRAM YISHAI HALEVI BILLITZER OF 
SZERENCS & RABBI CHAIM MORDECHAI ADLER OF FARRA.

חתימות הרב עמרם ישי בילליצער אב”ד סערענטש 
וחתנו הרב חיים מרדכי אדלער אב”ד פאררא.

Sefer Shvilei David part 
4, Premishla 1880. 
  
 Signed on the title page by 
Rabbi Amram Yishai Halevi 
Billitzer, Rabbi of Szerencs.  
  
 Signature of Rabbi Chaim 
Mordechai Adler (1863-1918) 
was the Av Beis Din of Farra 
and author of Darchei Chaim. 
He was a genius and kabbal-
ist who mastered both the 
Revealed and Hidden Torah, 
was exceedingly stringent in 
his observance of mitzvos, 
fasted frequently and ab-

stained from physical pleasure 
in his service of Hashem. He 
was a disciple of Harav Chaim 
Tzvi Mannheimer, Av Beis Din 
of Ungvar; a son-in-law of 
Harav Amram Yishai Bilitzer; 
and received semichah from 
the Beis Naftali. His notewor-
thy sefarim include Darchei 
Chaim on Torah and Shas 
and Segulos U’refuos. 
  
 Marginal notations. 
  
 Good condition, brittle 
paper, damage to text on 
last page, original binding.

START PRICE $250

ספר שבילי דוד ח”ד על 
יו”ד, פרעמישלא תר”ם. 

  
 על השער חתימת הגאון הצדיק 

רבי עמרם ישי סגל ביליצער 
אב”ד סערענטש היה מגדולי רבני 
הונגריה. נפטר כ”ד תמוז תרמ”ט.  

  
  

 וחתימת הגאון הצדיק רבי חיים 
מרדכי אדלער, אב”ד פארויא 

והגליל, בעל ‘דרכי חיים’ )תרכ”ג-
תרע”ח(, גאון מופלא בנגלה 

ונסתר שהסתיר את דרכיו. היה 
מקובל גדול ונורא, סיגף את עצמו 
בתעניות וכן נהג בחומרות גדולות 

ונעשה קודש הקודשים )‘מליצי 
אש’ לחדש סיוון עמ’ 119(. תלמיד 

הגאון רבי חיים צבי מנהיימר אב”ד 

אונגוואר, נסמך להוראה מהגאון 
‘בית נפתלי’. חתן הגאון רבי עמרם 

ישי בילליצער אב”ד סערענטש.  
  

 בשנת תר”נ נתמנה לרב 
במעדיסוי ומאוחר יותר נתמנה 

לאב”ד בפארוי ]פאררא[. מחיבוריו: 
‘דרכי חיים’ על התורה וש”ס, 
וסגולות ורפואות )‘מליצי אש’ 

שם, ‘שם הגדולים מארץ הגר’ 
מערכת ה’ נח, ‘אהלי שם’ עמ’ 

274 שם כתב שנולד בתרט”ו(.  
  
  

 הגהות. 
  

 מצב טוב, נייר חומצי, 
פגיעה בטקסט בדף 

האחרון, כריכה מקורית.

פתיחה $250



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 63Sep 12

LOT# 60

COPY OF THE HUNGARIAN GAONIM: ASHER ANSCHEL 
WEISS, ASHER ANSHEL HALEVI JUNGREIS, YAAKOV 

SEGAL LEIBOWITZ. HANDWRITTEN INDEX, SEEMINGLY 
IN THE HAND OF RABBI YAAKOV SEGAL LEIBOWITZ
עותק גאוני הונגריה: ר' אשר אנשיל ווייס אב”ד נאדי-פאלו, ר' 

אשר אנשיל יונגרייז אב”ד פאביאנהאז, ר' יעקב סג”ל לעבאוויטש 
אב”ד קאפיש. מפתח הספר בכת”י כנראה של הרב מקאפיש.

Sefer Yam Shol Shlo-
mo, Stettin. 
  
 Stamps of the 3 Gaonim. 
Handwritten index pag-
es, Seemingly in the hand 
of the Gaon Rabbi Yaa-
kov Segal Leibowitz. 
  
 Stamp of The Gaon Rabbi 
Asher Anschel Weiss Hy”d 
(1882-1904), Av Beis Din of 
Nagyfalu, was a disciple of 
the Shevet Sofer and Arugas 
Habosem and one of the great 
Torah luminaries, teachers and 
poskim in Transylvania who 
disseminated the teachings 
of his masters to thousands. 
He was renowned for his 
expertise regarding gittin 
and agunos and his incred-
ible breadth of knowledge 
of the works of the Rishonim 
and Achronim. He taught 
Torah for many years in Ihel 
before accepting the position 
of Rav in Nagyfalu. Harav 
Asher Anschel Weiss was 
murdered al kiddush Hashem 
by the Nazis, yet his legacy 
remains in the collections of 
letters printed as the 3-vol-
ume Shemen Laminchah al 
HaTorah V’sugyos Shas.  
  
 Stamp of Rav Ash-
er Anshel Halevi Jun-
greis(1874-1934).Rabbi of 
 the Fábiánháza region. Son 
of Rav Shmuel Dovid Halevi 
Jungreis, Av Beis Din of Bal-
assagyarmat (Disciple of the 

K’sav Sofer) son of Rav Shraga 
Feish Halevi Jungreis, Av Beis 
Din of טשעטשא (Disciple of 
the Chasam Sofer), brother of 
the known Tzaddik, the Menu-
chas Asher from טשענגער. 
  
  
  
 Stamp of The Gaon Rab-
bi Yaakov Segal Leibowitz 
[passed away in 1980], son-
in-law of the gaon of Makowa, 
Rabbi Chaim Yehudah Deutch. 
Served as Av Beit Din of 
Kopisch (Hungary). After the 
Holocaust, he was the head 
of the Orthodox Beit Din in 
Budapest, which mainly dealt 
with releasing Holocaust-sur-
vivor agunahs, and as he 
wrote in the beginning of his 
work, Shut Mishnat Yaakov : 
“When I was head of the beit 
din for agunahs in Hungary 
from 1945 to the end of 1950, 
with Heavenly support there 
were dispensations found for 
about five thousand, both 
women and men, without a 
single pitfall in even one case.” 
  
 In the final decades of his 
life, he lived in the United 
States, where he was recog-
nized as one of the greatest 
adjudicators, member of the 
Rabbinical Association in the 
United States (an organi-
zation of rabbis connected 
to Satmar and Hungarian 
immigrants) and was known 
as the “Kopischer Rebbe.”

START PRICE $300

ספר יש”ש, שטעטטין. 
  

 חותמות הרבנים הגאונים, דפים 
בכת”י, כנראה בכתי”ק הגאון 
רבי יעקב סג”ל לעבאוויטש.  

  
 חותמת הגאון הקדוש רבי אשר 

אנשיל ווייס אב”ד נאדי-פאלו 
הי”ד )תרמ”ב-תש”ד(. תלמיד 

ה’שבט סופר’ וה’ערוגת הבושם’. 
מגדולי מרביצי התורה ומורי 

ההוראה בטראנסילווניה. נודע 
במומחיותו הרבה בדיני גיטין 

ועגונות ובבקיאותו העצומה בספרי 
ראשונים ואחרונים. הרביץ תורה 
באוהעל ומשנת תרע”ג שימש 

אב”ד נאדי-פאלו. נספה בשואה. 
מכתביו נדפסו: ‘שמן למנחה’ על 
התורה וסוגיות הש”ס - ג’ כרכים  

  
 חותמת הגאון הצדיק רבי אשר 

אנשיל יונגרייז מפאביאנהאז 
]תרל”ד-תרצ”ד[ הראשון שנקרא 

אחר זקנו, אבי אמו המנוחת 
אשר. תלמיד מובהק לגאוני 

הדור הערוגת הבושם, מהרא”י 
גליק מטולטשובא ועוד. תלמיד 

מובהק לצדיקי וקדושי הדור: 
הקדושת יום טוב מסיגעט, 
הדברי יחזקאל משינאווא, 

הדרכי תשובה ממונקאטש ובנו 
המנחת אלעזר, מהרי”ד מבעלזא 

והדברי יואל מסאטמאר.  
  

 נסמך לרבנות בידי הרב משה 
גרינוואלד מחוסט, מחבר 

“ערוגת הבושם”; הרב אברהם 
יצחק גליק מטולצ’בה , מחבר 
“יד יצחק”; הרב עזריאל אייזיק 

קעללער משאמקוט ועוד.  
 נישא לבת-דודתו טויבא שיק, 

בתם של הרב יעקב שיק רבה 
של נאדאודוואר ובן הרב דוד שיק 

אב”ד טאקאי ואשתו שהייתה 

אחותה של אמו מלכה.  
  
  

 בשנת תרס”א התמנה כרבה 
של פאביאנהאזה וכיהן בה כרב 

וראש ישיבה במשך שמונה 
שנים. בתום תקופה זו התמנה 

כרב-שני ור”מ בפעהערגיארמאט 
)Fehérgyarmat(, לצד אחיו 

הבכור הרב אברהם בנימין יונגרייז 
שבשל חולשתו לא יכל למלא את 
כל מטלות תפקידו. לאחר פטירת 

אחיו המשיך למלא את תפקידו, 
אך התעקש לשמור על תארו 

כרב-שני בלבד מפני כבוד אחיו. 
הוא נפטר בפעהערדיארמאט 

בב’ באדר תרצ”ד,   
  
  

 חותמת הגאון רבי יעקב סג”ל 
לעבאוויטש ]נפטר תש”ם[, חתן 

הגאון ממאקאווא רבי חיים יהודא 
דייטש. כיהן כאב”ד קאפיש 

)הונגריה(. לאחר השואה, היה 
ראש בית הדין האורתודוקסי 
בבודפעשט, שעסק בעיקר 

בהתרת עגונות “שארית הפליטה” 
ניצולי השואה, וכפי שכותב 

בהקדמת ספרו שו”ת משנת 
יעקב: “בהיותי ראב”ד דתקנת 

עגונות במדינת אונגארן משנת 
תש”ה עד סוף תש”י, ובס”ד יצא 
היתרים, בעיגונא דאיתתא ועיגון 
הבעל, לערך חמשה אלפים בלי 

שום מכשול אפילו באחת מהם”.  
  

 בעשרות שנותיו האחרונות 
חי בארה”ב, בה הוכר כאחד 

מגדולי הפוסקים, היה מראשי 
“התאחדות הרבנים” בארה”ב 
)ארגון רבנים המשתייך לחוגי 
סאטמר ויוצאי הונגריה( ונודע 

בשם “הרב מקאפיש”.

פתיחה $300
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LOT# 61

ZICHRON AHARON BY RABBI ELAZAR LEV AUTHOR OF SHEMEN 
ROKEACH, FIRST EDITION LVIV 1834, UNCOMMON- SIGNATURES 

OF THE GEONIM RABBI AVRAHAM LITCH ROSENBAUM & HIS 
SON RABBI EZRIEL LITCH ROSENBAUM OF PRESSBURG.

ספר זכרון אהרן, על חזקות שבש”ס לבעל השמן רוקח. דפו”ר לבוב תקצ”ד.לא מצוי-חתימות 
הגאונים ר' אברהם ליטש הלוי רוזנבוים מפרעשבורג, ובנו ר' עזריאל הלוי ליטש רוזנבוים.

[2] 64 pages. Good condi-
tion, water stains. tear to 
index page lightly affecting 
text, original binding. 
  
 In his foreword the author 
dedicates this Sefer to the 
memory of his son the young 
sharp scholar Harav Aaron 
who died at a very young age 
of 18. Published here are also 
Novella from Harav Aaron. 
  
 Signed on the title page by 
the Gaon Rabbi Avraham Litch 
Rosenbaum of Pressburg 
  
 Rabbi Avraham Halevi Litch 
Rosenbaum of Pressburg. He 
was born in Pressburg in 1802, 
One of the Leading Disciples 
of Maran the “Chatam Sofer”, 
Rabbi Mordche Banet of Ni-
kolsburg & Rabbi Ahron Suditz 
of Szerdahely. He was Rosh Ye-
shiva in Nitra & later returned 
to Pressburg where he served 
as Dayan for over twenty 
years, one of the founders of 
the Talmud Torah Yesodei Ha-
torah until his passing in 1877. 

  
 
 
 Signed on the inner binding 
by his son Rabbi Ezriel Halevi 
Litsch-Rosenbaum (d. 1906) 
studied in the yeshivah of 
Maran the Ksav Sofer and by 
Harav Yechezkel Banet, Av Beis 
Din of Nitra. As an admired 
figure and orator in Pressburg, 
he reaped both wealth and 
honor and refused to accept 
payment from his commu-
nity. Some of his writings 
were published in Nachalas 
Ezriel-Shu”t v’Drashos.

 
 Stamp of his grandson Rabbi 
Yehudah Halevi Litsch-Rosen-
baum. Like his father he 
studied under Maran the 
Ksav Sofer, he was a great 
Talmid Chacham & Parnes 
of the Tzelim community.

 Stamp of Rabbi Shlomo 
Baumgarten Rabbi of Toras 
Etz Chaim in London.

START PRICE $180

ספר זכרון אהרן והוא קונטרס 
החזקות על חזקות שבש”ס 

לרבי אלעזר לעוו בעל השמן 
רוקח - מהדורה ראשונה 
לבוב תקצ”ד. לא מצוי.  

  
  
 

 בהקדמת הספר מייחד בעל 
השמן רוקח את הספר, לע”נ 

בנו רבי אהרן שנפטר בדמי ימיו 
בהיותו בן ח”י שנים בלבד ולזכרו 

הדפיס את הספר ובו גם מחידושי 
תורתו. רבי אלעזר לעוו מפליג 
בשבח בנו ומספר שעוד קודם 

הגיעו למצוות היו שגורות על 
לשונו מסכת כתובות ובבא מציעא 

ולאחמ”כ הוסיף לקח ופלפול, 
אלא שסמך על זכרונו ולא העלה 

את חידושיו על הכתב. כמה 
ימים לפני מותו היה מבכה על 

תורתו שתאבד מן העולם, ולזכרו 
הדפיס אביו את הספר על ענייני 
חזקה בו הדפיס גם מחד”ת בנו.

 
 ]2[ ס”ד דף. מצב טוב, כתמי מים, 

קרע בדף המפתחות עם קצת 
פגיעה בטקסט, כריכה מקורית.

 על השער חתימת הגאון רבי 
אברהם ליטש הלוי רוזנבוים 

מפרעשבורג )תקס”ב-תרל”ז( נולד 
ונפטר בפרעשבורג. בנו של רבי 
יהודה הלוי מפרעשבורג. מגדולי 

תלמידי מרן החתם סופר, רבי 
מרדכי בנעט ורבי אהרן סודיץ 
מסערדאהעל. נישא לבת רבי 

מאיר לאשיץ מנייטרא והתגורר 
בה. בנייטרא הקים ישיבה 

מפוארת והרביץ תורה לתלמידיו. 
שם כיהן למעלה מעשרים שנה 

כדיין. אח”כ חזר לפרשבורג 
הרביץ תורה לעדרים ונמנה 
בין מייסדי ת”ת יסודי התורה 

בפרעשבורג. חיבר שו”ת בן יהודה 
)פרעשבורג, תרל”א(. שושנת 
אברהם )פרעשבורג, תרל”ז(. 

 רישום 
  “שייך להרב המאוה”ג החריף 

ובקי משנתו קב ונקי פלפולו 
חריפת’ צדיק ונשגב ע”ה פ”ה 

)עמוד הימיני פטיש החזק( בוצינא 
דנהור’ וקדישא כש”ת מהו’ אברהם 

ליטש הלוי דיינא רבא דק”ק 
נייטרא ה”ק אשר ווילהעלם “ 

 על הכריכה הפנימית חתימת בנו 
הגאון רבי עזריאל ליטש רוזנבוים 
)נפטר תרס”ו( למד בישיבת מרן 
הכתב סופר ורבי יחזקאל בנעט 

אב”ד נייטרא ושימש כמגיד 
בק”ק פרעשבורג. תורה וגדולה 

התאחדו על שולחנו ולא נטל שכר 
מהקהילה. מחיבוריו נדפס ספר 
‘נחלת עזריאל’ - שו”ת ודרשות. 

 חותמת נכדו הרב יהודה ליטש 
הלוי רוזנבוים. כאביו תלמיד 

מרן הכתב סופר, ת’’ח מופלג 
ופרנס הקהילה בצעהלים. 

 

 חותמת הרב שלמה בוימגארטען 
אב’’ד תורת עץ חיים בלונדון.

פתיחה $180
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LOT# 62

COPY OF THE GAON RABBI SHAUL BRACH 
RABBI OF KASSAU. SHEM EFRAIM, VAC 1911

עותק הגאון הרב שאול בראך אב''ד קאשוי. 
שם אפרים, דפו”ר, וואיטצען תרע”א,

By Rabbi Efraim Zalman Mar-
gulies, Vac 1911, First edition. 
  
 Stamp on title page of the 
Holy Gaon Rabbi Shaul Brach 
Rabbi of Kassau. Stamps of 
his grandson R. Yosef Tzvi 
Friedman from Kassau.  
  
  
 Hagaon Harav Shaul Brach of 
Nitra, Av Beis Din of Magen-
dorf & Kassau, (1865-1940) was 
among the leading Hungarian 

sages in the pre-Holocaust 
era and a prolific author who 
established a large yeshivah 
and cultivated hundreds of 
talmidim. As a prime disciple 
of both Maharam Schick and 
the Chassan Sofer, he was 
renowned for his zealous 
pursuit of truth and battles 
to preserve tradition.  
  
 Excellent condition, 
Original binding.

START PRICE $180

ספר שם אפרים, באורים והגהות 
על פירוש רש”י על התורה, 

מאת הגאון הגדול רבי אפרים 
זלמן מרגליות מבראד. וואיטצען, 

תרע”א, מהדורה ראשונה. 
  

 בשער חותמות הגאון הרב שאול 
בראך אב’’ד קאשוי. חותמות נכדו 

ר’ יוסף צבי פריעדמאן מקאשוי. 
  
  
 
 
 
 
 

 הגאון הקדוש רבי שאול בראך 

)תרכ”ה - ת”ש( מגדולי פוסקי 
הונגריה ואב”ד במאגנדורף, 

קרולי וקאשוי. נודע כקנאי תקיף 
ולוחם מלחמת ה’ ביד רמה, היה 

מהמתנגדים החריפים לציונים 
והיה אומר “כל מי שמאמין בתורת 

משה ירחק מאוד מאהלי ציונים 
ומזרחים וימנע מלאכול ולשתות 
אצלם כמו אצל נכרים והי’ ראוי 
להבדילם מקהל ישראל”. היה 

מקורב לאדמו”רים לבית סיגעט 
ובאבוב. חיבר ספרים רבים ביניהם 
- גבעת שאול, שאול בחיר ה’ ועוד. 

 מצב מצויין, כריכה מקורית.

פתיחה $180
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LOT# 63

COPY OF THE GAON RABBI SHAUL BRACH 
RABBI OF KASSAU. SHU’’T MINCHAS ELOZOR

עותק הגאון הרב שאול בראך אב''ד 
קאשוי. שו”ת מנחת אלעזר

Shu’’t Minchas Elozor, lacking 
copy at beginning & end. 
  
 On flyleaf & first page stamps 
of the Holy Gaon Rabbi Shaul 
Brach Rabbi of Kassau. Stamps 
of his grandson R. Yosef Tzvi 
Friedman from Kassau.  
  
  
 Hagaon Harav Shaul Brach of 
Nitra, Av Beis Din of Magen-
dorf & Kassau, (1865-1940) was 

among the leading Hungarian 
sages in the pre-Holocaust 
era and a prolific author who 
established a large yeshivah 
and cultivated hundreds of 
talmidim. As a prime disciple 
of both Maharam Schick and 
the Chassan Sofer, he was 
renowned for his zealous 
pursuit of truth and battles 
to preserve tradition. 
  
 Good condition, unbound.

START PRICE $180

שו”ת מנחת אלעזר, עותק 
חסר בהתחלה ובסוף. 

  
 בדף הפורזץ ובדף הראשון 

חותמות הגאון הרב שאול בראך 
אב’’ד קאשוי. חותמות נכדו ר’ 
יוסף צבי פריעדמאן מקאשוי.  

  
  
  

 הגאון הקדוש רבי שאול בראך 
)תרכ”ה - ת”ש( מגדולי פוסקי 

הונגריה ואב”ד במאגנדורף, 
קרולי וקאשוי. נודע כקנאי תקיף 

ולוחם מלחמת ה’ ביד רמה, היה 
מהמתנגדים החריפים לציונים 

והיה אומר “כל מי שמאמין בתורת 
משה ירחק מאוד מאהלי ציונים 

ומזרחים וימנע מלאכול ולשתות 
אצלם כמו אצל נכרים והי’ ראוי 
להבדילם מקהל ישראל”. היה 

מקורב לאדמו”רים לבית סיגעט 
ובאבוב. חיבר ספרים רבים ביניהם 
- גבעת שאול, שאול בחיר ה’ ועוד.  

 מצב טוב, לא כרוך.

פתיחה $180
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LOT# 64

COPY RABBI SHMUEL DAVID RABBI OF TIRNAU & NITRA, HIS SON RABBI SHALOM 
MOSHE UNGER- DEDICATION BY R’ BINYOMIN FELSENBERG. OR YISROEL, VILNA 1900.

עותק הג' ר' שמואל דוד אב”ד טירנוי ונייטרא, ובנו ר' שלום משה הלוי אונגאר- 
הקדשה מר' בנימין פעלזענבערג. אור ישראל, דפו”ר ווילנא תר”ס

Sefer Or Yisroel, By Rab-
bi Yisroel Lipkin of Salant. 
First edition, Vilna 1900. 
A classic Mussar Sefer. 
  
  
 Stamps of Rabbi Shmuel 
David Rabbi of Nitra and the 
author of Na’ot Deshe (1886-
1945) was the son of Rabbi Yo-
sef Moshe of Pishtian. He was 
the son-in-law of Rabbi Noah 
Baruch Fisher of Preshov. He 
served as dayan in Kromnitz in 
1914, and rabbi and rosh yeshi-
va in Tirnau in 1918. In 1931 he 
was appointed Rabbi of Nitra, 
where he became famous as 
successor to Rabbi Avraham 
Aharon Katz. He also led the 
yeshiva there, which was the 
last yeshiva to survive in Slo-
vakia during the Shoah (it was 
called “the Jewish Vatican”). 
  
  
 
 
 
 He was called “President 
of the Charedi Communi-
ties of Czechoslovakia”) and 
was a leader of the Agudas 
Yisrael. He died of hunger 
and weakness while hiding 
from the Nazis in the Kolisti 

forest during the Shoah. His 
students published a collec-
tion, “Halachot HaChadash”, 
of his after his death. He was 
the father-in-law of the Admor 
of Sanz Rabbi Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum (second marriage), 
and the Gaon Rabbi Haim 
Michael Dov Weismandel. 

 Stamps of his son Rabbi 
Shalom Moshe Unger, Rosh 
Nitra Yeshivah in the U.S.A.

 Long dedication by R’ 
Binyomin Felsenberg 
to his brother Yosef.

 Beniamin was born to Avra-
ham and Roza nee Shreiber. 
He was a Jeweller in Vienna & 
perished in the Shoah Hy’’d. 
 

 . 
 
 Yosef Felsenburg was born in 
Topolcany in 1901 to Avraham. 
Prior to WWII he lived in 
Wien, Austria. During the war 
he was in Pressburg, Czecho-
slovakia. Yosef perished in 
1942 in Auschwitz Camp Hy’’d.

START PRICE $200

ספר אור ישראל מאת הגאון 
ישראל סלנטר. מהדורה ראשונה, 

ווילנא תר”ס. עיקרי שיטתו במוסר. 
  
  

 חותמות הגאון הקדוש רבי שמואל 
דוד אב”ד נייטרא בעל ה’נאות 

דשא’ זצ”ל )תרמ”ו - תש”ה( בן 
רבי יוסף משה מפישטיאן. חתן 
רבי נח ברוך פישר מפרעשוב. 

כיהן כדיין בקרומניץ בתרע”ד, רב 
וראש ישיבה בטירנוי בתרע”ח, 

לאחר מכן בתרצ”א מונה לאב”ד 
נייטרא על שמה נתפרסם על 

מקום רבי אברהם אהרן כץ, שם 
גם עמד בראשות הישיבה שהייתה 

הישיבה האחרונה ששרדה 
בסלובקיה בזמן השואה )נקראה 

בשם “הותיקן של היהודים”(. 
  
  
 
 
 

 החזיק בתואר “נשיא הקהילות 
החרדיות בצ’כוסלובקיה” ומראשי 

אגו”י. בבעלותו הייתה ספריה 
עשירה. רבינו נספה בשואה 

מרעב ומחולשה בעודו מסתתר 
מהנאצים ביער קאלישטי. 
תלמידיו הוציאו לאור קובץ 

“הלכות החדש”. חמיהם של 
האדמו”ר מצאנז-קלויזנבורג רבי 

יקותיאל יהודה טייטלבוים זצ”ל 
)בזיוו”ש( והגאון מ”מ רבי חיים 
מיכאל דוב ווייסמאנדל זצ”ל.

 חותמות בנו רבי שלום משה הלוי 
אונגאר זצ”ל גאב”ד נייטרא, נולד 

בחודש מרחשון תרע”ו .בהיותו 
אברך צעיר לימים עמד לימין 

אביו בהנהגת הישיבה בנייטרא 
ואביו נתן בו אמונו המלא, כמו”כ 

היה נערץ מאוד בעיני כל בני 
הישיבה שמצאו בו איש תרומות, 

גדול בתורה ועובד ד’ בהתלהבות 
גדולה, בימי הזעם עזר רבות 

להצלת בני ישראל בשיתוף פעולה 
עם אביו וגיסו הג”ר חיים מיכאל 

דוב ווייסמאנדל זצ”ל, בשנת 
תש”ז נתמנה למרא דאתרא 

בעיר נייטרא למלא מקום אביו, 
מיוחדות היו תפילותיו בבכיות 

ובהשתפכות הנפש, מרבה היה 
לעורר את תלמידיו לתורה ויראת 

שמים בטהרה, והיו הדברים יוצאים 
מלב טהור וחודרים אל הלבבות, 

נלב”ע ביום כ”ה ניסן תשס”ג אחרי 
שנה של יסורים קשים שקיבלם 

באהבה והוא בז פ”ז שנה. 

 הקדשה ארוכה מרבי בנימין 
פעלזענבערג לאחיו הב’ 

יוסף פעלזענבערג. שניהם 
ניספו בשואה הי”ד.

פתיחה $200
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LOT# 65

COPY OF THE GAON RABBI AHARON MORDECHAI LIEBERMAN RABBI OF FÉLEGYHÁZA -STAMP OF AUTHOR 
RABBI NATAN ZVI BRISK RABBI OF TOSZEK. MARGINALIA. NACHLAS TZVI ON PIRKEI AVOS, KLEINWARDEIN 1916

עותק הג' ר' “אהרן מרדכי ליעבערמען אב”ד פעלעדיהאזא- חותמת המחבר ר' נתן צבי בריסק 
אב”ד טשעקא. הגהות. נחלת צבי על אבות דפו”י, קליינווארדיין תרע''ו.

Nachlas Tzvi On Pirkei Avos. By 
Rabbi Nosson Tzvi Brisk. Klein-
wardein 1916, Only Edition. 
  
 Stamps: “Aharon Mor-
dechai Lieberman Rabbi 
of Kiskunfélegyháza’’ 
  
 Rabbi Aharon Mordechai 
Lieberman Rabbi of Yarmut, 
served as rabbi of Félegyháza 
from 1928, perished in the 
Holocaust in 1944 Hy’’d.  
  
 Stamp of the author Rabbi 
Natan Zvi Brisk (1883-1944), 
son-in-law of Rabbi Naftali 
HaCohen Shwartz Rabbi of 
Mad, served in the Toszek 

(Tashke) rabbinate near 
Groswardien. With the 
establishment of the Ortho-
dox community in 1927, he 
went to serve in the Salon-
ta rabbinate. He perished 
in the Holocaust Hy’’d.  
  
  
 Author of Nachalat Zvi 
(Kleinwardien 1916), Haggada 
Nachalat Avot (Kleinwardien, 
1919) and other Seforim.

 Marginalia. 
 
   
 
 List of subscribers.

START PRICE $220

ספר נחלת צבי על פרקי 
אבות מהרב נתן צבי בריסק 

אב’’ד טשעקע. דפוס יחיד 
קליינווארדיין תרע’’ו.  

  
  

 חותמת: “אהרן מרדכי ליעבערמען 
אב”ד דקה”י קישקונפעלעדיהאזא”  

  
 הגאון רבי אהרן מרדכי 

ליברעמאן , חתן רבי יעקב 
בילוש אב”ד יאנושי. תלמיד 

הגאון רבי שמואל רוזנברג אב”ד 
אונסדורף בעל ‘באר שמואל’. 
אב”ד יארמוט ומשנת תרפ”ח 

כאב”ד פעלעדהאזא. נהרג 
על קידוש ה’ בשנת תש”ד.  

  
 חותמת המחבר הגאון רבי נתן 
צבי בריסק )תרמ”ג-תש”ד(, חתן 
רבי נפתלי הכהן שווארץ אב”ד 
ה’-מאד. כיהן ברבנות טשעקא 

הסמוכה לגרוסוורדיין. עם הקמת 
הקהלה האורתודוקסית בשנת 

תרפ”ז עבר לכהן ברבנות 
סאלונטע. נספה בשואה, הי”ד. 

מחבר הספרים: “נחלת צבי” 
)קליינוורדיין תרע”ו(, הגדה “נחלת 
אבות” )קליינוורדיין תרע”ט( ועוד.  

  
 הגהות.  

   
 רשימת חותמים.

פתיחה $220
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LOT# 66

DEDICATION BY THE GAON RABBI AKIVA SOFER OF PRESSBURG 
ON A CHASSIODIC SEFER. DARKEI NOAM, MUNKATCH 1913.

הקדשה מהג' רבי עקיבא סופר-הדעת סופר על ספר 
חסידות. דרכי נועם, דפו”י מונקאטש תרע”ד

Sefer Darkei Noam, By 
Rebbe David Elimel-
ech Yolles of Kalish.  
  
 Only edition, Munkatch 1913. 
  
 Title page with a nice 
dedication by the Gaon 
to his disciple Rabbi Dov 
Ber (Bernard) Marton. 
  
 The great Gaon Rabbi Akiva 
Sofer of Pressburg (1878-1959) 
Gaon Av Beis Din of Pressburg 
- author of the ‘Da’as Sofer’ 
one of the greatest rabbis 
and leaders of his generation. 
The great-grandson of Maran 
the Chasam Sofer and the 

successor of his ancestors the 
Kesav Sofer and the Sheves 
Sofer in leading the commu-
nity and heading the Yeshiva 
of Pressburg. He served as 
the president of the orthodox 
communities of Hungary. He 
immigrated to Eretz Yisroel 
shortly before the outbreak 
of World War II, reestab-
lished the Pressburg Yeshiva 
in Jerusalem, was appointed 
to serve as a member of 
Moetzet Gedolei HaTorah.  
  
  
  
 See also lot 235

START PRICE $250

ספר דרכי נועם. “אשר טרח ויגע 
ודרש ואסף איש קדוש וטהור רב 
פעלים מקבציאל בוצינא קדישא 

אספקלריא המאירה שלשלת 
היוחסין הגאון האמיתי דגבר בכולה 

ה”ה אדמו”ר כקש”ת מהו’ דוד 
אלימלך יאלעס מק”ק קאליש”. 

מהדורה יחידה. מונקאטש, תרע”ד 
  
  

 בראש השער הקדשה 
יפה מהגאון לתלמידו הרב 

דוב בער מארטון. 
  

 המחבר רבי דוד אלימלך יאלעס 
מקאליש, בן הגאון האדמו”ר 

רבי אליעזר ליפא בעל ‘אלביש 
ישע’. כתב כמה חיבורים, ביניהם 
‘קרן לדוד’ ו’שופריה דיעקב’. היה 

חסיד הצדיקים לבית רוזין, וגם 

מגזע היחס בעצמו וכנראה הנהיג 
חצר חסידית במקום מגוריו.  

  
 הגאון האדיר רבי עקיבא סופר 
מפרעשבורג בעל ‘דעת סופר’ 

]תרל”ח - תש”ך[ בעל מחבר ‘דעת 
סופר’, מגדולי ומנהיגי דורו. נינו של 

מרנא בעל חת”ם סופר, וממשיך 
דרך אבותיו הכתב סופר והשבט 
סופר בהנהגת הקהילה וראשות 

הישיבה הרמה בפרעשבורג. עמד 
בנשיאות הקהילות האורתודוכסיות 

בהונגריה. עלה לארץ ישראל 
סמוך לפרוץ מלחמת העולם 

השניה, כונן מחדש את ישיבת 
פרשבורג בירושלים, התמנה לכהן 

כחבר מועצת גדולי התורה. 

 ראה גם לוט 235

פתיחה $250
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LOT# 67

TORAT NEVI’IM. BY RABBI ZVI HIRSCH 
CHAJES. ZOLKIEW 1836. FIRST 

EDITION, AUTHOR’S DEDICATION
תורת נביאים, דפו”ר זאלקווא תקצ”ו, 

הקדשת המחבר - המהר”ץ חיות.

Sefer Torat Nevi’im known as 
Eleh HaMitzvot, the fundamen-
tals of the Written Torah and 
Oral Torah, by Rabbi Zvi Hirsch 
Chajes Rabbi of Zolkiew.

 First edition, Zolkiew, 1836

  Author’s handwritten 
dedication on rear flyleaf 
  ‘’Gift from me to my 
mechutan the famous 
gvir Peretz Shapiro Ha-
levi, the author’’ 
 
   
 
 Seforim with his ded-
ication are rare. 
 
   
 
 Many other signatures & 
inscriptions, among them 
from Reb Shlomo the son 
of the author, ‘’Chaim Getzil 
son of the Rabbi’’ & others. 
  

  [5], 30; 18; 26, [1] leaves. 

 
 13 chapters and three arti-
cles on the eternity of the 
Torah and the Oral Torah. The 
Chatam Sofer, when seeing a 
copy of the book, wrote the 
long last responsum in Shu”t 
Chatam Sofer Orach Chaim 
part one, (Responsum 208) 
relating to the book and wrote 
to the author: With blessings 
of life and peace ... the great 
and exalted, lofty ... Rabbi Zvi 
Hirsch Chajes, etc. To inform 
you with great love that on 
Shabbat I was overjoyed to 
receive his book Torat Nevi’im 
and I reviewed it, etc.

 
 The Gaon Rabbi Tzvi Hirsch 
Chajes (1805-1855), known by 
the acronym MaHaritz Chiyus, 
was born in Brody (a city 
renowned for its outstanding 
Torah scholarship) and was 
known as a child prodigy, 
knowing Tanach by heart 
as a young boy. He studied 
under Rabbi Tzvi Hirsch Heller, 
Rabbi Elazar Landau and Rabbi 
Ephraim Zalman Margulies, 
(the Rabbonim of Brody) and 
developed into a prodigious 
Talmid Chochom. In addition 
to his vast Torah scholarship, 
he was also knowledge in the 
sciences, and was fluent in 5 
languages .He correspond-
ed with the Chatam Sofer

 
 In 1828, at the young age 
of 23 he was appointed to 
the distinguished position as 
Rav in Zolkiew at the recom-
mendation of the author of 
Yeshuot Yaakov. but suffered 
greatly due to many oppo-
nents, who accused the young 
Rav of being a Maskil because 
of his proficiency in secular 
subjects. In 1852 he accepted 
the invitation to be Rabbi in 
Kalisch, however tragically 3 
years later, at the age of 50, 
he and his wife succumbed 
to a Cholera Epidemic.

 
 His many Seforim include 
responsa, Toras Nevi’im, 
Ateres Tzvi, and most famously 
his comments on the Talmud 
which were incorporated in 
every modern edition of Shas.

 
 Good condition, some tears 
to title page, stains, original 
binding, spine damaged.

START PRICE $260

ספר תורת נביאים המכונה אלה 
המצות, עיקרי התורה שבכתב 
והתורה שבעל פה, מאת רבי 

צבי הירש חיות. זאלקווא, 
תקצ”ו מהדורה ראשונה.  

  
 הקדשת המחבר בכתב ידו בדף 
הפורזץ האחורי “מתנה היא ממני 
למחו’ הרב הגביר המפורסם מו”ה 

פרץ שפירא הלוי נ”י המחבר”  

 הקדשה של המהר”ץ חיות 
על ספרו היא נדירה במיוחד.

 
 רישומים וחתתימות רבים, ביניהם: 

מרבי שלמה חיות בן המחבר 
“חיים געציל בהרב” ועוד. 

 ]5[, ל; יח; כו, ]1[ דף.

 י”ג פרקים ושלשה מאמרים 
אגודות נצחיות התורה ותורה 

שבעל פה. החתם סופר 
שנחשף לעותק מהספר, האריך 

בתשובה הארוכה האחרונה 
בשו”ת חתם סופר או”ח חלק א 

)תשובה ר”ח( בהתייחסו לספר 
וכותב למחבר: החיים והשלום...
הרב המופלג ומפואר רם ונשא 

וגבה מאוד כש”ת מו”ה צבי 
הירש חיות וכו’, להודיע ידיעה 
של חבה יתירה כי ביום שבת 

קודש קראתי עונג בקבלת ספרו 
תורת נביאים ועברתי בו וכו’.

  
 

 הגאון רבי צבי הירש חיות מגאוני 
גליציה נולד בשנת תקס”ה 

בברודי )עיר שהתפרסמה בזכות 
תלמידי החכמים המצוינים 

שגדלו בה(. כבר מקטנותו נכרו 
בו כישוריו הפלאיים, כשהוא 

יודע את התנ”ך על בוריו. למד 
תורה מפי ר’ צבי הירש העלער, 

ר’ אלעזר לאנדא, ור’ אפרים 
זלמן מרגליות )רבני העיר ברודי(, 
והיה לתלמיד חכם עצום. בנוסף 
לידיעותיו העצומות בתורה, שלט 

גם בחכמת המדע, והיה בקיא 
בחמש שפות. התכתב רבות עם 

החת”ם סופר ושאר גדולי דורו.

 
 בשנת תקפ”ח , כשהוא אך בן 23 
שנים, מונה למשרה המכובדת של 

רב בזולקווא על פי המלצת בעל 
ה’ישועות יעקב, אולם סבל בה 

מרורים בשל קבוצות שהאשימה 
את הרב הצעיר בהשתייכות 

להשכלה עקב בקיאותו 
המושלמת במקצועות חיצוניים.

 
 בשנת תרי”ב , נענה הרב צבי 
הירש להזמנה לכהן כרב העיר 

קאליש, אך כעבור שלוש שנים, 
בגיל חמישים, נפלו הוא ואשתו 
באופן טראגי במחלת החולירע.

 
 בין חיבוריו הרבים, ספרי שו”ת, 

תורת נביאים, עטרת צבי, 
והמפורסם ביותר – הגהותיו 

על הש”ס שנדפסו כיום בכל 
מהדורה חדישה של הש”ס.

 מצב טוב, קצת קרעים 
בשער, כתמים, כריכה 

מקורית, השדרה פגומה.

פתיחה $260
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LOT# 68

SIGNATURE OF RABBI NATHAN AARON WOLF RABBI OF NOWY WIŚNICZ 
& OŚWIĘCIM. YAD AVI SHALOM, OFFENBACH, 1720,FIRST EDITION.

חתימת הרב נתן אהרן וואלף ראב”ד ווישניצא ואבד”ק 
אושפיצין-יד אבי שלום, אופיבאך ת”פ.

Sefer Yad Avi Shalom - Offen-
bach, 1720 - First Edition.  
  
  
  
 By Rabbi Yosef Shalom ben 
Dovid. Insights on the Torah 
portions and Haftorahs.  
  
 Signature on title page 

of Rabbi Nathan Aar-
on Wolf Rabbi of Nowy 
Wiśnicz & Oświęcim. 
  
 Very Rare!  
   
 Overall in good condition, 
taping to title page also in 
text, lacking last page, old 
binding, front cover detached.

START PRICE $300

ספר יד אבי שלום, אופיבאך ת”פ. 
  

 לרבי יוסף שלום אב”ד בק”ק 
פיזענץ במדינת מעהרין. 

חידושים עה”ת וכמה הפטורות 
ופסוקים נ”ך, ומאמרי הש”ס 

וירושלמי. עם הגהות והוספות 
מאת בנו רבי מאיר. 

  

 על השער חתימות הגאון 
הרב נתן אהרן וואלף ראב”ד 

ווישניצא ואבד”ק אושפיצין. 
  

 נדיר ביותר!  
   

 מצב כללי טוב, הדבקה בשער גם 
בטקסט, חסר דף האחרון, כריכה 

ישנה, כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה $300
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LOT# 69

PRESENTATION COPY BY THE AUTHOR TO THE GAON RABBI YOSEF YEHUDA LEIB SHAPIRO OF RACHMISTRIVKA 
& HIS SON RABBI CHAIM CHEKEL SHAPIRO OF TZFAT. IMREI BINAH. JERUSALEM 1871. FIRST EDITION

עותק מתנה מהמחבר להג' ר' יוסף יהודה ליב שפירא אבד”ק רחמיסטריבקה ובנו הרב חיים 
חייקל שפירא מצפת. אמרי בינה. ירושלים תרל”א, מהדורה ראשונה.

Sefer Imrei Binah - novellae 
on Shulchan Aruch Orach 
Chaim and Yoreh Deah, and 
responsa, by Rabbi Meir 
Auerbach. Jerusalem, 1871.

 
 First edition. The author, 
renowned as the rabbi of 
Kalisch, ascended to Je-

rusalem in 1859. He was 
appointed head of the 
Ashkenazic Yishuv together 
with Rabbi Shmuel Salant.

 Long inscription by Reb 
Yisroel Goldenbaum (Tzfat 
circa 1867-1900) a grandson of 
Rebbe Abraham the Malach.

START PRICE $120

ספר אמרי בינה. חידושים על 
שלחן ערוך אורח חיים ויורה 

דעה, ושו”ת. מאת רבי מאיר 
אויערבך. ירושלם, תרל”א. 

  
  

 מהדורה ראשונה. המחבר 
נודע כרבה של קאליש, עלה 

לירושלים בשנת תרי”ט והתמנה 
לעמוד בראש הישוב האשכנזי 

יחד עם רבי שמואל סלנט.  
  

 עותק הגאון הרב יוסף יהודה 
ליב שפירא זצ”ל אבד”ק 

רחמיסטריבקה וממנו עברו 

אל בנו יחידו הרה”ג ר חיים 
חייקל שפירא מצפת. 

  
 הגאון היה מגדולי הרבנים 

המפורסמים במדינת אוקריינא, 
מקושר לרבוה”ק לבית 

טשערנאביל זיע”א. מצינו בכמה 
ספרי שו”ת שהגאון ר’ יוסף יהודה 
ליב ז”ל הי’ המביא ומוציא בענייני 

הלכה בשליחותו של הרה”ק ר’ 
יוחנן מרחמיסטריבקה זצוק”ל. 

  
 רישום ארוך מרבי ישראל 

גאלדנבוים )צפת, בערך תרכ”ז-
תר”ס( נכד הרב המלאך.

פתיחה $120
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LOT# 70

COPY OF RABBI YONAH ZVI BERNFELD RABBI 
OF DEBRECEN. RASHB”A PRAGUE 1808
עותק הגאון הרב יונה צבי בערענפעלד אב”ד 

דעברעצין. רשב”א פראג תקס”ח.

Inscriptions attesting own-
ership of Rabbi Yona Zvi 
Bernfeld who was a fore-
most disciple of the ‘Ktav 
Sofer.’ He was engaged to 
Esther, the Chatam Sofer’s 
orphaned daughter, but she 
died before their wedding. 
  

 He was rabbi of Albertir-
sa from 1854, and rabbi of 
Debrecen from 1874 until 
his passing in 1891. Author 
of Drashot Rabbi Yonah Zvi, 
Chiddushei Rabbi Yonah 
Zvi and more. Refer to: 
Kunstlicher, HaChatam 
Sofer V’Talmidav, 495.

START PRICE $160

רישומים שהספר שייך להגאון 
רבי יונה צבי בערענפעלד 

)תקצ”ד-תרנ”א( אב”ד דעברעצין 
נולד בטאפאלטשאן לאביו רבי 

יוסף בערענפעלד. למד אצל 
רבי שלמה דייטש אב”ד נייטרא, 
רבי יחזקאל בנט אב”ד נייטרא 
ורבי ירמיהו לעוו אב”ד אוהעל. 
בעת למדו בפרעשבורג הו”ל 
בשנת תר”ח את דרשת רבו 
ה’כתב סופר’ לשבת הגדול. 

בא בקשרי שידוכים עם אסתר 
בתו היתומה של ה’חתם סופר’. 

ונפטרה כ”ח ניסן תר”ט, לפני 

נישואיהם. חתן רבי דוד יהודה 
ליב הכהן דיאמנט מפריישטאט. 

ולאחר נישואיו דר ליד חמיו.  
  

 משנת תרי”ד כיהן כאב”ד אירשא. 
משנת תרל”ב אב”ד דעברעצין. 

מחבר ספר דרשות “רבי יונה 
צבי” ב’ חלקים. “חדושי רבי יונה 

צבי” על המצוות וסוגיות ועוד. 
תשובות אליו מובאים בשו”ת 

‘כתב סופר’ בכל ארבעת חלקי 
השו”ת. בניו: רבי צבי בערענפעלד 

רבי יעקב בערענפעלד בווין 
תלמיד ‘השבט סופר’.

פתיחה $160
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LOT# 71

SIGNATURES, MARGINALIA & STAMP OF THE GAON 
RABBI MEIR SHAPIRO RABBI OF GLINY & LUBLIN

חתימת, הגהות וחותמת הגאון הרב מאיר 
שפירא אב”ד גלינא ולובלין.

Shu’’t Beis Shlomo, Lviv 1889.  
  
 Flyleaf with signatures of 
Rabbi Meir Shapiro, Title page 
with his stamp as Rabbi of 
Gliny, 2 important marginal 
notations in his hand. Stamps 
of the Seforim collection 
of the Lublin Yeshiva.  
  
 Rabbi Meir Shapiro of Lublin 
(1887-1934) was a multi-talent-
ed, creative thinker. He was 
an outstanding Torah genius, 
a rabbi of prominent Jewish 

communities, a chassid who 
cleaved to his leaders, an ed-
ucator, composer and gifted 
speaker. He was the president 
of Agudat Yisrael in Poland 
and a member of the Polish 
Sejm. He was viewed favor-
ably by all that saw him and 
he acted regally. He passed 
away at the young age of 46, 
without children. But he him-
self said that he had two chil-
dren: The Daf Yomi program 
and Yeshivas Chachmei Lublin.

START PRICE $200

שו”ת בית שלמה, לבוב תרמ”ט. 
  

 בדף הפורזץ חתימות רבינו, 
בדף השער חותמת רבינו 

כאב”ד גלינא, ובדפי הספר 
שתי הגהות חשובות בכתי”ק.  

   
 חותמות של בית עקד ספרים 

בישיבת חכמי לובלין.  
   

 רבי מאיר שפירא ]תרמ”ז-תרצ”ד[, 
רבה של לובלין – פארה של 

יהדות פולין. איש חי רב פעלים. 
גאון עצום שהקים עולה של 

תורה ביסוד ישיבת ‘חכמי לובלין’. 
רב בקהילות מפוארות בישראל, 

חסיד דבוק ברבותיו, מחנך, מלחין, 
ונואם בחסד. המהר”ם שפירא 

היה ממנהיגיה הגדולים של אגודת 
ישראל, ובמסגרת הכנסיה הגדולה 
העלה את רעיונו המופלא – לימוד 
‘דף-היומי’ שהתקבל בכל העולם 

היהודי. הוא אף כיהן לבקשת 
האדמו”ר מגור כחבר ה’סיים’ 

)הפרלמנט( הפולני. המהר”ם נפטר 
בקיצור ימים, בהיותו כבן 47 שנים 

בלבד, תקופה קצרה קודם לכן 
הוא ביטח את עצמו בביטוח חיים 

על סכום עתק, ובפטירתו ציווה 
לישיבתו את החיים בכך שדמי 

הביטוח כיסו את חובות הישיבה 
והיא יכלה להמשיך ולהתקיים.

פתיחה $200
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LOT# 72

SIGNATURE OF THE GAON RABBI MICHAEL DOV 
WEISSMANDL AS A YOUNG BOCHUR, TYRNAU 1920

חתימת הגאון הצדיק הרב מיכאל דוב 
ווייסמאנדל בבחרותו, טירנויא תר”ף.

Sefer “ya’arot devash” from 
rabbi Jonathan eybeschutz, 
second edition, rare edition, 
printed in Prague 1793-94. 
  
 Lacking title page, oth-
erwise in good condition, 
old damaged binding. 
  
 Signed on the inner binding “ 
Hashem gave me this Hakatan 
Michael Dov Weissmandl 
in the year 1920 Tyrnau”  
   
 Another signa-
ture underneath. 
  
 As the Rabbi was born in 
1904 this was signed by 
him when he was a young 
Bochur of around 16. 
  
 Hagaon Harav Michael Dov 
Weissmandl (1904-1958) 
dedicated heart and soul to 
rescue Jews from extermina-
tion by the Nazi persecutors. 
  
 Rabbi Michael Ber was born 
in Debrecen, Hungary to Yosef 
Weissmandl, a shochet. A few 
years later his family moved to 
Tyrnau (now Trnava, Slovakia). 
In 1931 he moved to Nitra to 
study under Rabbi Shmuel 
Dovid Ungar, whose daughter, 

Bracha Rachel, he married in 
1937. He was thus an oberland-
er (from the central highlands 
of Europe), a non-Hasidic Jew. 
  
  
 
 In October 1944, Harav 
Weissmandl and his family 
were captured and placed 
on a train headed to Aus-
chwitz, however he survived 
by escaping through a hole 
that he sawed in the train. 
Throughout the next months, 
he dispatched heartrending 
letters abroad describing the 
atrocities and mass murders 
taking place across Europe.

 Harav Weissmandl endeav-
ored to obtain funds to bribe 
the Germans into halting the 
deportations, although most 
of his appeals were tragically 
ignored. Harav Weissmandl 
blamed Zionist institutions 
for ignoring his pleas, and 
throughout the rest of his life, 
fervently opposed Zionism 
and the founding of the State 
of Israel. His chilling descrip-
tions of the Holocaust appear 
in his books Min Hameitzar 
and Karasi v’Ein Oneh.

START PRICE $1000

מהדורה נדירה. מספר “יערות 
דבש” לר’ יונתן אייבשיץ, פראג, 

תקנ”ג-נ”ד. עותק חסר שער. 
  
  

 ספר “יערות דבש” והוא 
תוכחת מוסר מה שדרש רבי 

יהונתן )אייבשיץ( מק”ק מיץ. 
  
  

 פראג, תקנ”ג, קכ”ז, 1 ד’; 
21 ס”מ. , מהדורה שניה. 

חסר שער, מלבד זה במצב 
טוב, כריכה ישנה פגומה. 

  
 בדף הפורזץ “חא”ב )=חנני אלהים 

בזה( ה”ק מיכאל דוב ווייסמאנדל 
שנת תר”ף לפ”ק טירנויא יצ”ו”  

   
 עוד חתימה ממנו. 

  
 הגאון הרב מיכאל בער נולד 

בשנת תרס”ד והיה בחור 
כבן 16 כשחתם פה. 

  
 הגאון המיוחד רבי מיכאל דוב 

ווייסמאנדל נולד בשנת תרס”ד 
בדעבערצין שבהונגריה לאביו ר’ 

ליוסף, שהיה שוחט. משפחתו 
עברה לעיר טירנוי )כיום טרנבה 

בסלובקיה(. למד בישיבות 
בעיר סערעד, ובגאלאנטה 

שבסלובקיה. כאשר עבר רבו, 
רבי שמואל דוד אונגר, לנייטרה, 

עבר לשם איתו. נישא לברכה 
רחל, בתו של הרב אונגר. 

  
 מסר נפשו להצלת עם ישראל 

ופעל גדולות ונצורות להצלת יהודי 
סלובקיה מציפורני החיה הנאצית, 
בין השנים תש”ב-תש”ה בראשית 

שנת תש”ה נתפס והובל לאושוויץ, 
אך הצליח לקפוץ מהרכבת 

ולהינצל, הוא לא נח ולא שקט 
והריץ מכתבים שותתי דם שנכתבו 

בדם לבו לתאר את הזוועות 
וההריגות ובניסיונות להשיג כספים 
לשחד את הגרמנים להפסיק את 
הגירושים. אך פעמים רבות ‘קרא 

ואין עונה’, הוא האשים את מוסדות 
הציונים שהתעלמו מקריאותיו 

ועד סוף ימיו התנגד התנגדות 
נמרצת לציונות ולהקמת מדינת 
ישראל. ראה בספרו הנורא ‘מן 

המיצר’ ובספר ‘קראתי ואין עונה’.

פתיחה $1000
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LOT# 73

DEDICATION OF THE AUTHOR THE 
GREAT GAON RABBI MEIR ARIK. TAL 

TORAH, VIENNA, 1921 - SINGLE EDITION
הקדשת המחבר הגאון האדיר רבי מאיר אריק. 

טל תורה, וינה תרפ”א – מהדורה יחידה.

Sefer Tal Torah by Rab-
bi Meir Arak. Only edi-
tion. Vienna 1921. 
  
 [1]. 60, 2-48 leaves. Extra title 
page on original wrapper. 
  
 Very good condi-
tion, new binding. 
  
 Front wrapper with 2 line 
manuscript dedication by 
the author to his friend Rabbi 
Yosef Baumgarten the Vienna 
Rosh Beth Din. Stamps of 
the recipient & his son Rabbi 
Shlomo Baumgarten. 
  
  
 
 The famous Gaon Rabbi Meir 
Arik (1855-1926), received 
Semicha from the Gaon Rabbi 
Yaakov Weidenfeld (Kochav 
M’Yaakov) and the Gaon 
Rabbi Sholom Mordechai 
Schwardron (MaHarShaM). 
Renowned as a great Gaon 
and Posek, he was one of 
the foremost Poskim of his 
time particularly in Galicia.

 He was revered by all his 
contemporaries, many of 
whom crowned him with glo-
rious accolades and titles. He 
served in numerous Rabbinical 
positions, most notably in But-
chash and Tarnow. Many Polish 
Torah scholars were his close 
disciples, including the re-
nowned Rabbi Meir Shapira of 
Lublin and the Kozhiglover Rav 
Rabbi Aryeh Zvi Frumer, the 
Dzikov Rebbe Yehuda Horwitz, 
Rabbi Meshulam Roth author 
of Kol Mevaser, Rabbi Reuven 

Margaliot and Rabbi Yehoshua 
Erenberg Rabbi of Tel Aviv.

 Author of Imrei Yosher, 
Minchas Pittim, Tal Torah 
and other notable Seforim. 

 Rabbi Meir Arik was a promi-
nent Chortkov Chassid, deeply 
attached with bonds of love, 
fear and submission to his 
teachers Rebbe David Moshe 
and Rebbe Yisrael of Chortkov. 
The leading Torah scholars of 
his generation greatly revered 
him. Rebbe Maharid of Belz 
declared: “After Maharsham 
[of Berezhany], we don’t 
do anything in our court 
without consulting R. Meir”. 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski 
praised him: “Such a R. Meir, 
we don’t have in Lithuania”.

 He passed away in his suk-
kah on the 16th of Tishrei.

  
 
 
 The Gaon Rabbi Yosef 
Baumgarten, Dayan & later Av 
Beit Din of the Schiff Shul of 
Vienna, was born in 1864 in 
Helishoya, and was a stu-
dent of the Chatam Sofer. 
He was the son-in-law of 
Rabbi Shalom Dov Ber Stern of 
Szerdahely. Published articles 
in ‘Tel Talpiot’, died in 1933. 

  Stamps of his son of 
Rabbi Shlomo Baumgar-
ten of Vienna-London.

START PRICE $250

ספר טל תורה, כולל הגהות, 
הערות וביאורים על ש”ס בבלי 

וירושלמי, מאת רבי מאיר 
אריק אב”ד בוטשטש.  

  
  
  

 וינה, תרפ”א. מהדורה ראשונה.  
  
  

 ]1[, ס; ב-מח דף. עוד שער 
על המעטפת המקורית. 

  
 מצב טוב מאוד. כריכה חדשה. 

  
 על המעטפת הקדמית הקדשת 

המחבר לידידו הגאון הרב 
יוסף בוימגארטען ראב”ד ווינא. 

חותמות המקבל ובנו הגאון 
הרב שלמה מוינא-לונדון. 

  
 הגאון הנודע רבי מאיר אריק 

- )תרט”ו -תרפ”ו(, מגדולי גאוני 
גאליציה ונחשב לאחד מגדולי 

הפוסקים בתקופתו. כיהן כאב”ד 
יאזלוביץ, בוטשאטש וטורנא. 

תלמיד הגאון רבי יעקב מהרימלוב 
ותלמיד המהרש”ם, נסמך להוראה 
מהמהרש”ם ומרבו המובהק בעל 

‘כוכב מיעקב. משנת תרמ”ה 
כיהן כאב”ד יאזלוביץ על מקום 

מורו ורבו המהרש”ם שעבר 
לבערזאן. משנת תרע”ב אב”ד 
בוטשאטש )בוצ’ץ’(. במלחמת 
העולם הראשונה ברח לוינה, 

ועסק שם בתורה עם רעו הגדול 
הגאון רבי יוסף ענגל. לאחר 

המלחמה שב לפולין ונתמנה 
לאב”ד טורנא )טרנוב(.  

  
 רבים מגאוני פולין היו מתלמידיו 

המובהקים, כשהמפורסמים שבהם 
הנם רבי מאיר שפירא מלובלין ורבי 
אריה צבי פרומר הגאון מקוזיגלוב, 

רבי יהודה הורביץ האדמו”ר 
מדזיקוב, רבי משולם ראטה בעל 
“קול מבשר”, רבי ראובן מרגליות 

ורבי יהושע ארנברג אב”ד תל 
אביב. וכל בני דורו העריצוהו עד 
מאוד, רבים מהם אף הכתירוהו 

בתארים גדולים ונשגבים.  
  

 רבי מאיר אריק היה מגדולי 
חסידי טשורטקוב, מקושר 

בלב ונפש, בעבותות אהבה, 
יראה והכנעה, לרבותיו הגדולים 
האדמו”רים רבי דוד משה ורבי 

ישראל מטשורטקוב. גדולי דורו 
העריצו אותו ביותר. האדמו”ר 
מהרי”ד מבעלזא ] אליו שלח 

פתקאות[ אמר עליו: “אחרי 
מהרש”ם ]מבערזאן[ אין עושים 
בחצר אצלנו דבר מבלי לשאול 
את רבי מאיר”. הגאון רבי חיים 
עוזר גרודז’ינסקי התבטא עליו: 
“כזה ר’ מאיר אין לנו בליטא”.  

  
 נפטר בסוכתו בליל 

ט”ו תשרי תרפ”ו.  
  

 הדפיס ספרים רבים אך רוב 
כתבי ידו נאבדו בעת בריחתו 

לוינה במלחמת העולם הראשונה 
מספריו: “שיירי טהרה” על 

משניות סדר טהרות; “מנחת 
קנאות” על מסכת סוטה; “מנחת 

פתים” על שו”ע יורה דעה ואבן 
העזר; ספר “טל תורה”; שו”ת 

“אמרי יושר”; ועוד ספרים .  
  
  

 הגאון הרב יוסף בוימגארטן 
דיין ואח’’כ ראב”ד קהל שיף 

-שוהל בוינה, נולד בשנת תרכ”ד 
בהעלישוי, והיה תלמיד בעל 

החתן סופר. היה חתן רבי שלום 
דב בער שטרן מסערדאהעל. 

פרסם מאמרים ב’תל תלפיות’ 
נפטר בשנת תרצ”ג.  

  
  

 בנו הרב שלמה בוימגארטען 
אב’’ד ‘תורת עץ חיים’ בלונדון.

פתיחה $250
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LOT# 74

SIGNATURE OF THE GAON RABBI MEIR DON 
PLOTZKY THE ‘KLEI CHEMDA’- STAMP OF 
REBBI YEHOSHUA HESCHEL EICHENSTEIN 

OF ZHIDICHOV-CHODOROV CHICAGO.
חתימת הגאון הרב מאיד דן פלאצקי אב”ד דווארט 

בעל ה'כלי חמדה' -חותמת האדמ”ר רבי יהושע 
העשיל אייכנשטיין מזידיטשוב – חודרוב ושיקגו

Sefer Leshon Zahav Part 
2. By Rabbi David Tevele 
HaKohen Schiff, rabbi of 
London and England 
  
 First edition, Offenbach 1822.  
  
 Signed on page 1 by the 
famous Gaon Rabbi Meir Don 
Plotzky (1866-1928) was born 
in Kutna to his father R’ Chaim 
Yitzchok and studied under 
Rabbi Chaim Elazar Waks of 
Kalish and his son-in-law Rabbi 
Yisrael Yehoshua of Kutna, and 
also under the Avnei Nezer of 
Sochatchov. He was a staunch 
adherent of the Rebbes of Ger. 
  
 He was very active in the 
exposure of the fraudulent Tal-
mud Yerushalmi on Seder Kad-
shim. This fraud initially misled 
many rabbinic leaders, but 
the scam was later revealed, 
inter alia, after Rabbi Meir Dan 
published the work called 
Sha’alu Shlom Yerushalayim in 
which he proved the fraud.  
  
 Rabbi of Warta and Rosh Ye-
shiva at the Mesifta in Warsaw 
and leading Polish rabbinical 
figure. Author of Chemdas 

Yisrael and Klei Chemda 
and other rabbinic works. 
  
 Stamp of the Admo”r 
Rebbi Yehoshua Heschel 
Eichenstein of Zhidi-
chov-Chodorov Chicago. 
  
 Rabbi David Tevele HaKohen 
Schiff was a disciple of the 
author of Pnei Yehoshua, the 
rabbi of Frankfurt. He served 
as dayan in Frankfurt, and from 
1765 served as chief rabbi in 
London. He was a prominent 
Torah scholar and rabbi of 
his generation and was very 
active in promoting Torah and 
Torah awareness. He held 
halachic correspondence with 
the author of Noda B’Yehuda, 
and with his colleague Rabbi 
Natan Maas of Frankfurt who 
counseled with him in their 
prolific correspondence. 
The book was printed soon 
after the author’s passing, by 
his nephew, Rabbi Gavri-
el Adler who included an 
introduction with the author’s 
biography. Rabbi Adler also 
added Kanfei Nesharim with 
novellae by his relatives, 
rabbis of the Adler family.

START PRICE $200

ספר לשון זהב ח”ב, 
אפענבאך תקפ”ב 

  
  

 מהדורה ראשונה - ספר לשון 
זהב. חלק שני, מהגאון רבי דוד 
טעבלי הכהן שיף אב”ד לונדון,  

  
  

 בדף א חתימת הגאון הרב מאיר 
דן פלאצקי אב”ד דווארט בעל 
ה’כלי חמדה’ “מאיר דן בן ח”י 
פלאצקער אבד”ק דוואהרט”  

  
  
  

 הגאון המפורסם רבי מאיר דן 
פלוצקי נולד בשנת תרכ”ו בעיר 

קוטנא לאביו ר’ חיים יצחק 
שנמנה על חסידי הרה”ק ר’ חנוך 

העניך מאלכסנדר. כבר מגיל 
צעיר ניכרו כשרונותיו והתמדתו. 

בילדותו נשלח ללמוד אצל הגה”ק 
ר’ חיים אלעזר וואקס אב”ד 
קאליש. אחרי שנתיים שלחו 
רבי חיים אלעזר ללמוד אצל 

חותנו, הגה”ק רבי ישראל יהושע 
מקוטנא. במחיצתו למד כשנתיים 

ולאחריהם עבר ללמוד בסוכטשוב 
אצל הרה”ק בעל ה’אבני נזר’.  

  
 בשנת תרמ”ב נשא אישה 

בעיר דווארט. הורי אשתו קנו 
עבורו ספרייה גדולה ופרנסו את 
הזוג במשך עשר שנים רצופות. 

בתקופה זו נסע הרבה להסתופף 
בצל אדמו”יר גור הרה”ק בעל 

ה’שפת אמת’ ובנו ה’אמרי אמת’. 
פעל רבות לחשיפת זיופו של 

התלמוד ירושלמי על סדר קדשים. 
זיוף שהטעה בתחילה רבים מגדולי 

הדור, אולם בהמשך נתגלתה 

התרמית, בין היתר לאחר שרבי 
מאיר דן פרסם חיבור בשם ‘שאלו 
שלום ירושלים’ בו הוכיח את הזיוף 

  
 בשנת תרנ”א החל לכהן 

כרבה של העיר דווארט עד 
לפטירתו בו’ ניסן תרפ”ח 

בוורשה. חיבורו הנפלא ‘כלי 
חמדה’ עה”ת התפרסם ביותר 

וזכה לתפוצה נרחבת.  
  
  

 חותמת האדמ”ר רבי יהושע 
העשיל אייכנשטיין ]נולד בשנת 

תרמ”ב בערך[, מילא את מקום 
אביו כאב”ד ואדמו”ר מחודרוב, 

היגר לארצות הברית בשנת 
תרפ”ד, והתיישב בשיקגו, והיה 

האדמו”ר הראשון בשיקגו . 
  
  

 הגאון רבי דוד טעבלי שיף 
)נפטר בכ”ג בכסלו תקנ”ב( היה 

הרב הראשי לאנגליא. נולד 
בפרנקפורט דמיין לר’ שלמה 

)זלמן( שיף, בן למשפחה נודעת 
בפרנקפורט. בצעירותו למד 

אצל הפני יהושע ונסמך לרבנות 
על ידו. נשא את בריינלה בת 

ר’ אייזיק זינצהיים )אחיו של רבי 
לייב זינצהיים מוורמס(, ושימש 
שם במשך תקופה כראש בית 

המדרש. אחרי תקופה עבר לעיר 
מולדתו פרנקפורט, בה מונה לדיין. 

בפרנקפורט למד אצלו הגאון 
רבי נתן אדלר. הוא שימש כמגיד 
בווינה. בשנת תקכ”ו מונה כרבה 
של הקהילה היהודית בלונדון, על 

מקומו של רבי צבי הירש לעווין, 
על ידי קהילת בית הכנסת הגדול 
בלונדון. נפטר בכ”ג בכסלו תקנ”ב.

פתיחה $200
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LOT# 75

SIGNATURE & STAMP OF THE GAON RABBI YAAKOV ZVI WALDMAN 
OF BORSA- & RABBI AVRAHAM ELIMELECH WALDMAN OF BARDEJOV.

חתימה וחותמת הגה”ק ר' יעקב צבי וואלדמאן אב”ד בארשא 
ונכדו רבי אלעזר אלימלך וואלדמן מבארדיוב

Sefer ‘Moda’ah VeOne, Lem-
berg, 1798. Lacking title page.  
  
 Signature & stamp of the 
holy Gaon Rabbi Yaakov Zvi 
Waldman of Borsa, one of the 
greatest disciples of Marana 
the Divrei Chaim of Sanz 
  
 And of his Grandson the 
Tzaddik Rav Avraham Elimel-
ech Waldman of Bardejov, 
(son of Rabbi Yisroel Shimon 
who was the the son-in-
law of the son of Maran the 
Bnei Yissachar of Dinov and 
grandson of the Tzaddikim 
of Lublin and Ziditchov.) the 
son-in-law of the Tzaddik Rav 

Rabbi Meshulam Zusha Frankel 
of Belz, Opatow and Lizhensk. 
  
 

 The holy Tzaddik & Gaon Rab-
bi Yaakov Zvi Hirsch Waldman 
the Rav of Borsa, author of Zvi 
Tifara and Zvi VeChamid. A 
great Gaon in Torah and Yirah. 
Was a leading disciple of Ma-
rana of Sanz, adopting his cus-
toms and Chumros. The sign-
ing of his Tena’im took place 
at the holy Rav Rabbi Asher 
of Ropshitz and the Shetar 
Tena’im was signed by Marana 
of Sanz and the holy Rav Rabbi 
Menachem Mendel of Glagov.

START PRICE $180

ספר ‘מודעא ואונס’ . לעמברג 
תקנ”ח, חסר שער. 

  
 חתימה וחותמת הגאון הקדוש 

רבי יעקב צבי וואלדמאן מבארשא, 
מגדולי תלמידי מרנא הדברי חיים 

מצאנז, ונכדו אחריו הרה”צ רבי 
אלעזר אלימלך וואלדמן מבארדיוב 

)בנו של רבי ישראל שמעון שהיה 
חתן בנו של מרן הבני יששכר 
מדינוב ונכד הצדיקים מלובלין 
ומזידיטשויב(, חתן הרה”צ רבי 
משולם זושא פרענקל מגזע 

בית בעלזא אפטא וליזענסק. 
  
  

 
 הגאון הצדיק רבי יעקב צבי 

הערש וואלדמאן רבה של בארשא 
המעטירה, מחבר הספרים ‘צבי 
תפארה’ ו’צבי וחמיד’. גאון עצום 

בתורה וביראה. מגדולי חשובי 
תלמידי מרנא מצאנז, המשיך כל 

מנהגיו, חומרותיו ומאבקי הדת של 
רבו הגדול. שמחת התנאים שלו 
התקיימה אצל הרה”ק רבי אשר 
מראפשיץ כשעל שטר התנאים 

חתומים מרנא מצאנז והרה”ק 
רבי מנחם מענדל מגלאגוב. מבין 

נכדיו אחריו משפחות חשובות של 
רבנים מפוארים בכרם בית ישראל.

פתיחה $180
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LOT# 76

SEFER MINCHAT COHEN, MUNKATCH, 1885. STAMP 
OF THE PUBLISHER RABBI DAVID LEIB SALTZER

מנחת כהן, מונקאטש, תרמ”ה. חותמת 
המו”ל הרב דוד ליב זאלצער

1. Sefer Minchat Cohen, first 
edition Munkatch, 1885. 
  
 Hungarian stamp of Rabbi 
David Yehuda Leib Saltzer who 
was the son in law of the au-
thor & published this volume.  
  
 Hwas born in 1848 , broth-
er-in-law of Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld and 
son-in-law of Rabbi Da-
vid Katz of Mattersdorf.  
 
 
 
 He was a close disciple of 

the Gaon the ‘Csav Sofer’ 
& also studied under the 
Gaon Rabbi Avraham Shag in 
Kobersdorf, & the Gaon Rabbi 
Yehuda Assad in Serdahely.

 Rabbi of Tevel, Batorkeszi and 
Humene where he died in 1919.

 
 Hungarian stamp of Kal-
man Goldberger.

 2. Sefer Kol Sofer, Munkatch 
1881. By Rabbi Chaim Sofer.

 Last page damaged.

START PRICE $50

1. ספר מנחת כהן - חידושים 
על כל סדר וסדר שבחמישה 

חומשי תורה, מאת הגאון רבי דוד 
הכהן כ”ץ אב”ד מאטסדורף.  

  
 מונקאטש, תרמ”ה. מהדורה 
ראשונה. דפוס פנחס בלייער. 

  
 בתחילת הספר הסכמת רבי 

שמחה בונם סופר ה”שבט 
סופר”, בן ה”כתב סופר”.  

  
 הגאון המחבר רבי דוד בן 

צבי הירש הכהן כ”ץ, רבה של 
מטרסדורף, תלמיד ה”חתם 

סופר”. ה”שבט סופר” בהקדמתו 
מכנהו “המאור הגדול”. בתחילת 

הספר ברכות מאת המחבר 
למשפחתו, ולגיסו הגדול רבי 

יוסף חיים זוננפלד “אבן הזוהר 
בקרתא קדישא דירושלים...”.  

  
 )1(, נז דף.  

  
 ספר לא מצוי.  

   
 חותמת בלועזית של חתן 

המחבר ומו”ל הספר הרב דוד 
ליב זאלצער אב”ד באטורקעס. 

  
  

 הגאון ר’ דוד יהודה לייב זאלצער 
נולד בשנת תר”ח לאביו הרבני 

ר’ שלמה שהיה חותנו של הגה”ק 
ר’ יוסף חיים זאנענפעלד. תלמיד 
חביב וקרוב אל רבו מרן הכתב 

סופר, למד גם אצל רבי אברהם 
שאג אב’’ד קאבערסדארף, רבי 

יהודה אסאד אב’’ד סערדאהעל. 
  

 נשא את בת הגאון ר’ דוד 
כ”ץ אב”ד מאטערסדארף. 

בשנת תרל”ט התמנה לאב”ד 
טעוויל, ולאחמ”כ שימש כאב”ד 

באטורקעז. ואחמ”כ שימש 
ברבנות העיר הומענע עד 

לפטירתו בכ”ט אדר תרע”ט. 
  

 מיו”ח: חתניו הגאון ר’ אשר אנשיל 
יונגרייז אב”ד טשענגער, והגאון ר’ 
יואב אדלער אב”ד האנאשאוויטץ. 

  
 חותמת בלועזית: קלמן 

גאלדבערגער. 
  

 2. ספר קול סופר, חידושים 
על המשניות ]זרעים, מועד 

ונשים[, מאת הגאון רבי חיים 
סופר. מונקאטש, תרמ”א. 

  
  

 דף האחרון פגום.

פתיחה $50
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LOT# 77

SIGNATURE OF RABBI ZECHARYA SHAPIRA OF VRUNOV, STAMP OF RABBI 
YEHUDA SEGAL ROSNER OF SZEKELYHID. SHU”T HA’RAMA, AMSTERDAM 1711

חתימת הג' ר' זכריה שפירא אב”ד ווראנוב, חותמת הג' ר' יהודה סג”ל 
ראזנער אב”ד סעקעליהיד. שו”ת הרמ”א. אמשטרדם תע”א.

Sefer Shu”t Ha’Rama, 
By Rabbi Moshe Isser-
les, Amsterdam 1711.  
  
 Responsa of the Rema, 
With Approbation by 
the Chacham Tzvi 
  
  
  
  
 Signature of Rabbi Zecharya 
Shapira (1819-1893) was a 
prestigious Hungarian rabbi. 
He was the rabbi of Dorog 
and then Vrunov (Otzar 
HaRabbanim 5585). (He was 
one of the signatories at the 
Mihalovitz conference of 1866). 
Disciple of the Divrei Hayim 
of Sanz, who recommend-
ed the Dorog community 
to appoint him as Rabbi.  
  
  
 His Torah thoughts were 
printed in “Even Nezer” 
together with the ‘Talilei 
Sheina” (Varnov, 1930), there, 
in a letter from Rabbi Shalom 
Sofer, there is information 
regarding his biography and 
greatness .He is mentioned in 
the Shu”t Maharam Schick a 

number of times, in Shu”t She-
vet Sofer, and Rabbi Yitzchak 
Shmelkes’ “Beit Yitzchak. 
The work of his disciple, 
Rabbi Yehudah Greenwald, 
“Yavo Chaim” (Weizen, 1917) 
quotes one of his responses 
  
  
 Stamp of the Holy Gaon Rab-
bi Yehuda Segal Rosner (1879-
1944) one of the most import-
ant rabbis of Hungary in the 
generation before the terrible 
Holocaust. Served as Av Beis 
Din of Tshap and Szekelyhid 
(a position which he held for 
approx. thirty nine years). In 
Szekelyhud, he was also Rosh 
Yeshiva of the yeshiva that was 
one of the most important 
yeshivas in Hungary. Rabbi 
Yehuda was close to the Ad-
morim of Satmar. He perished 
in Auschwitz on Yom Tov Ris-
hon of Shavuos. Authored the 
compositions ‘Imrei Yehuda’ 
on the Torah, Shas and Shut.  
  
  
  
 Very good condition, light 
stains & water stains. Sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $180

ספר שאלות ותשובות מרבינו 
משה איסרלש – שו”ת הרמ”א. 

אמשטרדם, תע”א. 
  
  

 מהדורה זו יצאה לאור ע”י חתן 
ה”חכם צבי”, רבי אריה ליב ]לימים, 
רבה של אמשטרדם[. עם הסכמת 

חותנו ה”חכם צבי” )המזכיר את 
חתנו זה בתארים מופלגים: “...

נדבה רוחו של חתני היניק וחכים, 
האלוף המרומם, התורני אברך 

בנן של קדושים מהר”ר אריה ליב 
בהגאון הגדול מהר”ר שאול ז”ל 
שהיה אב”ד ור”מ בק”ק בריסק 

דליטא ובק”ק קראקא והגליל, 
מטרופולין של מדינת פולין...”. 

  
 בשער חתימת הגאון רבי זכריה 

שפירא )תקע”ט-תרנ”ג, אוצר 
הרבנים 5885(, מרבני הונגריה, 
אב”ד דאראג, ווראנוב. )חתום 
באסיפת מיהאלאוויטץ משנת 
תרכ”ו(. תלמיד ה”דברי חיים” 

מצאנז, שהמליץ לק”ק דאראג 
לקחתו לרב. תשובות אליו בשו”ת 

מהר”ם שיק ובשו”ת בית יצחק. 
חידושיו בספר “אבן נזר” )ווראנוב 
תר”ץ( ושם במכתב מרבי שלום 

סופר מובא תולדותיו וגדלותו. 
בספר יבא חיים לתלמידו רבי 
יהודה גרינוואלד )וויצן, תרע”ז( 

מובאת תשובה ממנו. 
  
  

 חותמת הגאון רבי יהודה סג”ל 
ראזנער )תרל”ט - תש”ד( אב”ד 

סעקלעהיד וטשאפ, מחשובי 
רבני הונגריה טרם עלות הכורת 
על יהודי אירופה בשואה. עמד 

בראשות ישיבה אותה הקים בעירו 
סעקלעהיד, שהייתה אחת הישיבות 
הגדולות והחשובות בהונגריה. היה 

מקורב לאדמו”רי בית סאטמאר. 
נהרג על קידוש ה’ ביו”ט ראשון 
של שבועות תש”ד במשרפות 

באושוויץ הי”ד. בעל מחבר “אמרי 
יהודה” - על התורה ש”ס ושו”ת. 

.אחד מתלמידיו היה הרה”ק 
רבי אברהם יצחק הכהן קאהן 

מייסד חסידות ‘תולדות אהרן’.  
  
  
  
  

 מצב טוב מאוד, כתמים 
וכתמי מים קלים, כריכת 

עור מלא מפוארת.

פתיחה $180
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LOT# 78

SIGNATURE & WRITING OF RABBI YECHIEL 
MICHAL HACOHEN FRIED OF BALMAZUJVAROS.

חתימה וכתי”ק הגה''ק ר' יחיאל מיכל הכהן פריעד 
אב''ד באלמאש-אויוואראש בעל 'תורת יפה'.

Sefer Chasdei Avos, by 
the Famous Rabbi Yehuda 
Greenwald Rabbi of Satmar. 
List of subscribers at end. 
  
 Signature & writing in the holy 
hand of Rabbi Yechiel Michal 
HaCohen Fried Av Beth Din, of 
Balmazujvaros, who received it 
from his son R’ Oizer Hacohen. 
  
  
 
 
 
 
 

 
 Harav Yechiel Mechel 
Hakohen Fried (1880-1940) 
Av Beis Din of Ivaresh and 
author of Toras Yaffa. He was 
a disciple of his father, the 
Pnei Meivin, and also stud-
ied by the Arugas Habosem. 
Following his father’s passing 
in 1917, Harav Yechiel Mechel 
succeeded him as Rav and 
Av Beis Din in Balmazujvaros 
where he stood at the helm 
of the Yeshivah for twen-
ty-seven years until the Nazis’ 
rise to power in Hungary.

START PRICE $200

ספר חסדי אבות על פרקי אבות 
מהגה”ק הרב יהודא גרינוואלד 
אב”ד סאטמאר. סעיני תרפ”ה. 
רשימת חותמים בסוף הספר. 

  
 על השער ובדף הראשון כתב 
וחתימת הגה’’ק ר’ יחיאל מיכל 

הכהן פריעד אב’’ד באלמאש-
אויוואראש בעל ‘תורת יפה’ בן 
הגה’’ק ר’ נתנאל הכהן אב’’ד 
שם בעל ‘פני מבין’, שכותב כי 
קיבל הספר מבנו הר”ר עוזר. 

  
  
 

 
 
 
 
 

 קיבל תורה מאביו הגדול בעל 
‘פני מבין’ וכן מהגאונים בעל 

‘יד רמה’ ובעל ‘ערוגת הבושם’. 
לאחר פטירת אביו בשנת תרע”ו 

מילא את מקומו ברבנות העיר 
והנהגת הישיבה במשך ז”ך שנים.

 
 כתב יפה וברור, מצב טוב.

פתיחה $200
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LOT# 79

SIGNATURES OF RABBI YEKUTIEL YEHUDA 
ROSENBERGER RABBI OF DIERESH

חתימות הג' ר' יקותיאל יהודא ראזענבערגער 
אב”ד דיערעש בעל תורת יקותיאל

Sefer Chayei Aryeh, 
Krakow 1890. 
  
 Signed twice by Rabbi 
Yekutiel Yehuda Rosen-
berger Rabbi of Dieresh  
  
 Rabbi Yekuteil Yehuda 
Rosenberger [1885-1944] 
was a Dayan and Rabbi in 
 [Marmarush, Hungary] דעירעש
from 1907. He authored Torat 
Yekutiel. He held halachic cor-
respondence with his teachers 
and leaders of the genera-
tion - authors of the Arugat 
HaBosem, Atzei Chaim and 
Divrei Yoel (Satmar). He was 
killed in the Holocaust Hy’’d. 

  
 See Hebrew description 
for a longer biography. 
  
 Rabbi Chaim Arye Leibish 
HaLevi Horovitz Rabbi Krakow 
[1851-1904]. Son of Rabbi 
Shaul HaLevi Rabbi of Tys-
menytsya, and disciple of his 
grandfather Rabbi Meshulam 
Yessachar HaLevi Av Beis Din 
of Stanislov author of Sefer 
‘Bar Livai’. Served as Av Beis 
Din of Zholkova from 1881, 
and as Dayan in Krakow since 
1885 and as Rav and Av Beis 
Din of Krakow since 1900. 
Authored Sefer ‘Chayei Aryeh’.

START PRICE $200

ספר חיי אריה ב”ח קראקא תר”ן, 
מהרב חיים אריה ליבש הלוי הורוויץ. 

  
 על השער הראשות שתי 

חתימות הגאון הרב יקותיאל יהודה 
ראזענבערגער, נולד בסביבות שנת 
תרמ”ה בדיערעש לאביו הרב פרץ, 

שהיה מו”צ בקהילת דיערעש ותלמיד 
מובהק של ה”ייטב לב” אב”ד סיגעט, 

ולאימו מרת חיה בילא. בצעירותו למד 
אצל אב”ד לאפוש, ואחר כך למד 

בישיבת חוסט בראשות הרב משה 
גרינוואלד אב”ד חוסט בעל “ערוגת 

הבושם”. למד בישיבה בהתמדה, 
למרות שהיה מעונה וחלוש מחוסר 

מזון. נשא לאשה את הרבנית הצדקת 
מרת )חנטשא( חנה בת הרב מנשה 
גולדברג בן האדמו”ר מנאנאש רבי 

ברוך גולדברג, בן האדמו”ר הראשון 
מראצפערד רבי זאב גולדברג. נולדו 

להם ארבע בנים: אברהם ברוך )לימים 
אב”ד גמזו(, חיים, יום טוב ליפא ופרץ.  

  
  

 לאחר חתונתו, בעודו צעיר, קיבל 
היתר הוראה מרבו, שהעיד על גדולת 
תלמידו כי “הוא מלא וגדוש בבקיאות 
בהלכות ובהוראת איסור והיתר מתום 

ומסיק שמעתתא אליבא דהלכתא, 
ידע למשקל ולמטרי ולברר ספיקא 

דדינא ממקורו עד הפוסקים האחרונים, 
וסברתו סברא ישרה, קולע אל השערה 

ולא יחטיא המטרה”. היה סמוך על 
שולחן חותנו בסטרופקוב במשך 

שנתיים, ועלה במעלות התורה והיראה, 
בהרחבת הדעת. נודע כרב חסיד 

מפורסם, תלמיד חכם גדול ומופלג, בקי 
בש”ס ופוסקים, ראשונים ואחרונים.  

  
 כיהן בתחילה כדומ”צ בקהילת מ’ 
וואשארהעלי. לפני מלחמת העולם 
הראשונה נאלץ לעזוב את מקומו 

וחזר לעייירת הולדתו, דיערעש, שם 
עמד בראש ישיבה והשפיע מכל דרכיו 
בתורה ויראה לתלמידים רבים והגונים. 

הוא למד ולימד בהתמדה עצומה, 
מתוך דחק ועוני, ומתוך מחלות שונות 

וייסורים, מהם סבל בכל גופו מימי 
נעוריו. תפילותיו היו בדמעות שליש 

ובהתלהבות עצומה. מעבר לכל שאר 
השיעורים שלמד, למד בכל יום שבעה 

דפי גמרא וסיים את הש”ס בכל שנה, 
עד לזקנותו. התנהג בחסידות ופרישות, 

היה דבוק ברבותיו בכל לב ונפש 
ודבק בדרכי חסידים ואנשי מעשה, 

בהם רבו האדמו”ר משינאווא- צאנז, 
רבי משה הלברשטאם, האדמו”ר 
מבעלזא מרן רבי ישכר דוב רוקח 
והאדמו”ר מסיגעט, רבי חיים צבי 

טייטלבוים בעל “עצי חיים”.  
  

 הרב יקותיאל יהודה פעל “להראות כי 
דרכי צדיקים וחסידים כולם בדקדוק 
וממוצא קדוש יהלכון ומכוונים גם על 

פי התורה הנגלה המסורה לנו”. הקפיד 
שלא לשנות ממנהגי ישראל, והזכיר 
מספר פעמים בספריו את תשובת 

הרשב”א שכתב שכל מנהגי ישראל יש 
להם יסוד דור אחר דור עד משה רבינו 

עליו השלום. עוד מימי בחרותו כתב 
חידושי תורה רבים. בין חידושיו ניתן 

למצוא תשובות רבות על ארבעת חלקי 
השולחן ערוך, חידושי סוגיות, חידושי 

אגדות ועוד, ופלפל רבות עם גדולי דורו.  
  

 אף שהיה כבן עשרים ושלש כשעמד 
להוציא לאור את המהדורה הראשונה 

של ספרו “תורת יקותיאל”, הוא זכה 
להסכמות נלהבות של גדולי דורו. עם 

תחילת הדפסת הספר, פרצה מלחמת 
העולם הראשונה והמדפיס גויס לצבא. 
הדבר עיכב את הדפסת הספר במשך 

שבע שנים, ובסוף יצא הספר לאור 
אצל מדפיס אחר בשנת תר”פ.  

  
 בתקופת מלחמת העולם השנייה, 

כשהגרמנים הלכו והתעצמו, 
האנטישמיות התגברה ורבו הצרות 
והגזירות על עם ישראל, כאב את 

כאבם של היהודים השבויים והנרדפים 
והיה מתפלל בבכיות ובהתעוררות 

לעורר רחמי שמים. בכל יום גמר ספר 
תהלים בהשתפכות הנפש ועורר את 

שומעי דרשותיו לשוב בתשובה.  
  

 בקיץ תש”א , אחרי תחילת 
המלחמה של גרמניה נגד ברית-

המועצות, גורשו גם יהודי טרנסילוניה 
הדרומית, על פי פקודת יון אנטונסקו, 

מכפרים ומעיירות. הגירוש  
  

 הוצא לפועל בידי השלטונות בלי 

תוכנית וסדר, והסב סבל רב ליהודים. 
יהודי דיערדעש גורשו לעיר המחוז 

טורדה, במהלך הגירוש התברר כי העיר 
טורדה, ומרכזים עירוניים נוספים אינם 

מתאימים לקליטת יהודי המחוז. לכן 
הקימו השלטונות בסוף 1941 ובתחילת 
1942 מעין גטאות משניים וריכזו בהם 

את היהודים. בעקבות הגירוש התרוששו 
היהודים מיידית, ושכניהם הרומניים, 

ההונגריים והגרמנים שדדו את רכושם. 
באותם ימי צרות וסבל חיזק הרב 

יקותיאל יהודה רוזנברג חיזק את שומעיו 
שלא לאבד תקווה, ולקוות לישועת ה’.  

  
 בסמוך לכניעת רומניה לצבא האדום, 

חצה הצבא ההונגרי את הגבול 
והשתלט על רצועה לאורך הגבול 

הצפוני של טרנסילוניה הדרומית, באלול 
תש”ד )ראשית 09.1944(, רוב היהודים 

נמלטו משם. הצבא ההונגרי צר גם 
על העיר טורדה והפגיז אותה. הרב 
ומשפחתו ברחו מהעיר. בדרך חש 

הרב ברע ונפטר בי”ז באלול תש”ד, 
בהיותו כבן חמישים ותשע. במסירות 
נפש הובא הרב לקבר ישראל, תחת 

הפגזה. לאחר זמן הוקמו על קברו 
בבית החיים בטורדה מצבה ואוהל.  

  
 בתקופת הכיבוש הקצרה, שארכה 
כמה שבועות, גזרו שלטונות הצבא 

ההונגרי על היהודים לשאת טלאי 
צהוב, החלו בהכנות להפעלת 

חוקי הגזע שנהגו בהונגריה, עצרו 
יהודים, דנו רבים למוות וביצעו 

רציחות בהיקף רחב. לאחר כחודש 
שחרר הצבא הרומני את האזור.  

  
  

  רבי אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ 
]תרי”א-תרס”ה, 1851-1904[, בן רבי 
שאול הלוי אב”ד טיסמניץ ותלמיד 

סבו רבי משולם יששכר הלוי אב”ד 
סטאניסלאב מחבר ספר “בר ליוואי”. 
כיהן כאב”ד זאלקווא משנת תרמ”א 

)1881(, כמו”צ בקראקא משנת 
תרמ”ה )1885( וכרב ואב”ד קראקא 

משנת תר”ס )1900(. מחבר ספר 
“חיי אריה” הכולל שו”ת, חידושי 

הלכות וביאורי סוגיות הש”ס.

פתיחה $200



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 83Sep 12

LOT# 80

TOV YIGAL, STAMP OF THE AUTHOR RABBI YISSACHAR 
SHLOMO TEICHTAL 1926. UNCUT COPY, ORIGINAL WRAPPERS

ספר טוב יגאל בחותמת המחבר רבי ישכר שלמה טייכטהאל. 
עותק לא חתוך עם המעטפת, דפו”ר תרפ”ו.

Sefer Tov Yigal, with drashot 
and shut on Mishnah Sachir, 
by the Gaon Rabbi Yissachar 
Shlomo Teichtal, Av Beit Din 
of Piešťany. At the end is a 
sermon called Siach Yitzhak 
(separate title page), from 
his close friend Rabbi Yitzhak 
Weiss, Ra’avad of Werba.  
  
 First edition, Bardejov -Slo-
vakia, 1926. 43, 26 leaves.  
  
  
 Recto of title page has the 
author’s stamp : “Yissachar 
Shlomo Teichtal,  Ra’avad 
of Piešťan & Rabbi of Ke-
stalan & its environs.”  
  
 Very good condition, 
Uncut copy in it’s origi-
nal printed wrappers. 
  
 Rabbi Issachar Shlomo Te-
itchtel hy”d (1885-1945) was 
the son of Yitzhak and author 
of the Mishnah Sachir and the 
book Em HaBanim Seme-
cha. He was a student in the 
Pressburg yeshiva and under 
the Arugas HaBosem of Khust 
and others. He served as rabbi 
and rosh yeshiva, a dayan and 
teacher in the small Jewish 
community of the resort town 
of Pitshiyan, in the Nietra 
district of western Slovakia.  

  
 Until the Shoah he, like most 
of Hungarian Jewry, held 
strong anti-Zionist views. He 
was close to the Admor the 
Minchas Eliezer of Munkatch, 
who was among the stron-
gest opponents of Zionism. 
The events of the Shoah 
caused him to re-evaluate his 
worldview. He began to study 
deeply the sugiyot related to 
exile and the geulah, redemp-
tion either through nature or 
Hashem, Yishuv of the Land of 
Israel, and the relationship to 
those who built it while not 
following commandments. 
As a result of these searches 
he changed his perspective 
and began to support Zionism 
and immigration to Israel.  
  
 He wrote about this in the 
book Em HaBanim Seme-
cha, which has since served 
as one of the foundational 
works of religious Zionism. 
He wrote most of the work 
while in an attic in the home 
he used to hide from the 
Nazis. He cited hundreds 
of sources from memory. 
The book was published in 
Budapest in 1943. He was 
murdered in 1945 and there 
are a few versions of how 
and when that took place.

START PRICE $150

ספר טוב יגאל, דרשות ושו”ת 
משנה שכיר, מאת הגאון רבי ישכר 

שלמה טייכטהאל זצ”ל אב”ד 
פישטיאן. ובסופו דרוש בשם שיח 

יצחק )שער נפרד( מאת ידידו 
רבי יצחק וויס ראב”ד ווערבא.  

  
 מהדורה ראשונה, ברדיוב-

סלובקיה תרפ”ו. מג, כו דף. 
  
 

 מעבר לשער חותמת המחבר: 
 “ישכר שלמה טייכטהאל 

ראב”ד דק”ק פישטיאן ואב”ד 
דק”ק קאסטאלאן והגליל”.

 מצב טוב מאוד, עותק 
לא חתוך, ועם המעטפות 

המודפסות המקוריות.

 הגאון רבי ישכר )יששכר( שלמה 
טייכטהאלל הי”ד )תרמ”ה - תש”ה( 

בן יצחק. בעל שו”ת “משנה 
שכיר” והספר “אם הבנים שמחה”. 

תלמיד ישיבת פרשבורג ובעל 
ה”ערוגת הבושם” מחוסט ועוד. 

שימש כרב וראש ישיבה, דיין 
ומורה הוראה בקהילה היהודית 

הקטנה בעיירת המרפא פישטיאן, 
במחוז נייטרה שבמערב סלובקיה.

 
 עד השואה החזיק, כרוב רבני 

הונגריה, בדעות אנטי-ציוניות 
גורפות. היה קשור אל האדמו”ר 

“המנחת אלעזר” ממונקאטש 
שהיה מן המתנגדים החריפים 

ביותר של הציונות. אירועי 
השואה גרמו לו לבחון מחדש את 

השקפותיו. הוא החל להתעמק 
בסוגיות אלו של גלות וגאולה, 

גאולה בדרך הטבע, יישוב ארץ 
ישראל והיחס לבוניה שאינם 

שומרי מצוות. כתוצאה מחיבוטי 
נפש אלו שינה את דעותיו והחל 

לתמוך בציונות ובעלייה לארץ.

 
 את דעותיו אלה העלה על 

הכתב בספר “אם הבנים שמחה” 
ששימש מאז כאחד מספרי 
היסוד של הציונות הדתית. 

את הספר כתב ברובו בעליית 
גג בבית בו הסתתר מאימת 

הנאצים, בצטטו מאות מקורות 
מהזיכרון בלבד. הספר יצא 

לאור בבודפשט בתש”ג. נהרג 
בשנת תש”ה ע”י גוי וישנם כמה 

גרסאות היכן ואיך זה התרחש.

פתיחה $150
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SIGNATURES & WRITINGS BY THE HOLY GAON RABBI HILLEL LICHTENSTEIN OF 
KRASNA & HIS SON IN LAW RABBI YECHIEL MECHEL HACOHEN FRIED OF KRASNA

חתימות הגהות וד”ת מהגה”צ הרב הלל ליכטענשטיין אב”ד קראסנא וחתנו 
הגה”צ הרב יחיאל מיכל הכהן פריעד אב”ד קראסנא. ספר קדושת לוי

Sefer Kedushat Levi. 
  
 Flyleaf with signature & 
lengthy Divrei Torah in the 
Holy hand of the Gaon & 
Tzadik Rabbi Hillel Lichten-
stein, the Krasner Rav. Another 
signature of him on the 
title page. Several margin-
al notations in his hand.  
   
 He gave it to his son in law 
who wrote ‘’ Now [it’s mine] 
Yechiel Mechel Hacohen 
Fried received from my 
father in law Shlit’’a’’  
   
 Signatures & inscriptions 
from other family members. 
  
 The holy Gaon Rabbi Hillel 
Lichtenstein, the ‘Krasner 
Rav’ [1900-1979] one of the 
greatest rabbis before the 
war. Grandson of Rabbi Hillel 
Lichtenstein of Kolomyya. He 
served as junior rabbi of Kras-
na, under his father Rabbi Ben-

dit Lichtenstein Rabbi of Kras-
na. Son-in-law of the Gaon of 
Shamloy Rabbi Shlomo Zalman 
Ehrenreich. He traveled to 
Maran the Maharid of Belz and 
Maran the Atzei Chaim of Siget 
and was also close to the 
holy Rav Rabbi Yosef Yitzchak 
Schneersohn of Lubavitch. 
  
  
 After the Holocaust, he es-
tablished a yeshiva in the DP 
camp in Landsberg (Germa-
ny). Issuing hundreds of Heiter 
Agunot and building many 
Jewish homes. Afterwards, he 
moved to Paris and subse-
quently to Williamsburg New 
York where he established his 
Beit Midrash and was one of 
the leaders of the ultra-Or-
thodox circles in the US.  
  
 In his Sefer Kavanat HaLev, 
the Rabbi of Krasna writes 
“Roni Akara” - his responsa 
concerning Holocaust Agunot.

START PRICE $400

ספר קדושת לוי. 
  

 בדף הפורזץ חתימת הגה”צ 
הרב הלל ליכטענשטיין אב”ד 

קראסנא וד”ת שונים בכי”ק. עוד 
חתימה ממנו בדף השער. בין דפי 

הספר כמה הגהות בכתי”ק.  
  

 והוא נתנו במתנה לחתנו 
שרשם “ כעת לה”ו ה”ק יחיאל 

מיכל הכהן פריעד קבלתיו 
במתנה ממו”ח שליט”א”  

  
 עוד רישומים וחתימות 

מבני המשפחה. 
  

 הגאון רבי הילל ליכטנשטיין, אב”ד 
קראסנא. ב”ר ברוך ונכד הגה”ק 

רבי הלל מקאלאמייא. חתן הגה”ק 
משאמלויא הי”ד. כיהן כרב הצעיר 
בקראסנא בימי זקנותו של אביו. 

הסתופף בצל קדושת מרן מהרי”ד 
בבעלזא ומרן העצי חיים בסיגעט. 

כן עמד בקירבה יתירה עם הרה”ק 
מהריי”צ מליובאוויטש. הרביץ תורה 

לתלמידים. רב מחנה שארית 
הפליטה ‘לאנדסבערג’ מגדולי 

מכונני היהדות אחר המלחמה, 
שחבש וריפא לשבורי לב אודים 

מוצלים מאש, התיר מאות עגונות.  
  

 לאחר תלאות השואה היגר 
לצרפת ולאחמ”כ לארה”ב 

בשכונת וויליאמסבורג. ידיד קרוב 
להרה”ק מסאטמאר וממייסדי 
“התאחדות הרבנים בארה”ב”, 
קנאי גדול נגד הציונות. אחר 

המלחמה נהג באדמורו”ת ופעל 
ישועות רבות בעבודת התפילה 

במסירות נפש טהורה. פעל 
רבות למען היהדות. נסתלק 
תשל”ט. מספריו: רני עקרה.

פתיחה $400
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COPY OF THE GAON RABBI PINCHAS SEGAL 
ZIMETBAUM. MARGINALLIA. SHU’T CSAV SOFER, 

ORACH CHAIM PART 1, PRESSBURG 1873.
עותק הג' רבי פנחס סג”ל צימעטבוים. הגהות. שו”ת כת”ס או”ח ח”א, פרעסבורג תרל”ג.

. 
  
 The Gaon Rabbi Pinchas 
Segal Zimetbaum was Ra”avad 
of Grosswardein, his son-
in-law was Rabbi Yitzchak 

Ya’akov Weiss, later the 
Ga”avad of Jerusalem, who 
eventually joined his father-
in-law’s Beit Din. He was 
killed during the Holocaust 
with his daughter Hy’’d.

START PRICE $100

חותמת הגאון רבי פנחס סג”ל 
צימעטבוים חתנו של הרב 

דקרעניץ מח”ס ‘עליות אריה’. 
תלמידו וחסידו של הרה”ק 

ה’דברי יחזקאל’ משינאווא. כיהן 
כאב”ד גראסווארדיין כחמישים 

שנה ונחשב לאחד מגדולי 
הפוסקים. היה חותנו של הגאון 

בעל ה’מנחת יצחק’. נהרג על 
קידוש ה’ במלחמת העולם 

השנייה, הי”ד. רבים מתשובותיו 
נאבדו במהלך המלחמה. 

  
 אחד מההגהות חתומה 

הק’ דוד ... ..

פתיחה $100
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SIGNATURE & STAMP OF RABBI ELAZAR SHAPIRA RABBI OF 
BEREGKOVESD, & R’ YISOCHOR BERISH EICHENSTEIN OF TARNOPOL.

חתימה וחותמת הרה”ק ר' אלעזר שפירא אב”ד קיווישאד, 
חותמת הרב ישכר בעריש אייכענשטיין מטארניפאל

Sefer Ohr LaMeir, commentary 
on the Torah by Rebbe Meir 
Yehuda Shapira of Bukowsko. 
Przemyśl, 1913 First edition.  
  
 A scarce Sefer. 
  
 Self dedication , Signature & 
stamp of Rabbi Elazar Shapira 
(1888-1973), son of Rabbi 
Mordechai of Bircz, a descen-
dant of the Bnei Yissaschar 

of Dinov. Son-in-law of (I) 
Rabbi Chayim Zeida Hager of 
Radowitz and (II) Rabbi Yosef 
Eichenstein of Tarnopol. Rabbi 
of Beregkovesd (1920), and 
after WWII Rabbi of Kiviashd 
Beth Hamedrash in New York. 
  
 Stamp of (his brother in 
law?) R’ Yisochor Berish 
Eichenstein of Tarnopol.

START PRICE $200

ספר אור למאיר, פירוש 
על התורה, מאת האדמו”ר 

רבי מאיר יהודה שפירא 
מבוקאווסק. פרעמישלה, 

תרע”ג . מהדורה ראשונה. 
  
  

 ספר נדיר. 
  

 על השער כתב, חתימה וחותמת 
הגאון ר’ אלעזר שפירא נולד ביום 
ט”ז חשוון תרמ”ח בעיר בערטש 

לאביו הרה”ק ר’ מרדכי מבערטש, 
נו”נ להרה”ק בעל ה”בני יששכר”, 

ולאמו שהיתה בת הרה”ק ר’ 
אברהם שמחה מבארנוב. בילדותו 

זכה לינוק מפי זקנו מבארנוב. כן 
זכה להסתופף בצל הרה”ק ר’ 

יחזקאל שרגא משינאווא. בזיווג 
ראשון נשא את בת הגאון ר’ חיים 
זידא האגער מראדאוויץ, נכד בעל 

ה”תורת חיים” מקאסוב. לאחר 
שנפטרה בקיצור שנים, נשא 

בזיווג שני את בת הגאון הרב 
יוסף אייכנשטיין מטארניפאל, נכד 

הרה”ק ר’ יצחק אייזיק מזידיטשוב. 
  
  

 בשנת תר”פ בהשתדלותו של 
ש”ב הגה”ק בעל ה”מנחת 

אלעזר” ממונקאטש, נתמנה 
לאב”ד קיווישאד, בה כיהן עד 

לפרוץ מלחמת העולם השנייה. 
בשנת תש”ז, הגיע לארה”ב. 

שם פתח את בית מדרשו 
בשכונת וויליאמסבורג. נפטר 

ביום כ”ד אייר תשל”ג.

 
 חותמת )גיסו?( הרב הרב ישכר 
בעריש אייכענשטיין מטארניפאל.

פתיחה $200
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LOT# 84

SIGNATURE & MARGINALIA BY RABBI REUVEN CHAIM KLEIN 
OF SANINA, THE SON-IN-LAW OF REB YESHAYE OF KERESTIR.

חתימה והגהות מהרב ראובן חיים קליין אב”ד סנינא 
חתן הרה”ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר

Sefer Rosh Efrayim, Warsaw.

  
 
 Signed on title page by the 
holy Gaon Rabbi Reuven 
Chaim Klein the beloved Son-
in-Law of the wonder-worker 
Rabbi Yeshaya’le of Kerestir, 
who perished in the Holocaust 
without having children. 

 With glosses handwritten 

by him, Stamps of ‘Chevras 
Bachurim of Snina’, where 
Rabbi Reuven Chaim 
Klein served as Rav.

 The holy Gaon Rabbi Reuven 
Chaim Klein Av Beis Din of 
Snina, Slovakia [1884-1942] 
the beloved Son-in-Law of 
Rabbi Yeshaya’le of Kerestir, 
a disciple of the Pnei Mevin. 
Since 1910 served as Rav of 
Snina and headed a large 
and important yeshiva.

START PRICE $180

ספר ראש אפרים דפוס ווארשא. 
  

 בראש השער מתנוססת חתימת 
יד קדשו: “ראובן חיים קליין 

חופ”ק סנינא והגליל” וכן חותמת 
חברת בחורים דק”ק סנינא.  

  
 בין דפי הספר הגהות בכתי”ק. 

  
 הגאון הקדוש רבי ראובן חיים 

קליין ]תרמ”ד-תש”ב[, נכד 
הט”ז והרמ”א ובחיר חתניו 

של האדמו”ר המפורסם רבי 
ישעיה’לה מקרעסטיר. הוא היה 

סמוך על שולחן חמיו בקרעסטיר 
משך עשר שנים תמימות עד 

שנקרא לכהן פאר כאב”ד סנינא 
שם הנהיג את הקהילה משך 

כשלושים שנה. היה מקורב גם 
לאדמו”רים ממונקטש בעל 

‘דרכי תשובה’ ובנו בעל ‘מנחת 
אלעזר’. בשנת תרח”ץ הוציא 
לאור את ספרו “מטה ראובן” 
עם הסכמות רבי שלמה זלמן 

עהרענרייך ורבי שמואל פיהרער.  
  

 בפתח ספרו הוא כותב אודות 
חמיו הקדוש: “...כבוד קדושת 
מו”ח הרב הצדיק המפורסים 

מופת הדור בוצינא קדישא חסידא 
ופרישא, עמוד החסד, רבים הלכו 

לאורו, כקש”ת מו”ה ישעי’ בר’ 
משה זצ”ל מב’ קערעסטור, וכבוד 

חמותי הרבנית הצדיקת... אשר 
ביתם היה פתוחה לרוחה כביתו 
של אברהם אבינו עליו השלום, 

החזיקו אותי בביתם רבות בשנים 
בכבוד גדול... ואין די מילין בפרי 

עטי להעלות על הגליון רב טובתם 
אשר הטיבו עמדי בחיים חיותם...”  

  
 במלחמת העולם השנייה גורשו 

יהודי סנינא למחנה ההשמדה 
בסוביבור. בין המגורשים היו גם 

רב העיר הרה”ק רבי ראובן חיים 
קליין, רעייתו, בני קהילתו ותלמידיו. 

לפני הגירוש הציע אחד מראשי 
העיר לרבי ראובן חיים להסתתר 

אצלו עד יעבור זעם, אך הוא דחה 
את ההצעה ובחר להישאר יחד 
עם בני קהילתו עד הסוף. הי”ד.

פתיחה $180
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LOT# 85

SHUT AVNEI TZEDEK, BY THE HOLY YETEV 
LEV OF SZIGET- SIGNATURE OF HIS DISCIPLE 

R’ MOSHE DEUTCH OF NANASH
שו”ת אבני צדק, לבוב תרמ”ו- חתימת תלמידו ר' משה דייטש מנאנאש

Shut Avnei Tzedek part 2 by the famous Reb-
be Yekusiel Yehuda Teitelbaum Rabbi of Sziget. 
  
 First edition, Lviv 1886. 
  
  
 Signature & stamp of a disciple of Maran the Ye-
tev Lev, Reb Moshe Deutsch of Hodu-Nanash.

START PRICE $180

ספר שו”ת אבני צדק חלק ב’ על שולחן ערוך יורה דעה, 
אבן העזר וחושן משפט. מאת גדול אדמו”רי הונגריה 

הגה”ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים - אבי שושלות סיגעט 
וסאטמאר. מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרמ”ו. 

  
  
 

 חתימה וחותמת תלמיד מרן הייטב לב רבי משה דייטש מנאנאש.

פתיחה $180
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LOT# 86

COPY OF THE GAON RABBI SHMUEL ZALMAN 
WEINBERGER RABBI OF MARGARETEN

עותק הג' הרב שמואל זלמן וויינבערגער 
אב”ד מארגארעטען.

Sefer Sheilat Yavetz, Lviv 1884.

 Stamps of Rabbi “Shmuel 
Zalman Weinberger son of the 
Mahariatz Rabbi of Margare-
ten and its surroundings”

 Inscription by his disciple

 Rabbi Shmuel Zalman Wein-
berger (1863 - 1934) was a 
son and disciple of his father, 
Rabbi Yehoshua Aharon Tzvi 
(Mahariatz), and learned as 
well by the Shevet Sofer 
and Rabbi David Neiman of 
Pressburg. He succeeded his 
father’s position as Rabbi of 
Margaretten where he sus-
tained a large yeshiva as well.

 In his eulogy, Rabbi Yehu-
da Rosner, Av Beis Din of 
Szekelyhid said about him: 
“…He did not sleep in a 
bed between Shabbos to 
Shabbos, only a temporary 
nap in his chair.” He was the 
father-in-law of the Maharam 
Brisk, Av Beis Din of Tășnad 
and was succeeded by his 
son, Rabbi Mordechai Ezriel. 

  
 
 Stamp in Hungarian: Moshe 
Weiss, Rakowitz. Proba-
bly his gather in law Rabbi 
Moshe Shlomo Weiss a 
Dayan in Rakowitz (here he 
is titled as a ‘landowner’)

START PRICE $100

שאילת יעבץ, לבוב תרמ”ד. 
  

 על השער הראשון חותמת הגאון 
רבי שמואל זלמן וויינבערגער 

אב”ד מארגרעטען, בשער 
השני רישום מתלמידו. 

  
 הגה”צ רבי שמואל זלמן 

וויינבערגער אב”ד מארגרעטען 
)תרכ”ג-תרצ”ד( תלמיד אביו 

המאריא”ץ, בעל שבט סופר ורבי 
דוד ניימאן ראב”ד פרשבורג. 

ממלא מקום אביו ברבנות 
מארגרעטען משנת תרנ”ג וכן 

החזיק בה ישיבה גדולה. 

  
  

 הגאון רבי יהודה ראזנער אב”ד 
סעקעליהיד אמר עליו בהספדו 

‘כאשר ידוע שכמעט כל ימיו לא 
ישן משבת לשבת במיטה אלא 

שינת ארעי על כסאו’ )אמרי יהודה 
תנינא עמ’ צה(. חתנו היה הגה”ק 

מהר”ם בריסק אב”ד טאשנאד, 

 חותמת בלועזית: משה 
ווייס ראקאוויטץ. כנראה זה 

חותנו הרב משה שלמה ווייס 
מורה הוראה שם )בחותמת 

כתוב שהוא ‘בעל אחוזה’(

פתיחה $100
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LOT# 87

SIGNATURES & STAMP OF RABBI YOSEF 
MOSHE MEIZLISH OF SZAMOSÚJVÁR (GHERLA)

חתימות וחותמת הרב יוסף משה מייזליש אב''ד 
סאמוש-אויוואר. שו”ת כת”ס פרעשבורג תרמ”ח.

Sefer Shu’’t Csav Sofer, Pressburg 1888. 
  
 Title & flyleaf pages with Signatures & stamp of 
Rabbi Yosef Moshe Meizlish of Szamosújvár (Gher-
la), son in law of the Rebbe of Desh. 
  
 Signature: Chaim ........ 
  
 Possibly the signature of Rabbi Chaim Meis-
lish of Sarwash, Bergen-Belzen & Detroit.

START PRICE $250

על השער ובדף הפורזץ חתימות וחותמת הרב יוסף משה 
מייזליש אב’’ד סאמוש-אויוואר )גרלה(, חתן האדמו’’ר ר’ 

יחזקאל פאנעט אב’’ד דעעש בעל ‘כנסת יחזקאל. 
  

 חתימה: הק’ חיים ....... 
  
  

 אולי זה חתימת רבי חיים מייזליש אבד”ק סארוואש. 
  

 האדמו”ר רבי חיים מייזליש – בנו של הגה”ק רבי דוד דוב 
מייזליש בעל הבנין דוד. שימש ברבנות יותר מששים שנה, בק”ק 
ראדוואן, סארוואש, ברגן בלזן, דיטרויט, ובסוף ימיו בק”ק שארית 
ישראל בברוקלין. דרשותיו הנפלאים השיבו רבים לעבודת הבורא 

והשאיר כת”י שו”ת סוגיות ודרשות על כל השבתים ומועדים.

פתיחה $250
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LOT# 88

CHAVATZELET HA’SHARON , ALSHICH HA’KADOSH, WANDSBEK 1727. 
COPY OF RABBI YAKON HACOHEN WEIZENFELD OF APTA & ZAKLIKOW.

חבצלת השרון מהאלשיך הקדוש. וואנזבעק תפ”ז- עותק ר' 
יעקב הכהן וויזענפעלד מאפטא, אבד”ק זאקליקוב.

Commentary of the Book 
of Daniel by Rabbi Moshe 
Alshich. There are typographic 
changes between the copies 
of this edition, in the title 

page and inside the book. 
  
 Stamps of Rabbi Yakon 
Hacohen Weizenfeld of Apta, 
Later Rabbi of Zaklikow.

START PRICE $160

ישנם שינויים טיפוגרפיים בין 
העותקים שנדפסו במהדורה זו, 

הן בשער והן בתוך הספר. 
  

 מפירוש אברבנאל נדפסו רק 
קטעים בודדים. על זה כותב 

ר”מ חאגיז בדף מה, ב “כי 
כאשר... ר’ אברהם המביא הס’ 
לדפוס שמע כי הספר ]חבצלת 
השרון[ נדפס בזמן הזה ]בשנת 

תפ”ו[ בק”ק אמשטרדם רפו ידיו 
מלמלאות את דברו להדפיסו”.  

  
  

  לפי זה משמע שבתחילת 
ההדפסה לא ידע המדפיס על 

דפוס אמשטרדם, ולכן גם נאמר 
בשער “נדפס פעם שלשית” 

)אחרי הוצאות ]קושטא[ שכ”ג; 
ויניציאה שנ”ב(. בן-מנחם ראה 
טופס בו נאמר בשער “נדפס 

בפעם הרביעית”. עיין: נ. בן-מנחם, 

בשערי ספרים, קרית ספר, 
לא, תשט”ז, עמ’ 256-257.

 חותמות: יעקב הכהן 
וויזענפעלד מאפטא. אבד”ק 

זאקליקוב )פלך לובלין(.

 נולד באפטא. רוב שנותיו היה 
גביר גדול, אך היות שעשה תורתו 

קבע ומסחרו ארעי, מעלו פועליו 
בתפקידם ונאלץ לעזוב מסחרו, 

אז בהיותו בן חמישים נתקבל 
לאבד”ק זאקליקוב ושמש שם כ”ה 

שנה.)ביום שנתקבל לרבנות בכה 
על שנאלץ לכהן כרב(היו לו אלפי 

ספרים. מחידושיו שרדו רק הגהותיו 
על גליוני כמה ספרים ]מעט נדפס 
בקובץ עץ חיים - באבוב, ובשו”ת 
שערי דעה[.נפטר י”ג ניסן תרפ”ו.

 חתנו: רבי טוביה גוטמאן 
ראפאפורט רב בטאראנטא.

פתיחה $160
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LOT# 89

COPY FROM THE LIBRARY OF THE HOLY REBBI AHARON OF CHERNOBYL AND 
HIS SON REBBI ZUSIA OF CHERNOBYL. BEIT LEVI, ZHOLKVA 1732,FIRST EDITION.

עותק מיוחס מספריית הרה”ק רבי אהרן מטשרנוביל זיע”א ובנו הרה”ק 
רבי זוסיא מטשרנוביל. בית לוי, דפו”ר זאלקווא תצ”ב.

The holy copy of the holy 
Rebbi Aharon of Chernobyl, 
a remnant of his library 
that was inherited by his 
Tzaddik son Rebbi Meshu-
lam Zussia of Chernobyl.  
  
  
  
 Inscriptions on title page  
 a sign of  ,’ןןןןן ןןןן‘
the division of the inheritance 
between the sons of the 
holy Tzaddik Rebbi Aharon of 
Chernobyl. The sons agreed 
to divide the Seforim between 
them, writing on each Sefer 
to whom it was given.  
  
  
 The Holy Rebbi Aharon of 
Chernobyl [1787-1872] the son 
of the Holy Rebbi Mordechai 
the Maggid of Chernobyl 
the son of the Holy Rebbi 
Menachem Nachum of Cher-
nobyl the Me’or Enayim. Was 
educated by his grandfather 
the Me’or Enayim. Succeeded 
his father in Chernobyl and 
was revered by his Chas-
sidim and by his brothers 

the Admorim. Served as the 
president of Eretz Yisroel in 
Ukraine and was involved in 
all the affairs of Kollel Vohlin.  
  
  
 
 His succeeding son the Holy 
Rebbi Yeshaya Meshulam 
Zussia [1814-1881] the son-
in-law of his uncle the Holy 
Rebbi Menachem Nachum 
of Makarov. By his second 
marriage, the son-in-law of the 
Holy Rebbi Pinchas of Slavuta 
and by his third marriage, the 
son-in-law of Rabbi Morde-
chai Ze’ev Rabinowitz, the 
grandson of Maran the Ba’al 
Shem Tov. His son-in-law was 
the Holy Maran Rebbe the 
Maharid of Belz. He succeed-
ed his holy father in leading 
the community of Chernobyl 
alongside his brother. 

 Overall in good condition, 
first two pages repaired, 
water stains, light worming 
mostly to first few pag-
es. Full leather binding.

START PRICE $400

ספר בית לוי, חידושים על 
מסכתות הש”ס. מאת רבי לוי 

בן שלמה מברודי. זאלקווא, 
תצ”ב. מהדורה ראשונה.  

  
  

 העותק המקודש של ציס”ע 
הרה”ק רבי אהרן מטשערנאביל, 

שריד לאוצר גנזי ספריו שנפל 
בירושה לבנו הצדיק רבי 

משולם זוסיא מטשערנאביל.  
  
   

 בשער חתימות בכת”י 
‘זוסיא בהרב’, ‘ר’ זוסיא’  

  
  
 
 

 )כפי המקובל, לאחר פטירתו 
של הרה”ק רבי אהרן 

מטשרנוביל, חולקו הספרים בין 
בניו הקדושים, ושמות הבנים 

הזוכים נכתבו בספרים(.

 
 מאור ישראל וקדושו הרה”ק רבי 

אהרן מטשערנאביל ]תקמ”ז-
תרל”ב[ בן הרה”ק רבי מרדכי 

המגיד מטשערנאביל בן הרה”ק 
רבי מנחם נחום מטשערנאביל 

ה”מאור עינים”. היה בן בתו של 
הרה”ק רבי אהרן הגדול מקארלין. 
בזיוו”ר חתן הרה”ק התשואות חן 
מליניץ, ובזיווג שני חתןהרה”ק ר’ 

צבי מקריסטשאב. בילדותו התחנך 
אצל זקנו ה”מאור עינים”. עוד בחיי 

אביו, העריצוהו גדולי החסידים 
ושמו עיניהם עליו. אחר פטירת 

אביו, התמנה לממלא מקומו בעיר 

טשערנאביל, הערצת החסידים 
אליו הייתה כבירה, וכל הסביבה 
סרו למשמע פיו, גם שאר אחיו 

האדמו”רים נכפפו כולם אליו 
וקיבלוהו עליהם את מרותו, חרדו 
לכבודו, ואהבוהו אהבת נפש. כיהן 

כנשיא ארץ ישראל באוקראינה, 
ותפקיד זה היה חשוב בעיניו, והיה 

מעורב בכל עניני כולל וואהלין, 
החל באסיפת התרומות וכלה 

בחלוקת התמיכות ליושבי ארץ 
הקודש, כולל ניהול כל העניינים 
הציבוריים בארץ הקודש בימיו. 

 

 בנו אחריו בקודש הרה”ק רבי 
ישעי’ משולם זוסיא]תקע”ד-

תרמ”א[ חתן דודו הרה”ק רבי 
מנחם נחום ממקארוב. בזיוו”ש 

חתן הרה”ק רבי פינחס מסלוויטא, 
ובזיו”ש חתן רבי מרדכי זאב 

רבינוביץ, נכד מרנא הבעל שם 
טוב. חתנו היה הרה”ק מרן מהרי”ד 
מבעלזא. עם פטירת אביו נתמנה 

לממלא מקומו בהנהגת העדה 
בעירו טשערנאביל יחד עם אחיו. 

 רישום עתיק על השער: שייך 
לאברהם יעקב במו”ה יהושע.

 חתימה עתיקה: אהרון 
במהור”ר אברהם יעקב.

 מצב כללי טוב, השער ודף 
שלאחריו משוקמים, כתמי מים, 

נקבי עש קלים בעיקר בדפים 
הראשונים, כריכת עור מלא.

פתיחה $400
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LOT# 90

COPY OF THE HOLY SFAS EMES OF 
GUR & HIS SON THE IMREI EMES, 

SIGNATURES OF HIS SON IN LAW REBBE 
PINCHAS MENACHEM MENDEL JUSTMAN 

OF PILTZ- COPY OF R’ TZVI HIRSCH 
MEIZLISH SON OF THE HOLY REBBE UZIEL 
MEIZLISH- TIFERES UZIEL. OR CHADASH. 

FRANKFURT AN DER ODER 1776.
עותק הרה”ק מגור השפת אמת ואמרי אמת, 
חתימות חתנו הרה”ק פנחס מנחם יוסטמאן 

מפילץ- עותק ר' צבי הירש מייזליש מסמיאטיטש 
בן הרה”ק רבי עוזיאל מייזליש התפארת 

עוזיאל. ס' אור חדש, פפד”א תקל”ו.

Sefer Or Chadash. Second section: 
Halachic novellae with novellae by 
Poskim. Frankfurt an der Oder, 1776. 
  
 Stamp on the title page ‘’From 
the estate of our father the Rebbe 
Ztvkllh’’h (=Zecer Tzadik Vekadosh 
Livracha Lechyei Haolam Habah)’’. 
Meaning Maran the Holy Sfat Emes. 
  
 Stamp of his son the Holy Imrei Emet 
‘’Avraham Mordechai Alter of Gur’’  
   
 Two Signatures of the Sfat Emet’s 
son in law the Holy Rebbe Pinyele 
of Piltz ‘’Pinchas Menachem Mendel 
Justman from Gur Kalwaria’’  
   
 Inscriptions ‘’Belongs to the famous 
Nagid the Yachsan Morenu Tzvi Hirsch 
son of the Chassid Morenu Uzeil’’  
   
 ‘’Belongs to Harabani Tzvi Hirch 
son of the real Gaon the saint-
ly Holy Admo’’r Morenu Uziel.... 
Rabbi of several communities’’.  
   
 The Holy Rebbe Yehuda Aryeh Leib 
Alter of Ger (1847-1905), author of 
Sfat Emet, the third Gerrer Rebbe. 
Under his prominent leadership, 
the Ger Chassidic dynasty be-
came the largest most influential 
Chassidic dynasty in Poland. 
  
  
 Born to Rebbe Avraham Mordechai 
Alter - son of Rebbe Yitzchak Meir, au-
thor of Chiddushei HaRim, founder of 
the Ger Chassidism. The 13 sons of the 
Chiddushei HaRim died in his lifetime. 
All died in their childhood with the 
exception of R. Avraham Mordechai 
who lived longer and died as a young 
man a short while after the birth of his 
only son, R. Yehuda Leib (Leib’le). The 
orphan whose mother had died earlier, 
moved to the home of his illustrious 
grandfather, author of Chiddushei 
HaRim who raised him as a son. Even 
at that tender age, he amazed all 
who saw him with his diligence and 
depth. His grandfather took much 
pride in him and used to show him 
saying “See how my grandson studies 
Torah lishma”. Whenever he traveled 
to Kotzk, the Chiddushei HaRim would 
take his young grandson with him “so 
he should see a true Jew”. The Kotzker 
Rebbe loved the clever young man 
who amazed him greatly. His visits 
to Kotzk left a strong impression on 
R. Yehuda Leib for his entire life.

 
 In 1862, at the age of 15, he wed the 
daughter of Rabbi Yehuda Kaminer 
of Chęciny, author of Degel Yehuda 
and since his name was the same as 
his father-in-law’s, his grandfather, 
the Chiddushei HaRim instructed him 
to add the name Aryeh to his name. 
Since then he signed “Aryeh Leib”. 
After his marriage, he continued 
living near his grandfather in the town 
of Ger studying Torah and serving 
G-d with outstanding devotion.

 In 1866, at the age of 19, the Chid-
dushei HaRim died leaving orders to 
appoint his grandson as his successor. 
In spite of his young age, the Chas-
sidim wished to appoint him rebbe 
but he adamantly refused and turned 
away the many people who knocked 
at his door. Instead, he joined the 
Ger Chassidim who accepted the 
leadership of Rebbe Chanoch Henich 
HaCohen of Aleksander (disciple of the 
Kotzker Rebbe) and he would travel 
to him every year. The Aleksander 
Rebbe who was very old, greatly 
honored the young man and waited 
for his visits and sat him at the head of 
the table. In 1870, four years after his 
grandfather’s death, the Aleksander 
Rebbe died and again the Chassidim 
sought to appoint him as their rebbe. 
After repeated urging, he agreed to 
accept the position but he refused to 
sit at the head of the table and from 
that time, Gerrer Rebbes sit in the mid-
dle of the table and not at the head.

 
 The 23-year-old rebbe soon became 
a central figure in the lives of Polish 
Jewry. In spite of his refusal to serve as 
rebbe, after accepting the position he 
fulfilled his duties with full responsibil-
ity and invested his genius and deep 
wisdom in elevating his thousands 
of Chassidim, advising and assisting 
them in spiritual and material matters. 
He famous throughout Poland and 
the surrounding areas and tens of 
thousands of people thronged to 
seek his counsel and blessing and to 
bask in his presence. In a short while, 
under his leadership, the Ger Chassidic 
dynasty peaked to become the largest 
most central Chassidic dynasty in 
Poland. 100,000 people from all over 
Russia and Poland came to him every 
year. In 1899, a special railway was 
launched between Ger and Warsaw 
to serve the thousands of Chassidim 
who swarmed to Ger. This railway 

was dubbed “the Rebbe’s line” and 
he too participated in funding the 
laying of the tracks. His influence on 
his Chassidim was so strong that they 
would consult him on every spiritual 
and material matter, large or small.

 
 His leadership was not limited to 
his own Chassidim, he was one of 
the leaders of all Charedi Jewry in 
Eastern Europe and he was active 
in the public arena for the benefit 
of Russian and Polish Jews. During 
one meeting of Polish rebbes in 
which they discussed matters of 
Charedim, he was called “King of 
Israel” and was honored with Birkat 
HaMazon even though he was one 
of the youngest of the participants. 
 
 In 1904, the Russo-Japanese War 
broke out and thousands of his young 
Chassidim were forcibly recruited 
to the Russian Tsar’s army. This 
impacted the rebbe greatly and 
due to his immense worry and pain, 
he would sleep on the floor crying 
bitterly for the fate of his Chassidim.

 He was so intensely pained that he 
contracted a rare illness and died in 
the month of Shvat, 1905. 20,000 peo-
ple attended his funeral. He was suc-
ceeded by his son R. Avraham Morde-
chai Alter, author of Imrei Emet of Ger.

 
 His teachings were printed in the Sfat 
Emet series on the Torah, the Talmud 
and on other topics. The Sfat Emet on 
the Torah is renowned for its depth 
and originality and has become a basic 
book among Chassidic commentar-
ies on the Torah. It may possibly be 
the most popular Chassidic book 
accepted in all Jewish circles, even 
those who are not affiliated with Chas-
sidism such as the Lithuanian yeshiva 
circle and in other communities. His 
Talmudic novellae are famous as well 
for their unique and profound content 
and are studied in all Batei Midrash. 
The name Sfat Emet was chosen 
from a verse he cited from Mishlei in 
the last article he wrote a few weeks 
before his death, and this remained 
the name of his books for posterity.

  
 
 The Holy Rebbe Pinyele of Piltz - Reb-
be Pinchas Menachem Mendel Justman 
(1848-1920) was a holy Chassidic Torah 

scholar, a leader of Polish Jewry and 
one of the founders of Agudat Yisrael. 
He was the son of Rabbi Binyamin 
Eliezer (son-in-law of the Chiddu-
shei HaRim) and the son-in-law of 
his uncle Rabbi Avraham Mordechai 
(son of the Chiddushei HaRim).

 He lived in Ger and was one of the 
foremost Chassidim of his brother-in-
law, the Sfat Emet. After the latter’s 
passing, the Chassidim wanted to ap-
point Rebbe Pinchas as Rebbe, howev-
er he refused and instead moved to 
Piltz to serve as rabbi there. Even 
after he moved to Piltz, Chassidim 
continued to throng to him in attempt 
to declare him their Rebbe, and after 
their many entreaties he did agree to 
accept the position. However, he re-
mained faithful and subject to the lead-
ership of the new Gerrer Rebbe, the 
Imrei Emet, and all community matters 
were managed jointly by the two.

 He wrote Siftei Tzaddik on the 
Torah, as well as other works.

 Seforim with his signa-
tures are very rare! 
 
   
 
 The Holy Rebbe Avraham Morde-
chai Alter (1866-1948), the third 
Gerrer Rebbe, son of the Sfat Emet, 
was a holy Torah prodigy. Founder 
of Agudat Yisrael and prominent 
leader of Charedi Jewry before the 
Holocaust, he was Rebbe of tens 
of thousands of Ger Chassidim in 
Poland. The majority of his Chassidim 
as well as dozens of his descendants 
perished in the Holocaust, however 
the Rebbe miraculously survived and 
immigrated to Jerusalem, where he 
rebuilt the Ger dynasty and yeshivot. 
His sons who survived the Holocaust 
are the Rebbes the Beit Yisrael, Lev 
Simcha and Pnei Menachem. He was 
called the Imrei Emet after his Sefer. 
 
 
   
 
 R’ Tzvi Hirch Meizlish son of the 
famous Holy Rebbe Uziel Meizlish 
  was born circa 1770, at the age 
of 12 he got engaged. He lived in 
Siemiatycze & was the father in law 
of one of the grandson’s of Rabbi 
Chaim Valoziner. He edited with his 
uncle Rabbi Yitzchok Meizlish his Holy 
father’s Sefer ‘Menorah Hathorah’

START PRICE $7500
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ספר אור חדש חידושי הלכות לגאון הנודע רבי 
אלעזר קאליר - פרנקפורט דאודר תקל”ו. 

  
 המחבר רבי אלעזר קאליר מגדולי רבני דורו מחבריו האהובים 

והקרובים של בעל הנודע ביהודה. הספר זכה להסכמות נלהבות 
מכלל גדולי ישראל. הקדמה חשובה מחתן המחבר.  

  
 על השער חותמת “ מעזבון אבינו אדמו”ר 
זצוקללה”ה “ דהיינו מרן השפת אמת מגור. 

  
 חותמת מרן האמרי אמת “ אברהם מרדכי אלטר מגור”  

   
 שתי חתימות מהרה”ק מפילץ “ פנחס מנחם 

מענדל יאסטמאן מק”ק גור קאלעוואריע”  
   

 רישומים” שייך להנגיד המפורסים היוחסין מו”ה צבי 
הירש נ”י בהגאון החסיד מו”ה עוזיאל”  

 “שייך להרבני.... צבי הירש נ”י בהגאון האמיתי קדוש עליון 
אדמו”ר מו”ה עוזיאל... האב”ד ור”מ בכק”ק”  

   
 האדמו”ר הרה”ק רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור )תר”ז-תרס”ה( 

בעל “שפת אמת”, האדמו”ר השלישי בשושלת אדמו”רי חסידות גור. 
מגדולי אדמו”רי החסידות ומנהיגי היהדות בדורו, אשר תחת הנהגתו 

הפכה חסידות גור לחסידות הגדולה והמשפיעה ביותר בפולין. 
  
  

 נולד לרבי אברהם מרדכי אלתר - בנו של האדמו”ר רבי יצחק מאיר בעל 
“חידושי הרי”מ” מייסד חסידות גור. שלושה עשר בניו של החידושי הרי”מ 
נפטרו בחייו. כולם מתו בילדותם, מלבד בנו רבי אברהם מרדכי שהאריך 

ימים יותר, אך נפטר כאברך צעיר, זמן לא רב לאחר הולדת בנו היחיד, 
רבי יהודה ליב )לייבל’ה(. הילד היתום, שהתייתם כבר קודם לכן גם מאמו, 

עבר לבית סבו הגדול בעל חידושי הרי”מ וגדל על ברכיו. כבר בימים אלה 
הפליא לב כל רואיו בהתמדתו ובעמקותו. סבו רווה ממנו נחת והתפאר בו, 

והיה נוהג להראותו ולומר “ראו כיצד נכדי לומד תורה לשמה”. בכל פעם 
שהיה נוסע לקוצק, היה החידושי הרי”מ לוקח את נכדו הקטן עמו, “כדי 
שיראה פעם יהודי אמיתי”. הרבי מקוצק אהב את הנער הפקח והגאוני 
והתפעל ממנו מאד. ביקוריו בקוצק הטביעו עליו חותם עמוק לכל חייו. 

  
  

 בשנת תרכ”ב, בהיותו בן 15, נישא לבת רבי יהודה קמינר מחענטשין בעל 
“דגל יהודה”, ומאחר ושמו היה כשם חותנו, ציווה עליו סבו החידושי הרי”מ 

להוסיף לשמו את השם “אריה”, ומאז חתם בשם “אריה ליב”. לאחר נישואיו 
המשיך להתגורר לצד סבו בעיירה גור, כשהוא יושב על התורה והעבודה 
בשקידה עצומה. בשנת תרכ”ו, בהיותו בן 19, נפטר החידושי הרי”מ, והוא 

נתמנה תחתיו לרב העיירה גור - על פי צוואת סבו. על אף גילו הצעיר, 
ביקשו החסידים למנותו גם לאדמו”ר תחת סבו, אך הוא סירב בתוקף ולא 

הסכים לקבל את הרבים שהתדפקו על דלתותיו. במקום זאת, הצטרף 
לחסידי גור שקבלו את הנהגתו של רבי חנוך הניך הכהן מאלכסנדר 

)מתלמידי הרבי מקוצק(, והיה נוסע אליו בכל שנה. הרבי מאלכסנדר, שהיה 
אז זקן מופלג, כיבד מאד את האברך הצעיר, היה מצפה לבואו ומושיבו 

בראש. בשנת תר”ל, ארבע שנים לאחר שקיבל את ההנהגה, נפטר הרבי 
מאלכסנדר, ושוב חזרו החסידים ובקשו להכתירו כאדמו”ר. לאחר הפצרות 

חוזרות ונשנות הסכים לקבל על עצמו את התפקיד, אך סירב לשבת 
בראש השולחן, ומאז יושבים אדמו”רי גור באמצע השולחן ולא בראשו. 

  
  

 האדמו”ר הצעיר, בן העשרים ושלוש, הפך במהרה לאישיות מרכזית בחיי 
היהדות בפולין. למרות שסירב בתחילה לשמש כאדמו”ר, נכנס לתפקידו 

במלא הרצינות ובכל כובד האחריות, והשקיע את גאונותו וחכמתו העמוקה 
לגדל ולרומם את אלפי חסידיו, לייעץ ולעזור להם ברוחניות ובגשמיות. שמו 

הלך והתפרסם ומכל קצוות פולין והמדינות הסמוכות החלו לנהור אליו 
אלפים ורבבות. בתוך זמן קצר צמחה חסידות גור לשיא גדולתה, והיתה 

לחסידות הגדולה והמרכזית בפולין. כמאה אלף איש מכל רחבי רוסיה ופולין 
היו מגיעים אליו מדי שנה בשנה. בשנת 1899 נחנך קו רכבת מיוחד בין גור 

לוורשא, כדי לשמש את אלפי החסידים שזרמו לגור. קו זה כונה “הקו של 
הרבי”, והוא עצמו השתתף במימון הקמת המסילה. גדולה היתה השפעתו 

על חסידיו, שהיו מתייעצים עמו בכל עניין רוחני וגשמי - קטן כגדול. 
  
  

 הנהגתו לא הצטמצמה רק בחוגי חסידיו והוא היה לאחד ממנהיגי 
היהדות החרהדית במזרח אירופה, ובין היתר פעל במישור הציבורי 

לטובת יהודי רוסיה ופולין. באחת האסיפות של אדמו”רי פולין, 
אשר עסקה בעניין גזירת “החרדים”, הוכתר בתואר “מלך ישראל” 

וכובד בברכת המזון, על אף שהיה מהצעירים שבחבורה. 
  
  

 בשנת תרס”ד פרצה מלחמת רוסיה-יפן, ואלפי אברכים מחסידיו 
גויסו בכפיה לצבא הצאר הרוסי. הדבר השפיע עליו בצורה קשה, 

ומספרים כי מרוב דאגה וצער היה ישן על הרצפה וממרר בבכי על 
גורל חסידיו. מרוב עוגמת נפש חלה במחלה נדירה, ובחודש שבט 
תרס”ה נפטר. בהלווייתו השתתפו כ-20,000 איש. את מקומו מילא 

בנו האדמו”ר רבי אברהם מרדכי אלתר בעל “אמרי אמת” מגור. 
  
  

 מתורתו נדפסו ספריו “שפת אמת” על התורה, על הש”ס וענינים נוספים. 
הספר “שפת אמת” על התורה נודע בעמקותו ובמקוריותו, והפך לנכס צאן 

ברזל בין ספרי החסידות על התורה. הוא כנראה הספר החסידי הנפוץ 
ביותר שהתקבל בכל חוגי היהדות, גם קהילות שאינן נמנות על הציבור 

החסידי כגון בעולם הישיבות הליטאי וקהילות נוספות. גם חידושיו על הש”ס 
נודעו בייחודיותם ועמקותם והתקבלו בכל בתי המדרש. שם ספרו ‘שפת 

אמת’ נבחר מהפסוק “שפת אמת תכון לעד” שבו השתמש במאמרו 
האחרון, כמה שבועות קודם לפטירתו, ומאז נקרא לדורות על שם ספרו. 

  
  
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי פנחס מנחם אלעזר יאסטמאן ]תר”ט – תרפ”א[, היה 
נכד האדמו”ר בעל ה’חידושי הרי”ם’ מגור וגיסו של בעל ה’שפת אמת’.  

  
 לאחר פטירת סבו החידושי הרי”ם בתרכ”ו, היה מחסידיו של הרה”ק ר’ חנוך 

הניך הכהן לוין מאלכסנדר. לאחר שנפטר ר’ חנוך הניך, היה לחסידו של 

גיסו הרה”ק ר’ יהודה אריה לייב מגור-השפת אמת, אצלו היה יושב ראשונה 
במלכות, והיה מוציא ומכניס שאלות החסידים וענייני עסקנות שונים.  

  
  

 לאחר פטירת ה”שפת אמת” בה’ בשבט תרס”ה סירב למלאות את 
מקומו ולקבל את הנהגת חסידי גור, בצוואתו כתב שלא היה לו סימן 

משמים שיקבל עליו תפקיד זה. ולכן עזב את העיירה גור כדי שלא 
יבואו אליו החסידים. הוא העביר את דירתו לפילץ שם התמנה לרב 
העיר. חלק מחסידי וממקורבי השפת אמת בכל אופן נמשכו אחריו 

ולא הסכימו להרפות ממנו, החסידים נסעו אליו לפילץ, ובדיעבד הוא 
קיבל אותם. לצד זאת, האדמו”ר ה”אמרי אמת” בנו של ה”שפת אמת” 

לא הסכים לקבל על עצמו את ההנהגה, כל זמן שהשפתי צדיק גר 
בעיירה גור, אחרי שהשפתי צדיק עבר לפילץ - כמה ימים לפני פורים 

חל אצל האמרי אמת שינוי, ובפורים ערך “שולחן” בביתו למקורביו.  
  
  

 כסבו הוא ניהל ישיבה בפילץ ובווירשוב בה למדו בחורים צעירים. 
היה הרב הישיש בכל פולין, בשנת תרע”ב חלה מאוד, והוסיף לעצמו 

את השם “אלעזר” כסגולה, ומאז נקרא “פנחס מנחם אלעזר”.  
  

 לאחר עשר שנים שגר בפילץ עבר עם משפחתו לווירשוב, שם גר 
בתקופת מלחמת העולם הראשונה, לאחר המלחמה עבר לצ’נסטוחובה. 
נפטר ביום שבת בשעת סעודה שלישית והלווייתו נערכה ביום שני בגלל 

מחלוקת ודין תורה בין קהילת פילץ לצ’נסטוחובה על מקום קבורתו, ובסוף 
נקבע שיקבר בצ’נסטחוב. ע”פ המסורת, כל מי שפסק שעליו להיקבר 

בצ’נסטחוב הסתלק מהעולם בתוך זמן קצר שכן בצוואתו כתב שישתדלו 
מאוד שיקברוהו בפילץ. חוץ מ”שפתי צדיק” על התורה, כתב גם חיבור 

גדול על הש”ס ופירוש לתהילים שלא יצאו לאור לפני השואה ואבדו.  
  
   
   

 חתימתו על ספר נדיר ביותר!  
   
   

 האדמו”ר הרה”ק רבי אברהם מרדכי אלטר )תרכ”ו-תש”ח(, האדמו”ר 
השלישי לשושלת גור. בנו של ה”שפת אמת”, גאון וקדוש. מייסד “אגודת 
ישראל” ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית לפני השואה. רבם של עשרות 

אלפי חסידי גור בפולניה. בשנות השואה נהרגו רוב חסידיו ועשרות מצאצאיו, 
אך האדמו”ר ניצל בדרכי ניסים ועלה לירושלים, בה כונן מחדש את 

חסידות גור וישיבותיה. בניו הנותרים הם האדמו”רים: ה”בית ישראל”, ה”לב 
שמחה” וה”פני מנחם”. מכונה ה”אמרי אמת” על שם ספרו בשם זה.  

  
 רבי צבי הירש מייזליש מסמיאטיטש בן הרה”ק רבי עוזיאל מייזליש אב”ד 

אוסרובצה, ריטשוואל, עיר חדש בעל מחבר ספר ‘תפארת עוזיאל’ ושא”ס. 
  

 רבי צבי הירש נולד בערך בשנת תק”ל, התארס בגיל 12. התגורר בעיר 
סמיאטיטש והיה חותנו של אחד מנכדיו של רבי חיים מוולוז’ין, ערך יחד 

עם דודו רבי יצחק מייזליש את ספרו של אביו “מנורה הטהורה”.

פתיחה $7500
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LOT# 91

SET CHUMASH THAT THE HOLY IMREI EMES OF GUR 
LEARNED FROM- SIGNATURES & STAMPS OF HIS FATHER 

IN LAW THE GAON RABBI NOAH SHACHOR OF BIALA.
סט חומשים שלמד בתוכם הרה”ק האמרי אמת מגור- 

חתימות וחותמות חותנו הג' רבי נח שחור מביילא.

Set Chumash, Vienna 1859. 
  
 According to the accompa-
nying Letter Of Attestment 
The Holy Gerer Rebbe Maran 
the Imrei Emes learned in 
these Chumashim. The letter 
is also signed by the Gaon 
Rabbi Aryeh Malkiel Kotler. 
  
  
 Signatures & stamps of the 
Great Gaon Rabbi Noah 
Shachor the son of Rabbi 
Yitzchak Isaac Shachor , one 
of the greatest Geonim of 
Kock, Gur and Alexander. His 
pious daughter Mrs. Chaya 
Ruda married the Holy Rav the 
Imrei Emes of Gur. The leading 
disciple of the Holy Rav Rebbi 
Chanoch Henich of Alexander. 
His family, including his broth-
ers and brothers-in-law, were 
all Gaonim including the Great 
Gaon Rabbi Chaim Berlin.  
  
  
 In Biala he stood at the 
head of a famous Yeshiva. 

  
  
 The Holy Rebbe Avraham 
Mordechai Alter (1866-1948), 
the third Gerrer Rebbe, son 
of the Sfat Emet, was a holy 
Torah prodigy. Founder of 
Agudat Yisrael and promi-
nent leader of Charedi Jewry 
before the Holocaust, he was 
Rebbe of tens of thousands 
of Ger Chassidim in Poland. 
The majority of his Chassi-
dim as well as dozens of his 
descendants perished in 
the Holocaust, however the 
Rebbe miraculously survived 
and immigrated to Jerusalem, 
where he rebuilt the Ger 
dynasty and yeshivot. His sons 
who survived the Holocaust 
are the Rebbes the Beit 
Yisrael, Lev Simcha and Pnei 
Menachem. He was called the 
Imrei Emet after his Sefer. 
  
 Stamps: Moshe Moses, 
Biala. Probaly a Brother in 
law of Rabbi Noah Shachor.

START PRICE $1500

חומשים דפוס ווין תרי”ט. 
  

 כפי כתב העדות המצורף 
למד בחומשים אלו מרן הרה”ק 

האמרי אמת מגור . כתב 
העדות חתום גם ע”י הגאון 

הרב אריה מלכיאל קוטלער. 
  
  

 כמה חתימות וחותמות הגאון 
העצום רבי נח שחור בן מוהר”ר 

רבי יצחק אייזיק שחור , עילוי 
עצום, מגדולי גאוני בית קאצק, 

גור ואלכסנדר, ממשפחת 
אפרתים, גאוני ואדירי ארץ. 

בתו הצדקנית מרת חיה רודא, 
נישאה לראש גולת אריאל 
הרה”ק האמרי אמת מגור. 

חסידו המובהק של הרה”ק רבי 
חנוך העניך מאלכסנדר. גם יתר 
חתניו וצאצאיו, כמו כל משפחתו 

הרוממה- אחיו, גיסיו וביניהם 
הגאון האדיר רבי חיים ברלין. 

  
  
 

 כידוע בעת החתונה של רבינו 
אמר הרבי ה”שפת אמת” כי 

שמח הוא שזכה לחתן את בנו 
לבת תלמיד חכם. העיד רבי 

שלמה קאליש חתנו הגאוני של 
ה”חלקת יואב” שבימי חורפו היה 
חותנו כמה פעמים בעיר ביאלא 

על מנת להתבשם מתורתו של 
רבי נח שחור. וסיפר הגאון בעל 

חלקת יואב כי היה דרכו של 
רבי נח שחור לומר כמעט בכל 

דיבור של תוס’ שישה או שבעה 
פשטים! וכולם היו מתיישבים 

בלשון התוס’. בביאלה עמד בראש 
ישיבה שהוציאה מאות רבנים. 

  
 

 רבי נח שחור נפטר 
בשנת תרמ”ט.

 האדמו”ר הרה”ק רבי אברהם 
מרדכי אלטר )תרכ”ו-תש”ח(, 

האדמו”ר השלישי לשושלת גור. 
בנו של ה”שפת אמת”, גאון 

וקדוש. מייסד “אגודת ישראל” 
ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית 
לפני השואה. רבם של עשרות 

אלפי חסידי גור בפולניה. בשנות 
השואה נהרגו רוב חסידיו ועשרות 

מצאצאיו, אך האדמו”ר ניצל בדרכי 
ניסים ועלה לירושלים, בה כונן 

מחדש את חסידות גור וישיבותיה. 
בניו הנותרים הם האדמו”רים: 
ה”בית ישראל”, ה”לב שמחה” 
וה”פני מנחם”. מכונה ה”אמרי 
אמת” על שם ספרו בשם זה.

 חותמות: משה מאזיש ביאלא, 
כנראה גיס הרב נח שחור.

פתיחה $1500
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LOT# 92

SIGNATURE OF THE HOLY GAON RABBI NOAH SHACHOR, THE FATHER-IN-LAW OF THE HOLY 
“IMREI EMES’ OF GUR. (RESPONSA) PANIM ME’IROT , AMSTERDAM 1715 , FIRST EDITION

חתימת הגה”ק ר' נח שחור חותנו של הרה”ק ראש גולת אריאל ה”אמרי 
אמת” מגור. שו”ת פנים מאירות, דפו”ר אמשטרדם תע”ה.

By Rabbi Meir ben Yitz-
chok Eisenstadt. First 
edition, Amsterdam, 1715 
  
 .Antique inscription ‘’ 
Belongs to the wonder-
ful Rabbi .....of Biala’’.  
  
  
 Signed on title page ‘’ 
Noach son of Morenu 
Yitzchak Isaac Shachor ‘’ 
  
 In Biala Gedolei Yis-
roel served as Rabbi.  
  
  
  
 The Great Gaon Rabbi Noah 
Shachor the son of Rabbi 
Yitzchak Isaac Shachor, one 
of the greatest Geonim of 
Kock, Gur and Alexander. His 
pious daughter Mrs. Chaya 
Ruda married the Holy Rav the 
Imrei Emes of Gur. The leading 
disciple of the Holy Rav Rebbi 
Chanoch Henich of Alexander. 
His family, including his broth-
ers and brothers-in-law, were 
all Gaonim including the Great 
Gaon Rabbi Chaim Berlin.  

  
  
 
 In Biala he stood at the 
head of a famous Yeshiva.

  Other antique signatures. 
Important marginalia.  
 
   
 
 Rabbi Meir Eisenstadt (1670-
1744), Disciple of Rabbi Abele 
Gumbiner - Magen Avraham 
and of Rabbi David Oppen-
heimer of Prague. Rabbi of 
Szydlowiec, Rosh Yeshiva 
of Worms (1700), Rabbi of 
Prossnitz and Eisenstadt 
(from 1717). Leading rabbin-
ical authority and author of 
classic halachic works Panim 
Me’iros and Kasnos Or. 
 
 
   
 
 Overall fair condition, brown 
paper, mold fungi, water 
damage to margins, wear, 
original detached binding.

START PRICE $200

ספר פנים מאירות, שאלות 
ותשובות. עם “פנים מאירות” 

)בשער נפרד( ביאור על 
מסכת זבחים מאת הגאון 

רבי מאיר אייזנשטאט.  
  
  

 אמשטרדם, תע”ה. מהדורה 
ראשונה. בדפוס שלמה פרופס. 

הסכמות גדולי אותו הדור. 
)סטפנסקי ספרי יסוד מס’ 306(.  

  
 רישום עתיק על השער “שייך 

להרב הגדול המופלא ..... מביילא”  
   

 חתימה על השער “נח 
במ”ו יצחק אייזיק שחור”  

   
 בביילא )ביאלא( כיהנו 

גדולי ישראל כאב”ד. 
  

 הגאון העצום רבי נח שחור בן 
מוהר”ר רבי יצחק אייזיק שחור, 

עילוי עצום, מגדולי גאוני בית 
קאצק, גור ואלכסנדר, ממשפחת 

אפרתים, גאוני ואדירי ארץ. 
בתו הצדקנית מרת חיה רודא, 

נישאה לראש גולת אריאל 
הרה”ק האמרי אמת מגור. 

חסידו המובהק של הרה”ק רבי 
חנוך העניך מאלכסנדר. גם יתר 

חתניו וצאצאיו, כמו כל משפחתו 
הרוממה- אחיו, גיסיו וביניהם 

הגאון האדיר רבי חיים ברלין.  
  
  

 כידוע בעת החתונה של רבינו 
אמר הרבי ה”שפת אמת” כי 

שמח הוא שזכה לחתן את בנו 
לבת תלמיד חכם. העיד רבי 

שלמה קאליש חתנו הגאוני של 
ה”חלקת יואב” שבימי חורפו היה 
חותנו כמה פעמים בעיר ביאלא 
על מנת להתבשם מתורתו של 
רבי נח שחור. וסיפר הגאון בעל 

חלקת יואב כי היה דרכו של 
רבי נח שחור לומר כמעט בכל 

דיבור של תוס’ שישה או שבעה 
פשטים! וכולם היו מתיישבים 

בלשון התוס’. בביאלה עמד בראש 
ישיבה שהוציאה מאות רבנים.  

  
  

 רבי נח שחור נפטר 
בשנת תרמ”ט.  

  
 עוד חתימות עתיקים, 

הגהות חשובות.  
   

 מצב כללי בינוני, נייר חום, 
פטריות עובש, כתמי מים לשוליים, 

בלאי, כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $200
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LOT# 93

HOLIEST OF THE HOLY! COPY OF 
REBBE YESHAYA OF KERESTIR.

קדוש ונורא! עותק הרה”ק צדיק יסוד עולם רבי ישעיה 
שטיינער מקערעסטור. שערי ציון דעעש תרע”א

Sefer Sharei Tzion, Des 1911. 
  
 Good condition, New 
full leather binding. 
  
 Stamped on title page 
with the personal stamp 
of Rabbi Yeshaya Steiner 
of Kerestir (1851-1925).  
  
 Known by all as “Reb Shaya’le 
Kerestirer, ” He was renowned 
as a pillar of charity and 
kindness. His home was open 

to all; he hosted many guests 
at his meals and distributed 
large sums to charity. He 
was a close disciple of Rabbi 
Tzvi Hirsch of Liska and was 
ordained by the Admorim of 
Sanz and Nadvorna. His name 
spread far and wide as a 
holy miracle-worker, bringing 
thousands to his door for 
help and salvation. To this 
day, thousands of Jews flock 
to his grave to pray for help, 
guidance and salvation.

START PRICE $7000

ספר שערי ציון, דעעש תרע”א. 
הובא לדפוס ע”י הרב שמעי’ 

לעוו מהיישוב אהרישאר. 
  

 חתום בחותמת קודשו:  “ישעי’ 
ב”ר משה ז”ל שהי’ משמש 

בקודש אצל הרה”צ מליסקא זי”ע”.   
  

  
 

 מצב טוב, כרוך בכריכת 
עור מפוארת חדשה.

 הרה”ק צדיק יסוד עולם רבי 
ישעיה שטיינר )תרי”ב-תרפ”ה(, 
הנקרא בפי כל רבי ישעיהל’ה 

קערעסטירער, נודע כעמוד 

הצדקה והחסד בדורו, פועל 
ישועות ומחולל נפלאות, וראו 

בחוש כי ככל היוצא מפיו ייעשה. 
ביתו היה פתוח לרווחה ותמיד 
סעדו רבים על שולחנו. פיזר 

סכומים עצומים לצדקה.

 
 רבי ישעיה היה תלמידו המובהק 

ונאמן ביתו של הרה”ק רבי צבי 
הירש מליסקא, וכבר העיד רבו 
על גודל קדושתה של נשמתו. 

לאחר שנפטר רבו רצ”ה מליסקא 
החל להתפרסם כבעל מופת 
ורבבות נהרו אליו, אך כל ימיו 

חתם בענוותנותו “משמש בקודש 
אצל הרב הצדיק מליסקא זי”ע”

פתיחה $7000
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LOT# 94

SIGNATURES & STAMPS OF THE HOLY REBBE SIMCHA SHAPIRO 
BROTHER OF THE HOLY SHEM SHLOMO OF MUNKATCH

חתימות וחותמות הרה''ק רבי שמחה שפירא אב''ד 
לאנצהוט אחי הרה''ק השם שלמה ממונקאטש.

Signed twice on the Title page 
(on both sides of the title 
page) by Rebbe Simcha Shap-
iro with his handstamps, sev-
eral more stamps in the book. 
  
 Inscription ‘’The Holy 
Rabbi of Lanchut’’  
  
  
 
 
 
 The Holy Rebbe Simcha 
Shapiro was born to his Holy 
Father Rebbe Elozor of Lancut 
the ‘Yodei Binah’ in 1833.

 
 After his father’s passing 
in 1865 he took his place in 
Lancut for almost 50 years. 
 
 He passed away Mot-
zei Yom Kippur 1913.

 

  Very rare, his signa-
ture has only appeared 
once at public auction. 

 
 Stamps of his grand-
son Rabbi Avraham Da-
vid Rabin of Rzeszow.

 
 He was born in 1887 to his 
father Rebbe Eliezer, Reb-
bi in Boligrad. He grew up 
with his grandfather Reb-
be Simcha in Lancut.

 
 In 1906 he married the 
daughter of Rabbi Shalom 
Rubin in Rzeszow. He refused 
to be a Admor, & only when 
he emigrated to the USA 
in 1929 he became rav of 
the Lancut synagogue.

 
 Good condition, unbound.

START PRICE $300

ספר “מגן אבות” לר’ שמעון 
בר צמח דוראן, ווין תרכ”ג, עם 
פירוש רבינו עובדיה מברטנורא 

ופירוש רש”י על פרק ששי. 
  

 על השער שתי חתימות )משני 
צידי השער( הרה’’ק ר’ שמחה 

שפירא, וחותמתו. בין דפי 
הספר עוד כמה חותמות. 

  
 רישום “ הרב ה”ק מלנצהוטה”  

  
  
 
 
 

 הרה’’ק רבי שמחה שפירא 
אב”ד לאנצהוט. נולד בעיר 

ריבאטיטש בשנת תקצ”ג 
להרה’’ק רבי אלעזר שפירא, 
בעל ‘יודעי בינה’ מלאנצהוט.

 
 זוגתו מרת רבקה בת רבי 
ישראל אריה ליב וואהרמאן 

מו”ץ בעיר בוטשאטש )בן 

הרב בעל ‘דעת קדושים’(.

 
 אחרי פטירת אביו הק’ בשנת 

תרכ’’ה עלה על כסאו בלאנצוט 
במשך כיובל שנים. נפטר במוצאי 

יום הקדוש שנת תער”ג.

 נדיר ביותר! כתי’’ק הופיע רק 
פעם אחד במכירה פומבית.

 
 חותמות נכדו הרב אברהם 

דוד ראבין מרישא.

 
 נולד בשנת תרמ’’ז לאביו רבי 

אליעזר רב ואדמו’’ר בבליגראד. 
התחנך אצל סבו רבינו שמחה. 

בשנת תרס’’ו חתן רבי שלום רובין 
ברישא. סירב לכהן כאדמו’’ר ורק 
משהיגר לארה’’ב בשנת תרפ’’ט 

נעשה רב ביהמ’’ד לאנצוט.

 מצב טוב, לא כרוך.

פתיחה $300
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LOT# 95

INSCRIPTION & SIGNATURE BY THE HOLY REBBI YECHEZKEL 
OF OSTROVTZA- SHU’’T NODA BEYEHUDA, VILNA 1904

כתי”ק וחתימת הרה”ק רבי יחזקאל הלוי האלשטוק 
מאוסטרובצא. שו”ת נודע ביהודה, ווילנא תרס”ד

Inscribed & signed on the 
second title page in the Holy 
hand of the famous Rebbe 
Yechezkel HaLevi of Ostrovtza. 
His stamp on the reverse. 
  
  
 The Rebbi Yechezkel HaLevi 
of Ostrovtza [1887-1943] 
was the second Admo”r 
of Ostrovtza, son of Rebbi 
Yechiel Meir, who, as is known, 
fasted 40 successive years 
to prevent the Holocaust 
(tzaddikim of the generation 
compared him to the tanna 
Rabbi Tzaddok who fasted 40 
successive years to pre-
vent the destruction of the 
Temple, in Tractate Gittin.) 
  
 Rebbi Yechezkel was perfect 
in the revealed and hidden 
[aspects of Torah], thousands 
of his Chassidim and admirers 
flocked to his home. He was 

one of the most prominent Ad-
mo”rs in Poland. As is known, 
the Nazis, may their names be 
obliterated, especially sought 
out rabbinic leaders: In 1943, 
the Gestapo demanded that 
Rabbi Yechezkel be turned 
in, or else 200 of the town’s 
Jews would be burned. In 
response, the Rebbe said, 
“Better that I be the communi-
ty’s sacrifice than the reverse.” 
He immersed in a mikveh and 
recited selichot and vidui at 
dawn. On the tenth of Tevet, 
at nine o’clock in the morn-
ing, the Nazis came and shot 
him to death Hy’’d. Most of 
his writings were lost in the 
Holocaust; the few that sur-
vived were published under 
the name Kodshei Yechezkel. 
  
 Fair condition, tapings 
to title page, worming, 
stains, original binding.

START PRICE $400

שו”ת נודע ביהודה, ווילנא תרס”ד. 
  

 על השער השני כתי”ק וחתימת 
האדמ”ר הרה”ק רבי יחזקאל 
הלוי מאוסטרובצא בחיי אביו 
הקדוש, מעבר לדף חותמתו. 

  
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי יחזקאל הלוי 
האלשטוק מאוסטרובצא )תרמ”ז 

- תש”ג(. היה האדמו”ר השני 
לבית אוסטרובצה ובנו של מייסד 

החסידות, רבי מאיר יחיאל. היה 
מגדולי חסידיו של רבי דוד משה 

מצ’ורטקוב. למד מפי אביו ומאוחר 
יותר מרבי דוד משה מצ’ורטקוב. 

חתן רבי נפתלי הורוביץ, האדמו”ר 
ממעליץ. התמנה לרבה של 
העיירה אינובלודז’ שבמחוז 

לודז’, וכרבה של נאשעלסק 
הסמוכה לוורשה. כבר באותה 

תקופה נודע כצדיק. עם פטירת 
אביו עבר למלא את מקומו 

באוסטרובצה כאב”ד וכאדמו”ר. 
הקים שם את ישיבת “בית מאיר” 

על שם אביו שבה למדו כמאה 
בחורים. לישיבה נפתחו סניפים 

גם בוורשה, לודז’ וצ’נסטחוב. 
  
  

 בעת השואה סבל רבות ובשנת 
תש”ג דרש הגסטפו להסגיר את 
הרבי, אחרת יישרפו 200 מיהודי 

העיירה וחייהם של אלפים נוספים 
יהיו בסכנה. בתגובה אמר: “מוטב 

אהיה אני קורבן הקהל ולא להפך”. 
הוא טבל במקווה ובעלות השחר 
אמר סליחות ווידוי והתכונן למות 
על קידוש השם. בעשרה בטבת 

בשעה תשע בבוקר באו הנאצים 
להוציאו להורג וירו בו למוות סמוך 

לקיר בית הכנסת, כשהוא קורא 
שמע ישראל. עשרים יהודים 

שהציעו עצמם למיתה במקומו, 
אולצו לחפור קבר אחים לעצמם, 

ונורו לתוכו. הרבי מאוסטרובצה 
הובא לקבר ישראל וכחודש אחריו 

נרצחו גם שבעת ילדיו הי”ד. 
  
  

 הרבי התכוון להוציא את חידושיו 
תחת השם “מראה יחזקאל”, 

אך מרבית כתביו אבדו. המעט 
ששרד יצא לאור בשם “קדשי 

יחזקאל” וצורף לספר “מאיר עיני 
חכמים” הכולל את חידושי אביו.  

  
 מצב בינוני, הדבקות בשער, נקבי 

עש, כתמים, כריכה מקורית.

פתיחה $400
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LOT# 96

COPY OF THE HOLY ADMOR REBBI 
AVRAHAM MORDECHAI ALTER 

OF GUR-THE IMREI EMES.
עותק הרה”ק האמרי אמת מגור.

Sefer Shaar Shimon, by Rabbi 
Shimon Segal of Lissa, brother 
in law & disciple of Rabbi 
Akiva Eger. Warsaw 1885. 
  
  
 Stamped “Avraham Mordechai 
Alter from Gur” & space for a 
shelf number. A rare survivor 
of his most famous library. 
  
 The Holy Admor Rebbi Avra-
ham Mordechai Alter (1866-
1948) was third Gerer rebbe. 
He was a pious genius, and 
the son of the Sfat Emet. He 
founded Agudath Israel and 
was one of the great leaders 
of haredi Jewry before the 
Holocaust, with tens of thou-
sands of chassidim in Poland. 
  
  

 The Imrei Emes of Gur 
amassed a collection of se-
forim and manuscripts forming 
a library that was regarded 
as one of the largest privately 
held Jewish libraries in the 
world. However the library 
endured more than its share of 
troubles. In 1901, a fire erupted 
in the town of Gur destroying 
most of the library, yet the Im-
rei Emes did not despair and 
set to the task of rebuilding 
and expanding it. The second 
loss occurred during World 
War II when his entire sacred 
library was destroyed or lost. 

 Fair condition, title page 
detached, tears to first few 
pages, brittle paper, tear to 
margins, original binding.

START PRICE $200

ספר שער שמעון, חידושים על 
הש”ס מאת רבי שמעון סג”ל 

מליסא גיסו של רבי עקיבא 
אייגר. ווארשא תרמ”ה.  

  
 חותמת “אברהם מרדכי אלטר 
מגור” עם מספר המדף. שריד 

מספרייתו המפורסמת. 
  
  

 הגאון רבי שמעון הלוי סג”ל, בנו 
של הגאון רבי יהושע הלוי סג”ל 
פייבלמן, דומ”ץ ליסא, רבה של 
סאמטור, אשר היה חותנו של 

רשכבה”ג רבי עקיבא אייגר. רבי 
שמעון כיהן כאב”ד ראגאזען 

ופארדאן, וחיבר ספר ‘חידושי רבינו 
שמעון הלוי’ וספר ‘שער שמעון’. 

נשא ונתן בפלפולי הלכה עם 
גדולי דורו, בייחוד עם גיסו ורבו רבי 
עקיבא אייגר ועם החמדת שלמה, 

רבי יעקב מליסא. היה חתנו של 
רבי משולם זלמן אשכנזי רבה של 
לובלין שהרבה לשאת ולתת עמו 

בפלפול במלחמתה של תורה.  
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי אברהם 

מרדכי אלטר ]תרכ”ו-תש”ח[, 
האדמו”ר השלישי בשושלת גור, 
וממנהיגי היהדות החרדית. הוא 

מכונה על שם ספרו בעל ה’אמרי 
אמת’. רבי אברהם מרדכי היה 

בנו בכורו של ה’שפת אמת’, 
ובימיו הגיעה חסידות גור לשיא 

התפשטותה והייתה לחסידות 
הגדולה בעולם, ישנם המעריכים 
את מספר חסידיו לפני השואה 

ביותר ממאה אלף. ממייסדי אגודת 
ישראל ועמד בראש מועצת גדולי 

התורה. השפעתו הייתה רחבה 
מאוד, אף מעבר לקהל חסידיו 

הענק. בשנות השואה נהרגו רוב 
חסידיו וצאצאיו, אך האדמו”ר 
ניצל ועלה לירושלים, שם כונן 

מחדש את חסידות גור. ספרייתו 
המפורסמת, מהגדולות בעולם 

היהודי - אבדה בשואה. אחריו כיהן 
כאדמו”ר בנו בעל ה’בית ישראל’.  

  
 מצב בינוני , דף השער 

מנותק, קרעים בדפים 
הראשונים, נייר חומצי, קרע 

בשוליים, כריכה מקורית.

פתיחה $200
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LOT# 97

COPY THAT WAS BROUGHT FROM THE HOLY IMREI EMES OF GUR. SFAT 
EMES PART 5. FIRST EDITION, KRAKOW 1908, GILDED TITLE PAGE.

עותק שנקנה ממרן האמרי אמת מגור- שפת אמת 
ח”ה, דפו”ר קראקא תרס”ח. שער מוזהב.

. 
 Self dedication  ‘’I bought .... 
from the Holy Rebbe of Gur 

Shlit’’a for 7 Gildens.....1932. 
Mendel son of the late 
Eliyahu Pinchos Margulies’’

START PRICE $250

 .
 הקדשה עצמית ‘’קניתי מהוני 

לכבוד צורי וקוני מאת כבוד 
קדושת מרן הרה”ק מגור שליט”א 

בעד 7 זהובים יום ה פר’ שמות 
שנת תרצ”ב. מענדל בן המנוח 

ר’ אלי’ פינחס זצ”ל מרגליות”

פתיחה $250
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LOT# 98

COPY OF REBBE YOEL TEITELBAUM 
RABBI OF KAROLY & SATMAR ON 
A RARE POLEMIC SEFER. BEGED 

LILBOSH, ONLY EDITION, LVIV 1877
עותק הרה”ק ר' יואל טייטלבוים אב”ד 
דק”ק קראלי וסאטמאר. ספר פולמוס 
נדיר. בגד ללבוש, דפו”י לבוב תרל”ז.

Sefer ‘Beged Lilbosh’, By R’ Mor-
dche Zeidman of Oziran to refute 
the attacks of Rabbi Uri Schrage 
Feiwel HaLevi Schreier of Bradshin 
against the Sefer ‘Levushei Srod’. 
  
 Against this Sefer the opponent’s 
son R’ Ahron Schreier published 
his pamphlet ‘Ma’adu Beged’. 
  
 A very rare polemic work that has 
never appeared at public auction.  
  
 Stamp of Rebbe Yoel Teitel-
baum of Satmar. With the 
rebbe’s stamp “ Yoel Teitelbaum  
Rabbi of Karoly & it’s environs 
“.  With his library code.  
  
 There were two more of his 
stamps but someone tried 
to erase them with white-
out many years ago.  
  
 Signature: Shlomo 
Katz, Beregszasz. 
  
 Signature: Zev Yuda Schnitzler.  
  
  
 Rebbe Yoel Teitelbaum of Satmar 
(1887-1979) was the youngest son 
of Rebbe Chananya Yom Tov Lipa, 
the Kedushat Yom Tov (1836-1904), 
and grandson of Rebbe Yekutiel 
Yehuda, the Yitav Lev (1808-
1883), who both served as rabbis 
of Sighet (Sighetu Marmației) 
and were leaders of Chassidic 
Jewry in the Maramureș region. 
  
  
 He was renowned from his youth 
as a leading Torah scholar of his 
generation, for his perspicac-
ity and intellectual capacities, 
as well as for his holiness and 
outstanding purity. At a young 
age, he was appointed rabbi of 
Irshava. In 1925, he was appointed 
rabbi of Karaly (Carei; in place 
of Rabbi Shaul Brach who went 
to serve as rabbi of Kashoi), and 
in 1934, of Satmar (Satu Mare).  
  
 In all the places he served as 

rabbi, he also maintained a large 
yeshiva and Chassidic court. He 
stood at the helm of the faithful, 
uncompromising Orthodox Jewry 
in the Maramureș region. He was 
one of the founding pillars of 
the Torah world in the gener-
ation following the Holocaust. 
After surviving the Holocaust, he 
emigrated to the United States, 
where he established the Satmar 
Chassidic community - the largest 
Chassidic community in the world. 
He served as president of the Eda 
HaCharedit in Jerusalem, and as 
leader of Orthodox Jewry in the 
United States and throughout the 
world. His writings were published 
in dozens of books: VaYoel Moshe, 
Responsa Divrei Yoel, Divrei 
Yoel on the Torah and more. 
  
 The Holiness of Items of 
Tzaddikim - In the Teachings 
of Rebbe Yoel of Satmar  
  
  
 In several places in his book Divrei 
Yoel on the Torah, the Rebbe 
describes the tremendous virtue 
of the belongings of the Tzaddik, 
which have the power to endow 
holiness for generations, since 
the “sparks of holiness” endure 
in them. Based on this concept, 
the Rebbe explains Yosef’s 
influence on the Egyptians, who 
were sustained from his produce 
during the famine and drew from it 
“spiritual vibrancy”: “…the property 
of Tzaddikim has the power to 
impart spiritual vibrancy…” (Divrei 
Yoel, Shemot, p. 33). Regarding 
the “aspect of holiness” contained 
in the belongings of Tzaddikim 
from “the root of their soul”, 
he writes: “The possessions of 
Tzaddikim are precious to them… 
since they contain an aspect of 
the root of their soul… as they 
are particular not to steal…” 
(Divrei Yoel, Vayetze, p. 92). 
  
 Fair condition, tears to tile 
page, page 57 with tap-
ings, original binding.

START PRICE $300

ספר ‘בגד ללבוש’, דפוס 
יחיד לבוב תרל”ז. 

  
 ..להמליץ ולהכשיר דברי הספר ‘לבושי 

שרד’ ]לר’ דוד שלמה אייבשיץ [ ... 
אשר ... הלכה כמותו ... ועתה קם אחד 

מזמנינו )]ר’ אורי פייבל שרייאר[ בגליון 
על ספר דעת קדושים מהרב ... דק’ 
בוטשאטש ]ר’ אברהם דוד ווארמאן[ 

... וקרא שמו גידולי הקודש וגם מקדש 
מעט ]לבוב תרל”א[( ... לסתור כמעט 
רוב דבריו ... וקמתי אני לפתוח לדודי 

ולברר דברי אמת ... )צרפתי מעט 
תשובות ופלפול ... שפלפלתי בימי 

חרפי( דברי ... מרדכי ברי”ד )בן יהודה 
דוב ... זיידמאן ( זלה”ה מעיר אוזראן 

  
 לעמבערג, יעקב משולם ניק, תרל”ז,  

  
 נגד ספר זה יצא ר’ אהרן שרייאר 

בקונטרס ‘מעדה בגד’ שנספח 
לספר משמרת הקודש של אביו. 

  
 חיבור פולמוסי נדיר ביותר שלא 
הופיע מעולם במכירה פומבית.  

  
 חותמת “ יואל טייטלבוים אב”ד 
דק”ק קראל והגליל י]ע”א[”. עם 

קוד הספרייה שלו א-לח.  
   
   
   
 

 היו עוד שתי חותמות מרבינו 
אבל מישהוא ניסה למחוק אותם 

לפני הרבה שנים עם טיפקס.

 חתימה: שלמה כ”ץ בערעגסאס.

 חתימה: זאב יודא שניצלער.

 האדמו”ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים 
מסאטמאר )תרמ”ז-תשל”ט(, בנו 

הצעיר של האדמו”ר רבי חנניה 
יו”ט ליפא בעל ה”קדושת יו”ט” 

)תקצ”ו-תרס”ד(, ונכדו של האדמו”ר 
רבי יקותיאל יהודה בעל ה”ייטב 

לב” )תקס”ח-תרמ”ג(, שכיהנו 
כרבני סיגעט והיו ממנהיגי היהדות 

החסידית באזור מרמרוש.

 

 נודע מנעוריו כאחד מגדולי דורו, 
בחריפותו ובגאונותו, בקדושתו ובטהרתו 

הנפלאה. בגיל צעיר נתמנה לכהן 
ברבנות העיר אורשיווא. בשנת תרפ”ה 

עבר לכהן ברבנות העיר קָראלי )על 
מקומו של רבי שאול בראך שעבר 

לכהן ברבנות קאשוי(, ובשנת תרצ”ד 
Hעבר לכהן ברבנות העיר סאטמ

ר. בכל ערי רבנותו ניהל ישיבה גדולה 
ועדת חסידים גדולה. עמד בראש 
היהדות האורתודוקסית הנאמנה 

והבלתי-מתפשרת באזור מרמרוש. 
מעמודי התווך של עולם התורה 

בדור שלאחר השואה. לאחר הצלתו 
מהשואה הגיע לארה”ב וכונן בה 

את קהילת חסידי סאטמר – העדה 
החסידית הגדולה בעולם. נשיא 

“העדה החרדית” בירושלים, וממנהיגי 
היהדות החרדית בארה”ב וברחבי 

העולם. מחיבוריו יצאו לאור עשרות 
ספרים: “ויואל משה”, שו”ת “דברי 

יואל”, ספרי “דברי יואל” עה”ת, ועוד.

 
 על הקדושה שבחפצי הצדיקים 

במשנתו של האדמו”ר 
רבי יואל מסאטמאר

 
 במספר מקומות בספרו “דברי יואל” 

על התורה כותב האדמו”ר על המעלה 
העצומה שיש בממונו של הצדיק, וכי 

יש בכחו להשפיע קדושה לדורות, שכן 
ניצוצות הקדושה אינם כבים ממנו. על 

פי זאת הוא מבאר את סירובו של 
אברהם אבינו ליהנות מרכוש סדום 

ואת פגישתו עם מלכי צדק מלך שלם. 
האדמו”ר מסביר על פי זאת גם את 

השפעת יוסף על המצרים, שנהנו 
מרכושו בימי הרעב וקיבלו ממנו “חיות 
דקדושה”: “...וממון של צדיקים מסוגל 

להשפיע חיות דקדושה וחיות דעולם 
הבא...” )דברי יואל, שמות, עמ’ לג(. על 

“בחינת הקדושה” הטמונה בממונם 
של צדיקים “משורש נפשם”, הוא 

כותב: “צדיקים חביב עליהם ממונם... 
מפני שיש בו חלק מבחינת נפשם 

ושורש נשמתם... מפני שאין פושטין 
ידם בגזל...” )דברי יואל, ויצא, עמ’ צב(.

 מצב בינוני, קרעים בשער, דף נז 
עם הדבקות דבק, כריכה מקורית.

פתיחה $300
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LOT# 99

COPY OF YECHIEL MECHEL TEITELBAUM SON OF RABBI CHAIM TZVI 
TEITELBAUM. ANTIQUE SIGNATURE. MAYIM AMUKIN, BERLIN 1778

עותק הב' יחיאל מיכל טייטלבוים בן מרן העצי חיים מסיגט, 
חתימה עתיקה. שו”ת מים עמוקים ברלין תקל”ח

Sefer Mayim Amukim by 
Rabbi Eliyahu Mizrachi (the 
Re’em), with a pamphlet 
Amar Shomer from the 
publisher Rabbi Nachman of 
Amsterdam. Berlin, 1778.  
  
  
 Stamp of the young man 
Yechiel Mechel Teitelbaum. He 
was a son of Rabbi Chaim Tzvi 
Teitelbaum, author of ‘Atzei 
Chaim’ , and grandson of the 
Rebbe, the author of ‘Kedu-
shat Yom Tov’ , son of the 
Rebbe, the author of ‘Yetev 
Lev’ . There were some rumors 

that he became a communist 
but nothing is known what his 
fate ended up being & he was 
killed in the Holocaust Hy’’d. 
  
  
  
 Antique signature on 
title page: Abraham Ya-
kov ..... from Dolina. 
  
 Good condition, light 
worming to first 10 pages, 
last 10 pages with small 
hole affecting text, Sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $300

שאלות ותשובות מים עמוקים, 
שאלות ותשובות מאת גדולי 
האחרונים רבי אליהו מזרחי 
)הרא”ם( ורבי אליהו בן חיים 

)ראנ”ח( ברלין תקל”ח. 
  
  

 בראש הספר הסכמות חשובות: 
רבי צבי הירש ברלין ובנו ר’ 

שאול, רבי דוד טעבלי מליסא, 
רבי צבי הירש אב”ד פיורדא ורבי 

אהרן הלוי הורוויץ אב”ד ברלין. 
בסוף הספר קונטרס גדול בדיני 
שומרין בשם ‘אמר שומר’ מאת 

המו”ל רבי נחמן מגלוגא. 
  

 חותמת הבחור הק’ יחיאל מיכל 
טייטלבוים , בנו של הרה”ק רבי 

חיים צבי טייטלבוים – בעל ‘עצי 
חיים’ מסיגט ונכדו של הרה”ק 

בעל ‘קדושת יום טוב’ בן הרה”ק 
בעל ‘ייטב לב’. היה איזה שמועות 

עלומות שהוא נהפך לקומוניסט 
אבל עקבותיו נעלמו ונהרג 
על קדוש ד’ בשואה הי”ד.  

  
  
  

 חתימה עתיקה על השער: הק’ 
אברהם יעקב ....מדאלינא. 

  
 מצב טוב, עשרה דפים הראשונים 

עם נקבי עש קלים, עשר דפים 
אחרונים עם חור קטן בטקסט, 

כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $300
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LOT# 100

COPY OF THE HOLY REBBE YEHUDA ZUNDEL ROKEACH 
OF RZESZÓW & CHELM. DAAS ZEKEINIM, OFEN 1834

עותק הרה”ק רבי יהודה זונדל רוקח מריישא 
וחעלם. דעת זקנים, אפען תקצ”ד.

Sefer Daas Zekein-
im, - Ofen 1834  
  
  
 Published by Rabbi Aaron 
Kutna with the Approba-
tion of the Chasam Sofer.  
  
  
 [2], 70 pages.  
  
  
 Large margins, 28.3 cm 
  
 Good condition, old 
detached binding. 
  
 Stamp of he Holy Rebbe 

Yehuda Zundel Rokeach , son 
of Rebbe Todros Rokeach 
of Nemirov (Nemyriv) and 
grandson of Rebbe Moshe 
Rokeach of Makarov (Ma-
kariv) (son of Rebbe Shalom 
Rokeach, first Rebbe of Belz). 
He served as rebbe in Reisha( 
Rzeszów), and from 1920, in 
Chełm. He perished in the 
Holocaust with his entire 
family, including his son Rebe 
Yisrael Rokeach Rabbi of 
Rabka (Rabka-Zdrój) Hy’’d. 
  
 Seforim that belonged 
to him are rare.

START PRICE $120

ספר דעת זקנים, אפען תקצ”ד.  
  

 נדפס ע’’י הרב אהרן קוטנא 
עם הסכמת מרן החתם סופר.  

  
 על בראשית שמות , עם ספר 
מנחת יהודא מרבנו יהודה ברבי 

אליעזר עם מפתחות מהרב יעקב 
נוניס ואיס מכונים עפר יעקב 

ונוסף עליו שארית יוסף מהמביא 
לדפוס הרב אהרן קוטנא.  

  
 ]2[ ע’ דף. שוליים 
גדולים, 28.3 ס”מ. 

  
 מצב טוב, כריכה ישנה מפורקת. 

  
  

 על השער חותמת האדמו”ר 
הרה”ק רבי יהודה זונדל רוקח, בנו 

של האדמו”ר רבי טודרוס רוקח 
מנעמירוב, ונכדו של האדמו”ר רבי 
משה רוקח מקארוב )בנו של רבי 

שלום רוקח, האדמו”ר הראשון 
מבעלזא(. כיהן כאדמו”ר בעיר 

ריישא, ובשנות התר”פ עבר לעיר 
חעלם, בה כיהן באדמו”רות. נספה 
בשואה עם כל משפחתו הי”ד. בנו 

רבי ישראל רוקח אב”ד ראבקה, 
נספה אף הוא בשואה, הי”ד. 

  
 ספרים ממנו נדירים.

פתיחה $120
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LOT# 101

TIKUNEI ZOHAR, COPY OF THE HOLY REBBE EPHRAIM 
ZALMAN MARGULIES OF LANKA-DROHOBYCH.

תיקוני הזהר של הרה”ק ר' אפרים זלמן 
מרגליות אב”ד לאנקא-דראהאביטש.

Sefer Tikunei Zo-
har, Warsaw 1885. 
  
 Stamps of his in Lanka & 
-Drohobych. Interesting stamp 
‘ ‘ Ephraim Zalman Margulies 
grandson of the Holy Gaon 
Sharei Thsuva & of the Rebbe 
Nasi Kadisha of Premish-
lan....Here Drohobych’’  
   
 Ownership inscriptions attest-
ing that the Sefer belongs to 

him, his signature in German. 
  
 Seforim that belonged to 
him are very rare & have never 
appeared at public auction.  
  
  
 Please see Hebrew descrip-
tion for a brief biography. 
  
 His son was Rebbe Yisroel 
Aryeh Margulies the Rebbe 
of Premishlan-London.

START PRICE $200

ספר תיקוני הזהר, ווארשא תרמ”ה. 
  

 חותמות ממנו בלאנקא 
ודראהאביטש. חותמת מעניינת 
“אפרים זלמן מרגליות נין ונכד 
להגה”ק בעל שע”ת זללה”ה 

ומרבי נשיא קדישא מפרעמישלאן 
זי”ע ועכ”י פה”ק דראהאביטש”  

   
 רישומים שהספר שייך 

לו, חתימתו בלועזית. 
  

 הרה”ק רבי אפרים זלמן מרגליות 
נולד בבראד בשנת תרי”ט 

לאביו הרב אלכסנדר אשר. מן 
היושבים בבעלזא אצל מרן 

מהר”א ומרן מהרי”ד. חתן הרב 
ישראל ליב פרענקל בן הרב 

צבי הירש פרענקל חתן הרה”ק 
רבי מאיר מפרעמישלאן. 

  
 נתקבל לאב”ד לאנקא שליד 

דראהאביטש, עבר לגור 
בדראהאביטש שם כיהן כראב”ד 
שלושים שנה. במלחמת העולם 

הראשונה נמלט לקאשוי, 
שם תפס מקום חשוב בין 
הצדיקים והגאונים שהיגיעו 

לעיר. שם נפ’ בשנת תרפ”א. 
  

 ספרים ממנו ממנו  נדירים ולא 
הופיעו מעולם במכירה פומבית.  

  
 בנו הרה”צ רבי ישראל אריה 

מרגליות זצ”ל האדמו”ר 
מפרעמישלאן-לונדון.

פתיחה $200
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LOT# 102

COPY OF THE HOLY RABBI ELIEZER 
DAVID GREENWALD IN HIS YOUTH 

AS DAYAN IN SZERDAHELY. AVODAS 
HAKODESH, WARSAW 1979.

עותק הגה''ק הרב אליעזר דוד גרינוואלד בצעירותו 
כדיין בסערדאהעל. עבודת הקודש ווארשא תרל”ט.

Sefer Avodat Hakodesh by 
the Chida, Warsaw 1879. 
  
 Inscriptions attesting own-
ership by the great Gaon & 
Tzadik Rabbi Eliezer David 
Greenwald when he served 
as Dayan in Szerdahely.  
  
  
 Various other signatures & in-
scriptions. Please see Hebrew 
description for more details. 
  
 The Holy Gaon & Tzadik Rabbi 
Eliezer David Greenwald was 
a rabbi and head of a yeshiva 
in the cities of Tzehlim (today 
Deutschkreutz in Austria), 
Oberwischau (Upper Vishu-
vah) and Satmar in Transyl-
vania. He is known for his 
Sefer ‘Keren L’David’. Brother 
of Rabbi Moshe Greenwald, 
author of “Arugat HaBosem”.  
  
  
  
 He was born in 1867 in Csor-
na, Hungary, to Rabbi Amram 
Greenwald, son of Rabbi Yosef 
Greenwald, Av Beit Din of 
Tchechowitz. In his youth, he 
studied with his brother, the 
author of Arugat HaBosem. 
He also studied briefly with 
Rabbi Shmuel Ehrenfeld, 
author of “Chatan Sofer”.  

  
 In 1889 he married the 
daughter of Yaakov Rapa-
port of Bardeyov. After his 
marriage, he spent five 
years in Bardeyov, where he 
founded and chaired a yeshiva 
throughout his stay in the city. 
After wards he served as a 
Dayan in Dunaszerdahely ,  At 
the beginning of 1907 he was 
elected rabbi of the Jewish 
community of Tzehlim, where 
he also headed a large yeshi-
va. In 1912 he moved to serve 
as Rabbi of Oberwischau, and 
headed a yeshiva that num-
bered hundreds of students.  
  
 In 1921 he was elected rabbi 
of the Satmar community, and 
at the same time he head-
ed a local yeshiva that with 
400 students was one of 
the largest in the region.  
  
 His adopted daughter 
married the grandson of his 
brother, Rabbi Yosef Green-
wald, who was his pupil and 
worked on printing his books. 
He passed away in 1928.  
  
 Overall in good condi-
tion, some pages shaved 
close to text, water stains, 
tears to title page & de-
tached, original binding.

START PRICE $180

ספר ‘עבודת הקודש’, למרן 
החיד”א עם ז’ הקונטרסים 

המפורסמים: מורה באצבע, 
צפורן שמיר, קשר גודל, כף 

אחת, יוסף בסדר, סנסן ליאיר, 
שומר ישראל. ווארשא, תרל”ט. 

  
  
  

 רישומי בעלות “שייך להה”ג 
מו”ה א”ד גרינוואלד דיין דק”ק 

ס”ה”, “שייך להה”ג מו”ה אליעזר 
דוד גרו”ו נ”י דיין דק”ק ס”ה”  

   
 חתימות ורישומים שונים: דוד 

יודא גרינפעלד מילידי עיר 
מיהאלאוויץ. יצחק מאשקאווטש 

מכפר הענצוויטץ פה לומד 
ווארדיין קטן, וכעת לומד פה 

עיר פוטנאק. קלמן גראס לומד 
פה הומנא, הק’ משה יוסף 

מיטעלמאנן. יהודא הערשקאוויטץ. 
  

 הק’ יעקב יחזקי’ גרינוואלד.  
  
  

 הגאון הצדיק הקדוש רבי 
אליעזר דוד גרינוואלד בעל ‘קרן 

לדוד’ אחיו הצעיר ותלמידו של 
הגה”ק בעל ‘ערוגת הבשם’. 
קיבל בחסידות מהאדמורי”ם 

הק’ מבעלזא ושינאווא. מגדולי 
צדיקי ומרביצי התורה בדורו, 

מכל רחבי הונגריה נהרו לישיבתו 
שמנתה כחמש מאות תלמידים.  

  
  

 נולד בטשארנא שבהונגריה 
בשנת תרכ”ז לרב עמרם 

גרינוואלד, בנו של הרב יוסף 
גרינוואלד, אב”ד טשעטשאוויץ. 
בצעירותו למד אצל אחיו רבי 

משה גרינוולד בעל “ערוגת 
הבושם” ונחשב תלמידו המובהק. 

זמן קצר למד גם אצל הרב 
שמואל ארנפלד, בעל “חתן סופר”.  

  
  

 בשנת תרמ”ט נישא לבתו של 
יעקב רפפורט מברדיוב. לאחר 

נישואיו ישב במשך כחמש שנים 
בברדיוב, שם ייסד ישיבה ועמד 

בראשה במשך כל תקופת 
מגוריו בעיר. לאחר מכן כיהן כדיין 
ומורה צדק בסערדאהעלי , ועמד 

שם בראשות ישיבה שמנתה 
כ-130 תלמידים. בתחילת שנת 

תרס”ז נבחר לרב הקהילה 
היהודית בעיר ֶצעהלים, וגם בה 

עמד בראשות ישיבה גדולה.  
  
  

 בשנת תרע”ב עבר לכהן 
כרבה של אויבר-וישווה, ועמד 

בראשות ישיבה שמנתה מאות 
תלמידים. בשנת תרפ”א נבחר 

לרבה של קהילת סאטמאר, 
ובמקביל לרבנותו עמד בראש 

ישיבה מקומית שהייתה הגדולה 
ביותר בטרנסילבניה. היה 

מגדולי התורה המפורסמים 
בתקופתו והעמיד תלמידים 

רבים, בהם רבנים וגדולי תורה 
ידועים בטרנסילבניה ובהונגריה. 
דרשותיו ותפילותיו היו בדמעות 
ובכי, ולחם במסירות נפש נגד 

עוקרי הדת.. נפ’ בשנת תרפ”ח. 
  

 מחיבוריו נדפסו שו”ת קרן 
לדוד וקרן לדוד על התורה 

ומועדים, בהשתדלות תלמידו 
המובהק אחיינו האדמו”ר 
בעל ‘ויחי יוסף’ מפאפא. 

  
  

 מצב כללי טוב, חיתוך דפים קרוב 
לטקסט, כתמי מים, קרעים לשער 

והשער מנותק, כריכה מקורית.

פתיחה $180
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LOT# 103

COPY OF RABBI YISRAEL MENACHEM BRAUN RABBI OF 
BREZOVICA FATHER IN LAW OF THE VA-YAGED YA’AKOV OF PAPA

עותק הגה”ק רבי ישראל מנחם ברוין אב”ד ברעזאוויץ, חמיו של 
האדמו”ר הרה”ק ה”ויגד יעקב” מפאפא. ערך ש”י, סיגט תרנ”ב

Sefer Erech Shai, by Rab-
bi Shlome Yehuda Tabak. 
First edition, Sziget 1892. 
  
 List of subscribers at end. 
  
 Stamps of Rabbi Yisrael Men-
ahem Braun (1861-1905), son in 
law of Rabbi Amram Grunwald, 
father of the author of “Arugot 
Ha-Bosem”. Studied with 
Rabbi Shmuel Shmalka Klein, 
Av Beit Din Selish, author of 
“Tsror Ha-Hayim”. Served as 
Rabbi of Brezovica for over 
fifty years, and was of the 
oldest Rabbis in Hungary be-
fore the Holocaust. Murdered 
in the Holocaust at age 83. 
  
  
 His son in law is the Admor of 
Papa, Rabbi Ya’akv Yehez-
kiyah Greenwald, author of 
“Va-Yaged Ya’akov” (son of his 

brother in law Rabbi Moshe 
Ben Amram Greenwald, 
Av Beit Din Chust, author 
of “Arugot Ha-Bosem”).

  
 
 Rabbi Shlomo Yehuda Leib 
Tabak (1832-1907), a leading 
Hungarian and Romanian 
halachic authority in his times. 
Born in Sighet, he was a close 
disciple of the Yitav Lev and 
the Kol Aryeh. When the Yitav 
Lev was appointed rabbi of 
Sighet in 1858, he invited 
his disciple R. Shlomo Leib 
to serve as head dayan, a 
position he held for fifty years. 

 Good condition, last page 
detached & missing in text, 
original binding detached.

START PRICE $160

ספר ‘ערך ש”י’ על חושן 
משפט, מאת הגאון רבי 

שלמה יהודה טאבאק 
מסיגעט. מ. סיגעט, תרנ”ב  

  
 רשימת פרענומאראנטן בסוף. 

  
  

 חותמות רבי ישראל מנחם ברוין 
הי”ד אב”ד דק”ק ברעזאוויטץ 

)תרכ”א-תש”ה(, חתן רבי עמרם 
גרינוולד אבי בעל “ערוגות 

הבושם”. תלמיד רבי שמואל 
שמלקא קליין אב”ד סעליש 
בעל “צרור החיים”. ישב על 
כסא הרבנות בעירו למעלה 

מיובל שנים והיה מזקני הרבנים 
בהונגריה לפני השואה, נהרג 
בשואה בגיל שמונים ושלש.  

  
  
 

 חתנו הוא האדמו”ר מפאפא 
רבי יעקב יחזקיה גרינוולד 

בעל “ויגד יעקב”, )בן גיסו רבי 
משה בן עמרם גרינוולד אב”ד 

חוסט בעל “ערוגת הבושם”(.

 מצב טוב, דף האחרון 
מנותק ועם חסרון בטקסט, 

כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $160
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LOT# 104

COPY OF RABBI YISRAEL MENACHEM BRAUN RABBI OF BREZOVICA FATHER IN LAW 
OF THE VA-YAGED YA’AKOV OF PAPA & OF RABBI YESHAYA FUERST OF TYRNAU.

עותק הגה”ק רבי ישראל מנחם ברוין אב”ד ברעזאוויץ, חמיו של האדמו”ר 
הרה”ק ה”ויגד יעקב” מפאפא, והגאון הרב ישעיה פירסט אב”ד טירנוי

Sefer Didrei Tahara, on 
Shulchan Aruch laws of 
Niddah. By Rabbi Elchan-
an Ashkenazi Av Beit Din of 
Shetland. Dyhernfurth, 1808.  
  
 Stamps of Rabbi Yisrael 
Menahem Braun (1861-1905), 
He was a son in law of Rabbi 
Avrohom Gestetner the father 
in law of the Arugas Habosem.  
  
 He Studied with Rabbi 
Shmuel Shmalka Klein, Av 
Beit Din Selish, author of 
“Tsror Ha-Hayim”. Served as 
Rabbi of Brezovica for over 
fifty years, and was of the 
oldest Rabbis in Hungary 
before the Holocaust. He 
died in Budapest amidst the 
Holocaust at the age of 94. 
  
  
 His son in law is the Rebbe of 
Papa, Rebbi Ya’akv Yehez-
kiyah Greenwald, author of 
“Va-Yaged Ya’akov” (son 
of his brother in law Rabbi 
Moshe Ben Amram Green-
wald, Rabbi of Chust, author 
of “Arugot Ha-Bosem”). 
  
  
  
 Stamp of the Gaon Rabbi 
Yeshaya Fuerst (Furst) (1856-
1943), a leading disciple 
of the Ktav Sofer and son 
of the Shevet Sofer in the 
Pressburg Yeshiva. Son of 
Rabbi Moshe Av Beit Din of 
Maros-Vásárhely, author of 

Mareh Moshe and son-in-law 
of Rabbi Shalom Kutna Av 
Beit Din Eisenstadt. For over 
70 years he taught Torah.  
  
 From 1881, he served as Av 
Beit Din of Tyrnau and there 
established a yeshiva. In 1895, 
he moved to serve in the 
Eperies rabbinate and in 1897, 
served as Rabbi of the Ortho-
dox community Kehal Adat 
Yisrael - the Schiffshul in Vien-
na (succeeding Rabbi Zalman 
Shpitzer son-in-law of the Cha-
tam Sofer, the first rabbi of the 
Charedi community in Vienna), 
and was known as one of the 
greatest rabbis of his times. 
Many of the members of his 
community were active in the 
Agudat Yisrael movement. 
Rabbi Fuerst participated in 
the large Agudat Yisrael con-
ventions and was a member of 
Mo’etzet Gedolei HaTorah. He 
had close connections with 
leading Rebbes who lived 
in Vienna concerning public 
matters. In 1938, he moved to 
London and was appointed 
chairman of the Mo’etzet Ged-
olei HaTorah in England. He 
died at the age of 87. Some 
of his Torah teachings were 
printed in the book Chazon 
Yeshaya (Brooklyn, 1986).  
  
  
 Good condition, water 
stained, loss to corners, 
last page torn, original 
binding detached.

START PRICE $140

סדרי טהרה. מרבי אלחנן 
אשכנזי. דיהרנפורט תקס”ח. 

  
 חותמות רבי ישראל מנחם ברוין 

הי”ד אב”ד דק”ק ברעזאוויטץ 
)תרכ”א-תש”ה(, חתן רבי אברהם 

געשטעטנער מטשארנא חותן 
בעל “ערוגות הבושם”. תלמיד 

רבי שמואל שמלקא קליין אב”ד 
סעליש בעל “צרור החיים”. ישב 
על כסא הרבנות בעירו למעלה 
מיובל שנים והיה מזקני הרבנים 

בהונגריה לפני השואה, נפ’ 
בשואה בגיל תשעים וארבע. 

  
  

 חתנו הוא האדמו”ר מפאפא 
רבי יעקב יחזקיה גרינוולד 

בעל “ויגד יעקב”, )בן גיסו רבי 
משה בן עמרם גרינוולד אב”ד 
חוסט בעל “ערוגת הבושם”(. 

  
  

 חותמת בלועזית של הגאון רבי 
ישעיה פירסט )תרי”ז-תש”ג(, 

מגדולי תלמידיהם של ה”כתב 
סופר” ובנו ה”שבט סופר” 

בישיבת פרשבורג. בן רבי משה 
אב”ד מאראש-ואשארהעלי בעל 

“מראה משה”. וחתן הגאון רבי 

שלום קוטנא אב”ד אייזנשטאט. 
יותר משבעים שנה הרביץ 

תורה ויראה בקרב ישראל.  
  

 משנת תרמ”א כיהן כאב”ד 
טירנוי והקים בה ישיבה. בשנת 

תרנ”ה עבר לכהן ברבנות 
פרעשוב )עפעריעס( ובשנת 

תרנ”ז עלה על כסא הרבנות 
בקהילה האורתודוקסית “קהל 

עדת ישראל - שיף שוהל” בעיר 
וינה )על מקום רבי זלמן שפיצר 

חתן ה”חתם סופר”, רבה הראשון 
של הקהילה החרדית בוינה(, 

ונודע כאחד מגדולי הרבנים בדורו. 
רבים מחברי קהילתו היו מעסקני 
ומנהיגי תנועת “אגודת ישראל”, 
השתתף בכנסיות הגדולות והיה 
חבר מועצת גדולי התורה. עמד 

בקשר הדוק בעניני ציבור עם 
גדולי האדמו”רים שהתגוררו בוינה. 
בשנת תרח”צ )1938( עבר ללונדון 

בה הוכתר כנשיא “מועצת גדולי 
התורה” באנגליה. נפטר בגיל 

פ”ז שנה. מתורתו נדפס הספר 
“חזון ישעיה” )ברוקלין, תשמ”ו(.  

  
 מצב בינוני, כתמי מים, חסרון 

בפינות, דף האחרון עם קרעים, 
כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $140
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LOT# 105

PRESENT GIVEN TO REBBI YAAKOV 
YISROEL TWERSKY OF HORNOSTEIPEL 

UPON HIS WEDDING TO THE DAUGHTER 
OF THE KEDUSHAS ZION OF BOBOV- 

COPY OF REBBI ALTER YISROEL 
SHIMON PERLOW OF NOVOMINSK
מתנה לחתונת רבי יעקב ישראל טווערסקי 
מהארנאסטייפל עם בת הרה”ק הקדושת 
ציון מבאבוב- עותק רבי אלתר ישראל 

שמעון פערלאוו מנאוומינסק.

Sefer Mayan Hachocma, 
Podgorza 1897. Approba-
tions by the Holy Rebbes 
of Shinowa & Bobov. 
  
 This copy was given to the 
Holy Rebbi Yaakov Yisroel 
Twersky of Hornosteipel as 
a wedding present when he 
married the daughter of the 
Holy Kedushas Zion of Bobov. 
  
 Inscribed on page 3 ‘’ Given 
as a wedding present to 
the son in law of the king 
Shlit’’a from Shraga Feivush 
Ple...’’ And his stamp Ya-
kov Yisroel Twersky Son Of 
Hornosteipel Rebbe Shlita’’.  
  
 The holy Rebbi Yaakov Yisroel 
Twersky of Hornosteipel- Mil-
waukee [1899-1973] the son of 
the holy Rebbi Yehuda Leib, 
the son of the holy Tzaddik 
Rebbi Mordechai Dov of 
Hornosteipel and the son-
in-law of the holy Kedushas 
Zion of Bobov. Since his youth 
was acknowledged as a holy 
Tzaddik. Lived in Krakow and 
later moved to Milwaukee, 
USA, where he was renowned 
as a wonder worker. 
  
 His eldest son succeeded 
him—Rabbi Shlomo Twersky. 
  
  
 His other sons main-
tained the Chassidic/Ad-
mor appearance but also 
had academic degrees:  
 Rabbi Mordechai Dov 
(son-in-law of Rabbi Sha-

lom of Nadvorna-Brighton) 
was an accountant;  
  
 Rabbi Avraham Yehoshua 
Heschel, Z’’l an admired psy-
chiatrist, founded treatment 
centers for drug addictions 
and wrote medical textbooks 
on psychological illnesses;  
 Rabbi Aharon David was 
a lawyer, lecturer, and 
dean at the Law Faculty 
of Hofstra University; 
  
  
 Rabbi Yehiel Michal (son-in-
law of Rabbi Yisrael Avraham 
Stein, Av Beit Din of Paltishan) 
succeeded his father in the 
Beit Yehuda community of 
Milwaukee and was a com-
poser and worked in kiruv. 
  
 Good condition, page 
3 closely shaved. 
  
 Bound with: 
  
 Sefer Kehilot Yitz-
chok, Vilna 1900. 
  
 The title page & last page 
with handstamps of the Holy 
Admor Rebbi Alter Yisroel 
Shimon Perlow  of Novom-
insk son of Rabbi Yaakov of 
Novominsk and son-in-law of 
Rabbi Baruch Meir Twersky of 
Azarnitz - Chernobil. Promi-
nent chassidic leader in Po-
land and author of Tifferes Ish. 
  
 Good condition. 
New binding.

START PRICE $180

ספר מעיין החכמה, פאדגארזע 
תרנ”ז. עם הסכמות הרה”ק 

משינאווא, ובאבוב. 
  

 עותק זה קיבל הרה”ק רבי יעקב 
ישראל טווערסקי מהארנאסטייפל-

מילוואקי כד”ד לחתונתו עם בת 
הרה”ק הקדושת ציון מבאבוב.  

  
 בדף ג נרשם “ניתן למתנות 
דרשה לחתן המלך שליט”א 
מאת שרגא פייבוש פלא..” 

וחותמת הרה”ק עצמו ‘יעקב 
ישראל טווערסקי בן אדמו”ר 
שליט”א מהארנאסטייפאל’.  

  
 הרה”ק רבי יעקב ישראל 
טווערסקי מהארנאסטייפל-

מילוואקי ]תרנ”ט-תשל”ג[ בן 
הרה”ק רבי יהודה לייב בהרה”ק 
רבי מרדכי דוב מהאראנסטייפל 

וחתן הרה”ק הקדושת ציון 
מבאבוב. מנעוריו הוכר כקדוש 

וצדיק. גר בקראקא ולימים עקר 
לארה”ב לעיר מילוואקי ומאז 

קירב שם הרבה יהודים לאבינו 
שבשמים. בארה”ב הוכר בכוח 

קדושתו ובמופתיו הרבים. 
  

 בנו הגדול ממשיך דרכו וממלא 
מקומו הוא רבי שלמה טברסקי. 

  
  

 שאר בניו הם בעלי הופעה 
חסידית אדמורי”ת אך גם 

בעלי תארים אקדמיים:  
 רבי מרדכי דב )חתן רבי שלום 

מנדבורנא ברייטן(, רואה חשבון.  
 רבי אברהם יהושע העשיל ז”ל, 
פסיכיאטר נערץ, מייסד מוסדות 

לטיפול בהתמכרות לסמים ומחבר 

ספרי רפואה על מחלות נפש.  
 רבי אהרון דוד, עורך דין, מרצה 

ודיקן בפקולטה למשפטים 
באוניבסיטת הופסטרה.  

 רבי יחיאל מיכל )חתן רבי 
ישראל אברהם שטיין אב”ד 

פאליטשאן(, ממלא את מקום אביו 
בקהילת “בית יהודה” במילווקי, 

מלחין ועוסק בקירוב רחוקים. 
  

 מצב טוב, דף ג חתוך 
על גבול האותיות,  

  
 כרוך עם: 

  
 ספר קהלת יצחק על התורה, 

מאת רבי יצחק רייטבארד 
מיאנעווא, ווילנא תר”ס.  

  
   

 בשער ובדף האחרון חותמות 
הרה”ק רבי אלתר ישראל שמעון 

פערלאוו מנאוומינסק. נולד בשנת 
תרל”ה לאביו הרה”ק ר’ יעקב 
האדמו”ר הראשון מנאוומינסק 

מגזע הרה”ק ר’ מרדכי מנעשכיז. 
היה חתנו של הרה”ק ר’ ברוך 
מאיר טווערסקי מאזארניץ נכד 
הרה”ק ר’ אהרן מטשערנאביל. 

  
 אחרי פטירת אביו מילא את 

מקומו, היה מפורסם בכל פולין, 
אלפי חסידים ומעריצים נהרו אליו 

להתברך מפיו ולשמוע תורתו, 
נדפס ממנו ספר “תפארת איש” 
על הגדה של פסח, נפטר ביום 

ו’ טבת תרצ”ג בנאוואמינסק. 
  
  

 מצב טוב, כריכה חדשה.

פתיחה $180
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LOT# 106

SIGNATURE, STAMPS & MARGINALIA OF THE GAON RABBI 
ZVI ELIMELECH SHAPIRA OF BERTSH & MUNKATCH

חתימה, הגהות וחותמות הגאון רבי צבי אלימלך 
שפירא מבערטש ומונקאטש.

Sefer Ahavas Avraham, 
Piotrkow 1909. Good-Fair 
condition. Worming, Orig-
inal damaged binding. 
  
 Signature, stamps & mar-
ginalia of the Gaon Rab-
bi Zvi Elimelech Shapira 
(1906-1942, Otzar Ha-Ra-
banim 17480), grandson of 
the “Bnei Yisaschar” and 
the “Noam Elimelech”. 
  
 The Genius of Bertsh.  

  
 While in Krenitz edited and 
published a volume of novellae 
“Tetse Yorah”. Served as Rosh 
Yeshivah in Munkacs. Mur-
dered in the Holocaust Hy”d.. 
  
  
 At end he wrote a list 
Seforim he owned.

 Fair condition, taping to 
title page, worming, orig-
inal binding damaged.

START PRICE $120

ספר אהבת אברהם, פיעטורקוב 
תרס”ט. מצב טוב-בינוני, חורי 

עש, כריכה מקורית פגומה. 
  

 הגאון רבי צבי אלימלך בלנדווין-
שפירא נולד לאביו הרב יצחק 

יעקב שפירא אב”ד בערטש 
בשנת תרס”ו. נכד ה”בני 

יששכר” וה”נעם אלימלך”. למד 
בישיבת אביו ואח”כ בישיבת 

הדרכי תשובה במונקאטש ושם 
נתפרסם בשם העילוי מבערטש.  

  

 בעת מגוריו בקרעניץ ערך והוציא 
לאור קובץ חידושי תורה “תצא 
תורה” )בילגוריי, לובלין, לאדז(. 
כיהן כראש ישיבה במונקאטש. 

נהרג בשואה הי”ד. ראה אודותיו מ’ 
וונדר, אנצי’ גליציה ה’ עמ’ 532. 

  
 בסוף הוא כתב רשימת 

ספרים שנמצאים ברשותו. 
  

 מצב בינוני, הדבקה בשער, נקבי 
עש, כריכה מקורית פגומה.

פתיחה $120
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LOT# 107

A PRESENT FROM THE HOLY REB ITZIKEL 
PRE HOLOCAUST IN CHESHANOV.

ספר שנתן הרה”ק ר' איציקל במתנה 
לפני השואה בצעשינוב

Sefer Yechahen Pe’er, By 
Rabbi Chanoch Zvi HaCohen 
Levine Rabbi of Bendin. 
  
 Only edition, Warsaw 1936 
  
  
 Signature & stamp: Avra-
ham Lipa Klein, Krakow. 
  
 He was among the rich of 
Krakow & a Ger Chassid. In 
his house on Dietelgasse 67 
was a important Ger Shtibel. 
  
 Stamp of the Ger Shti-
bel on Dietelgasse 67. 
  
 Rebbi Moshe Yitzchak Ge-
wirtzman (1882-1977), known 
as ‘Reb Itzikel’ of Przeworsk, 
son of Rebbi Naftali Elimelech, 
a descendant of the Noam 
Elimelech of Lizhensk. Disciple 
of the chassidic rebbes of Sie-

niawa and Cieszanow . Lived 
in Przeworsk, and after WWII 
in Paris and Antwerp, where 
he became greatly revered 
for his saintliness and his 
charitable acts and miracles.  
  
  
 Rabbi Chanoch Zvi HaCohen 
Levine (1871-1935), Rabbi 
of Bendin, son in law of the 
Sfat Emet and a prominent 
rabbi in Poland. He was the 
father of Rabbi Yitzchak 
Meir HaCohen Levine, (who 
was the son in law of his 
uncle author of Imrei Emet, 
a leader of Agudat Yisrael in 
Poland and in Eretz Yisrael).  
  
 Good-Fair condition, water 
damage to first 6 pages, title 
page partly detached, repairs 
& losses, original binding.

START PRICE $300

ספר יכהן פאר. ווארשא, 
תרצ”ו. מהדורה יחידה.  

  
 חידושי גפ”ת על סדר קדשים 

ועל הרמב”ם ודרשות מאת הגאון 
החסיד, אוהבן של ישראל רבי 
חנוך צבי לעוין הרב מבענדין, 

נכדו של הרה”ק רבי העניך 
מלאכסנדר זי”ע וחתנו של 
השפת אמת מגור ומחותנו 
של האמרי את מגור זצ”ל.  

  
  

 עם הספד שנשא על מרן 
החפץ חיים זי”ע. בראש 

הספר – צוואתו הקדושה. 
  

 בראש דף השער הקדשה עצמית 
“זה הספר נתן לי ההצ ר’ יצחק 

געווירצמאן במתנה למזכרת 
הק’ ראובן זעליג כ”ץ מק”ק 

צעשינוב חונה פה קק רוכבאק”  
   

 חתימה וחותמת: אברהם 
ליפא קליין, קראקא.  

   
 מעשירי קרקא וחסיד גור. בביתו 

ברחוב דיעטעלסגאסע 67 היה 
שטיבל חשוב דחסידי גור. 

  

 חותמת שטיבל גור ברחוב 
דיעטעלסגאסע. 

  
 האדמו”ר הרב הקדוש משה יצחק 

געווירצמאן מפשעווארסק זצ”ל 
ב”ר נפתלי אלימלך ב”ר אברהם 

מנכדי רבי אלימלך מליזענסק, 
תלמיד רבי שמחה ישכר 

מציעשנוב מגזע חסידות צאנז 
ורבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ, 

בצעירותו הסתופף בצל צדיקי דורו 
לפני השואה היה בפשעווארסק 

ועל שמה הוא מפורסם, 
בשנת תשט”ז הרבי הראשון 

באנטווערפן ואל מקום מושבו 
נהרו חסידים רבים, מצב טוב. 

  
  

 רבי חנוך צבי הכהן לוין )תרל”א-
תרצ”ה(, אב”ד בענדין, חתנו של 

ה”שפת אמת” ומגדולי הרבנים 
בפולין. אביו של הרב יצחק מאיר 

הכהן לוין, )שהיה חתן דודו בעל 
“אמרי אמת”, ממנהיגי “אגודת 

ישראל” בפולין ובארץ ישראל(.  
  

 מצב טוב-גרוע, 6 דפים 
הראשונים עם פגיעות מים, 

שער מנותק חלקית, הדבקות 
וחסרון, כריכה מקורית.

פתיחה $300
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LOT# 108

SIGNATURES OF THE HOLY ADMOR 
RABBI ELIEZER HAGER OF VIZHNITZ, 

THE DAMESEK ELIEZER, IN THE 
LIFETIME OF HIS HOLY FATHER

חתימות הגה''ק רבי אליעזר האגער מויזניץ 
בחיי אביו הקדוש האבת ישראל.

Sefer Yalkut Hagershuni, 
Szighet 1922, stamp of the 
author Rabbi Gershon Stern 
Rabbi of Marush - Ludash. 
  
 Signed on the inner binding & 
flyleaves in his holy hand sev-
eral times in his younger years. 
  
 Good condition, covers loose. 
  
 The Holy Rebbe Eliezer 
Hager, author of Damesek 
Eliezer of Vizhnitz (1891-1946), 
was the son of Rebbe Yisrael, 
the Ahavas Yisrael of Vizh-
nitz, zt”l. Even as a child he 
displayed a sharp mind, an 
excellent memory and great 
depth in learning. He later 
received semichah from the 
Maharsham of Brezan. In 1907 
he married Chava a”h, daugh-
ter of Rebbe Yitzchak Meir 
Heschel, the Kopyczynitzer 
Rebbe, zy”a. His Rebbetzin 
passed away without having 
borne him any children.  
  
 Prior to World War I, Vizhnitz, 
a small town in Bukovina, was 
a stronghold of Torah and 
Chassidus. Its population was 
mostly Jewish. Its mayor was 
Jewish and most of its stores 
and businesses were closed 
on Shabbos. During the war, 
the Russians captured Bukov-
ina and wanted to imprison 
the Ahavas Yisrael, but he 
miraculously escaped and 
moved to Grossvardein, Tran-
sylvania. Meanwhile, his son, 
Rebbe Eliezer, went to Vienna 
to stay with his father-in-law. 
When the Russians retreated, 
the heads of the community 
asked the Ahavas Yisrael to 
return to his hometown. He 
declined, and instead sent his 

son, Rebbe Eliezer. Thus, in 
5682/1922 he was cast into 
the role of spiritual leader of 
the city of Vizhnitz, where he 
established a yeshivah, Beis 
Yisrael V’Damesek Eliezer, and 
later expanded the yeshivah 
by adding a modern dormi-
tory and kitchen facilities.  
  
 He also reorganized the 
Talmud Torah, and concerned 
himself with the teachers’ sal-
aries. He personally tested the 
talmidim, and set up a fund to 
provide them with clothing. 
He went on to establish a 
network of girls’ schools in 
Vizhnitz and in the surround-
ing neighborhoods, bringing 
in Bais Yaakov graduates from 
Germany to be the teachers. 
In 5696/1936, after his father’s 
petirah, he established his 
own Chassidic court, as did 
his brothers, the Mekor Baruch 
and the Imrei Chaim. Miracu-
lously, he escaped World War 
II when he traveled to Klausen-
burg to attend the wedding 
of one of his talmidim. He 
moved to Arad in Hungary 
and then to Temeshvar, where 
he lived for three years. The 
Damesek Eliezer, as he was 
called by then, immigrated 
to Eretz Yisrael and reestab-
lished his yeshivah in Tel Aviv. 
(It had moved to Grossvar-
dein with the onset of World 
War II.) A few months after 
he arrived in Eretz Yisrael, he 
fell ill with a grave stomach 
ailment to which he finally 
succumbed on his father’s 
birthday, 2 Elul 5606/1946. He 
was buried on Har Hazeisim.  
  
 Seforim from his li-
brary are rare.

START PRICE $400

ספר ילקוט הגרשוני על אגדות 
הש”ס - סיגעט תרפ”ב. חותמת 

המחבר הגאון הרב גרשון שטערן 
ממארש-לודאש זצוק”ל 

  
  

 בכריכה הפנימית ובדפי הפורזץ 
מספר חתימות בכתי”ק בשנותיו 
הצעירות עוד בחיי אביו הקדוש 

‘ אליעזר האגער בן הרה’’צ 
שליט”א אב”ד’. ‘אליעזר האגער’.  

   
 היות שרבנו נמלט ונפשו 

בכפו מאירופה הכבושה, נקל 
לשער שספרים מספרייתו 

, הינם יקרי המציאות!  
  

 מצב טוב, כריכה מנותקת. 
  
  

 הגה’’ק כ’’ק רבי אליעזר האגער 
מויזניץ )תרנ’’א – תש’’ו( בעל 
‘דמשק אליעזר’, גאון בהלכה 
וחסידות, פועל ישועות, מנהיג 
לאלפים, ומרים קרן החסידות 

לאחר השואה. בן לאביו הגה’’ק 
רבי ישראל בעל ‘אהבת ישראל’. 
בגיל 17 נלקח לחתן ע’’י הגה’’ק 
כ’’ק מהרי’’מ מקופישניץ. לאחר 

נישואיו הוסמך להוראה ע’’י 
שני גדולי גאוני גליציה בדורו, 
המהרש’’ם מברז’אן ומהר’’ש 
ענגל. כבר בעודו צעיר לימים 
נשא ונתן בפלפול עצום עם 

רוב גאוני התורה בזמנו, ביניהן 
נזכיר למהר’’ם אריק )אמרי יושר, 

ח’’ב סי’ ז’(, הגר’’פ צימטבוים 
ראב’’ד גרוסוורדיין )דברי פנחס, 

סי’ ב’(, והגר’’מ שטיינברג ראב’’ד 
בראדי )מחזה אברהם, סי’ כ’’ח(. 
בתרפ’’ב הוכתר לכהן כראב’’ד 

ויז’ניץ ואף הקים בה ישיבה.

 בשנת תרצ’’ו אחרי פטירת אביו 

הקדוש, החל רבנו לכהן כאדמו’’ר 
ואלפים פקדו את מעונו לעצה 

וברכה. לאחר הכיבוש הרוסי של 
ויז’ניץ נמלט רבנו לטעמשוואר 
ומכר את כל רכושו להצלתם 

מרעב של יהודים רבים שהוגלו ע’’י 
השלטונות לביצות טרנסניטריה. 

בכ’’ו בניסן ת’’ש הצליח רבנו 
להימלט מאירופה הבוערת ולעלות 

לארץ ישראל. רבנו הקים את 
בית מדרשו וישיבתו בתל אביב, 

כשהוא ממנה את אחיינו רבי משה 
יהושע האגער )לימים האדמו’’ר 

מויז’ניץ בעל ‘ישועות משה’( 
לעמוד בראשות הישיבה. רבנו לא 

זכה להאריך ימים על ממלכתו 
ונאסף אל אבותיו בב’ אלול תש’’ו 

ללא שהשאיר אחריו צאצאים.

 בהלוויתו השתתפו כל גדולי הדור 
מכל החוגים, מרנן ה’אמרי אמת’ 

מגור, הגאון מטשבין, מהרי’’צ 
דושינסקיא, האדמו’’ר מסאטמר, 

הראשל’’צ הגרב’’צ עוזיאל, הגרא’’י 
הרצוג, הגרא’’י פינקל ר’’י מיר 

ועוד, שאחריהם צועדים אלפים 
מתלמידיו ומעריציו )ראה תאור 
ההלוויה ב’קול ישראל’ ט’ אלול 
תש’’ו(. נטמן בהר הזיתים לידי 

חלקת אדמור’’י רחמסטריווקא. 
לאחר פטירתו עברו תלמידיו לאחיו 

הצעיר הגה’’צ רבי חיים מאיר 
האגער בעל ‘אמרי חיים’. תלמידיו 

הרבים היו מתוועדים בקביעות 
אף שנים רבות לאחר פטירתו. 
בבריתו של כ’’ק האדמו’’ר רבי 
ישראל מויז’ניץ שליט’’א כובד 

רבנו בברכות. ספרו הנודע עה’’ת 
‘דמשק אליעזר’ יצא לאור בתש’’ט 
)בין שמות הפרענומעראנטען נמנה 

הגה’’ק מהר’’א מבעלזא זיע’’א(. 
ראה עוד בהרחבה אודותיו של 

רבנו ופועלו, במרביצי תורה מעולם 
החסידות )סורסקי, ח’’ז עמ’ ט-מג(.

פתיחה $400
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LOT# 109

COPY OF THE HOLY REBBE YISROEL 
FRIEDMAN OF HUSYATIN.

עותק הרה”ק רבי ישראל פרידמאן מהוסיאטין. 
מאמר מרדכי, בילגורייא תרצ”ו.

Sefer Maamar Mord-
che, 2 parts, only edi-
tion, Bilgoraj 1936. 
  
 Title page with 2 stamps 
of the holy Rebbi Yisroel 
Friedman, the second 
Admo”r of Husyatin.  
  
  
 The holy Rabbi of Husyatin, 
was very admired by the holy 
Rabbi Aharon of Belz and 
all righteous of the genera-
tion. In 1937 at the age of 80 
he went up to Eretz Yisroel 
beseeching his Chassidim ‘’ 

Anyone with sechel would run 
away even just in slippers’’  
  
  
 He was especially known for 
fighting the evil spirit during 
WWII. Was very famous for his 
heartfelt and holy prayers at 
the time that he Nazi General 
Rommel approached Israel at 
the battles of El Alamein, May 
their name be obliterated.  
  
 Good condition, good paper, 
original binding dismantled. 
  
 See also lot 210.

START PRICE $300

ספר מאמר מרדכי, מאת 
רבי מרדכי קארנמעהל, 

שני חלקים, מהדורה יחידה 
ונדירה , בילגורייא, תרצ”ו.  

  
  

 על השער חותמות קודשו 
של האדמו”ר הרה”ק רבי 

ישראל פרידמאן מהוסיאטין 
“ אוצר הספרים של ישראל 

פריעדמאן מהוסיאטין”.  
  
  
 

 האדמו”ר הקדוש רבי ישראל 
פרידמאן מהוסיאטין )תרי”ח-תש”ט( 
האדמו”ר השני לחסידות הוסיאטין, 

נקרא על שם סבו הרה”ק רבי 
ישראל פרידמאן מרוז’ין. חתן 
האדמו”ר רבי אבי עזרא זליג 

שפירא ממוגלינצא. בזיוו”ש 
חתן האדמו”ר רבי חיים האגער 

מאנטניא. האדמו”ר מבעלזא כינהו 
“ צדיק יסוד עולם”. היה חבר 

באגודת ישראל והשתתף בכינוסים 
בוינה, תמיד דאג לעלות את נושא 

ארץ ישראל ויישובה על סדר 
היום. טרם פרוץ מלחמת העולם 

השניה, עלתה רמת האנטישמיות 
באוסטריה ובאירופה כולה, עובדה 

זו גרמה לאדמו”ר להפציר בחסידיו 
להימלט מאירופה ולעלות לארץ 

ישראל בהודעתו אמר כי “מי 
ישש לו שכל שיברח כעת אפילו 

בנעלי בית”. בשנת תרצ”ז בהיותו 
בגיל 80 עלה לארץ ישראל. 

 

 בשנת תש”ב החלו הגרמנים 
להתקרב לארץ ישראל ופחד גדול 

נפל ביישוב העברי, לאור המצב 
הגיע הרבי לתפילה בירושלים 

על קברו של בעל האור החיים 
הקדוש, לאחר אמירת תהילים 
אמר לציבור כי ראה שם הוי”ה 

מאיר על גבי הקבר וזה סימן כי 
“לצורר לא תהיה שליטה בארצנו” 

וכך היה. נפטר בתל אביב 
בחנוכה תש”ט ומנוחתו בטבריה. 
חתנו האדמו”ר רבי יעקב פרידמן 

)תרל”ח-תשי”ז (, בן האדמו”ר 
רבי יצחק מבוהוש, וממלא מקומו 

של חמיו באדמו”רות הוסיאטין.

 
 מצב טוב מאוד, נייר טוב, 

כריכה מקורית מפורקת.

 ראה גם לוט 210.

פתיחה $300
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LOT# 110

COPY OF THE HOLY REBBE NACHUM 
MORDECHAI FRIEDMAN OF CHORTKOV 

& HIS SON IN LAW THE HOLY REBBE 
SHLOMO FRIEDMAN OF CHORTKOV. 

CHASSIDUS: FIRST EDITION CHIDDUSHEI 
HARAMA’’L, KOLOMEA 1890.

עותק הרה”ק ר' נחום מרדכי פרידמאן 
מטשורטקוב וחתנו הרה”ק ר' שלמה פרידמאן 

מטשורטקוב. חסידות.חדושי הרמ”ל –
שיירי טהרה, דפו”י קאלאמעא תר”ן.

Sefer Chiddushei Harama’’l, By 
The Gaon Rabbi Menachem 
Mendel Lipa Stein.A dovoted 
Chassid of he Holy Rebbe 
Dovid Moshe of Chortkov. 
Includes novella & published 
by his nephew the famous 
Gaon Rabbi Meir Arik. 
  
 Aprobation of Rebbe Yisrol 
of Chortkov in the name 
of his father Rebbe Dovid 
Moshe of Chortkov. 
  
 Kolomea 1890. Only edition 
  
 A Rare Chassidic work! 
  
 [3], 2-166 leaves, detached 
pages, lacking back cover. 
  
 Ownership inscription of 
Rebbe Nachum Mordecha 
Friedman as a Chosson. 
  
 It should be noted that the 
signature is very similar to that 
of Rebbe Nachum Mordecha 
himself. Most probably he 
signed his name first & after-
wards one of the household 
added the preceding lines.  
   
 See Hebrew descrip-
tion for a transcription. 
  
  
 The Holy Rebbe Nachum Mor-

dechai Friedman of Chortkov 
(1874-1946), was the eldest 
son and successor of the Holy 
Rebbe Yisroel of Chortkov and 
a son-in-law of the Holy Rebbe 
Shlomo Friedman (the first) of 
Sadigura. He was particularly 
close to his grandfather the 
Holy Rebbe Dovid Moshe of 
Chortkov (son of the Ruzhiner).  
  
 During World War I, he 
moved with his father to 
Vienna and was his father’s 
right hand in all community 
matters. In 1933 with the pass-
ing of his father he succeeded 
him as Chortkover Rebbe 
together with his brother 
Reb Dov Ber. He was one 
of the heads of the Agudas 
Yisroel and a member of the 
Moetzes Gedolei HaTorah. In 
1939, he immigrated to Eretz 
Israel and settled in Tel Aviv. 
  
  
 The Holy Rebbe Shlo-
mo Friedman of Chortkov 
(1894-1959), was the son and 
successor of Rebbe Nochum 
Mordechai Friedman of Chort-
kov and grandson of the Holy 
Rebbe Yisroel of Chortkov. 
Following the passing of his 
father in 1946 he succeeded 
him as Chortkover Rebbe. 
Author of sefer Divrei Shlomo.

START PRICE $180

ספר חדושי הרמ”ל – שיירי טהרה. 
דפוס יחיד קאלאמעא תר”ן. 

  
 חידושים על משניות סדר 

טהרות מאת הגאון החסיד רבי 
מנחם מענדיל ליפא שטיין, 

שהיה מגדולי חסידי הרה”ק רבי 
דוד משה מטשורטקוב זי”ע, 
וחידושים נוספים בשם ‘שירי 

טהרה’ על משניות סדר טהרות 
והל’ מקוואות מבן אחותו הגאון 

האדיר החסיד המובהק רבי 
מאיר אריק זצ”ל מגדולי חסידי 
טשורטקוב ומגדולי גאוני הדור. 

  
  

 עם הסכמת הרה”ק רבי ישראל 
מטשורטקוב בשם אביו הקדוש 

זיע”א בשבח המחבר ובן אחותו. 
  

 ספר חסידות נדיר! 
  

 ]3[, ב-קסו. מצב טוב, דפים 
מנותקים, חסר כריכה אחורית. 

  
 רישום ‘’זה הספר חדושי הרמ”ל 

שייך להחתן .... חוטר מגזע 
תרשושים שולשלת היוחסין 

פרי קודש הלולים כש”ת מו”ה 
נחום מרדכי במו”ה ישראל”  

   
 יצויין שהחתימה דומה מאוד 

לכתי”ק רבי נחום מרדכי בעצמו, 
ומסתבר שהוא חתם קודם את 

שמו ואח”כ הוסיף אחד מבאי 
הבית את השורות לפניו.  

   
 עוד רישום ‘’זה הספר חדושי 

הרמ”ל שייך להחתן היקר החשוב 
כמר נחום מרדכי פרידמאן”  

  
 הרה”ק רבי נחום מרדכי פרידמאן 

מטשורטקוב )תרל”ד-תש”ו(, היה 
בנו בכורי וממשיכו של הרה”ק 
ישראל מטשורטקוב וחתנו של 

הרה”ק רבי שלמה פרידמאן 
)הראשון( מסדיגורא. היה מקורב 

יותר לסביו הרה”ק רבי דוד משה 
מטשורטקוב )בנו של הריזינער(. 

  
  

 בתקופת מלחמת העולם 
הראשונה, עבר יחד עם אביו 
לווינה ושימש כיד ימינו בכל 
ענייני הקהילה. עם פטירת 

אביו בתרצ”ג , ירש את מקומו 
כאדמו”ר מטשורטקוב, יחד עם 
אחיו רבי דב בער. היה מראשי 

אגודת ישראל, וחבר מועצת גדולי 
התורה. בשנת תרצ”ט , עלה 

לארץ ישראל והתיישב בתל אביב. 
  
  

 הרה”ק רבי שלמה פרידמאן 
מטשורטקוב )תרנ”ד- תשי”ט(, 

בנו וממשיכו של הרה”ק 
רבי נחום מרדכי פרידמאן 

מטשורטקוב ונכדו של ר’ ישראל 
פרידמאן מטשורטקוב. אחר 

פטירת אביו בתש”ו , נתמנה 
תחתיו לאדמו”ר מטשורטקוב. 

מחבר הספר דברי שלמה.

פתיחה $180
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LOT# 111

THE COPY OF REBBE YEHUDA 
HOROWITZ-HAGER OF DZIKOV 
WITH MARGINAL NOTATIONS 

IN HIS HOLY HAND
עותק הרה”ק רבי יהודה הורביץ 

מדז'יקוב עם הגהות בכתי”ק.

Sefer Kneset Hagedo-
la, Lviv 1861. 
  
 Stamps ‘’Yehudah Hager 
Dayan Klausenburg’’ Several 
marginalia in his Holy hand.  
  
 Rebbe Yehuda Horowitz-Hag-
er of Dzikov (1905-1989, 
Encyclopedia L’Chassidut II, 
pp. 3-4), son of Rebbe Alter 
Yechezkel Eliyahu of Dzikov, 
from the Ropshitz dynasty. He 
was raised in Grosswardein 
in the home of his maternal 
grandfather, Rebbe Yisrael 
Hager of Vizhnitz, the Ahavat 
Yisrael, and married his 
cousin, daughter of Rebbe 
Chaim Meir Hager of Vizhnitz 
(adopting the name Hager). 
  
 He served for a while as 
dayan and posek in Klau-

senburg (Cluj Napoca) 
[During that time he used 
the family name ‘Hager’ as 
his parents did not have the 
required legal papers]. 
  
 During the Holocaust he 
found refuge in Romania, until 
his immigration to Eretz Israel. 
He refused to undertake a 
position of leadership, yet 
nonetheless, many Chassi-
dim and admirers gathered 
around him. In his final years, 
he settled in London, where 
he served as Rebbe. He was 
renowned for his extraordi-
nary diligence, and as a holy 
man who worshiped G-d 
with exceptional devotion. 
  
 Stamp of Rabbi Chaim David 
Teveli Mitlianski of Shumiachi.

START PRICE $350

ספר כנסת הגדולה, לבוב תרכ”א. 
  

 חותמות “יהודא האגער דיין 
קלויזענבורג”. כמה הגהות בכתי”ק.  

  
 האדמו”ר הרה”ק רבי יהודה 

הורביץ מדז’יקוב )תרס”ה-תשמ”ט( 
ידוע בכינוי ר’ יודל’י דז’יקובר. 

גאון וקדוש מבטן ומלידה, צדיק 
נשגב, פעל ישועות בקרב ישראל. 

בן האדמו”ר רבי אלטר יחזקאל 
אליהו הורביץ מדז’יקוב. נכד 

האדמו”ר בעל “אהבת ישראל” 
מויז’ניץ. גדל על ברכי סבו רבי 

ישראל מויז’ניץ. התנהג בפרישות 
ובהסתגפות רבה. משנת תרצ”ו 
כיהן כדיין בקלויזנבורג . ]בשנים 

אלו כינה שם משפחתו ‘האגער’, 
בגלל שלהוריו לא היה אזרחות 

ליגאלית באותן השנים[ 
 . 

 שרד והצליח להמלט מציפורני 
האנצים ועלה לארץ ישראל. אביו 

הקדוש נהרג בשואה, לאחר עלייתו 
לא רצה לקבל על עצמו את 

עול האדמו”רות למרות הפצרות 
רבות של חסידים. רק בסוף ימיו 

החל להתנהג באדמו”רות. היה 
גאון עצום בתורה וחיבר חיבורים 
חשובים ביותר, רובם בכתובים.  

  
  
 

 תלמידיו הם מחשובי הרבנים 
והאדמו”רים, ביניהם: האדמו”ר 

רבי מרדכי האגער מויז’ניץ מונסי 
זצ”ל. הגאון רבי יעקב מאיר 

שעכטער, ממנהיגי חסידות ברסלב 
שליט”א. האדמו”ר רבי שמואל 
יעקב קאהן מתולדות אברהם 
יצחק שליט”א. האדמו”ר רבי 

מרדכי שטיין מפאלטישאן שליט”א. 
האדמו”ר רבי ישראל האגער 

מויז’ניץ בני ברק שליט”א. הרב 
זאב פעלדמאן, אב”ד קהל תורה 
עץ חיים חתם סופר וחבר הבד”צ 

בלונדון שליט”א. הרב אליעזר 
דוד פרידמאן זצ”ל,  הרב מנחם 

מנדל מונדארער זצ”ל, האדמו”ר 
מקאסוב-ירושלים. הרב מרדכי 

גנוט, מחבר לוח דבר בעתו.

 חותמת רבי חיים דוד טעביל 
מיטליאנסקי אב”ד שומייאץ,

פתיחה $350
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LOT# 112

SIGNATURE & STAMPS OF THE 
HOLY REBBI CHAIM MORDECHAI 

ROSENBAUM OF NADVORNA
חתימה וחותמות האדמו”ר רבי חיים מרדכי 

מנדבורנה. עין יעקב טשערנאוויץ תרי”ב

Sefer Eyin Yaakov, 
Czernowitz 1852. 
  
 Title page with signa-
ture & stamps of the Holy 
Rebbe Chaim Mordechai 
Rosenbaum of Nadvorna. 
  
 See Hebrew descrip-

tion for his biography. 
  
  
 Blueish paper, good con-
dition, light water stains, 
page 8 torn in margin & 
stained, wear to margins, 
original binding damaged.

START PRICE $140

בדף השער חתימת יד 
קדשו וחותמתו.

 
 הרה”ק רבי חיים מרדכי רוזנבוים 

מנדבורנה )תרס”ג-תשל”ח(, 
בנו של האדמו”ר רבי איתמר 

רוזנבוים וחתן דודו רבי אליעזר 
זאב מקרטשניף. מנעוריו הצטיין 

בלמדנותו ובקדושה יתירה, 
תפילתו היתה מלהיבה. כמנהג 

בית נאדבורנה החל לכהן 
באדמורו”ת עוד בחיי אביו, ובשנת 

תרפ”ח פתח את בית מדרשו 
בעיר סערעט שבבוקובינה. 

כבר מאז נתפרסם מאד 
כ”פועל ישועות”, ונהרו אליו 

אנשים רבים מכל ערי האזור.

 
 לאחר השואה עלה מרומניה 

לארץ ישראל בשנת תש”ח, 
והיה ראשון הצדיקים לבית 

נאדבורנה שהגיע לארץ. התיישב 
ביפו והקים בה ישיבה. בשנת 

תשכ”א עבר לעיר בני ברק עם 
ישיבתו, ישיבת “מאמר מרדכי”. 
בבני ברק נתרחבה ונסתעפה 

חסידות נדבורנה, הוקמו מוסדות 
נוספים וציבור החסידים התרחב 

עד שקהילתו הייתה לחסידות 
החשובה ביותר של בית נדבורנה 
בדורנו. היה נערץ מאד על צדיקי 

הדור ומסופרים עליו סיפורי 
ישועה מופלאים, בתפילותיו 
שנענו למעלה מדרך הטבע.

 נייר כחלכל, מצב טוב, כתמי 
מים קלים, דף ח עם קרע 

בשוליים ועם כתם, בלאי 
בשוליים, כריכה מקורית פגומה.

פתיחה $140



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 117Sep 12

LOT# 113

WRITING, SIGNATURE & STAMP OF HE HOLY REBBE 
AVRAHAM ABBA LEIFER OF CZERNOWITZ-PITTSBURGH

רישום, חתימה וחותמות הרה”ק אברהם אבא 
לייפער מטשערנאוויץ-פיטסבורג.

Sefer Orchos Hamishpatim, By 
Rabbi Avraham Shlomom Katz. 
Satmar 1939, Only edition. 
  
 Lengthy self dedication 
written & signed by the 
Holy Rebbe Avraham Abba 
Leifer of Czernowitz-Pitts-
burgh when he was serving 
as Rabbi of the great Syn-
agogue of Czernowitz. 
  
 The Holy Rebbe Avraham 

Abba Leifer, the son of the 
Rebbe Rabbi Yosef Leifer, of 
Pittsburgh. In his youth he 
studied for four years with 
Rabbi Shlomo Zalman Fried-
man of Rachov and received 
his ordination from him. He 
survived World War II, while 
he two brothers were killed 
as well as his six-year-old 
son. In 1966, after his father’s 
death, he replaces him as 
the Rebbe of Pittsburgh.

START PRICE $150

ספר אורחות המשפטים 
חלק א’ תרצ”ט, סאטו-
מארע מהדורה יחידה. 

  
  

 ספר אורחות המשפטים : קבצתי 
כל דיני חו”מ מש”ס ופוסקים 

ושו”ת שלא הובאו בפ”ת וד”ג 
וגם פלפלתי בדבריהם ועשיתי 

ג”כ מפתח למצוא כל דבר חפץ 
מקור הלכה זו בש”ס ופוסקים 

ממני הצעיר אברהם שלמה כ”ץ 
בלאאמ”ו אלי’ הכהן.תרצ”ט, 

סאטו-מארע : דפוס מ.ל. הירש.  
  

 רישום וחתימה “לדהו”מ לקחתיו 
מהרב מסאוען שליט”א הק’ 

אברהם אבא לייפער בהרהגה”צ 
שליט”א הב”ד דק”ק פיטסבורג 

יצ”ו חתן הרה”צ שליט”א 
מנאדבורנא-בטשערנאוויץ יצ”ו  

   
 חותמות שלו כרב 

ביהמ”ד בטשערנאוויץ.  
  

 האדמו”ר מפיטסבורג-אשדוד, 
הרה”ק רבי אברהם אבא לייפער 

)תרע”ח-תש”ן(, בעל “אמונת 
אברהם” “איבא דאברהם”. נולד 

בעיר קראלי אשר בהונגריה 
לאביו הרה”צ רבי יוסף בעל 

“צדקת יוסף”, בנו של רבי 
בערטשי מסאטמאר, בנו של 
הרה”ק רבי מרדכי מנדבורנה. 

  
  

 למד בישיבת ראחוב אצל הגה”צ 
רבי שלמה זלמן מראחוב שם 

הצטיין בלימודיו ובגיל 13 ]![ זכה 
לסמיכת חכמים “יורה יורה”. 

משם נסע ללמוד בסעקלהיד 
אצל הרה”צ רבי יהודה סג”ל 

רוזנר בעל “אמרי יהודה”. הרה”ק 
רבי איתמר האדמו”ר הזקן 

מנדבורנה לקחו חתן לבתו. 
 לאחר חתונתו מונה על 
ידי חמיו לכהן כרב בית 

הכנסת הגדול בעיר. 

 לאחר השואה נמלט מרומניה 
והשתקע בניו יורק שם נודע כרבי 

מטשרנוביץ. לאחר פטירת אביו 
בשנת תשכ”ו הוכתר כאדמו”ר 
מפיטסבורג ולאחר כמה שנים 

עלה לאשדוד, שם הקים את 
קהלת פיטסבורג. נודע בלחני שיריו 

המלאים כיסופי טהרה ותום יהודי.

פתיחה $150
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LOT# 114

COPY OF RABBI YEHOSHUA HESHEL TEOMIM FRÄNKEL RABBI 
OF SOPKOV- YASHRESH YAAKOV, FIRST EDITION LVIV 1863

חתימה וחותמת הרה”ק ר' יהושע העשיל פרענקל תאומים 
אב”ד סאפקוב- ישרש יעקב, דפו”ר תרכ”ג.

Signature & stamps of Rabbi 
Yehoshua Heshel Teomim 
Fränkel Rabbi of Sopkov. 
  
 See Hebrew description 
for his brief biography. 
  
  

  
 Classic work. Yashresh Yaa-
kov: First edition, Lviv 1863. 
  
 Marginalia.  
  
 Fair condition, repairs to title 
page, stains, original binding.

START PRICE $180

ספרי יסוד. ישרש יעקב: מהדורה 
ראשונה לעמבערג חיבור יסודי 

ומקיף על כל מסכת יבמות. 
למברג תרכ”ג - דפוס ראשון.  

  
 חתימתו בראש השער: 

“יהושע העשיל פרענקיל 
תאומים בלאאמ”ו הג’ 

החסיד מהר”פ זצ”ל”.  
  
  

 הרה”ק רבי יהושע העשיל 
תאומים פרנקל - נין בעל הברוך 
טעם ונכדו של הרה”ק משינאווא 
נזכר על ידי זקנו בשו”ת שבסוף 

ספר דברי יחזקאל )מהדורת 
תשנ”ט סי’ ל”ו(. חתן דודו זקנו 
הרה”ק רבי שמואל מחנטשין. 

כיהן כאב”ד סאפקוב, נפטר 
בדמי ימיו ובשנת תרנ”ד. לאחר 

פטירתו נישאה אלמנתו להרה”ק 
רבי אלימלך שפירא מגרודז’יסק. 

  
 ]ראה רבינו הקדוש משינאווה 

ח”ב עמ’ תשיד-תשטו[. 
  

 הגהות. 
  

 מצב בינוני, הדבקות בשער, 
כתמים, כריכה מקורית.

פתיחה $180
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LOT# 115

SIGNATURES OF RABBI 
MOSHE HALBERSTAM.

חתימות הרב משה האלברשטאם.

Several antique signa-
tures in Hebrew & German 
‘’Moshe Halberstam’’ 
  
 Stamp of Rabbi Abra-
ham Segal Reicenberg 
Rabbi of Tirnau. 

  
 It should be noted that 
Tirnau & Bardejov are 
both in Slovakia. 
  
 Other antique signatures.

START PRICE $100

כמה חתימות עתיקות בלה”ק 
ולועזית “משה האלברשטאם”  

  
 חותמת הרב אברהם סגל 
רייכענבערג אב”ד טירנויא.  

  
 יצויין שטירנויא ובארדיוב 

שניהם בסלובקיה. 
  

 עוד חתימות עתיקות.

פתיחה $100
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LOT# 116

INSCRIPTIONS & SIGNATURE OF THE HOLY RABBI MENACHEM MENDEL RABIN RABBI OF 
BALIGRÓD- ATERET CHACHAMIM (BY THE BARUCH TAAM), JÓZEFÓW, 1866, FIRST EDITION

כתי”ק וחתימת הרב מנחם מענדל ראבין אב”ד באליגראד והגליל- 
עטרת חכמים מבעל ברוך טעם, דפו”ר יוזעפוף תרכ”ו,

Sefer Ateres Chachamim, 
two parts. Part One - Shaalos 
U’Teshuvos. Part Two - 
Chidushim on Talmud.  
  
 
  First edition. Józefów 1866.

  
 
 Important approbation 
by Rabbi Chaim Hal-
berstam of Sanz - son-
in-law of the author. 

  [2], 64, 69, [1] pages.

 Inscriptions & signature in the 
Holy Hand of Rabbi Men-
achem Mendel Rabin Rabbi of 
Baligród. See Hebrew descrip-
tion for biographical details.

 Signatures of Rebbe Yis-
roel Aryeh Rabin who was 
also A Rebbi & Rabbi in 
Baligród, later in Brooklyn. 

 Good condition, age 
stains, original binding.

START PRICE $150

ספר עטרת חכמים, שני חלקים, 
חלק ראשון כולל: שאלות ותשבות 

על ארבעה חלקי שולחן ערוך. 
חלק שני כולל: חדושים בסוגיות 

הש”ס. מאת הגאון הגדול 
רבי ברוך תאומים פרענקיל 
זצוק”ל בעל “ברוך טעם”.  

  
  

 יוזעפוף תרכ”ו-מהדורה ראשונה.  
  
  

 בתחילת הספר הסכמה חשובה 
מאת חתן המחבר הרה”ק בעל 

דברי חיים מצאנז זצוק”ל.  
  

 ]2[, סא ]צ”ל סד[, סט דף, ]1[ דף. 
  

 כתי”ק וחתימת הרב מנחם 
מענדל ראבין אב”ד באליגראד 

והגליל בן הרב אפרים אב”ד 
באליגראד נכד אחי )או אחות( 

הרה”ק רבי נפתלי מרופשיץ. 

כיהן בבאליגראד כיובל שנים, 
לפחות משנת תרכ”ה. עוד רישום 

ממנו וחתימה בצורת חותמת. 
  

 נזכר בשו”ת דברי חיים. 
  

 חתימות רבי ישראל אריה רובין 
)תרמ”ד-תשכ”ב( מצאצאי אדמו”רי 

דינוב, לאנצוט ורופשיץ. כיהן 
כאדמו”ר ורב בעיר באליגראד על 
מקום אביו האדמו”ר רבי אליעזר 

רובין אב”ד באליגראד. התחנך 
אצל סבו רבי שמחה שפירא אב”ד 
לאנצוט ונסמך להוראה מאת בעל 

ה”דרכי תשובה” אב”ד מונקאטש 
בשנת תרס”ו. לאחר השואה היגר 
לארה”ב וכיהן כרב ואדמו”ר בבית 

הכנסת של חסידי דינוב בברוקלין.  
  
  

 מצב טוב, כתמי זמן, 
כריכה מקורית.

פתיחה $150
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LOT# 117

SIGNATURES OF RABBI YISROEL MORDCHE MORGENSTERN OF LODZ A 
GRANDSON OF THE HOLY REBBE CHANOCH HENOCH OF ALEXANDER

חתימות הגה”ח רבי ישראל מרדכי מארגענשטערן 
מלאדז. עט ברזל, דפו”י, ברלין תקצ”ב.

Sefer Et Barzel, Innova-
tions on Sugiyot HaShas, 
Authored by Rabbi Tuvya 
Esha of Tzemfelburg. Sin-
gle Edition, Berlin, 1832. 
  
  
 The author Rabbi Tuvya Esha 
(passed away on Kislev 12, 
1828) Rabbi of Zempelburg 
(Today Sepolno Krajenskie). 
A disciple of the greatest 

Rabbis of his generation: 
HaNoda BiYehuda, Rabbi 
Moshe Ashkenazi (the son 
of the author of the Sidrei 
Tahara), Rabbi Meir Barabi 
Abd of Pressburg and more.  
  
  
  
 See Hebrew description 
for biographical details.

START PRICE $200

ספר עט ברזל, חידושים 
בסוגיות הש”ס, חיברו רבי טוביה 

אשע רב דק”ק צעמפעלבורג, 
מהדורה יחידה, ברלין, תקצ”ב. 

  
 בשער ובדפי הפורזץ כמה 
חתימות הגאון החסיד רבי 

ישראל מרדכי מארגענשטערן 
מלאדז, נכדו של האדמו”ר 

הזקן הגה”ק רבי חנוך העניך 
הכהן לעווין מאלכסנדר. אביו 

של רבי ישראל מרדכי היה רבי 
מנחם מענדל מארגענשטערן 
בן רבי ישראל מטורבין )אחיו 

של האדמו”ר הרה”ק רבי מנחם 
מענדל מקאצק(, וחתנו של 
האדמו”ר הזקן מאלכסנדר. 

  
 החתימות נכתבו עוד בחיי זקנו 

כשכיהן כאב”ד פראשניץ. 
  

 בין החתימות “ישראל 
מרדכי במו”ה מנחם מענדל 
מארגענשטערן ונכד להרב 

הגאון חנוך העניך יצ”ו 
רב דק”ק פראשניץ”  

  
  

 בספר מכתבים ואגרות 
קודש )פישאהף( נדפסו כמה 

אגרות מזקנו הקדוש אליו.

 המחבר רבי טוביה אשע )נפטר 
בי”ב כסלו תקפ”ח (. אב”ד 
צעמפעלבורג. תלמידם של 

גדולי רבני דורו: הנודע ביהודה, 
רבי משה אשכנזי )בנו של 

בעל הסדרי טהרה(, רבי מאיר 
ברבי אב”ד פרעשבורג ועוד.

 
 חותמות: יחיאל מיכל יוסף 

פאלעמאן מפלאצק.

 מצב בינוני, כתמי מים 
לאורך הספר, חסרון בשער 

למטה ועם הדבקות, , כריכת 
עור מלא מפוארת.

פתיחה $200
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LOT# 118

ARBA’A TUREI EVEN, FIRST EDITION LVIV 1789 - 
PRINTED BY RABBI SHLOMO YARISH RAPPAPORT

ספר ארבעה טורי אבן. דפו”ר לבוב תקמ”ט 
– דפוס רבי שלמה יאריש ראפאפורט

Sefer Arbaa Turei Even, 
novellae on the Rambam, 
responsa, selections from the 
Talmud and homiletics, by 
Rabbi Elazar Rokeach, rabbi of 
Brody and Amsterdam & with 
innovations by his son Rabbi 
Moshe Rabbi of Zlotshov

 Lviv: Rabbi Shlomo Yarish 
Rappaport, 1789. First edition.

 
  Important & rare Sefer, 
Has only appeared twice 
at public auction. 
 
   

 
 The printing press of Yehuda 
Shlomo ben Naftali Hirtz 
Yarish Rappaport was famed 
for publishing, in 1788, the 
first edition of the holy Sefer 
the Noam Elimelech and the 
consensus is that among 
its workers were some of 
the 36 hidden Tzaddikim.

 
 Good condition, water stains, 
2 pages apparently from 
another shorter copy & with 
light worming in margins, 
Later simple binding.

START PRICE $250

ספר ארבעה טורי אבן, חידושים 
על המשנה תורה, שו”ת, חידושי 
גפ”ת ודרשות, מאת רבי אלעזר 
רוקח אב”ד בראד ואמשטרדם 
עם חידושי בנו רבי משה אב”ד 
זלאטשוב. דפוס יהודה שלמה 

יאריש ראפאפורט, לבוב, 
תקמ”ט. מהדורה ראשונה. 

 ספר חשוב ונדיר, הופיע רק 
פעמיים במכירה פומבית. 

 
   
 

 בית דפוסו של יהודה שלמה בן 
נפתלי הירץ יאריש רפאפורט, 

התפרסם כמי שהוציא לאור, 
בשנת תקמ”ח, בקדושה ובטהרה, 

את המהדורה הראשונה של 
הספר הקדוש “נועם אלימלך”, 

ועל פי המקובל בין עובדי 
בית הדפוס היו גם מקדושי 

הל”ו צדיקים הנסתרים. 
 
 

   
 

 מצב טוב, כתמי מים. שתי 
דפים כנראה מעותק אחר והם 
יותר קטנים ועם קצת חורי עש 

בשוליים, כריכה מאוחרת פשוטה.

פתיחה $250
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LOT# 119

SEFER RABBEINU BEHAYE, KORETZ, 1799. WITH 
AN APPROBATION BY THE HOLY REBBE LEVI 

YITZCHAK OF BERDITCHEV. RARE.
רבינו בחיי. קאריץ תקנ”ט .עם הסכמת הרה”ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב. נדיר.

The commentary of Rabbe-
inu Behaye ben Asher ibn 
Halawa on the Torah, with an 
approbation by the holy Rebbi 
Levi Yitzchak of Berditchev 
& other Chassidic giants. 
  
 Koretz, 1799. Blueish paper. 
   
 Rare Chassidic Edition.  
  
  
 
 
 
 Approbations by lead-

ing Chassidic Rebbis: Levi 
Yitzchak of Berditchev, Asher 
Zvi of Ostroh, Zvi Aryeh [Lan-
dau] of Alik & Mordechai son 
of Rebbi Pinchas of Koretz.

 Sumptuous full leath-
er binding.

 Fair condition, Greenish 
paper, title page repaired, 
taping to one page be-
fore last, worming mostly 
to margins, water stains. 
Beautiful full leather binding.

START PRICE $180

ביאור רבינו בחיי בן אשר 
אבן חלואה על התורה, 

עם הסכמת רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב. קוריץ, תקנ”ט. 

   
 מהדורה חסידית נדירה.  

  
  
 
 
 

 נייר כחלכל. הסכמות גדולי 

החסידות: הרה”ק רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, הרה”ק רבי אשר 

צבי מאוסטראה, הרה”ק רבי 
צבי אריה ]לנדא[ מאליק והרה”ק 

רבי מרדכי ב”ר פנחס מקוריץ.

 מצב בינוני, השער משוקם, 
נייר ירקרק, דף לפני האחרון 

עם הדבקה, נקבי עש בעיקר 
בשוליים, כתמי מים. כריכת 

עור מלא מפוארת.

פתיחה $180
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LOT# 120

CHASSIDUT. INSCRIBED BY THE AUTHOR. PEKUDAT HAMELECH - BY REBBI YISROEL NACHMAN OF DROHOVITZ, 
DISCIPLE OF THE MAGGID OF MEZERITSCH.- ONE OF THE ONLY CHASSIDIC BOOKS PRINTED IN LIVORNO. FIRST EDITION

חסידות. הקדשת המחבר הקדוש. פקודת המלך - מהרה”ק רבי ישראל נחמן דרוהביטשר 
תלמיד המגיד ממזריטש- מספרי החסידות הבודדים שנדפסו בליוורנו

Sefer Pekudat Hamelech - 
section one: novellae on the 
Rambam’s Mishnah L’Melech. 
Section two: Lengthy eulogy 
for Rabbi Meshulem Igra. 
  
 First edition. Livorno 1804. 
  
  
 
 The title page bears an in-
scription signed by the author.

 
 Rebbi Yisroel Nachman of 
Drohovitz was born in Stan-
islav, Galicia. He was named 
for the Baal Shem Tov, as he 
writes in this work on leaf 19b 
(of the second pagination). 
“Words of the holy, renowned 
Rabbi Yisroel Baal Shem Tov 
of Mezibuz, that my name 
is from him.” His father was 
a disciple of the Besh”t.

  
 
 On his way to Eretz Yisroel, 
he met with the Chida in 
Italy and greatly admired 
him. The Chida learned a lot 

about the Besh”t and the 
Chassidic movement from 
him. He consulted with the 
Chida regarding the print-
ing of this book (refer to the 
introduction) and the Chida 
mentions him in his Chomat 
Anach on Shir Hashirim: “I 
heard from the great light…
Yisroel Nachman…in the name 
of Harav Hachassid, his father… 
Yosef z”l, disciple of the Rav 
Hachassid Yisroel Besh”t z”l.”

 
 In this section, the author 
quotes ideas from the Besh”t, 
such as on leaves 19b; 22a; 
36b, and quotes Rabbi Ba-
ruch of Kossov (28a;42b). 

 Stefansky, Chassidut 476.

 This is one of the few Chas-
sidic Seforim printed in Livor-
no. [4 Chassidic Seforim were 
printed there, all by Rebbi 
Yisroel Nachman of Drohovitz].

 Very good condition, 
title page stained, original 
binding partly detached.

START PRICE $450

ספר פקודת המלך - ח”א: 
חידושים על ספר משנה למלך 
על הרמב”ם. ח”ב: הספד ארוך 

על הגאון רבי משולם איגרא.

 דפוס ראשון. ליוורנו תקס”ד.

 
 בשער הספר הקדשה 

בחתימת יד המחבר.

 
 הגה”ק רבי ישראל נחמן 

דרוהביטשר מילדי סטאניסלב 
שבגליציה, נקרא על שם הבעל 

שם טוב הקדוש, כפי שכותב 
בספר זה דף יט, ב )בספירה 

השניה( ‘דברי הקדוש המפורסם 
רבי ישראל בעל שם טוב 

ממעזבוש אשר שמי בקרבו’, אביו 
היה מתלמידי הבעש”ט ]ראה להלן[

 
 בדרכו לארץ ישראל התוודע 

להחיד”א באיטליה והעריצו 
בהערצה מופלגת, ממנו שמע 

החיד”א רבות על הבעש”ט 
ותנועת החסידות. הוא התייעץ 

עם החיד”א על הדפסת הספר 
)ראה הקדמה( והחיד”א הזכירו 

בספרו חומת אנ”ך על שיר 
השירים ‘ושמעתי מהמאור הגדול 
מהר”ר ישראל נחמן נר”ו משם 
הרב החסיד מר אביו כמהר”ר 
יוסף ז”ל תלמיד הרב החסיד 
מהר”ר ישראל בעש”ט ז”ל’. 

 

 בחלק זה מביא המחבר כמה 
דברים משם הבעש”ט ראה 

לדוג’ בדפים יט, ב, כב, א, לו, 
ב וכן בשם הרה”ק רבי ברוך 

מקוסוב )כח, א, מב, ב( 
 
  

 סטפנסקי חסידות מס’ 476.

 מספרי החסידות הבודדים 
שנדפסו בליוורנו ]בארצות המזרח 

והבלקן, יוון וליוורנו כמעט ולא 
נדפסו ספרי חסידות. בליוורנו 

עצמה נדפסו רק ארבעה 
ספרי חסידות, כולם ע”י רבי 

ישראל נחמן מדרוהוביץ’[.

 מצב טוב מאוד, כתמים בשער, 
כריכה מקורית קצת מנותקת.

פתיחה $450
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LOT# 121

TOREI ZAHAV, BY THE MAGGID OF ZALOZITZ, MOHYLIV 1816. FIRST EDITION- 
MOSHE NACHUM YERUSHALIMSKI RABBI OF KIELCE- SIGBATURE & INSCRIPTIONS OF R’ YAKIR BIGELEISEN

תורי זהב, מאת המגיד מזאלוזיץ דפו”ר מאהלוב תקע”ו עותק הרב משה נחום ירושלימסקי- חתימות והגהות החסיד ר' ישראל יקר ביגעלאייזען.

Sefer Torei Zahav, homilet-
ics, ethics, kabbalah and 
Chassidut on the Torah, 
festivals, Megillat Eichah 
and Megillat Esther, by 
Rebbe Binyamin, the Mag-
gid of Zalozitz (Zaliztsi).

 Mohyliv 1816. First edition.

 
 The author, Rebbe Binyamin, 
Maggid of Zalozitz (d. 1791), 
was well-versed both in 
revealed and hidden realms of 
the Torah. A contemporary of 
the Baal Shem Tov and early 
Chassidic masters, he was 
one of the first disseminators 
of Chassidic teachings.

  
 
 His works also include many 
teachings in the names of the 
disciples of the Baal Shem 
Tov, the Maggid of Mezeritch, 
Rebbe Yechiel Michel of Zlo-
tchov and Rebbe Menachem 
Mendel of Premishlan. He 
refers to Rebbe Yechiel Michel 
of Zlotchov as “my teacher”. 
His works include: Chelkat 
Binyamin, commentary on the 
Passover Haggadah; Ahavat 
Dodim, commentary to Shir 
HaShirim and Amtachat Bin-
yamin on Megillat Kohelet. All 
of his works were published 
posthumously, by his son 
Rebbe Asher Zelig. Rebbe Levi 
Yitzchak of Berditchev, in his 
approbations to Chelkat Bin-

yamin and Amtachat Binyamin, 
describes Rebbe Binyamin as 
a “righteous and G-dly man”.

 
 Copy missing title & first 
page, starts at page 3 (re-
placed in a nice handwriting, 
possibly also by R’ Yakir) 

 Stefansky Chassidut, no. 613.

 Stamp of Rabbi “Moshe 
Nachum Yerushalimski Rabbi 
of Kielce and the region”

 
 Rabbi Moshe Nachum 
Yerushalimski (1855-1916), a 
leading Halachic authority in 
his generation. Already in his 
youth, he corresponded with 
prominent Torah scholars of 
the time, and responsa to 
him are found in the books 
Shoel UMeshiv by Rabbi 
Yosef Shaul Nathansohn, 
Shem Aryeh by Rabbi Aryeh 
Leibush Bolechover, Shaarei 
De’ah by Rabbi Chaim Yehuda 
Leib Sosnitser and others.

 Some of his responsa relate 
to difficult topics in the laws 
of Agunot and Kashrut (at the 
young age of seventeen, the 
Shoel UMeshiv requested that 
he sign a Heter Me’ah Rab-
banim). He travelled to Sanz 
as a young man and the Divrei 
Chaim was very fond of him.

START PRICE $280

ספר תורי זהב, דרוש, מוסר, 
קבלה וחסידות על פרשיות 

התורה, מועדים, מגילות איכה 
ואסתר, מאת רבי בנימין - 
המגיד מזאלוזיץ. מאהלוב, 
תקע”ו . מהדורה ראשונה. 

  
  

 המחבר, רבי בנימין - המגיד 
מזאלוזיץ )נפטר תקנ”ב, אנצ’ 
לחסידות, א’, שנ-שנד(, גדול 

בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל 
שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. 

אחד מהמוסרים והמעתיקים 
הראשונים של תורת החסידות. 

לא ברור אם זכה להכיר את 
הבעל שם טוב ולפגוש אותו, 

אך בחיבוריו הוא מביא דברים 
בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים 

רבים בשם תלמידי הבעש”ט, 
המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל 

מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל 
מפרעמישלאן. את רבי יחיאל 
מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר 

בתואר “מורי”: “ושמעתי ממורי 
הותיק וחסיד איש אלוקי מ’ יחיאל 

מיכל ז”ל...”. מחיבוריו הנוספים: 
“חלקת בנימין” - על הגדה של 
פסח; “אהבת דודים” - על שיר 
השירים; “אמתחת בנימין” - על 
מגילת קהלת. כל חיבוריו נדפסו 
על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר 

פטירתו. רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
מכתירו בהסכמות לספריו “חלקת 

בנימין” ו”אמתחת בנימין”: “אותו 
צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...”. 

 עותק חסר השער ודף הראשון, 
מתחיל בדף ג’ )הושלם בכת”י 

יפה, אולי זה גם כת”י ר’ יקר( 
 

 סטפנסקי חסידות, מס’ 613.

 הגאון רבי משה נחום ירושלמסקי 
]תרט”ו-תרע”ו[ מגדולי דורו, 

כבר בהיותו בן 17 החתימו בעל 
ה’שואל ומשיב’ על היתר מאה 
רבנים. בשנת תר”מ, בהיותו בן 

25, החל לכהן ברבנות קאמינקא. 
בשנת תרנ”ט עבר לפולין והחל 

לכהן ברבנות העיר אוסטרולנקה 
שבפלך לומז’ה, וקיבל יותר 
משישים מכתבי ברכה מכל 
קצוות תבל. בשנת תרס”ב 

נקרא לכהן כרבה של העיר 
 קיעלץ בה הייתה קהילה יהודית 

גדולה ומכובדת. כיהן גם כרב 
בקאמינקא, אוסטרעלנעקע, ועוד.

 היה בעל כישרון נפלא וזיכרון 
עצום, ולמד בכוחות עצמו ורכש 

ידע רב בכל תחומי הספרות 
התורנית, ואף התכתב עם רבנים 

מפורסמים. ממקורבי ה”דברי 
חיים” מצאנז. לצד רבנותו ועיסוקו 
בכתיבה תורנית, היה פעיל בענייני 

ציבור, ונותרו ממנו מכתבים 
לקהילות יהודיות ברחבי רוסיה, 
ליטא, גליציה ופולין. היה חסידו 

של רבי דוד מטולנא ואחריו של 
נכדו רבי מנחם נחום מטולנא. 

 

 נייר ירקרק, מצב טוב-בינוני, 
קרעים בשוליים,  נקב עש 

בשליים של 20 דפים האחרונים.

פתיחה $280
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LOT# 122

SIGNATURE OF THE HOLY REBBE DAVID TWERSKY OF SKVER? 
SEFER NOAM MEGADIM V’KAVOD HATORAH, LVIV AFTER 1821.

חתימת הרה”ק רבי דוד מסקווער? ספר נועם מגדים 
וכבוד התורה, לבוב, אחרי תקפ”א.

Sefer Noam Megadim V’Kavod 
HaTorah, Hassidic articles 
on the weekly portion by 
Rabbi Eliezer Horovitz. Lem-
berg, [after 1821?] Printed 
by the widow “Chaya Taba, 
Printer”. Second edition. 
  
  
 In the margin of the title page 
the date of printing remains 
only as 18--. R’ Aharon the 
printer who printed the first 
edition in 1807, died in 1821 
and thereafter his widow 
Haya Toiba managed the 
press. Vinograd writes that 
this was printed in 1825. 
  
 Flyleaf with signature of 
which it’s possible to make 
out ‘’David son of the 
HHG’’K Mohar’’i Shlit’’a.  
   
 It’s hard to ascertain whether 
this is indeed his signature, 
but we show another con-
firmed signature of his & it 
seems similar in style & shape. 
Although that signature if 

from his later years after his 
Holy father died in 1885.  
   
 Antique leather binding 
(Curiously titled Mevaser 
Tzedek on the spine) 
  
 Rabbi Itzikl’s son by his third 
wife Chana Sima, Reb Dovidl 
was born in 1848 He suc-
ceeded his father as Skverer 
Rebbe. He was known to 
be ascetic and exceeding-
ly reticent. He once said, 
“Men shvagt un men shvagt, 
dernoch riet men abisl un 
men shvagt vater” (“We 
keep silent, and we keep 
silent; then we speak a bit, 
and go on keeping silent”).  
  
  
 In 1919, Rebbe Dovidl left 
Skvira for Kiev due to the 
Bolshevik revolution, which 
left smaller cities and towns 
unsafe. He stayed in Kiev 
until his death (on 15 Kislev 
5680-1920) later that year. 
He left no published works.

START PRICE $300

ספר נועם מגדים וכבוד התורה, 
מאמרי חסידות על סדר הפרשיות, 

מאת רבי אליעזר הורוויץ. לבוב, 
]אחרי תקפ”א?[. דפוס האשה “חיי’ 

טאבה מדפיס”. מהדורה שניה. 
  
  

 בשולי השער לא נותר משנת 
הדפוס אלא 18-- בלבד. ר’ 
אהרן מדפיס שהוציא את 

המהדורה הראשונה, בשנת 
תקס”ז, נפטר בשנת תקפ”א 
ומאז ניהלה את בית הדפוס 

אלמנתו חיה טויבה. ווינוגראד 
כותב שזה נדפס בתקפ”ה. 

  
  

 בדף הפורזץ נמצא חתימה אשר 
מתוכה אפשר לקרוא  “ דוד 

בלא”א ההג”ק מוהר”י שליט”א”  
   

 קשה לקבוע אם זה אכן 
חתימת יד קודשו אבל צירפנו 

צילום חתימתו וזה נראה דומה 
בצורת הכתב ותבניתו. אמנם 

החתימה ההוא משנים מאוחרות 
יותר אחרי פטירת אביו הקדוש 

שנפטר בשנת תרמ”ה.  
   

 כריכה עור עתיקה )על שדרת 
הכריכה כתוב מבשר צדק(. 

  
 הרה”ק רבי ָדִּוד ְטֶבְרְסִקי )כונה 
גם: ר’ דוד’ל; י”ד בניסן תר”ח – 
ט”ו בכסלו תר”פ(. היה אדמו”ר 

השני בשושלת סקווירא.  
  
   

 נולד להרה”ק רבי יצחק טברסקי 
מסקווירא ולחנה סימא בת הרה”ק 

רבי צבי מסקווירא. היה חתנו של 
הרה”ק רבי שלמה מסאווראן 
ובזיווג שני חתנו של הרה”ק 

רבי אליקים געץ מאוסטרהא.  
   
   

 לאחר פטירת אביו, מילא יחד 
עם אחיו הגדולים רבי אברהם 

יהושע העשיל ורבי ישראל. לאחר 
פטירת רבי אברהם יהושע העשיל 
בג’ בכסליו תרמ”ז מינו החסידים 

את בנו רבי משה דן לממלא 
מקומו, ואילו רבי דוד פתח חצר 
עצמאי בסקווירא. היה נערץ על 

כל חוגי החסידים ורוב חסידי 
סקווירא באירופה נסעו אליו. 

   
   

 כאביו המשיך במסורת השתיקה 
של אביו ומיוחסת לו האמירה: 

“צריכים לשתוק... ולשתוק... 
ולשתוק... ואם מתייגעים מרוב 

שתיקה – עושים אתנחתא מתוך 
שתיקה וממשיכים להחריש”.  

   
 בשנת תרע”ט בעקבות 

המהפכה הבולשביקית עזב רבי 
דוד את סקווירא לקייב, שם 

נפטר עקב המגפות שהשתוללו 
בעיר בט”ו בכסליו תר”פ.

פתיחה $300
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SHAAR HATEFILLAH, BY REBBE CHAIM 
REBBE CHAIM OF CZERNOWITZ, 

THE BE’ER MAYIM CHAIM. SUDYLKIV 
1825, FIRST EDITION- WITH RARE 

LEAVES DISCUSSING MATTER 
OF CHASSIDIC POLEMIC

ספר שער התפלה, מ”בעל הבאר מיים 
חיים”, דפו”ר סדילקוב תקפ”ה - עם הדפים 

הנדירים בעניין פולמוס החסידות.

Sefer Shaar HaTefillah, 
regarding prayer, by Rebbe 
Chaim Thirer of Czernow-
itz (Chernivtsi), author of 
Be’er Mayim Chaim and 
Sidduro shel Shabbat.  
  
 First edition, [Sudylkiv]: Tzvi 
Ze’ev Rubinstein, 1825. 
  
 In the foreword, the pub-
lisher states that this book 
was written in Eretz Israel, to 
where the author immigrated, 
after the printing of his first 
books Sidduro Shel Shabbat 
and Be’er Mayim Chaim and 
after they became popular in 
most towns and countries. He 
testifies to the words of the 
holy author, who stated that 
Shaar HaTefillah has the power 
to hasten the redemption.  
  
  
 Printed here for the first time 
is the author’s well known 
responsum regarding the 
recitation of “Leshem Yichud”, 
in which he rebuts the opin-
ion of the Noda BiYehuda, 
who criticized its recital.  
  
 [2], 3-10, 102,113-
115 leaves. 21 cm.  
  
 Bluish-greenish paper. Most 
of the volume is in good 
condition, stain on title 
page, worming track to first 
7 pages, small wormhole in 
the margins of page 5-16, 
water stains, worming to 
last 2 pages, unbound. 
  
 The title page has large 
letters of “In Mahlov”, but 
as noted the Sefer was 
actually printed in Sudylkiv 
by the Mahlov printer. 
  

 Stefansky Chassidut, no. 538. 
  
  
  
 The author, Rebbe Chaim 
Thirer of Czernowitz (ca. 1740s 
- ca. 1813), was a Chassidic 
leader, disciple of the Maggid 
of Zlotchov. He served as 
rabbi of Mohyliv-Podilskyi, 
Botoşani, Kishinev (Chișinău) 
and Czernowitz, and was 
greatly influential in rein-
forcing Torah observance in 
the Bukovina region. He was 
reputed as a holy man, and 
wondrous tales about him 
abound. He was renowned 
in the Chassidic world for 
his extreme attachment to 
the holiness of Shabbat, 
during the course of which 
he soared to exalted levels.  
  
 His teacher, the Maggid of 
Zlotchov, attested that he 
drew his vitality from the ho-
liness of Shabbat. According 
to Chassidic tradition, after his 
immersion before Shabbat, 
his form would change and 
he would grow taller by a 
handbreadth. In the summer 
of 1813, he immigrated to Eretz 
Israel and settled in Safed. 
  
  
 With stamp of Rabbi Avraham 
Aryeh Leib Rozen, Rabbi 
of Paltishen and its region. 
From the great Rabbanim 
of Romania from the period 
before the Holocaust. Rav of 
Bohosh, Voinești and Pal-
tishen. Author of ‘Shaagat 
Aryeh’, Shu”t ‘Pirchei Shosha-
nah’ and ‘Eitan Aryeh’. His 
Son was Rabbi Moshe David 
Rozen, who was Cheif Rabbi 
in Romania at the time of the 
communist rule and thereafter.

START PRICE $300

ספר שער התפלה, על עבודת 
התפלה, מאת הרה”ק רבי חיים 

טירער אב”ד טשרנוביץ, בעל “באר 
מים חיים” ו”סידורו של שבת”. 

]סדילקוב, תקפ”ה[. דפוס צבי זאב 
רבין-שטיין. מהדורה ראשונה. 

  
 בהקדמה מספר “המעתיק”, כי ספר 
זה נתחבר בארץ ישראל, אליה עלה 

המחבר, לאחר שספריו הראשונים 
“סידורו של שבת” ו”באר מים חיים” 

נדפסו ונתפשטו “ברוב עיירות ומדינות”. 
הוא מעיד על דברי המחבר הקדוש, 
שאמר שחיבור זה “שער התפילה” 

סגולה יש בו להתקרבות הגאולה: “...
הגאון המחבר בעצמו זי”ע... כתב 
בזה”ל: שמשהגיע להלוך לפני ה’ 

בארצות החיים האיר והשכיל דעתו 
עד למאוד... והוסיף לדבר במעלות 
הספר בזה הלשון: בטחוני שכאשר 

יתפשט החיבור הזה בעולם יהיה 
בזה התקרבות הגאולה...”.

 
 האדמו”ר בעל “שומר אמונים” כתב 

דברים מופלאים על גודל קדושת 
הספר שלפנינו: “כי הספר הקדוש 
שער התפילה כתב בארץ הקודש 
בקדושה ובטהרה והתלהבות נורא 

כזה שכמה פעמים לא היה יכול 
לכתוב מרוב התלהבותו והוא רק אמר 
התיבות והגבאי שלו כתב, והיה מעשה 

נוראה בעת שאמר דיבור המתחיל 
‘ואולם כי נמצא עוד’ אז היה במירון 

על ציון קבר הרשב”י זי”ע והגבאי הכין 
דיו ונייר לכתוב המאמר מפי הרב 

הקדוש, ומיד שהתחיל להגיד המאמר 
בהתלהבות נורא מאוד ראה הגבאי כי 
הרב הקדוש פרח באויר מסביב בתוך 

האהל, וכה אמר והוא כתב באימה 
ופחד עד שגמר המאמר, ומזה אפשר 

לראות גודל קדושת זה הספר”.

  בראשית הספר נדפסה לראשונה 
תשובתו החריפה המפורסמת בעניין 
אמירת “לשם יחוד”, בה הוא משיב 

על דברי ה”נודע ביהודה” שיצא 
לערער על המנהג החסידי.

  
 

 ]2[, ג-י, קב, קיג-קטו דף. 21 ס”מ.

 נייר כחלחל-ירקרק. רובו במצב טוב, 
כתם על השער, תעלת עש ב7 דפים 

הראשונים, נקב עש קטן בשוליים 
בדפים ה-טו, כתמי מים, נקבי עש 

בשני דפים האחרונים, לא כרוך.

  
 
 

 הספר נדפס בסדילקוב. אמנם בשער 
מופיעה תיבת “במאהלוב” באותיות 
גדולות, אך יש כאן הטעיה מכוונת, 

שכן באותיות הקטנות שקדמו למילה 
“מאהלוב” נכתב, שהספר נדפס 

בסדילקוב בדפוסו של צבי זאב רבין-
שטיין “שהי’]ה[ מדפיס במאהלוב” )ראה: 

א’ יערי, הדפוס העברי במאהלוב על 
נהר דנייסטר, קרית ספר, כג, עמ’ 312(.

 
 סטפנסקי חסידות, מס’ 538.

 
 המחבר, הרה”ק רבי חיים ִטיֶרער 

מטשרנוביץ )ראשית שנות הת”ק - 
תקע”ד בקירוב(, מגדולי החסידות, 
תלמידו של המגיד מזלוטשוב, כיהן 

ברבנות בערים קריפץ, מוהילוב-
פודולסק, בוטושאן, קישינב וטשרנוביץ. 
נודע כאיש אלוקים קדוש וסיפורי פלא 
מתהלכים אודותיו. במסורת החסידית 

ידוע עליו שלאחר טבילתו בערב 
שבת הייתה משתנית צורתו וקומתו 
גבהה בטפח. בשנת תקע”ג, בערוב 

ימיו, עלה לארץ ישראל והתיישב 
בצפת, בה חיבר את ספרו “שער 

התפלה” ושם מקום מנוחתו. ספריו 
היסודיים “סידורו של שבת”, “באר 

מים חיים” ו”שער התפלה” מיוחדים 
הן בהסברתם הכובשת והבהירה והן 
ברגש החסידי הנלהב השופע מהם. 
ספריו נפוצו ונדפסו במהדורות רבות 

והם אבני יסוד בתורת החסידות

 
 חותמת הג”ר אריה ליב ראזען. היה 

מהבולטים שברבני רומניה. כיהן 
ברבנות בוהוש, מוינעשט ופאלטישען 
בתקופה שלפני השואה. ממשפחת 

רבנים ואדמו”רים. בן הרב החסיד 
רבי זיידא יאגלינצר )חסידו של רד”מ 

מצ’ורטקוב(. חיבר את הספרים; 
‘שאגת אריה”, הספד על הרה”ק רבי 
דוד משה מטשורטקוב זי”ע, הוסיאטין 
תרס”ה. שו”ת “איתן אריה” בהוצאת 

מוסד הרב קוק, ירושלים תשל”ו. ]בנו 
היה הרב משה דוד רוזן ז”ל רבה 
של רומניה בתקופת צ’אצאסקו[.

פתיחה $300
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LOT# 124

SEFER DIVREI EMES , BY THE HOLY CHOZEH OF LUBLIN, FIRST EDITION, 
ŻÓŁKIEW 1830. VERY RARE! IMPORTANT LIST OF SUBSCRIBERS.

ספר דברי אמת מהחזוה מלובלין, דפוס ראשון, זאלקווא 
תק”ץ. נדיר מאוד! רשימת חותמים חשובה ביותר!

Sefer Divrei Emes on the 
Torah & Talmud, by the holy 
Rav Yaakov Yitzchak Halevi 
Horowitz of Lauchut-the 
Holy Chozeh of Lublin. 
  
 First edition, Żółkiew 
(Zhovkva) 1830. 
  
 Date falsely given as 1808. 
  
 Extremally rare!  
  
 Title & first 3 pages lacking 
(supplied in photocopy), miss-
ing in text on page 25, stains, 
otherwise in good condition. 
  
 2 pages list of very import-

ant subscribers including 
all the great Rebbes & 
Rabbis of the generation. 
Please see Hebrew de-
scription for a partial list. 
  
 Stefansky Chassidut 114. 
  
 Antique signature: Zev Anshil. 
  
 Bound with: 
  
 Sefer Likutei Torah, Reb-
be Mordche of Cher-
nobyl, Lemberg 1875. 
  
 New approbation, 
good condition.

START PRICE $1800

ספר דברי אמת על התורה וש’’ס 
מהרה’’ק רבי יעקב יצחק הלוי 

הורוויץ מלאנצוט- החוזה מלובלין.  
  

 התאריך בשער: תקס”ח, 
1808. עיין: א’ רובינשטין, ספרי 

החוזה מלובלין, קרית ספר, 
לז, תשכ”ב, עמ’ 126-123. גם 

תאריכי ההסכמות אינם נכונים 
והותאמו לתאריך שעל השער.  

  
 נדיר ביותר!  

  
 השער ושלשה דפים שלאחריו 
)הושלמו בצילום( חסר בטקסט 

בדף כה, כתמים, מלבד זה 
במצב טוב. כריכה חדשה. 

  
 2 דפים  פרענומארענטען 

עם רשימת חותמים חשובה 
ביותר. ביניהם : הרה’’ק הדעת 

קדושים מבוטשאטש, השר 
שלום מבעלזא, האריה דבי 

עילאי מווישניצא, רבי צבי הירש 

מזידיטשוב ואחיו רבי בעריש, 
רבי דוד מזאבולטוב, רבי שמעון 

מיערוסלב, רבי שלום קאמינקער, 
רבי אברהם חיים מלינסק, 

הדברי חיים מצאנז, רבי אשר 
מראפשיץ , רבי יהודה צבי הירש 

מראזדאל,  ועוד רבים וטובים. 
  

 סטפנסקי חסידות 114. 
  
  

 חתימה עתיקה: זאב אנטשל. 
  

 כרוך עם:  
  

 ספר לקוטי תורה, הנהגות וחידושי 
תורה מאת הרה”ק רבי מרדכי 

טווערסקי - ‘המגיד מטשרנוביל’ 
בנו של ה’מאור עינים’. 

לעמבערג, דפוס ניק, תרל”ה. 
  
  

 הסכמה חדשה. מצב טוב.

פתיחה $1800
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LOT# 125

ATERET TZVI BY THE HOLY REBBE OF 
ZHIDICHOV. LVIV 1834. FIRST EDITION.

עטרת צבי להרה”ק מזידיטשוב. 
דפו”ר, לבוב תקצ”ד.

Sefer Ateret Tzvi - commen-
tary on the Zohar. Chassid-
ic-Kabbalistic segulah book 
by the Holy Admo”r Kabbalist 
Rebbi Tzvi Hirsch of Zhidichov, 
known as “Sar Beit HaZo-
har.” First part, Bereishit.

 Rare first edition. 
[Lemberg, [1834].

 
 First edition of the renowned 
Chassidic-Kabbalistic work. 
The book is adorned with 
important Chassidic appro-
bations by leading Admo”rim, 
blessing the purchasers with 
tremendous blessings. Rabbi 
Aharon Moshe Taubsh of Iasi 
writes: “May the merit of 
the author protect all who 
acquire this sacred sefer.” 
The Yismach Moshe of Ujhely 
blesses purchasers “May all 
who buy this sefer be blessed 
by Hashem from Heaven with 
all the ana”ch blessings.” And 
the Admo”r, the Bnei Yis-
saschar of Dinov, blesses “My 
blessing is that of an ordinary 
person ... May he be blessed 
now and in the future, and 
may Hashem come to his 
assistance ... from the loving 
and faithful ... Tzvi Elimelech 
Shapira, av beit din of Dinov.”

 
 Those years, Russia con-
ducted strict censorship on 
sefarim, especially Chassidic 
sefarim. As such, these books 
(along with other books by 
this author) were printed at 
underground presses. The title 
pages were printed without 
the name of the city where 
they were printed and without 
the printer’s name or the 
date of printing (“חמוש”ד”). 
Mifa’l HaBibliographiah 
determined, per various 
indications, that Part I was 
printed in approximately 1834.

 Rebbe Tzvi Hirsh Eichenstein, 
the Ateret Tzvi of Zidichov 
(1763-1831), was known as 
the “Sar Beit HaZohar” due 
to his exceptional knowledge 
of kabbalah. A glimpse of his 
profound kabbalistic knowl-
edge is revealed in his book 
Ateret Tzvi on the Zohar.

 Good condition, stains to 
first 3 pages, light marginal 
worming to a few pages, 
page 143 with small loss to 
text & stained, last 4 pag-
es professionally restored 
lightly affecting text. New 
half leather binding.

START PRICE $600

ספר עטרת צבי, פירוש על 
הזוהר. ספר סגולה קבלי-חסידי, 

מאת האדמו”ר המקובל רבי 
צבי הירש מזידיטשוב המכונה 
‘שר בית הזוהר’. חלק ראשון 

על בראשית . מהדורה ראשונה 
ונדירה. לעמבערג, ]תקצ”ד[. 

  
  

 לפנינו המהדורות הראשונות של 
ספר החסידות הקבלי הנודע. 

הספר מעוטר בהסכמות חסידיות 
חשובות מאת גדולי האדמו”רים, 
המברכים את הרוכשים בברכות 
עצומות. הרה”ק רבי אהרן משה 

טויבש מיאס כותב: “וזכות המחבר 
יגן בעד כל החוסם בו לקוח ספרי 

הקודש”. ה’ישמח משה’ מאוהל 
מברך את הרוכשים “יתברכו 

מאת ה’ מן השמים בכל הברכות 
הנאמרים באנ”ך”. והאדמו”ר 

בעל ה’בני יששכר’ מדינוב מברך 
“ברכתי ברכת הדיוט... יתברך 
בזה ובבא והש”י יהיה בעזרו... 

דברי האוהב הנאמן... צבי אלימלך 
שפירא אב”ד דק”ק דינאב”.  

  
  

 באותם השנים הייתה ברוסיה 
צנזורה קשה וקפדנית על ספרי 

הקודש, ובמיוחד כנגד ספרי 
חסידות. על כן הספרים שלפנינו 
)כמו שאר ספרי המחבר( נדפסו 
בדפוסים מחתרתיים, והשערים 

נדפסו ללא שם העיר בה 
נדפסו וללא שמו של המדפיס 

ותאריך ההדפסה )חמוש”ד(. 

במפעל הביבליוגרפיה קבעו 
על פי רמזים שונים, כי חלק א’ 

נדפס בשנת תקצ”ד בערך. 
  
  

 האדמו”ר רבי צבי הירש 
מזידיטשוב ]תקכ”ג-תקצ”א[, 

נולד לרבי יצחק אייזיק מסאפרין 
שבהונגריה, מצאצאיו של רבי יום 
טוב ליפמן הלר בעל ה’תוספות 

יום טוב’. מילדותו נודע כעילוי 
מבריק, היה גדול בתורה הן 

בנגלה והן בנסתר, בשל ידיעותיו 
המקיפות בספר הזהר כונה בפי 
גדולי דורו ‘שר בית הזוהר’. נסע 
להרבה מגדולי וצדיקי דורו, היה 
תלמיד מובהק ל’חוזה מלובלין’, 

והיה נערץ אצל גדולי האדמו”רים. 
נתפרסם כקדוש עליון, ורבים נהרו 

לאור תורתו, ולאחר פטירת רבי 
נפתלי מרופשיץ נחשב מנהיג 

החסידים בכל גליציה וכן נשיא 
ארץ ישראל שם. עסק הרבה 

בקבלה וחיבר ספרים חשובים, 
בהם: עטרת צבי שלפנינו, שעל 

שמו נקרא לדורות עולם; פרי קדש 
הלולים ועוד. נפטר בשנת תקצ”א, 

ונספד על ידי רבי שלמה קלוגר.  
  
  

 מצב טוב, כתמים בשלשה 
דפים הראשונים, נקב עש קטן 

בשוליים של כמה דפים, דף קמג 
עם חסרון מועט בטקסט ועם 

כתמים, שיקום מקצועי לארבעה 
דפים האחרונים עם פגיעות קלות 

בטקסט, כריכת חצי עור חדשה.

פתיחה $600



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 130Sep 12

LOT# 126

MA’OR EINAYIM ON THE TORAH. BY RABBI MORDECHAI OF CHERNOBYL 
- YISMACH LEV ON THE SHAS BY THE SAME AUTHOR. LEMBERG 1848.

מאור עינים עם ישמח לב על אגדות הש”ס. מהרה”ק 
רבי מנחם נחום מטשערנאביל. לבוב תר”ח

. 
  

 Nice condition.

START PRICE $250

מאור עינים עם ישמח לב על 
אגדות הש”ס. חיברו הרה”ק רבי 

מנחם נחום מטשערנאביל, תר”ח. 
  . 

 
 
 

 הרה”ק רבי מנחם נחום 

מטשערנאביל )ת”ץ - תקנ”ח( 
תלמיד הרה”ק רבי דב בער המגיד 

ממעזריטש. לאחר הסתלקות 
רבו החל לשמש באדמורות 

ורבים מצדיקי הדור הסתופפו 
בצילו. בסוף הספר נדפס גם 
החיבור ‘ישמח לב’ על אגדות 

הש”ס מאת מרנא המחבר.

פתיחה $250
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KOL SIMCHA BY RABBI SIMCHA BUNIM OF 
PESHISCHA. BRESLAU, 1859, FIRST EDITION

קול שמחה להרה”ק רבי בונם מפשיסחא. 
דפו”ר ברעסלוי תרי”ט

Sefer Kol Simchah - Torah 
novellae by the great and 
sacred Adm”o ... Rabbi 
Simchah Bunim of Peshischa. 
[Breslau? 1859.] First edition. 
Notations and signatures 
from the time of printing.

 
 This is the first edition of the 
book by one of the patri-
archs of Chassidut in Poland. 
Approbations appear at the 
beginning of the book by 
Rabbi Yeshayah of Muscat 
and the Admo”r the author 
of Chiddushei HaRi”m of Gur. 
“Iggeret Peshischa” by Rabbi 
Simchah Bunim is printed at 
the end of the book, signed 
by Rabbi Simchah Bunim, his 
disciples and his son - a letter 

about ‘the secret of Rosh Ha-
Shanah’ that is studied closely 
by Chassidim to this day.

 
 Refer to the Hebrew 
catalog text for a brief 
biography of Rabbi Sim-
chah Bunim of Peshischa.

 
 Stefansky, Chassidut, 520.

 Possibly printed in Warsaw.

 Good condition, title 
page with light corner 
tear, stains, light marginal 
worming to first 3 pages, 
light water stains. Sumptu-
ous full leather binding.

START PRICE $200

ספר קול שמחה, חדושי 
תורה מאת אדמ”ו הרב הגדול 

והקדושH רבי שמחה בונם 
מפרשיסחא. ברעסלויא? 

תרי”ט. מהדורה ראשונה.  
  
  
 

 לפנינו המהדורה הראשונה 
של ספרו של אחד מאבות 

החסידות בפולין. בראש הספר 
הסכמותיהם של הרה”ק רבי 

ישעיה מושקאט ושל האדמו”ר 
בעל ה’חידושי הרי”ם’ מגור. בסוף 
הספר נדפסה ‘אגרת פשיסחא’ 

בחתימת רבי שמחה בונם, 
תלמידיו ובנו - אגרת אודות ‘סוד 
ראש השנה’ שנלמדת בדקדוק 

רב ע”י החסידים, עד היום.

 
 רבי שמחה בונם מפשיסחא 

]תקכ”ה-תקפ”ז[, מענקי החסידות, 
ממשיך דרכו של ‘היהודי הקדוש’ 
מפשיסחא. בצעירותו למד אצל 
רבי מרדכי בנעט מניקלשבורג, 

לאחר מכן התקרב לחסידות 

ונעשה תלמידו של ה’חוזה 
מלובלין’. השפעתו על תנועת 
החסידות הייתה עצומה והוא 

כונה ‘החכם’ שבין הרביים. 

 יתכן שנדפס בווארשא, ומקום 
הדפוס טושטש בגלל הצנזורה. 

ראה בספר שואל ומשיב 
)מהדורא תליתאה, חלק ב, 

לעמבערג 1876, תשובה ט(, 
המביא דברים מהספר וכותב: 
“ראיתי בספר שנדפס מחדש 

בווארשא ושמו קול שמחה מהרב 
המפורסם מה”ו שמחה בונם ז”ל 

מפארשיסחא... שנסתפק...”.

  
 

 סטפנסקי חסידות 520.

 מצב טוב, קרע קל בפינת 
השער, כתמים, נקבי עש קלים 

לשלשה דפים הראשונים 
בשוליים, כתמי מים קלים, 
כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $200



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 132Sep 12

LOT# 128

MISHNAYOT KOMÁRNO-NASHIM. 
FIRST EDITION LEMBERG 1861.

משניות )קאמארנא( סדר נשים ע”פ מעשה 
אורג, עצי עדן. דפוס ראשון, לעמברג תרכ”א.

Mishnayot Komárno-Nashim. 
First edition Lemberg 1861. 
  
 Mishnayot Komárno, Seder 
Nashim. With commentaries 
Ma’ase Oreg, Atzei Eden, Pnei 
Zaken by Rebbe Yitzchak Ye-

huda Issac [Safrin] of Komárno. 
  
 First Edition, Lemberg, 1861, 
Rabbi Dov Luria and Rabbi 
Hirsh Shperlung Printing. 
With printers logo - a sign 
held by a bear and a deer.

START PRICE $140

משניות סדר נשים עם פירוש 
מעשה אורג, עצי עדן, פני זקן 

מהאדמו”ר רבי יצחק יהודא 
אייזיק )סאפרין( מקאמרנא.  

  

 לעמברג תרכ”א. דפוס הנגידים 
רבי דב לוריא ורבי הירש 

שפרלונג. עם סמל המדפיסים 
- שלט אחוז בידי דוב וצבי.

פתיחה $140
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OR YISRAEL (KOZHNITZ), ONLY 
EDITION, CZERNOWITZ 1862- 

TOLDOT ADAM, LVIV 1872.
ספר אור ישראל )קוז'ניץ(, דפו”י טשרנוביץ 

תרכ”ב- ספר תולדות אדם, לבוב תרל”ב.

1. Sefer Or Yisrael, Czernow-
itz, 1862. Only edition. 
  
  
 
 
 
 Comments and clarifications 
by the Kozhnitzer Maggid 
Harav Yisrael Hopstein on 
sefer Tikkunei HaZohar.

 
 These comments were 
copied from the Maggid’s 
personal copy of Tikkunei 
HaZohar, reviewed and edited 
in his own handwriting.

 
 The Kozhnitzer Maggid num-
bered among the supreme 
kabbalistic sages of his 
generation. Prior to studying 
under the Maggid of Mez-
ritch, he mastered all 800 
existing works of kabbalah. 
The Maggid of Mezritch 
requested that he edit his 
own kabbalistic siddur.

 
 The beginning of the sefer 
features an endorsement by 
the Admor Rebbe Avraham 
Yaakov of Sadigura, with 
whom the publisher conferred 
regarding editing the work 
and entitled it Ohr Yisrael, “As 
he is a brilliant heavenly light 
who illuminates the eyes of 
Yisrael and reveals the secrets 
of the Tikkunei HaZohar.”

 
  [3], 57 leaves, 2 ti-
tle pages, 20.5 cm.

 
 Good-Very good condition, 
some stains, Original binding.

 
 Stefansky Chassidus 30.

 Bound with: 
 
   
 
 
 2 . Sefer Toldot Adam “Virtues 
and Medicines Herbs and 
Signals by Specialist Physi-
cians and Virtue Raised to 
See Bunim Ubnei Bunim

 
 Segula! Toldot Adam “Virtues 
and Medicines Herbs and 
Signals by Specialist Physi-
cians and Virtue Raised to 
See Bunim Ubnei Bunim

 “Toldot Adam”, an expen-
sive work and was stored 
in the treasures of kings, 
written by the great Rabbi 
Eliyahu Baal Shem Tov.

 
 It was printed in Lviv in 
1872 by Rabbi Avraham 
Yehoshua Heshil Drucker.

 Good condition.

 [1], 28 leaves.

START PRICE $160

1. ספר אור ישראל, ביאור על 
תיקוני הזוהר, מאת רבי ישראל 

]המגיד[ מקוז’ניץ. טשרנוביץ, 
תרכ”ב[ . מהדורה יחידה.  

 שני שערים. הסכמת האדמו”ר 
רבי אברהם יעקב מסדיגורה.

 
 המחבר, הגאון הקדוש והמקובל 
האלוקי רבינו ישראל הופשטיין – 
הנודע בכינויו “המגיד מקוז’ניץ” 

)תצ”ג/תצ”ז-תקע”ה(, מאבות 
החסידות בפולין. נודע כגאון גדול 

בתורה, כעמקן וכמחדש. היה 
תלמידם המובהק של רבותיו 

המגיד ממעזריטש, הרה”ק 
רבי אלימלך מליז’נסק ורבי 

לוי יצחק מברדיטשוב. בשנת 
תקכ”ה התחיל לכהן כ”מגיד 
מישרים” בעיר קוז’ניץ. אלפי 

חסידים נהרו לפתחו, והוא נחשב 
לגדול האדמו”רים בפולין.

 מתלמידיו הידועים הגה”ק רבי 
יצחק מאיר אלטער, בעל “חידושי 

הרי”מ”, שנתגדל בביתו. המגיד 
מקוז’ניץ חיבר ספרים רבים בכל 

מקצועות התורה, ביניהם ספרי 
הלכה, חידושים, דרוש וקבלה, 

נחשב לאחד מגדולי המקובלים 
בדורו, ונודע בבקיאותו העצומה 

בכל ספרי הקבלה, על שיטותיה 
ודרכיה השונות. מסופר עליו 

שעוד בצעירותו, טרם נסיעתו אל 
המגיד ממעזריטש, הספיק ללמוד 
כשמונה מאות ספרי קבלה. חלק 
מחיבוריו בתורת הנסתר הוקדשו 
לפירוש ספרי קבלה קדמונים וכן 

לספריו של המהר”ל מפראג.

 ]3[, נז דף. שני שערים, 20.5 ס”מ.

 
 מצב טוב-טוב מאוד, קצת 

כתמים, כריכה מקורית.

 
 סטפנסקי חסידות, מס’ 30.

 כרוך עם:

 
 
 

 2. ספר תולדות אדם “סגולות 
ורפואות מעשבים ומסממנים מפי 

רופאים מומחים וסגולה מועלה 
לראות בנים ובני בנים”. הובא 

לדפוס בלבוב שנת תרל”ב ע”י 
רבי אברהם יהושע העשיל דראקר

 
 ספר נדיר מאד “תולדות אדם” 

חיבור יקר ונורא אשר לקדושי 
עליונים ברמיזא אתמסר, והיה 

גנז וטמן באצרות מלכים, אשר 
חיבר הגדול אשלי רברבי לו עשר 

ידות בנגלה ובנסתר רבי אליהו 
בעל שם טוב. הובא לדפוס 
בלבוב שנת תרל”ב ע”י רבי 

אברהם יהושע העשיל דראקר.

 

 
 מצב טוב.

 ]1[ כח דף.

פתיחה $160
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TIFERES SHLOMO BY RABBI SHLOMO OF RADOMSK. 
WARSAW, 1867- STAMPS OF HE RADOMSK SHTIBEL IN LODZ

תפארת שלמה להרה”ק מראדומסק דפו”ר ווארשא תרכ”ז. 
על המועדים-חותמות ביהמ”ד חסידי ראדומסק בלאדז

Kabbalistic and Chassidic 
Torah novellae and eluci-
dation of the Festivals by 
the Admor Harav Shlomo 
Hakohein of Radosmk. 
  
  
 
 Rare First edition, War-
saw, 1867. Fundamen-
tal Chassidic Work  
 
  

 Stefansky Sifrei Chas-
sidus #638 
 

 Harav Hakadosh Rebbe 
Shlomo Hakohein of Radomsk 
(1803-1866), popularly known 
as the Tiferes Shlomo after his 
magnum opus, was one of the 
great Chassidic sages of Po-
land. His Holy Court attracted 
chassidim by the thousands 
and catapulted the town of 
Radomsk into one of the major 
Jewish metropolises of the 
time. His sefer Tiferes Shlomo, 

one of the fundamental works 
of Chassidus, expounds upon 
the attributes and value of 
the Chassidic way of life 
and its potential to “Draw in 
every member of Yisrael.”

 
 He was renowned as a master 
of salvation who blessed many 
with wealth and prosperity 
to the extent that the Divrei 
Chaim of Sanz expressed, 
“The key to parnassah is in 
his hand to draw bounty and 
goodness to Bnei Yisra-
el” (Ohel Shlomo p. 58)

 
 One title page, stains, moth 
stains in the margins, heavy 
stains to last 2 pages affecting 
text, lacking half of last page.

 Various antique stamps of 
the Radomsk Beth Hame-
drash/Shtibel in Lodz.

 Signature: Yeshua Katz 
Moskowitz, Holmin.

START PRICE $300

חידושים וביאורים על דרך 
הקבלה והחסידות על מועדי 

השנה מאת הרה”ק רבי 
שלמה הכהן מראדומסק.  

  
 דפוס ראשון ונדיר ווארשא תרכ”ז. 

  
  
  
 
 
 
 

 האדמו”ר הרה”ק רבי שלמה 
הכהן הגדול מראדומסק זצקו”ל 

בעל ‘תפארת שלמה’ )תקס”ג-
תרכ”ו(, היה מגדולי צדיקי פולין. 

מכל קצוות פולין נהרו אליו, 
עד שראדומסק נעשתה לאחד 
המרכזים החשובים ביותר של 
חסידות פולין. בספרו ‘תפארת 

שלמה’ הרבה לכתוב על מעלתה 
של דרך החסידות, “לקרב כל 

איש מישראל”, והוא מספרי 
היסוד של תורת החסידות.

 
 היה ידוע בין חסידי פולין 

שבענייני פרנסה היה משפיע 
גדול, ובעל ‘דברי חיים’ מצאנז 
אמר: “מפתח של פרנסה ניתן 

בידו להשפיע רב טוב לבית 
ישראל” )‘אהל שלמה’ עמ’ נח(. 

 סטפנסקי, ספרי חסידות מס’ 638 

 ]2[, קל, קלג-קנא, קנג-קנו דף.

 שער אחד, כתמים, כתמי עובש 
בשוליים, כתמים קשים בשני 
דפים האחרונים גם בטקסט, 

חסר חצי מדף האחרון.

 חותמות שונות עתיקים 
של ביהמ”ד/שטיבל דחסידי 

ראדומסק בלאדז.

 חתימה: יהושע כ”ץ 
מאשקאוויטש מהאלמין.

פתיחה $300
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ZICHRON ELIYAHU, REBBE ELIYAHU EICHENSTEIN, 
REBBE OF ZYDACZOW. ONLY EDITION, LVIV 1880

ספר זכרון אליהו )זידיטשוב( – דפו”י לבוב, 
תר”מ - עם דפי ההסכמות הנדירים.

Sefer Zichron Eliyahu , 
chassidic teachings of Rebbi 
Eliyahu of Zydaczow, with 
the approbations of Rebbi 
Avraham Yaakov of Sadagora, 
Rebbi Menachem Mendel of 
Viznitz and Rebbi Yekusiel 
Yehuda Teitelbaum of Sighet, 
as well as an introduction by 
the author’s brother, Rebbi 
Yissachar Berish of Zydaczow.

 Lemberg 1880. Only Edition.

 Stefanski, Chasidus 202.

 
 The holy Rebbi Eliyahu 

Eichenstein (1837-1878), son of 
the holy Rebbi Yitzchak Isaac 
of Zydaczow and son-in-law of 
the holy Rebbi Yehuda Leibish 
Erlich of Rozdol. Close disciple 
of his father, succeeding 
him as Rebbe of Zydaczow. 
Author of Zichron Eliyahu.

 
 [6], 165 pp [3]. 24 cm. 
Without 2 pages list of 
subscribors that was only 
added to some copies.

 Very good condition, Good 
paper, New binding.

START PRICE $120

ספר זכרון אליהו, דרושים על 
התורה, מאת האדמו”ר הרה”ק 

רבי אליהו מזידיטשוב. לבוב, 
תר”מ . מהדורה יחידה.

 ספר “זכרון אליהו” המכיל חידושי 
תורתו של הרה”ק ר’ אליהו 

מזידיטשויב. יצא לאור לראשונה 
לאחר פטירתו, ע”י אשתו הרבנית 

הינדא, היא היתה בת הגאון ר’ 
יהודה לייביש ערליך רבה של 

ראזלא, חתן הרה”ק ר’ צבי 
הירש מזידיטשוב. הספר מכיל 

את הסכמותיהם של הרה”ק 
ר’ אברהם יעקב מסאדיגורא, 

הרה”ק ר’ מנחם מענדל מוויז’ניץ 
בעל ה”צמח צדיק”, והרה”ק 

בעל ה”ייטב לב” מסיגעט. וכן 
את הקדמת אחיו הרה”ק ר’ 

ישכר בעריש מזידיטשויב.

 
 הרה”ק ר’ אליהו אייכנשטיין נולד 

בשנת תקצ”ז לאביו הרה”ק ר’ 

יצחק אייזיק מזידיטשויב. היה חתן 
הגאון ר’ יהודה לייביש ערליך 
רבה של ראזלא, שהיה חתן 

הרה”ק ר’ צבי הירש מזידיטשויב. 
היה תלמידו הנאמן ויד ימינו של 

אביו. עם הסתלקות אביו כיהן 
כאדמו”ר מזידיטשויב. נפטר 
בהיותו בן מ”א שנים בלבד, 

ביום ערב חג השבועות תרל”ח. 
דברי תורתו יצאו לאור לאחר 
פטירתו בספר “זכרון אליהו”.

 
 ]6[, קסה, ]3[ דף 24 ס”מ. 

בלי שני דפי הפרענומעראנטן 
שנכרכו רק בחלק מהעותקים.

 מצב טוב מאוד, נייר 
טוב, כריכה חדשה.

  
 
 

 סטפנסקי חסידות, מס’ 202.

פתיחה $120
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“FOR GREAT PROTECTION AND TO 
BRING BLESSING INTO HIS HOME” 

LIKKUTEI TORAH V’HASHA”S - 
ZHIDICHOV CHASSIDISM, FIRST 
EDITION. 3 VOLUMES 1883-1892
לקוטי תורה והש”ס - חסידות זידיטשוב, 

מהדורה ראשונה. שלשה כרכים
ספר סגולה. תרמ”ג-תרנ”ב.

A set of three volumes of the Holy Sefer ‘Likutei Torah V’Hashas’ 
by the Rebbe Yitzchak Isaac of Zidichov, explanations on the 
Five Books of the Torah in a Chassidic approach. First editions.  
  
  
 These three volumes were published by his great disciple the 
Holy Rebbi Yosef Meir Weiss of Spinka author of the ‘Imrei Yosef’. 
  
 1. Shmot. Munkatch 1883. [2], 252, [2] pages.  
  
 
 Very good condition, original binding, front cover detached.

 Signature of the Yemenite Chacham Rabbi Yitzhak Damti.

 [3] pages of subscribers. 

 
  2 .Vayikra, Munkatch 1886. [4], 168 pages.

 Printed at the beginning is a foreword by the publish-
er the Holy Rebbe Yosef Meir Weiss of Spinka. And let-
ters by the Holy Maggid of Koznitz, Rebbe Tzvi Hirch 
of Zidachow & Rebbe Chaim Halberstam of Sanz.

 Hole in title page not affecting text. other-
wise in very good condition. Later binding.

 
 [3] leaves of subscribers. 
 
   
 
  3. Devarim. [12], 200 pages. Sziget 1892.
 
 Good condition, later binding.

 Stamp: Samuel Grosz. 
  
  
 The Imrei Yosef wrote in his introduction to the Sefer Vayikra: “… 
  I am sure that anyone who buys the holy book of the holy 
rabbi, his merit will certainly protect him in this world and the 
next, and he will have “great protection” [the emphasis appears 
in the original!] and blessing will be brought into his home…” 

 In the long 12 page introduction to Sefer Devarim the 
Rebbe of Spinka talks at length about his rabbi, the au-
thor, and quotes important Torah teachings from the 
leading Chassidic leaders and ends with the words: “ 
 And it is well known that when the author taught Torah publicly 
he brought an abundance of prosperity and success to our 
Jewish brethren, and therefore when his holy book is published 
in the world, and we know that the righteous are greater etc….
they will be elevated and will be blessed with an abundance of 
prosperity and success and no-one will be able to harm them…”  
 
  

 Stefansky, Chassidut no. 298.

START PRICE $200

סט 3 כרכים של הספר הקדוש ליקוטי 
תורה והש”ס מאת האדמו”ר רבי יצחק 

אייזיק מזידיטשוב זכותו תגן עלינו, ביאורים 
בדרך הפרד”ס על חמישה חומשי תורה 
עפ”י תורת החסידות - מהדורה ראשונה 

  
 שלשה חלקים אלו יצאו לאור ע”י 

תלמידו הגדול האדמו”ר הרה”ק 
רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל 

ה”אמרי יוסף” זכותו תגן עלינו אשר. 
  

 1. שמות. מונקאטש, דפוס פנחס 
בלייער, תרמ”ג . ]2[, רנב, ]2[ דף.  

  
 מצב טוב מאוד. ]3[ דפי פרענומעראנטין. 

  
 כריכה מקורית, כריכה קדמית מנותקת. 
חתימת החכם התמני הרב יצחק דמתי. 

  
 2. ויקרא. מונקאטש, דפוס פנחס 

בלייער, תרמ”ו ]4[, קסח דף.  
  

 בדף ]2, ב[: הקדמת המביא לבה”ד, 
הרה”ק רבי יוסף מאיר ווייס מספינקע. 

העתקות ממכתבים מהרה”ק 
המגיד מקאזניץ, רבי צבי הירש 

מזידיטשוב, והדברי חיים מצאנז. 
  

 חור בשער בלי חסרון בטקסט, מלבד 
זה במצב טוב מאוד. כריכה מאוחרת. 

  
 ]3[ עמודים פרענומעראנטין. 

  
 3. דברים. סיגעט, תרנ”ב.  

  
 ]12[, ר, דף. 

  
 ]12[ דף הקדמה ארוכה מאוד 
מתלמיד המחבר, הרה”ק רבי 

יוסף מאיר ווייס מספינקע. 
  
  

 ספר סגולה - בהקדמה כותב בעל “אמרי 
יוסף” מספינקא ברכות נדירות למביא ספר 

זה אל ביתו: “הביאו נא ברכה אל בתיכם 
וקנו הספר הקדוש במיטב כספכם ויהיה 

לשמירה מעולה מן השריפה ח”ו ומכל 
דבר רע, ולשפעת שלום וברכה בתוך 
ביתו...ויתברכו בשפע פרנסה והצלחה 

ולא יוכל שום אדם להזיק להם ח”ו...”.  
  

  
 מצב טוב, כריכה מאוחרת.  

  
 חותמת: שמואל גרויס. 

  
  

 ספר סגולה:  בהסכמה לספר ויקרא 
כותב אמרי יוסף : “...מובטחני בכוחו 

הקדוש שכל מי שיקנה הספר הקדוש 
של מרן הקדוש בוודאי זכותו יגן עליו בזה 

ובבא ויהיה לו “לשמירה מעולה” ]ההדגשה 
במקור![ ולהניח ברכה בתוך ביתו...”.  

  
 בהקדמה לספר דברים האריך האדמו”ר 
מספינקא במיוחד לספר בשבחו של רבו 
המחבר רבינו הקדוש והביא דברי תורה 
חשובים מגדולי החסידות וכתב בסיום : 

“והנה נודע כי רבינו המחבר זללה”ד כאשר 
אמר תורה ברבים השפיע לאחינו בני 

ישראל שפע פרנסה והצלחה ולכן כאשר 
יתפרסם ספרו הקדוש בעולם, וידוע כי 

גדולים צדיקים וכו’... יתרומם קרנם ומזלם 
למעלה, ויתברכו בשפע פרנסה והצלחה 

ולא יוכל שום אדם להזיק להם ח”ו...”.  
  

 סטפנסקי חסידות, מס’ 298.  

 הרה”ק רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין 
מזידיטשוב ]תקס”ה-תרל”ג[, האדמו”ר 

השני בשושלת זידיטשוב. נולד לאביו רבי 
ישכר בעריש אייכנשטיין מזידיטשוב, היה 
תלמידו המובהק של דודו רבי צבי הירש 
מזידיטשוב מייסדה של החסידות. בשנת 

תרט”ו החל לכהן באדמו”רות בהוראת 
רבי ישראל מרוז’ין. היה ידוע כגדול בתורה 

ובחסידות ותחת הנהגתו התרחבה מאד 
החסידות. כדודו וכדרכה של שושלת 

זידיטשוב הרבה לעסוק בזוהר ובתורת 
הקבלה וכך גם ספריו שנכתבו על דרך 
קבלת האר”י. חסידים רבים נהרו לחצרו 

ובהם גם רבנים ואדמו”רים חשובים. 
תלמידו המובהק היה רבי יוסף מאיר 

וייס מספינקא מייסד חסידות ספינקא. 
היה מהבולטים שבאדמו”רים שצעדו 

בדרכה של קבלת האר”י. בשל ההערצה 
הרבה כלפיו, והעובדה שאדמו”רים רבים 

היו מתלמידיו, חדרו מנהגי זידיטשוב 
לחצרות חסידיות נוספות, בהם חסידויות 

טאש, קוסון, ספינקא, קומרנא, קאליב. 
כן שרדו ניגונים שמקורם בחסידות 

זידיטשוב בחסידיות בעלזא ובמונקטש.

פתיחה $200
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LOT# 133

2 RARE CHASSIDIC SEFORIM. EMET L’YAAKOV BY RABBI YAAKOV ZVI YALISH, FIRST EDITION LVIV 1884 - IMREI 
SHEFER BY REBBE NAFTALI ZVI OF ROPSHITZ & REBBE SHIMON OF YAROSLAV, FIRST EDITION LVIV 1884.

שני ספרי חסידות נדירים. אמת ליעקב מרבי יעקב צבי יאליש, דפו”ר לבוב תרמ”ד- 
אמרי שפר, מהרה”ק רבי נפתלי מרופשיץ, דפו”ר לבוב תרמ”ד.

1. Sefer Emet L’Yaakov. By 
Rebbi Yaakov Zvi Yalish, 
First edition, Lviv 1884.  
  
 Important Chassid-
ic aprobitions.  
  
 [2], 22 pages. 
  
 Very good condition. 
  
 2. Sefer Imrei Shefer by 

Rebbe Naftali Zvi of Ropshitz 
& Rebbe Shimon of Yaroslav, 
First edition Lviv 1884. 
  
 Good condition, a small 
hole in the inner margins 
of the last 4 pages. 
  
 Both Seforim are very scarce.  
   
 Original binding.

START PRICE $100

1. ספר אמת ליעקב. דרושים על 
התורה. מאת רבי יעקב צבי יאליש 

בעל ספר מלא הרועים. תלמיד 
החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ 

ורבי מנחם מנדל מרימנוב. כיהן 
כרב בדינוב, גלוגוב, והוסקוב. 

  
  
 
 

 למברג, תרמ”ד. מהדורה 
ראשונה. הסכמות רבי אברהם 
טווערסקי מטריסק, ורבי מנחם 

מענדיל האגער מוויזניצא, 
מועתק מספרו קהלת יעקב. 

 ]2[, כב דף.

 מצב טוב מאוד.

 2. ספר אמרי שפר חידושי 
תורה מהגה”ק נפתלי צבי 

מראפשיץ ורבי שמעון מיערוסלוב 
- לעמבערג תרמ”ד.

 ]1[,  יז דף.

 מצב טוב, קצת חורים בשוליים 
הפנימיים ב4 דפים האחרונים. 

 
 

   
 

 שני הספרים הם יקר המציאות, 

 המוציא לאור רבי עקיבא הכהן 
ליבער )תק”ץ-תר”ס( - מחכמי 
יאשיניצה. חסיד ה”דברי חיים” 

מצאנז. חיבר ספר “מאמר 
קדישין” ]מונקאטש תר”ן[. 
היה מעתיק ועורך ספרים,

 
 כריכה מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 134

TORAT HA’ASHAM, KRAKOW 1905. RARE. SIGNATURE OF 
RABBI CHANANYE LIPA MEIZLISH A RABBI IN VIENNA

נדיר באופן מיוחד. 'תורת האשם' מהאדמו”ר רבי מנשה אייכנשטיין מוורצקי ו'קדושה משולשת' 
מהאדמו”ר רבי יהושע הורביץ מדז'יקוב. קראקא, תרס”ה-חתימת הרב חנניא ליפא מייזליש רב בווין.

First edition. 
  
 Good condition, light 
worming to last 3 pag-
es, original binding. 
  
 Rebbe Menashe Eichenstein 
(1865-1935), son and succes-
sor of Rebbe Yissachar Berish 
of Zhydachiv and son-in-law 
of Rebbe Yehoshua Horow-
itz of Dzikov- Ropshitz.  

  
 Outstanding Torah scholar, 
author of Alfei Menashe, Torat 
Ha’Asham, and Mat’e Menashe. 
From 1904, he served as Av 
Beit Din of Rzeszów, replacing 
Yehoshua Heshel Waller-
stein. After WWI he settled 
in Mukacheve and from 1924 
served as Rabbi of Zhyda-
chiv instead of his father.

START PRICE $180

ספר ‘תורת האשם’ בענייני טומאה 
וטהרה מאת האדמו”ר רבי מנשה 
אייכנשטיין מוורצקי.וספר ‘קדושה 
משולשת’ מהאדמו”ר רבי יהושע 

הורוויץ מדז’יקוב. כמו”כ מובא 
תשובה ארוכה במספר דפים 

להגאון רבי דוב בעריש ווידענפלד 
- הגאון מטשעבין בבחרותו. 

  
 נדיר באופן מיוחד.  

  
  

 פאדגורזע אצל קראקא, 
תרס”ה , “מהדורה ראשונה”. 

14, ]2[ 188, ]1[ עמ’; 32 ס”מ 
  

 מצב טוב, נקבי עש קלים 
בשלשה דפים האחרונים, 

כריכה מקורית. 
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי מנשה 
אייכנשטיין מזידיטשויב אבד”ק 

ווערצקי ]תרכ”ה – תרצ”ד [ נולד 

לאביו הרה”ק רבי ישכר בעריש 
מזידיטשויב אבד”ק ווערצקי 

ולאמו הרבנית הצדקנית נכדת 
רבי נפתלי צבי מראפשיץ זיע”א. 
נישא לבתו של האדמו”ר הרה”ק 
רבי יהושע מדזיקוב בעל העטרת 
ישועה. כיהן כרב הצעיר בדזיקוב 

עד עברו לרישא שם נתמנה 
לראב”ד. היה בקי בתורה וכבר 

בגיל י”ח שנים חיבר את חיבורו 
הגדול ‘אלפי מנשה’ על חו”מ. 

נשא ונתן עם גדולי הדור במשא 
ומתן בהלכה, וחביבות יתירה 

נודעה לו מהם, לאחר פטירת אביו 
בשנת תרפ”ד עבר למונקאטש 

למלא את מקומו כאדמו”ר 
מזידיטשוב ויחד עם זה המשיך 

לכהן כרבה של וורצקי, נפטר 
במונקאטש בט”ז תמוז תרצ”ד. 

  
  

 הרב חנניא ליפא מייזליש רב בווין.

פתיחה $180
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LOT# 135

(CHASSIDISM). R. YISRAEL OF RUZHIN. IRIN KADISHIN [CHASSIDIC DISCOURSES]. WITH 
ADDITIONS BY THE AUTHOR’S SON, R. AVRAHAM YA’AKOV OF SADIGORA. GILT TITLE PAGE.

חסידות מהדורה ראשונה שער מוזהב. ספר עירין קדישין מאת האדמו”ר רבי ישראל 
מרוז'ין ובנו ממשיך דרכו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, דפו''ר ווארשא תרמ”ה.

Sefer Irin Kaddishin, an 
extremely rare copy with 
the gilt title page and an 
additional title page, First 
Edition Warsaw, 1885. 
  
  
  
 Sefer Irin Kaddishin, com-
pilation from Ateres Yisroel 
of Ruzhin and his son Rabbi 
Avraham Yaakov of Sadig-
ur. Aclassic Chassidic Sefer 
and a treasure trove from 
the kingdom of Ruzhin.  
  
  
  
 Good condition. 
  
 Signature of Icek Hirsz Men-
delson. Born in 1869 in War-
saw, died in Zdunska Wola. 
  
 Interesting signature: 
Bentzion Kenig of Rymanov, 
A Ruzin dynasty Chassid. 
  
 Grand Rebbi Israel Friedman 
of Ruzhin (1796-1850), was 
one of the most important 
figures in the early Chassid-
ic movement. His pedigree 
extended back to the famed 
Maggid of Mehzritch, R. Dov 

Baer, successor to R. Israel 
Ba’al Shem Tov, founder of the 
Chassidic movement. After be-
ing falsely denounced to the 
Tsarist government, R. Israel 
was forced to flee across the 
border to Austrian Galicia in 
1845, reestablishing his court 
in the town of Sadigora, 
where a palatial residence was 
erected.R. Israel conveyed his 
teachings through short some-
times witty statements rather 
than lengthy discourses.  
  
  
 His son, Rebbe Avraham 
Ya’akov succeeded his father 
R. Yisrael of Ruzhin after his 
elder brother R. Shalom Yosef 
died. As the oldest remaining 
son of the “Holy Ruzhiner” 
R. Avraham Ya’akov was the 
acknowledged leader of the 
dynasty. Today, the descen-
dants of the Ruzhiner dynasty, 
most notably the Rebbes of 
Boyan, Sadigora, and Buhush 
(who have all relocated to 
Eretz Israel), continue to 
occupy positions of leader-
ship in the Chassidic world. 
See D. Assaf, The Regal Way: 
The Life and Times of Rabbi 
Israel of Ruzhin (2002).

START PRICE $180

ספר עירין קדישין, דברי תורה וחסידות על התורה, מאת 
האדמו”ר רבי ישראל פרידמאן מרוז’ין ובנו ממשיך דרכו רבי 
אברהם יעקב מסאדיגורא זי”ע. בסופו ליקוטים על מועדים,  

  
  

 שני שערים, )שער הראשון מוזהב( יא, יג-סה דף. 
מהדורה ראשונה - ווארשא תרמ”ה.  

  
 מצב טוב. 

  
  

 חתימה: יצחק הירש מענדלזאהן, לאדז. נולד בשנת 
תרכ’’ט בווארשא. נפטר בזדונסקה וולה.  

  
 חתימה מעניינת: בן ציון קעניג מרימאנוב החסיד מגזע רוזין.

פתיחה $180
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LOT# 136

OR EINAYIM PART 2. KABBALAH AND 
CHASSIDUT, BY REBBI ELIEZER TZVI SAFRIN 

OF KOMARNA. FIRST EDITION. LVIV 1886.
אור עינים ח”ב- קבלה, מהרה”ק מקומרנא. דפו”ר לבוב תרמ”ו.

First edition of the holy book in Kabbalah 
and Chassidut Or Einayim - a index to names 
and concepts   in the foundations of Kabbalah 
according to alphabetical order, by the Kab-
balistic Rebbi Eliezer Tzvi Safrin of Komarna 
author of Ben Beiti and Dameshek Eliezer.  
  
 Lemberg 1886, First edition.  
   
 Rebbi Eliezer Tzvi was a son of Rebbi 
Yitzchak Eizik of Komarna. Disciple of his 
father (who appointed him as his succes-
sor), as well as of his uncle Rebbi Moshe of 
Sambor, and his cousins Rebbi Yehuda Tzvi of 
Rozla and Rebbi Yitzchak Eizek of Zidatshov. 
   
 Two title pages. Mifal Ha-bibliography re-
cords just [1] page at the end, this copy has 
[3] pages. Very rare, a complete copy of this 
part has never appeared at public auction.  
   
 [1], 9, [2]. 171. [3] pages. 
  
 Very good condition, Old binding.

START PRICE $170

ספר אור עינים ח”ב, שמות 
קדושים ערכים ויסודות בקבלה 

מסודרים לפי א”ב. מאת האדמו”ר 
והמקובל האלוקי רבי אליעזר צבי 

ספרין מקומרנא בעל ספר הסגולה 
הנודע ‘תהלים קומרנא - בן ביתי’. 

  
 מהדורה ראשונה. 

לעמבערג, תרמ”ו. ספר 
קבלי-חסידי חשוב מאוד. 

  
  
 
 
 

 לפנינו מהדורתו הראשונה של 
ספר החסידות הקבלי החשוב 

‘אור עינים’. שחיברו אחד ומיוחד 
מאדמו”רי הדורות הקודמים. נוסח 
השער: “ספר אור עינים, אור השני 

של שבעת ימי השבוע, אשר 
קיבץ וחיבר איש יהודי אליעזר צבי 
ספרין נ”י בהרב... מוה’ יצחק אייזיק 

יהודה יחיאל זלה”ה מקאמארנא...

 ספר זה הוא השני לשבעה 
נרות – חלקים, אולם בפועל 

נדפס רק עוד חלק אחד.

 שני שערים. במפעל הביבליוגרפיה 
נרשם רק ]1[ דף בסוף, בעותק 

שלפנינו יש ]3[ דפים. נדיר ביותר, 
לא הופיע מעולם במכירה פומבית 

עותק שלם של חלק זה.

 ]1[, ט, ]2[, קעא, ]3[ דף. 
 

 מצב טוב מאוד, כריכה ישנה.

 
 

 האדמו”ר רבי אליעזר צבי ספרין 
מקומרנא - ]תק”צ-תרנ”ח[, בנו 

של האדמו”ר הראשון מקומרנא 
רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין 

בעל “היכל הברכה”. איש קדוש 
מורם מעם, מגדולי המקובלים 

שבאדמו”רי בית זידיטשוב 
וקומרנא. בשנת תרל”ד הוכתר 
לאדמו”ר עפ”י צוואת אביו ]יש 

מספרים שאביו רבי יצחק אייזיק 
הכתירו בעצמו והלבישו בבגדיו 

שלו, לפני שנסתלק[. נודע בחיבוריו 
הרבים בתורת החסידות והקבלה: 
“בן ביתי” על התורה ועל תהילים 

שהיה לאחד מספרי הסגולה 
החסידיים. הרבי היה ‘בעל מופת’ 

גדול ואלפים הסתופפו בצלו והלכו 
לאורו ונהנו ממנו עצה ותשועה. 
חתנו הרה”ק ר’ יודא צבי טויב 
זי”ע סיפר שבעת שחותנו הק’ 

כתב פירושו דמשק אליעזר על 
הזוהר, ראה רבינו בחלום הלילה, 
שמראים בשמים את החידושים 
שכותב, ואמרו לו שנעשה מהם 

רעש גדול בכל העולמות.

פתיחה $170
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LOT# 137

RARE CHASSIDIC SEFER- DAMESEK ELIEZER (KOMARNA), 
2 PARTS, FIRST EDITION, PRZEMYŚL 1901-1904.

ספר חסידות נדיר, דמשק אליעזר )קאמרנא( חלק א-ב 
מהדורה ראשונה, פעמישל תרס”א-תרס”ד.

. 
  
 Signatures: Elozor (or Eliezer) Zvi Ben Chaya Rivka.

START PRICE $100

 .
  

 חתימות: אלעזר )או אליעזר( צבי בן חיי רבקה.

פתיחה $100
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LOT# 138

SEGULAH FOR RICHES! COLLECTION 
OF 6 VOLUMES OF THE HOLY SEFER 
IMREI YOSEF SPINKA ON THE TORAH 
AND THE FESTIVALS FIRST EDITIONS 

1910-1931- STAMP OF HIS GRANDSONS, 
THE BROTHERS REBBI YISRAEL CHAIM 

AND RABBI NAFTALI TZVI HY”D, 
BOTH SONS OF THE RIGHTEOUS 
‘CHAKAL YITZCHAK’ OF SPINKA.

“הסה”ק הזה יהי' לשמירה בתוך ביתכם” סט שלם 
ויפה 6 כרכים של ספר אמרי יוסף )ספינקא( על 

התורה ומועדים. דפו”ר תר”ע -תרצ”א. ספר סגולה. 
עם חותמת המוציאים לאור רבי ישראל 

חיים ורבי נפתלי צבי מספינקא.

A segulah book - in the introduc-
tion his son the Chekel Yitzchak of 
Spinka writes that “And therefore 
my brothers and friends I wish to 
bring blessing into your homes 
because this holy book will pro-
vide protection in your homes and 
draw offspring, life and prosper-
ity into your dwelling places.”  
 
   
 

 1. Imrei Yosef Bereishit. 
Sighet, 1910. 23, 270 leaves. 
Good condition.

 2. Imrei Yosef on Shemot. 
Munkacs, 1911. [5], 189, [2] leaves. 
Good condition, first 4 pages with 
small wormholes not affecting 
text, last 4 pages with worming. 
 

 3 . Imrei Yosef on Vayikra and Bam-
idbar. Sighet, 1913. [4], 101 leaves. 
[3]. Good condition, tears to 
pages 77-84 mostly in the margins.

 4. Imrei Yosef on Devarim. Seini, 
1927. [4], 3-110 leaves. Good 
condition, some water stains. 
 

 
  5 . Imrei Yosef on the Holi-
days-Part 1, Vrunov 1929. [4], 116. 
[2] leaves. Very good condition.

 
  6. Imrei Yosef on Holidays-Part 
2, Vrunov 1931.[1], 4, 97 leaves. 
Very good condition.

 
  It’s rare to find a complete 
set of the First Editions.

 The Holy Rebbe Yosef Meir Weiss 
of Spinka (1838-1909) known as 
the Imrei Yosef after this book, 
was the important and renowned 
disciple of Rabbi Yitzchak Isaac of 
Zidichov, from whom he learned 
his unique approach to kabbalah. 
He also learned from the great 
rabbis of the period, the Maharam 
Ash and Rabbi Shmuel Shmelke 
rabbi of Salish, before coming 
to his rabbi in Zidichov. When 
he was young he learned from 
the Sar Shalom of Belz and the 
Tzemach Tzadik of Vizhnitz. After 
his rabbi’s death in 1873, some 
of his rabbi’s disciples crowned 
him as a rebbe in the village of 
Spinka in Maramures. Most of the 
disciples of his rabbi from Zidichov 
followed him there, and they 
were joined by masses of Jews 
from Hungary and Galicia. Great 
rabbis such as the Maharsham of 
Brezan were among his students. 

  
 
 Rebbi Yisrael Chaim , firstborn 
son of the ‘Chakal Yitzchak’ of 
Spinka, Rabbi Yitzchak Eizik hy”d 
ben Rabbi Yosef Meir Weiss. 
Was son-in-law of Rabbi Elazar 
Rubin of Sassov from his first 
marriage, and son-in-law of Rabbi 
Avraham Yakir Rubinstein from 
his second marriage. Was killed 
sanctifying G-ds name on the 29th 
of Iyar 1944 Hy’’d. His children 
served as Admorim in Spinka.

 
 Rebbi Naftali Tzvi , Rav of the city 
of Bilka (in Maramureș), Romania, 
second son of the ‘Chakal Yitzchak’ 
Hy”d, was killed sanctifying 
G-d’s name in the Holocaust.

START PRICE $400

הספר נחשב כסגולה לשמירה 
ולעשירות. “בלא ספק יהיה לכם 

הספר הקדוש הזה לשמירה גדולה 
ומועילה בתוך אהליכם, ולהמשכת 

שפע פרנסה והצלחה לתוך 
משכנותיכם” )לשון ברכתו של הרה”ק 

בעל ה’חקל יצחק’ מספינקא(.  
  
  

 1. אמרי יוסף בראשית. סיגט 
תר”ע . כג דף, ער דף. מצב טוב. 

  
  
 

  2 . אמרי יוסף חלק שמות. מונקאטש 
תרע”א. ]5[, קפט, ]2[ דף. מצב 

טוב, ארבעה דפים הראשונים עם 
נקבי עש קטנים לא בטקסט, נקבי 

עש בארבעה דפים האחרונים.

 
  3. אמרי יוסף חלק ויקרא במדבר. 

סיגט תרע”ג ]4[, קא דף. ]3[. מצב טוב, 
דף עז-פד קרעים בעיקר בשוליים.

  4. אמרי יוסף חלק דברים. 
סאיני תרפ”ז. ]4[, ג-קי דף. 
מצב טוב, קצת כתמי מים.

  5. אמרי יוסף על מועדים, 
ווראנוב, תרפ”ט . ]4[, קטו, 

]2[ דף. מצב טוב מאוד. 

  6. אמרי יוסף על מועדים ח”ב, ווראנוב 
תרצ”א. ]1[, ד, צז דף. מצב טוב מאוד. 

 נדיר למצוא סט שלם של 
המהדורא הראשונה.

 האדמו”ר הרה”ק רבי יוסף מאיר וייס 
מספינקא )תקצ”ח - תרס”ט( המוכר 

בכינויו ה’אמרי יוסף’ על שם ספרו זה, 
היה תלמידו החשוב והנודע של רבי 
יצחק אייזיק מזידיטשויב, אצלו קנה 
את דרכו הייחודית בקבלה, בנוסף 

למד גם מפי גאוני התקופה המהר”ם 
א”ש מאונגוואר ורבה של סעליש רבי 

שמואל שמעלקא, לפני בואו לרבו 
מזידיטשויב, עוד בהיותו צעיר לימים 

הסתופף בצילם של ה’שר שלום 
מבעלזא’ וה’צמח צדיק’ מויזניץ, בכך 

קנה רבינו שלמות התורה והיראה. 
לאחר פטירת רבו בט’ סיון תרל”ג, 

הכתירו אותו כמה מחסידי רבו לאדמו”ר 
בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני 

אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו 
מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות 

הונגריה וגליציה. גם גדולי תורה 
כמהרש”ם מברעז’אן נמנו על חסידיו. 

 בשולי השער מתנוססת חותמת 
של שני בניו הקדושים של ה’חקל 

יצחק’: הגה”ק רבי ישראל חיים “הרב 
הצעיר” שישב עם אביו בסעליש; 
והגה”ק רבי נפתלי צבי ששימש 

כרב העיירה בילקה במרמורש. שני 
בנים קדושים אלו ששימשו בתפקידי 

רבנות רמים עוד בחיי אביהם 
והתעתדו להמשיך את שושלת 

הזהב ‘ספינקא’, אך נספו בשואה 
וצאצאיהם ששרדו כיהנו ומכהנים 
כיום כאדמו”רי שושלת ספינקא. 

 רבי ישראל חיים הי”ד, בנו הבכור 
של הרה”ק ה’חקל יצחק’ מספינקא, 

רבי יצחק אייזיק הי”ד ב”ר יוסף מאיר 
ווייס. היה בזיווג ראשון חתנו של רבי 

אלעזר רובין מסאסוב, ובזיווג שני 
חתנו של רבי אברהם יקיר רובינשטיין. 
נהרג עקה”ש בכ”ט באייר תש”ד. בנו 

הגדול כ”ק מרן הרה”ק רבי יעקב 
יוסף מספינקא ניו יורק-בני ברק, 

המשיך דרך אבותיו. צאצאיו מכהנים 
בקודש כאדמו”רי בית ספינקא.

 
 רבי נפתלי צבי הי”ד, רב העיר 

בילקא, בנו השני של ה’חקל יצחק’ 
הי”ד, נהרג עקה”ש בשואה.

פתיחה $400
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LOT# 139

COPY OF THE HOLY REBBI ABRAHAM ABISH 
HOROWITZ OF KRULY- IMREI YOSEF FIRST EDITION.

ספה”ק אמרי יוסף דפו”ר- עותק נכדו הרב הצדיק 
רבי אברהם אבוש הורוויץ אב”ד קראלי.

2 volumes first editions of 
the Holy Sefer Imrei Yosef: 
  
 Imrei Yosef on Vayikra and 
Bamidbar. Sighet, 1913. 
  
 Imrei Yosef on De-
varim. Seini, 1927.  
  
 Stamps of the author’s grand-
son the Holy Rebbi Abraham 
Abish Horowitz of Kruly (1897-

1944) the son of the Admor 
Rabbi Naftali of Melitz [de-
scendant of the author Rabbi 
Naftali of Ropschitz] and the 
son-in-law of the Admor, au-
thor of “Hakel Yitzhak” of Spin-
ka, who died in the holocaust. 
  
 Very good condition, 
brittle paper, light marginal 
tears, original bindings.

START PRICE $200

2 כרכים מספר הקדוש אמרי יוסף: 
  

 חלק ויקרא במדבר, דפוס 
ראשון סיגט תרע”ג. 

  
 חלק דברים. סאיני תרפ”ז 

  
 חותמות נכדו הרה”צ רבי אברהם 

אביש )אביש’ל( הורוויץ אב”ד 
קראלי )תרנ”ז-תש”ד, נספה 

בשואה(, בנו של האדמו”ר רבי 
נפתלי הורוויץ ממעליץ )תר”ה-

תשרי תרע”ו( וחתנו של האדמו”ר 
מספינקא, רבי יצחק אייזיק ווייס 

)תרל”ה-תש”ד, אנצי’ לחסידות עמ’ 
שעט-שפ(, בעל ה”חקל יצחק”. 
בזמן מלחמת העולם הראשונה 

מילא את מקום חמיו כאב”ד 
ספינקא. בשנת תרצ”ד נבחר לרב 

 Carei , Careii( בעיירה קראלי
Mari(, בה כיהן לפניו האדמו”ר רבי 
יואל מסאטמר. רבי אביש’ל הקים 

ישיבה גדולה שמנתה כמאה בחורי 
ישיבה רובם מאזור מרמורש. 

 מצב טוב מאוד, נייר חומצי, 
קרעים קלים בשוליים, 

כריכות מקוריות.

פתיחה $200
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LOT# 140

TEHILLIM BEN BEITI. SEGULAH BOOK, FIRST 
EDITION, UNGVAR 1926-EXCELLENT CONDITION.

ספר סגולה נדיר בחשיבותו: תהלים עם פירוש בן ביתי 
להרה”ק מקאמרנא. אונגוואר תרפ”ז-מצב מצויין

Psalms with the Kabbalistic 
and Hasidic commentary 
of the Komarno Rebbe,  
  
 First Edition Ungvar 1926.  
  
  
 Rebbe Eliezer Zevi Safrin 
(1830-1898). R. Eliezer Zevi 
was born in Z’ydaczow to 
the son of the founder of the 
dynasty, Rebbe Isaac Judah 
Jehiel Safrin (1806-1874) and 
includes many of his teach-
ings in the commentary. His 
father maintained the idea of 
constant devekut (“devotion 
to G-d”) which is integrated 
into the pattern of man’s life 
even in acts performed merely 
for his survival. According to 
R. Safrin, devekut is a state 
of constant dialectic tension 
between the ego (Ani) and 
the divine mystic nothingness 
(Ayin). While aiming at self-de-
nial and lack of consciousness, 

at the same time, one remains 
conscious of one’s own iden-
tity and self. “Every man must 
be in the aspect of Ayin... and 
there [in the aspect of Ayin] 
at every moment the aspects 
of Ayin and Ani become one” 
(Nozer Hesed, 2 (1856).  
  
  
 Bound with:  
  
 Sefer Ktzeh HaMateh on 
Mateh Efraim by Rav Chaim 
Zvi Ehrenreich. First edi-
tion, Bardejov 1928.  
 

 Dedication by Rabbi Chaim 
Tzvi Perlstein of Munkatch to 
Rabbi Moshe Nathan Halevi 
Jungreisz. Munkatch 1936.

 Very good condition, 
remnants of red wrappers, 
light usage stains, orig-
inal binding rubbed.

START PRICE $400

“ומי שיהי’ לו ספר זה עם פירושו 
בביתו, בודאי ישמור אותו מכל 
רע. לא די שישמור אותו, אלא 

ישפיע לו מזכות הקדוש והטהור 
זצ”ל ברכה משולשת - בנים 

טובים וחיים ומזוני רויחי...”  
   
  
  
  

 ספר תהלים עם פירוש בן ביתי 
מאת הרה”ק רבי אליעזר צבי 

סאפרין. אוזהאראד-אונגוואר, 
תרפ”ז. מהדורה ראשונה ונדירה.  

  
 בראש הספר הקדמות מאת 

בני ונכדי המחבר, הכותבים 
על החשיבות העצומה 

של החזקת הספר.  
  

 עם ‘מגילת היוחסין’ של 
משפחת האדמו”ר.  

  
  

 ספר נדיר וחשוב מאוד, 
ובמצבו - נדיר ביותר!  

  
 כרוך עם: 

  
 ספר ‘מטה אפרים’ עם אלף 

למטה, ועם ביאור ‘קצה המטה’ 
מאת רבי חיים צבי עהרנרייך.  

  
 דפוס ראשון בארדיאב תרפ”ח 

  
 הקדשה מהרב חיים צבי 

פערלשטיין ממונקאטש 
אל הרב משה נתן הלוי 

יונגרייז. מונקאטש תרצ”ו. 
  

 מצב טוב מאוד, שארית מעטפת 
אדומה על השער, כתמי שימוש 
קלים, כריכה מקורית משומשת.

פתיחה $400
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LOT# 141

ALIM L’TRUFAH - BERDICHEV, 1896. FIRST EDITION 
-LETTERS OF REBBI NOSSON OF BRESLOV.

חסידות ברסלב - עלים לתרופה, ברדיטשוב 
תרנ”ו. דפוס ראשון של מכתבי מהרנ''ת.

To awaken Man to the 
service of his Creator, by 
Rabbi Noson Sternharz 
(Moharanat from Breslev). 
Berdichev, 1896. First edition. 

 Rare, has only appeared 

three times at public auction.  

 Good condition, brittle paper, 
few pages with light mar-
ginal tears, original binding, 
front cover detached.

START PRICE $300

ספר עלים לתרופה, לעורר את 
האדם לעבודת הבורא ב”ה, 

מאת הרב רבי נתן שטערנהארץ 
)מוהרנ”ת מברסלב(.  

  
 מהדורה ראשונה. 

ברדיטשוב, בדפוס ר’ יעקב 
חיים שעפטיל, תרנ”ו.  

  

 נדיר, הופיע רק שלש 
פעמים במכירה פומבית.  

   
   

 מצב טוב, נייר חומצי, 
קרעים קלים בשוליים של 

כמה דפים, כריכה מקורית, 
כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה $300
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LOT# 142

SEDER KETORET COMPILED BY THE HOLY APTA RAV & PUBLISHED ON THE BEHEST 
OF THE HOLY SHINAVA RAV. MUNKATCH CIR. 1885. VERY RARE SEGULA SEFER

סדר קטורת לצרה שלא תבוא מהרה”ק מאפטא, נדפס עפ”י ציווי הרה”ק 
משינאווא, מונקאטש תרמ”ה לערך. ספר סגולה נדיר ביותר

As stated on the title page 
this ‘Seder Ketoret’ was 
compiled by the Holy Rebbe 
Avraham Yehoshua Heschel of 
Apta & Medzibuz. Afterwards 
the holy ‘Saraph’ of Mogelnit-
za ordered that it be printed 
saying “It will be a great 
Shemira in every Jewish house 
if this Sefer will be present”  
   

 This edition was printed 
on the order of the Holy 
Rebbe Yechezkel Shraga 
Halberstam of Shinava in 
Munkatch circa 1885. 
  
 This edition is extreme-
ly rare & has never been 
offered at public auction.  
  
 8 leaves, good condition.

START PRICE $150

סדר קטורת : לצרה שלא תבא 
רחמנא ליצלן ... מיוסד ומקובל 

ע”פ איש אלקי ... אברהם יהושיע 
)!( העשל ממעזבוז ... עם הכוונות 

מוגה ע”פ כתבי האר”י ... ושאר 
ענינים המסיגלים )!( למנוע כל 
מחלה ... ונדפס זה זמן כביר 
... צוה כ”ק ... אדומו”ר צי”ע 

ממאגליניצא ... להדפיס מחדש 
... / הובא לבית הדפוס מחדש 

בפקודת אדומ”ר ... יחזקאל 
שרגא האלברשטאם ... ע”י הצעיר 

עזרא סענדראוויטש ממיידאן ... 
  
  

 מונקאטש בדפוס בלייער, 
תרמ”ה לערך. 

  
 כפי המפורש בשער הרי 

הרה”ק מאפטא ציווה להדפיס 
סדר זה, ולאחריו הרה”ק השרף 

ממאגלניצא אמר “שהוא לשמירה 
מעולה שיהיה הספר הנ”ל 

בבית איש יהודי” ועכשיו נדפס 
בפקודת הרה”ק משינאווא. 

  
 מהדורה זה נדיר ביותר ולא 

הופיע מעולם במכירה פומבית.  
   

 ח דף, מצב טוב.

פתיחה $150
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LOT# 143

TWO RARE PAMPHLETS WITH DIVREI TORAH 
OF THE HOLY REBBE OF MUNKATCH.

שני קונטרסים נדירים מתורת הרה”ק ממונקאטש. דברי קודש, 
מונקאטש תרצ”ז. רשומי דברי תורה ]ררושלים, תרצ”א[

1. “Divrei Kodesh” of the Munk-
atch rav that were said on 
Hoshana Raba 1937, and the 
Drosho that he said on Rosh 
Hashana-Shabbos Shuva and 
Yom Kippur. Munkatch, 1937. 
  

 Water stains, tears. 
  
 2. “Divrei Torah from Seder 
Hoshanot of our genius 
Rebbe … Av Beit Din of 
Munkatch said in 1929 “ 
[Jerusalem, 1931]. 4pp.

START PRICE $100

שני קונטרסים נדירים מתורת 
הרה”ק ממונקאטש. 

  
 1. קונטרס ‘דברי קודש’ 

מהרה”ק ממונקאטש שנאמרו 
בהושענא רבא תרצ”ז) השנה 

האחרונה לחייו( והדרשות 
בר”ה – שבת שובה ויוה”כ. 

  
 “ מוריי ורבותי! לא לדרשה 
קאתינא עתה ביום הקדוש 
הזה..ולא בעל דרשן אנוכי! 

רק אולי בדחן גרוע! כי הנה 
מאבותיי הקדושים.. היו נקראים 

בחי’ בדחנא דמלכא כמש”כ 
בזוה”ק. . וזקני הקדוש מראפשיץ 

..בספרו “אילה שלוחה” כתב 
“בעת שהייתי בדחן על החתונה 

אמרתי הכוונה שאומרין הזווג 
יעלה יפה כנודע כי יפה עולה 

יחוד אשר יהיה לעת”ל... בהמשך 
כדרכו הקנאית, מקנא להשם 

ותורתו ומלחמתו המתמשכת 
נגד הציונות אמר בדברי 

ההתעוררות: הבאלפוריסטען.. 
הן הם שפכו עד אז את הזבל 

על הכותל המערבי הקדושה...” 
  

 מונקאטש, תרצ”ז. ט”ז עמודים. 
  

 רישום מעניין חתום 
צבי הרש ראזענ.... 

  
 כתמי מים, קרעים. 

  
 2.  “רשומי דברי תורה 

מסדר ההושענות של כ”ק 
מרן רבינו הגאון... אב”ד 

דק”ק מונקאטש שליט”א......
בעת אמירת ההושענות ביום 
הושענא רבה בש’ תרפ”ט.”.  

  
 ]ירושלים[, ]תרצ”א[. עלון בן 4 עמ’.

פתיחה $100
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LOT# 144

WILL OF THE HOLY REBBE OF MUNKACS, 
1937- TWO RARE VARIANTS

צוואה של רבינו המנחת אלעזר. מהדורה ראשונה 
נדירה. מונקאטש תרצ”ז-שני וריאנטים.

Will of our holy Rabbi Maran 
Chaim Eliezer Shapira Rabbi 
of Munkatch and the Gali-
lee. - The will of the Rebbe 
‘Minchat ElIezer’ of Munkatch, 
which was published with 
the words of the ‘copyist’ 
written the day after his 
death. Graphic printing press, 
Munkatch, 1937. First Edition.

 
 2 variants with the name 
of printer & without. 

 Rare.

 
 The Holy Gaon Rebbi Chaim 

Elazar Shapiro author of 
‘Minachat Elazar’ of Munkatch 
[1872-1937] one of the Gaonim 
of the generation and one of 
the greatest and renowned 
leaders of Israel, the son of 
the Holy Gaon the ‘Darkei 
Teshuvah’ and the grand-
son of the Holy Gaon Rebbi 
Shlomo Shapiro of Munkatch, 
a descendant of the author of 
Bnei Yissachar. He as known 
for his firm zealotry and and 
his war against the Zionists 
and destroyers of religion. 
Author of many composi-
tions: ‘Shut Minchat Elazar’, 
‘Sha’ar Yissachar’, ‘Nimukei 
Orach Chaim’, ‘Divrei Torah’.

START PRICE $100

‘צוואה’ של רבינו הקדוש האדמו”ר 
רבי חיים אלעזר – המנחת אלעזר 

ממונקאטש. ‘’רבינו הקדוש 
איננו!... בחפזי העתקנו בזה את 

צוואתו הקדושה... וכאשר שמענו 
מפה קדשו כ”פ בחיים חיותו כי 

הצוואה הזאת היא תורה שלמה’’. 
יצאה לאור עם דברי ‘המעתיק’ 

שנכתבו יום לאחר פטירתו. 

  
 
 

 מהדורה ראשונה נדירה. 
מונקאטש, תרצ”ז 1937. ח’ עמ’.

 שני וריאנטים עם שם המדפיס 
בעמוד השער ובלי.

 

 
 האדמו”ר רבי חיים אלעזר 

שפירא ממונקאטש ]תרל”ב-
תרצ”ז 1872/1937[ נולד לאביו 

האדמו”ר בעל ה’דרכי תשובה’. 
גדול אדמור”י הונגריה לפני 

השואה, גאון מופלג בפרד”ס 
התורה. הסתופף רבות בצל 

גדולי הצדיקים בדורו. בחיי אביו 
הוכתר לראב”ד מונקאטש ובשנת 

תרע”ד כרב העיר ואדמו”ר. לחם 
רבות למען שמירת המסורת ללא 

שום שינוי. מדברי קודשו נדפסו 
ספרים רבים, מהם: שו”ת מנחת 

אלעזר – חמשה חלקים, דרכי 
תשובה, דרכי חיים ושלום ועוד.

פתיחה $100
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LOT# 145

SEFER DIVREI CHAIM SIGNED BY THE HOLY 
REBBE SHLOMO HALBERSTAM OF BOBOV

ספר דברי חיים עם חתימת נכדו האדמו”ר 
הרה”ק ר' שלמה הלברשטאם מבאבוב

Sefer Divrei Chaim pub-
lished by Yeshivas Bobov 
Bnei Tzion, Brooklyn 1962. 
  
 Signed by his grandson the 
Holy Rebbe Shlomo Hal-
berstam Rebbe of Bobov. 
  
 Rebbe Shlomo Halbers-
tam of Bobov (1908-2000) 
was a scion of the glorious 
Sanz dynasty, a son of Rebbi 
Ben Tzion the author of the 
Kedushat Tzion, son of Rebbi 

Shlomo of Bobov, grand-
son of Rebbi Chaim of Sanz. 
In his youth, he received 
semichah from Galician Torah 
leaders and, in 1931, he was 
appointed rabbi of Bobov. 
He miraculously survived the 
Holocaust and rejuvenated 
the Bobov chassidut. He was 
wise and clever, a leader with 
an impressive persona and 
his Torah was published in 
the Kerem Shlomo series.

START PRICE $500

ספר דברי חיים הוצאת ישיבת 
באבוב בני ציון, ברוקלין תשכ”ב. 

  
 עם חתימת נכדו האדמו”ר הרה”ק 
רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב. 

  
 האדמו”ר רבי שלמה הלברשטאם 

מבאבוב זיע”א נולד בשנת 
תרס”ח. מן הצדיקים היותר 

ידועים אחר מלחמת העולם 
השניה, שיקם קומם והעמיד על 

תילה את חסידות באבוב לאחר 
השואה והפכה לאחת מהחסידות 
היותר משפיעות בעולם החסידי. 

ממנהיגי היהדות התורנית 
בארה”ב, נערץ ונקדש ע”י המון 
בית ישראל, הוא נודע במיוחד 
כמנהיג שהתרחק ממחלוקת, 

רבים ביקשו את ברכתו, ותפילותיו 
הזכות עשו רושם ופעלו ישועות 

גדולות. נפ’ בשנת תש’’ס.

פתיחה $500



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 150Sep 12

LOT# 146

RARE DEDICATION WRITTEN & SIGNED BY 
REBBI NAFTALI TZVI HALBERSTAM OF BOBOV

הקדשה נדירה מהאדמו”ר הרה”ק ר' 
נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב

Sefer Kedushas Tzi-
on, Brooklyn 1927. 
  
 Nice & rare dedication 
as a Bar Mitzvah present 
in the holy hand & signa-
ture of Rebbe Naftali Tzvi 
Halberstam of Bobov. 
  
 Admor Rebbe Naftali Tzvi Hal-
berstam (1931-2005) was the 
Grand Rebbe of Bobov from 
August 2000 until March 2005. 
He succeeded his father, Shlo-
mo Halberstam (1907-2000), 
as Grand Rebbe of Bobov. 
  
  
 
 Naftali Tzvi Halberstam was 
born in Bobowa, Poland in 
1931 (25 Sivan, 5691) to Shlomo 
Halberstam, the third Bobover 
Rebbe. His mother and two 
siblings were murdered in 

the Holocaust, and after the 
war, Naftali’s father Shlomo 
had arranged for him to 
go to Mandatory Palestine. 
Shlomo remained in Europe, 
and Naftali was unsure if his 
father had survived the war.

 
 After the war, he discovered 
that his father had indeed 
survived and relocated to 
New York. In the late 1940s, 
he moved there, where he 
was reunited with his father. 
On his father’s death in 2000, 
he became the Grand Rebbe 
of Bobov in Borough Park, 
Brooklyn. He died on March 
23, 2005 (12 Adar, 5765). He 
was buried next to his father 
in Floral Park Cemetery, New 
Jersey, where it’s know to 
be a place for Yeshuos.

START PRICE $500

ספר קדושת ציון, ברוקלין תשכ”ז. 
  

 הקדשה נדירה ויפה לד”ד בכתי”ק 
וחתימת האדמו”ר הרה”ק רבי 

נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב. 
  

 האדמו”ר רבי נפתלי צבי 
האלבערשטאם היה בנו של 

האדמו”ר רבי שלמה מבאבוב, 
לאחר השואה הקים ביחד עם 

אביו מחדש את ממלכת באבוב, 
וביסס את חסידות באבוב 

בארה”ב. הוא למד בישיבות 
תורה ויראה ובית אברהם 

סלונים. נישא להרבנית העסא 
בת האדמו”ר רבי יוסף פאנעט 

מדעעש. עמד לימין אביו במהלך 
כל השנים בבניית החסידות 

והקמת מוסדות התורה והחינוך. 
לאחר פטירת אביו האדמו”ר 

רבי שלמה בשנת תש”ס הוכתר 
לאדמו”ר מבאבוב. כיהן כאדמו”ר 
ארבע וחצי שנים. שמו היה הולך 
לפניו כצדיק אמת ותמים, ורבים 

הלכו לאורו, התפרסם כפועל 
ישועות שברכותיו נתקיימין, 

ואלפים משתטחים על קברו.

פתיחה $500
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LOT# 147

SEFER IMREI CHAIM , DEDICATION BY 
THE AUTHOR’S SON THE HOLY REBBE 

MORDCHE OF VIZNITZ-MONSEY.,
ס' אמרי חיים, עם הקדשת בנו האדמו''ר מוויזשניץ מאנסי זצ''ל.

Dedication is dated 1989.

START PRICE $250

ספר אמרי חיים על התורה, ח’’ב ויקרא במדבר. 

 
 

 עם הקדשת בנו האדמו’’ר הרה’’ק בעל ‘תורת מרדכי’ מוויזשניץ-
מאנסי זצ’’ל אל הב’ יצחק זעליג הירש משנת תשמ”ט.

פתיחה $250
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LOT# 148

COPY RECEIVED FROM THE HOLY TORAS MORDCH OF VIZNITZ-
MONSEY. SIGNATURE OF RABBI SHALOM KRAUS OF UDVARI.

עותק שנתקבל מהמו”ל הרה”ק התורת מרדכי מוויזניץ ע”ח הרב 
שלום קרויז אב”ד אודווארי. צמח צדיק, ברוקלין תשי”א.

Sefer Tzemach Tzadik, Brooklyn 1951. 
  
 Published by his grandsons the Holy Imrei Chaim & 
Rebbe Mordche Hager of Viznitz Monsey & given by 
him in exchange for another Sefer to Rabbi Shalom 
Kraus of Udvari. Inscribed as such by the recipient.

START PRICE $160

ספר צמת צדיק, ברוקלין תשי”א. 
  

 י”ל ע”י נכדיו מרן האמרי חיים 
והתורת מרדכי מוויזניץ-מאנסי.  

  
 עותק שהחליף המו”ל עם הרב 

שלום קרויז אב”ד אודווארי. 
  

 הרב שלום נולד לאביו הרב 
שמואל דוד קרויז, אב”ד 

שאראט-אודווארי )הונגריה(, בן 
הרב שלום, אב”ד לגענימהאלי 

)הונגריה(, ולאמו בריינדל בת ר’ 
ישראל דב שטיין מראצפערט.  

  
  

 נשא לאישה את הנטשע מרים 
בת הרב ישראל אברהם אלטיר 
לאנדא, אב”ד עדעלין, חתן הרב 

ישעי’לי שטיינר, הרבי מקערעסטור. 
  
  

 הוסמך להוראה בידי רבני 

הונגריה: הרב חיים צבי ערנרייך, 
אב”ד מאד בעל “קצה המטה”, 

הרב מנחם בראדי, אב”ד קאלוב, 
הרב יחיאל הכהן פריד, אב”ד 
אויווארוש בעל “תורת יפה”, 

הרב אשר אנשיל הלוי יונגרייז, 
אב”ד טשענגער והרב זאב וולף 

רוזנברג, ראב”ד בדעבערצין. 
  
  

 אביו נפטר בכ”ה חשוון תרצ”ז 
, והוא נקרא למלא את מקומו 
כאב”ד שאראט-אודווארי. בקיץ 
תש”ד נלקח עם קהילתו לגטו 

גראסווארדיין, ובגלל “טעות” 
הופרד מהקהילה ונשלח עם 

משפחתו לבודפעשט, שם 
הועלה לרכבת קסטנר וניצל. 

  
 אחרי המלחמה היגר לארה”ב 

וייסד את בית המדרש 
“בית ישעיה” בברוקלין, ניו 

יורק. ספרו: דברי שלום

פתיחה $160
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LOT# 149

COPY OF THE HOLY REBBI CHAIM HAGER 
OF KOSOV , SIGNATURES OF THE HOLY 

REBBE RABBI MENACHEM MENDEL 
HAGER OF VIZHNITZ. TUR CHOSEN 
MISHPAT PART1 - MEDZYHBIZH 1811

עותק מרן התורת חיים וחתימות בנו הרה”ק רבי 
מנחם מענדל מוויזניץ-הצמח צדיק. טור חו”מ 

ח”א, מהדורא חסידית, מעזיבוז תקע”א.

Tur Chosen Mishpat 
Part1 - Medzyhbizh, 1811. 
Copy lacking title & ap-
probations pages. 
  
 Chassidic edition, printed 
with Approbations by the 
Holy Rebbe Levi Yitzchak 
of Berditshev, Rebbe Avra-
ham Dov Auerbach, The 
Meir Nesivim of Brody & the 
Gaon Rabbi Ephraim Zal-
man Margulies of Brody. 
  
 Copy of the Holy Rebbi 
Chaim Hager of Kosov with 
inscription ‘’This Sefer belongs 
to the Rabbi the famous 
Chassid Morenu Chaim’’  
   
 Signatures of the Holy Rebbe 
Rabbi Menachem Mendel 
Hager of Vizhnitz, apparently 
in his youth still in father’s 
lifetime ‘’Hakatan Mendil 
Son of The Rabbi Of Kosov’’, 
‘’Hakatan Menachem Mendil 
Son Of The Tzadik Of Kosov’’  
  
 The Holy Rebbi Chaim Hager 
of Kosov (1795 - 1854) was 
the son of the Holy Rebbi 
Menachem Mendel of Kosov, 
author of Ahavas Shalom, and 
grandson of the Holy Rebbi 
Yaakov Kappel Chassid of 
Kalmiya who was a disci-
ple of the Baal Shem Tov.  
  
 Rebbi Chaim was appointed 
Admor in 1825 and led his 
following in the legacy of his 

illustrious father. The great 
rabbis and leaders of his time 
held him in great regard: The 
Apta Rav called him a “ king, 
son of kings, “ and Rebbi Meir 
of Premishlan would say that 
“ Rabbi Chaim of Kosov has 
an opinion in heaven, and the 
halacha is ruled like him.” 
  
  
  
 The Holy Rebbe Rabbi Men-
achem Mendel Hager of Vizh-
nitz (1830-1885), son of Rebbi 
Chaim Hager of Kossov, author 
of Toras Chaim, and son-in-law 
of the Holy Rebbi Yisrael of 
Ruzhin. Famous and greatly 
revered chassidic leader with 
large numbers of followers. 
Author of Tzemach Tzadik. 
Many were saved by his bless-
ings. His biography appears 
in Sefer Malki VeKedoshi.  
  
  
  
 Stamps of the Grandson 
of the Toras Chaim Rebbe 
Yisrael Hager (1876-1940), 
Rebbe and Rabbi in Radau-
ti, immigrated to the USA 
in 1913 and established his 
Beit Midrash in New York. 
  
 Very good condition, Green-
ish paper, first page with 
light marginal worming, last 
3 pages with worming not 
affecting text, original binding.

START PRICE $4000

טור חו”מ ח”א, מהדורא חסידית, 
מעזיבוז תקע”א. עותק חסר 

שער ודפי ההסכמות. 
  

 הסכמות הרה”ק מבארדיטשוב, 
הרה”ק רבי אברהם דוב אויערבאך, 

המאיר נתיבים מבראד, והגאון 
רבי אפרים זלמן מרגליות. 

  
 עותק מרן התורת חיים וחתימות 

בנו הרה”ק רבי מנחם מעדנל 
מוויזניץ-הצמח צדיק.  

   
 העותק היה שייך למרן התורת חיים 
מקסוב. רישום “זה הספר שייך לה”ה 

הרב החסיד המפורסים מו חיים”  
  

 בדף הפורזץ חתימות יד קדשו 
של הרה”ק רבי מנחם מענדל 

האגער מוויזניץ, כנראה בצעירותו 
עוד בחיי אביו הקדוש “הק מענדיל 

בהרב מיקאסוב” .”הק’ מנחם 
מענדיל בן הרב הצדיק מקאסוב”  

   
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי חיים האגער 
מקאסוב נולד בשנת תקנ”ה 

בערך לאביו הרה”ק רבי מנחם 
מנדל מקאסוב זי”ע בעל מחבר 
ספה”ק ‘אהבת שלום’ בהרה”ק 

רבי יעקב קאפיל חסיד מקאלמייא 
זי”ע מתלמידי הבעש”ט הק’.  

  
 הוכתר בשנת תקפ”ו לאדמו”ר 

וכאביו נהג נשיאותו ברמה, היה נערץ 
על רבני דורו. הרה”ק מאפטא קרא 

עליו ‘מלך בן מלך’ החוזה מלובלין 
העיד עליו ‘שהוא שלם במידת צדיק 

יסוד עולם’ ורבי מאיר מפרמישלאן 
אמר ‘לרבי חיים מקוסוב יש דעה 
בשמיים וכמוהו נפסקת ההלכה’.  

  
 ספרו הקדוש ‘תורת חיים’ נדפס 

ממחברת שהיתה מונחת למראשותיו 
בעת שישן. באמצע השינה היה 

מתעורר מספר פעמים וכותב 
במחברתו מה שנתגלה לו בשעת 
שינה. הספר מיוסד כולו על כתבי 

האר”י, וזאת על אף שכתב על עצמו 

בענותנותו שאין לו עסק בנסתרות. 
  
  
  
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי מנחם מענדיל 
האגער נולד בכ”ד אייר תק”ץ לאביו 

הרה”ק רבי חיים מקאסוב בעל ה’תורת 
חיים’, ונקרא ע”ש זקנו הרה”ק רבי 

מנחם מענדיל מקאסוב בעל ה’אהבת 
שלום’. בהגיעו לגיל 14 נשא לאשה 

את מרים מעניא בתו של הרה”ק רבי 
ישראל מרוז’ין. לאחר פטירת אביו 
בשנת תרי”ד עבר לכהן כאדמו”ר 

בעיירה וויז’ניץ שם התגורר עד פטירתו. 
היה ידוע כגאון מופלג בתורה והרבה 

לעסוק בלימוד, גדולי דורו העריצו 
מאד את גדלותו בתורה והעבירו אליו 

שאלות סבוכות בענייני הלכה. לצד 
זה היה פזרן גדול בצדקה ובעניין זה 
נקשרו בשמו אגדות של ממש, את 

כל רווחיו מעסקים שהשקיע בהם 
אצל חסידיו הוקדשו כולם לצדקה. 

נפטר בכ”ט תשרי תרמ”ה. דברי 
תורתו יצאו לאור בספר “צמח צדיק”.  

   
   

 חותמות נכד מרן התורת חיים 
האדמו”ר רבי ישראל האגער ]תרל”ו-
ת”ש[, בנו של רבי משה מראדוביץ 

בעל ספר ויקח משה , מילא את 
מקום אביו וכיהן כאדמו”ר ברדוביץ. 

בשנת תרע”ג היגר לארצות הברית, 
והקים בית מדרש במנהעטן, ברחוב 

וול סטריט המפורסם. ייסד את 
ישיבת “תורת חיים”, ועורר את יהודי 

ארצות הברית לשמירת המצוות. 
בשנת תרע”ט הקים בצפת “בית 

יתומים” והחזיק אותו כלכלית. כמו 
כן הוא סייע לרבי ישראל האגער 

מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 
תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 

אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 
   

 מצב טוב מאוד, נייר ירוק, דף 
הראשון עם נקבי עש קלים בשוליים, 

3 דפים האחרונים עם נקבי עש 
לא בטקסט, כריכה מקורית.

פתיחה $4000
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LOT# 150

SIGNATURES OF THE HOLY REBBI YOSEF 
ALTER OF RADOWITZ- COPY OF THE 

HOLY REBBE YAAKOV HAGER ZABLUTOW. 
TORAT CHACHAM, VENICE 1654

חתימות הרה”ק רבי יוסף אלטר האגער מראדוביץ- 
עותק הרה”ק רבי יעקב האגער מזאבליטוב. ספר 

קבלה נדיר, תורת חכם, דפו”י ויניציאה תי”ד.

Sefer Torat Chacham, By 
the Mekubal Rabbi Chaim 
HaCohen, a disciple of 
Rabbi Chaim Vital. 
   
 Only edition, Venice 1654. 
Rare. Lacking copy,  
  
   
 Several signatures of the holy 
Rebbi Yosef Alter (alao called 
Alter Yosef) of Radowitz.  
  
 He was born in 1823 to his 
holy father Rebbi Chaim of 
Kosov the ‘Toras Chaim’. 
  
  
 
 
 
 In 1873 he emigrated to 
Eretz Yisroel to Tzfas but 
he passed away in 1879 
in Haifa & is buried in the 
ancient cemetery there.

  
 
 His signature is very rare! 
 
   
 
   
 
 Inscription that the Sefer 
belongs to the Holy Rebbe 
Yaakov Hager of Zablutow 
(Possibly also in the hand 
of Rebbe Yosef Alter). 
 
   
 
 Rebbe Yaakov was born in 
1813 as the oldest son to his 
Holy Father Rebbe David of 
Zablutow & his mother Pessa 
Leah a daughter of the Holy 
Rebbe Moshe Leib of Sassow. 
 
   
 
   
 

 He married the daughter 
of the Holy Rebbe Yehudas 
Zvi Eicenstein of Rozla & 
afterwards a daughter of the 
Holy Rebbe Yeshaya Schor 
in Jassi. After his fathers 
passing in 1848 he took his 
place as Rebbe of Zablutow 
until his passing in 1881. 
 
   
 
   
 
 ‘’The second rabbi of 
Zablotow was Rebbe Yankele 
(Yakov). He was a nice looking 
man with a full beard down 
his chest. He excelled in his 
conversations with the people 
and his teaching, people 
came to him, as they did to 
his parents, for blessings, 
remedies, and even emu-
lates. His followers used to 
welcome him a few miles 
before he reached the town, 
and escorted him into town 
holding torches, running along 
side his carriage and yelling 
“The Rabbi is entering our 
town”. People came in from 
all the neighboring villages, 
and when he entered the 
Synagogue which was filled to 
capacity, they all stood up’’. 
 
   
 
   
 
 Seforim that belonged to 
him are exceedingly rare. 
 
   
 
  See also lot 153.

  
 
 Good condition, water 
stains, first page with tear & 
small hole, original binding, 
lacking front cover & spine.

START PRICE $500

ספר תורת חכם, בענייני קבלה 
על סדר פרשיות התורה. מאת 

רבי חיים הכהן, תלמידו המובהק 
של רבי חיים וויטאל, ורבו של 

רבי נתן נטע האנובר בעל 
הסידור הקבלי שערי ציון.  

  
 מהדורה יחידה, ויניציאה 

תי”ד. נדיר. עותק חסר. 
  

 כמה חתימות האדמו”ר הרה”ק 
רבי יוסף אלטר )נקרא גם אלטר 

יוסף( האגער מראדוביץ.  
  

 נולד בשנת תקפ”ג לאביו הרה”ק 
האדמו”ר רבי חיים האגר מקוסוב 

בעל ה’תורת חיים’ ואחיו של 
האדמו”ר הצמח צדיק מויז’ניץ. 

חתן הרה”צ ר’ ישראל חתנו של 
הרה”ק רבי משה צבי מסאווראן 

חתן הרה”ק ר’ דוד המגיד 
מ’סטעפין חתנו של הרה”ק ר’ 

יחיאל מיכל המגיד מ’זלאטשוב. 
  
  
 
 
 
 
 

 בשנת תרל”ג עלה לארץ 
הקודש ונתיישב בצפת, שם כיהן 
כאדמו”ר והקים את בית מדרשו 

עד שנפטר בשנת תרל”ט. מקום 
מנוחתו בבית העלמין היהודי 
הישן של חיפה, ליד ציונו של 

האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.

 חתימתו נדירה ביותר! 
 

   
 

   
 

   
 

 רישום שהספר שייך 
להרה”ק רבי יעקב האגער 

מזאבליטוב )יתכן שהרישום 
גם בכתי”ק רבי יוסף אלטר(.  

 
   
 

 הרה”ק רבי יעקב האגער 
מזאבליטוב נולד בשנת תקע”ג 

כבכור לאביו הרה”ק רבי דוד 
מזאבליטוב )בן הרה”ק רבי 
מנחם מענדל זיע”א מח”ס 
אהבת שלום ראש שושלת 

קאסוב - ויזניץ, בן הרה”ק רבי 
יעקב קאפיל, תלמיד הבעש”ט(, 

ולאמו הרבנית הצדקנית מרת 
פעסא לאה ע”ה )בת הרה”ק 

רבי משה לייב מסאסוב זיע”א(. 

 חתן הרה”ק רבי יהודא צבי 
אייכענשטיין מראזלא, ובזיוו”ש בת 

הרה”ק רבי ישעיה שור מיאס.

 
 עם פטירתו של אביו בשנת 

תר”ח, נתמנה לאדמו”ר בעיר 
זאבליטוב, רבי חיים מצאנז כתב 

עליו ‘בוצינא קדישא חסידא 
ופרישא’. היה פיקח מופלג, 

ובעל מופת. נהג לתת קמיעות 
ורפואות. נפ’ בשנת תרמ”א.

 
 את דברי תורתו הביא לדפוס נכדו 
רבי ישראל יצחק שמחה בערגער 

מפראבוזנא, חתן בנו רבי מנחם 
מנדל בספרו עטרת יעקב וישראל 

 
   
 

 ספרים ממנו נדירים ביותר. 
 

   
 

  ראה גם לוט 153.  
 
 

   
 

 מצב טוב, כתמי מים, דף הראשון 
עם קרע וחור קטן, כריכה מקורית, 

חסר כריכה קדמית והשדרה.

פתיחה $500
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LOT# 151

COPY OF THE HOLY REBBI YOSEF ALTER OF RADOWITZ IN THE LIFETIME OF 
HIS HOLY FATHER THE TORAS CHAIM- HIS SON REBBE MOSHE OF RADOWITZ- 

GRANDSON REBBE YISROEL OF RADOWITZ.TOLDOT YAAKOV YOSEF, 
MEDZHYBIZH 1817, SECOND EDITION- APPROBATION OF THE RABBI OF APTA.

תולדות יעקב יוסף מז'יבוז' תקע”ז, מהדורה שניה - עם הסכמת הרב מאפטא. 
עותק הרה”ק ר' אלטר יוסף האגער מראדאוויץ בחיי אביו הרה”ק מקאסוב- 

בנו הרה”ק ר' משה מראדאוויץ- נכדו ר' ישראל מראדאוויץ.

SeferToldot Yaakov Yosef, Chassidic work 
on the Torah portions, by Rebbe Yaakov 
Yosef HaKohen of Polonne, disciple of 
the Baal Shem Tov. Medzhybizh, 1817.

 Second edition. Approbation of the 
rabbi of Medzhybizh, Rebbe. Avra-
ham Yehoshua Heshel of Apta. 

 Several ownership inscriptions of the holy 
Rebbi Yosef Alter (also called Alter Yo-
sef) of Radowitz (Radautz) in the lifetime 
of his Holy father the Rebbe of Kosov. 
 
 
 Several ownership inscriptions of 
his son The holy Rebbe Moshe Hag-
er of Seret and Radowitz. 
 
  
 Toldot Ya’akov Yosef, one of the earliest 
Chassidic books, was authored by the kabbalist 
Rebbe Ya’akov Yosef HaCohen of Polonne, a se-
nior disciple of the Ba’al Shem Tov, who is often 
mentioned in this book with the words “I have 
heard from my teacher”. In this edition these 
words are highlighted throughout the volume.
  
 
 Chassidic leaders are especially fond of this 
book. Rebbe Pinchas of Korets asserted that 
while not all new books are aligned with the 
truth, the books of the rabbi of Polonne contain 
“the Torah of Paradise”, and his citations of the 
Baal Shem Tov have the power to resurrect 
the dead. The Saba Kaddisha of Shpola would 
advise placing this holy book under the head of 
an ill person (LaYesharim Tehilla). Upon his aliya 
to Eretz Israel, Rebbe Mendel of Vitebsk met 
Rebbe Pinchas of Korets who told him: “Why 
did the Polonne Rebbe print 1000 books and 
set their price at one gold piece per book. He 
should rather have printed only one book and 
I would have paid 1000 gold pieces for it…”.

 

 Stefansky Chassidut, no. 606.

 Some copies of the Medzhybizh edition are 
dated 1780 on the title page. A commonly ac-
cepted story is that the Medzhybizh edition of 
the book printed in 1780 was entirely burned by 
the Mitnagdim (opponents of chassidut). How-
ever, bibliographers reached the conclusion 
that the book was never printed in Medzhybizh 
in 1780, but rather that this 1817 edition had 
two different title pages. The first title page 
mistakenly stated the year as 1780 (like the first 
edition printed in Korets), while the second 
correctly stated the year as 1817. This led to the 
fictitious account of the book burning. [See: 
Meir Wunder, “The first decade of Chassid-
ic book Printing”, Tagim - A Torah-Science 
Bibliographic Anthology, I, 1969, pp. 34-35; 
essay by Yitzchak Yudlov, Areshet 6, p. 110].

 The holy 
 Rebbi Yosef Alter (also called Alter Yosef) of 
Radowitz . Was born in 1823 to his holy father 
Rebbi Chaim of Kosov the ‘Toras Chaim’.

 In 1873 he emigrated to Eretz Yisroel to 
Tzfas but he passed away in 1879 in Haifa & 
is buried in the ancient cemetery there.

 His son The holy 
  Rebbe Moshe Hager of Seret and Radautz 
[1840-1902] author of Sefer Vayikach Moshe. 
Immigrated to Eretz Yisroel, lived for several 
years in Haifa and was buried in Safed.

 Stamps of His Grandson-so 
 n Rebbe Yisrael Hager (1876-1940), Rebbe and 
Rabbi in Radauti, immigrated to the USA in 1913 
and established his Beit Midrash in New York. 

 Overall in Good condition, Greenish paper, 
repairs to title page, repairs to corners of 
first 8 pages, stains & water stains, candle 
wax drippings, flyleaf detached, mar-
ginal repairs to last 6 pages, repairs to 
last page, original binding detached.

START PRICE $700

ספר תולדות יעקב יוסף, על התורה בדרך החסידות, 
מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, תלמיד 
הבעש”ט. מעזובוז תקע”ז מהדורה שניה. עם 

הסכמת רב העיר מז’יבוז’, האדמו”ר רבי אברהם 
יהושע העשיל מאפטא, מחודש סיון תקע”ו. 

  
 עותק הרה”ק ר’ אלטר יוסף האגער מראדאוויץ 

בחיי אביו הרה”ק התורת חייח מקאסוב: 
   

 רישומים “הספר הלז שייך לה”ה הרב החסיד 
המופלג בנן של קדושים כקש”ת מו”ה אלטר 

בהרב הצדיק מקאסוב שליט”א נר”ו”.  
   

 “הספר הלז שייך לה”ה הרב המאו”ה החסיד המופלג 
הצדיק כש”ת מוהר”ר אלטיר יוסף אב”ד דק”ק 

ראדאוויץ בהרב הצדיק המפורסים מקאסוב שליט”א”  
  

 רישום “ בהרבני הגביר המפורסים מוהר”ר חיים 
בהרב הצדיק דק”ק קאסוב קרייז דקאלאמיע”  

     
 ממנו עבר הספר לבנו הרה”ק רבי משה, כמו שרשום 

בשער : “התולדות הלז שייך להרב הצדיק בדורו 
הקדוש והטהור בוצינא קדישא מו”ה משה שליט”א”.  

  
 ממנו עבר לבנו האדמ”ר רבי ישראל 

האגער, עם חותמותיו. 
    

 ספר “תולדות יעקב יוסף” - הספר החסידי הראשון 
שהובא לדפוס. מחברו הוא הגאון המקובל רבי יעקב 
יוסף הכהן מפולנאה )נפטר תשרי תקמ”ב (, מגדולי 
וזקני תלמידי ה”בעל שם טוב” )לפי מסורות חסידיות 

שונות נולד בשנות הת”כ ונפטר קרוב לגיל 120(, 
וראשון מפיצי דרך החסידות. ספר זה הוא המקור 
החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעש”ט. לאורך 

הספר למעלה מ-280 קטעים בהם מופיעים דברי תורה 
ששמע המחבר באזניו מפי רבו הבעש”ט. קטעים אלה 
פותחים במילים “שמעתי ממורי” )מילים אלה הודגשו(. 

  
  

 חביבות מיוחדת נודעה לספר זה אצל גדולי החסידות 
שהפליגו בדבר קדושתו של הספר. המגיד ממזריטש 

אמר על מחברו כי זכה לגילוי אליהו והשיג מדרגות 
גבוהות. רבי פנחס מקוריץ אמר על הספר כי עוד לא 

היו ספרים כאלה בעולם, וכי תורתו היא מן השמים. הוא 
היה אומר שכל הספרים החדשים אינם עפ”י האמת, 

לבד מספרי הרב מפולנאה שהם “תורה מגן עדן”, ובכל 
דיבור “ושמעתי ממורי” אפשר להחיות מתים. הסבא-
קדישא משפולי היה מייעץ כסגולה להניח את הספר 

הקדוש תחת מראשותיו של חולה )לישרים תהלה(. 
  
  

 קודם נסיעתו של רבי מנחם מנדל מוויטבסק 
לארץ נפגש עם רבי פנחס מקוריץ שאמר לו “למה 

הדפיס הרב מפולנאה אלף ספרים וקבע מחירם 
זהוב לכל ספר, מוטב היה אילו הדפיס רק ספר 

אחד ואני הייתי משלם עבורו אלף זהוב...”. 
    

   סטפנסקי חסידות, מס’ 606. 
  

 ישנם עותקים ממהדורת מז’יבוז’ בהם התאריך בשער 
“תק”מ”. על כך נפוץ סיפור עממי כי נדפסה מהדורה 

במז’יבוז’ בשנת תק”מ, שנשרפה כולה ע”י ה”מתנגדים”. 
ואולם, הביבליוגרפים הגיעו למסקנה כי הספר מעולם 

לא נדפס במז’יבוז’ בשנת תק”מ, אלא שלמהדורה 
זו של תקע”ז היו שתי הדפסות שערים: באחד מהם 

פרט השנה היה תק”מ, כמו בהוצאה הראשונה 
)בקוריץ(, וזה מקור הטעות של סיפור השריפה ]ראה: 
מאיר וונדר, “העשור הראשון להדפסת ספרי חסידות”, 

תגים - קובץ ביבליוגרפי תורני מדעי, א תשכ”ט, ע’ 
34-35; מאמר יצחק יודלוב, ארשת ו’, עמ’ 110[.  

  
 האדמו”ר הרה”ק רבי יוסף אלטר )נקרא 

גם אלטר יוסף( האגער מראדוביץ.  
   

 נולד בשנת תקפ”ג לאביו הרה”ק האדמו”ר רבי 
חיים האגער מקוסוב בעל ה’תורת חיים’ ואחיו 

של האדמו”ר הצמח צדיק מויז’ניץ. חתן הרה”צ ר’ 
ישראל חתנו של הרה”ק רבי משה צבי מסאווראן 

חתן הרה”ק ר’ דוד המגיד מ’סטעפין חתנו של 
הרה”ק ר’ יחיאל מיכל המגיד מ’זלאטשוב.  

  
  

 בשנת תרל”ג עלה לארץ הקודש ונתיישב בצפת, שם 
כיהן כאדמו”ר והקים את בית מדרשו עד שנפטר בשנת 

תרל”ט. מקום מנוחתו בבית העלמין היהודי הישן של 
חיפה, ליד ציונו של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.  

  
 בנו האדמו”ר הרה”ק רבי משה האגער מראדאוויץ 

]ת”ר-תרס”ב[, בעל “ויקח משה. בשנת תרל”ג 
עלה אביו האדמו”ר לעיה”ק צפת ומינהו על מקומו 
בעיר ראדאוויץ , אך הוא מסר את כס האדמורו”ת 

לבנו רבי ישראל ועלה אל אביו בעיה”ק צפת.  
  
  

 נכדו-בנו האדמ”ר רבי ישראל האגער ]תרל”ו-ת”ש[ , 
מילא את מקום אביו וכיהן כאדמו”ר ברדוביץ. בשנת 

תרע”ג היגר לארצות הברית, והקים בית מדרש 
במנהעטן, ברחוב וול סטריט המפורסם. ייסד את 

ישיבת “תורת חיים”, ועורר את יהודי ארצות הברית 
לשמירת המצוות. בשנת תרע”ט הקים בצפת “בית 
יתומים” והחזיק אותו כלכלית. כמו כן הוא סייע לרבי 

ישראל האגער מוויזניץ בגיוס כספים לטובת תושבי ארץ 
ישראל. )ראה גם: אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(.  

  
  

 מצב כללי טוב, נייר ירוק, הדבקות בשער, הדבקות ל8 
דפים הראשונים בפינה, כתמים וכתמי מים, נטפי נר 

שעוה, דף הפורזץ מנותק, הדבקות ל6 דפים אחרונים 
בשוליים, הדבקות לדף האחרון, כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $700
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LOT# 152

COPY OF THE HOLY REBBI YOSEF 
ALTER OF RADOWITZ- TUR CHOSEN 

MISHPAT PART1 - MEDZYHBIZH 
1811. CHASSIDIC EDITION,

עותק הרה”ק רבי יוסף אלטר האגער מראדוביץ- 
טור חו”מ ח”א, מהדורא חסידית, מעזיבוז תקע”א

Tur Chosen Mishpat 
Part1 - Medzyhbizh, 1811. 
Copy lacking title & ap-
probations pages.  
  
  
  
  
 Chassidic edition, printed 
with Approbations by the 
Holy Rebbe Levi Yitzchak 
of Berditshev, Rebbe Avra-
ham Dov Auerbach, The 
Meir Nesivim of Brody & the 
Gaon Rabbi Ephraim Zal-
man Margulies of Brody. 
  
 Important ownership inscrip-
tion of the holy Rebbi Yosef 
Alter (alao called Alter Yosef) 
of Radowitz. See Hebrew 
description for a transcription.  

  
  
 The holy Rebbi Yosef Alter 
was born in 1823 to his holy 
father Rebbi Chaim of Kosov 
the ‘Toras Chaim’. In 1873 he 
emigrated to Eretz Yisroel 
to Tzfas but he passed away 
in 1879 in Haifa & is buried in 
the ancient cemetery there. 
  
 Stamps of his Grandson 
Rebbe Yisrael Hager (1876-
1940), Rebbe and Rabbi in 
Radauti, immigrated to the 
USA in 1913 and established 
his Beit Midrash in New York. 
  
 Overall in Good condi-
tion, Greenish paper, first 
2 pages detached, worm-
ing, repairs, unbound.

START PRICE $300

טור חו”מ ח”א, מהדורא 
חסידית, מעזיבוז תקע”א. עותק 

חסר שער ודפי ההסכמות. 
  
  
 
 
 

 הסכמות הרה”ק מבארדיטשוב, 
הרה”ק רבי אברהם דוב אויערבאך, 

המאיר נתיבים מבראד, והגאון 
רבי אפרים זלמן מרגליות.

 
 עותק הרה”ק רבי יוסף 

אלטר האגער מראדוביץ 
כפי שנרשם בנוסח נפלא 

 “ זה הספר הקדוש בית חדש 
שייך למורינו ורבינו עטרת 

תפארת ישראל בוצינא קדישא 
חסידא ופרישא מנורה הטהורה 

אור שבעת הימים אור בהיר 
בשחקים אור צח ומצחצח אור 

טמיר ונעלם קודש הקדשים 
רשכבה”ג תהלתו מלאה הארץ 

קדושת תפארתו הרב אלטיר 
יוסף מראדאוויטץ שליט”א” 

 
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי יוסף אלטר 
האגער מראדוביץ נולד בשנת 

תקפ”ג לאביו הרה”ק האדמו”ר רבי 
חיים האגר מקוסוב בעל ה’תורת 
חיים’ ואחיו של האדמו”ר הצמח 

צדיק מויז’ניץ. חתן הרה”צ ר’ 

ישראל חתנו של הרה”ק רבי משה 
צבי מסאווראן חתן הרה”ק ר’ דוד 

המגיד מ’סטעפין חתנו של הרה”ק 
ר’ יחיאל מיכל המגיד מ’זלאטשוב.

 
 בשנת תרל”ג עלה לארץ 

הקודש ונתיישב בצפת, שם כיהן 
כאדמו”ר והקים את בית מדרשו. 

מקום מנוחתו בבית העלמין 
היהודי הישן של חיפה עד שנפטר 

בשנת תרל”ט, ליד ציונו של 
האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.

 חותמות נכדו מרן האדמו”ר רבי 
ישראל האגער ]תרל”ו-ת”ש[, 
בנו של רבי משה מראדוביץ 
בעל ספר ויקח משה , מילא 

את מקום אביו וכיהן כאדמו”ר 
בראדוביץ. בשנת תרע”ג היגר 

לארצות הברית, והקים בית מדרש 
במנהעטן, ברחוב וול סטריט 

המפורסם. ייסד את ישיבת “תורת 
חיים”, ועורר את יהודי ארצות 

הברית לשמירת המצוות. בשנת 
תרע”ט הקים בצפת “בית יתומים” 

והחזיק אותו כלכלית. כמו כן 
הוא סייע לרבי ישראל האגער 
מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 

תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 
אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 

 מצב כללי טוב, נייר ירוק, דף 
הפורזץ ודף הראשון מנותקים, 

נקבי עש, הדבקות, לא כרוך.

פתיחה $300
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LOT# 153

COPY OF THE HOLY REBBE YAAKOV 
HAGER OF ZABLOTOW, REBBE MOSHE 
HAGER OF SERET & RADAUTZ, REBBE 

YISROEL HAGER OF RADOWITZ. 
ZOHAR CHADASH. BERDICHEW 1825. 
INSCRIPTIONS IN THEIR HOLY HANDS

עותק הרה”ק ר' יעקב האגער מזאבליטוב, ר' משה 
האגער מראדאוויץ, ר' ישראל האגער מראדוביץ. 

זהר חדש. ברדיטשוב, תקפ”ה. הגהות בכתי”ק.

Zohar Chadash. Torah secrets, 
corrections and excerpts of 
Midrashim found after the 
Zohar. wBerdichew, 1825

 The Sefer was published 
by Rabbi Yisrael Beck with 
the approbation of Rebbi 
Yisrael Rabbi of Berdi-
chew, son of Rebbi Levi 
Yitzchak of Berditchov.

 Ben Menachem, Pitchei 
Shearim p. 139. Vinograd, 
Berdichew 25: he writes 1815. 
 Rare 
 
 
   
 
 Stamp of the Holy Rebbe 
Yaakov Hager of Zablotow. 
Inscriptions that the Sefer 
belongs to The holy Rebbe 
Moshe Hager of Seret and 
Radautz, stamp of the Rebbe 
Yisroel Hager of Radowitz. 
 
   
 
 Inscriptions & Margina-
lia in their holy hands. 
 
  

 Rebbe Yaakov was born in 
1813 as the oldest son to his 
Holy Father Rebbe David of 
Zablutow & his mother Pessa 
Leah a daughter of the Holy 
Rebbe Moshe Leib of Sassow. 
  
 
 
   
 
 He married the daughter of 
the Holy Rebbe Yehudas Zvi 
Eicenstein of Rozla & after-
wards a daughter of the Holy 
Rebbe Yeshaya Schor in Jassi.

 After his fathers passing in 
1848 he took his place as 
Rebbe of Zablutow un-
til his passing in 1881.

 ‘’The second rabbi of 
Zablotow was Rebbe Yankele 
(Yakov). He was a nice looking 

man with a full beard down 
his chest. He excelled in his 
conversations with the people 
and his teaching, people 
came to him, as they did to 
his parents, for blessings, 
remedies, and even emu-
lates. His followers used to 
welcome him a few miles 
before he reached the town, 
and escorted him into town 
holding torches, running along 
side his carriage and yelling 
“The Rabbi is entering our 
town”. People came in from 
all the neighboring villages, 
and when he entered the 
Synagogue which was filled to 
capacity, they all stood up’’.

 Seforim that belonged to 
him are exceedingly rare. 
  
 
 The holy Rebbe Moshe Hager 
of Seret and Radautz [1840-
1902] author of Sefer Vayikach 
Moshe, the son of the holy 
Rebbe Rabbi Yosef Alter of 
Radautz the son of the holy 
Rebbe Rabbi Chaim of Kosov 
and the grandson of the 
holy Rebbe Moshe of Savran. 
Immigrated to Eretz Yisroel, 
lived for several years in Haifa 
and was buried in Safed. 
 

 
 Stamps of his son the Rebbe 
Yisroel Hager of Radowitz 
(1876-1940), Rebbe and Rabbi 
in Radauti, immigrated to the 
USA in 1913 and established 
his Beit Midrash in New York. 
 
 
   
 
 See also lot 150. 
 
   
 
 Fair condition, Greenish 
paper, repairs & losses to title 
page, marginal worming to 
first few pages, water stains, 
page 11 & 18 with tear with a 
little loss to text, unbound.

START PRICE $300

זהר חדש. סתרי תורה ותיקונים 
לרשב”י וקטעי מדרש הנעלם 
שנמצאו אחר הדפסת ספר 

הזהר. ברדיטשוב, תקפ”ה.

 הספר הובא לדפוס ע”י רבי 
ישראל ב”ק עם הסכמת רבי 
ישראל אב”ד ברדיטשוב בנו 

של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

 בן מנחם, פתחי שערים 
עמ’ 139. וינוגרד, ברדיטשוב 

25 כותב: תקע”ה. 
 נדיר. 

 
   
 
 

  חותמת האדמו”ר הרה”ק 
רבי יעקב האגער מזאבליטוב. 

רישומים שהספר שייך להאדמו”ר 
הרה”ק רבי משה האגער 

מראדאוויץ. חותמת האדמו”ר 
רבי ישראל האגער מראדוביץ. 

 
   
 

 הגהות ורישומים בכתי”ק 
האדמורי”ם.

  
 

 הרה”ק רבי יעקב האגער 
מזאבליטוב נולד בשנת תקע”ג 

כבכור לאביו הרה”ק רבי דוד 
מזאבליטוב )בן הרה”ק רבי 
מנחם מענדל זיע”א מח”ס 
אהבת שלום ראש שושלת 

קאסוב - ויזניץ, בן הרה”ק רבי 
יעקב קאפיל, תלמיד הבעש”ט(, 

ולאמו הרבנית הצדקנית מרת 
פעסא לאה ע”ה )בת הרה”ק 

רבי משה לייב מסאסוב זיע”א(.

 חתן הרה”ק רבי יהודא צבי 
אייכענשטיין מראזלא, ובזיוו”ש בת 

הרה”ק רבי ישעיה שור מיאס.

 עם פטירתו של אביו בשנת 
תר”ח, נתמנה לאדמו”ר בעיר 

זאבליטוב, רבי חיים מצאנז כתב 
עליו ‘בוצינא קדישא חסידא 
ופרישא’. היה פיקח מופלג, 

ובעל מופת. נהג לתת קמיעות 
ורפואות. נפ’ בשנת תרמ”א. 

 את דברי תורתו הביא לדפוס נכדו 
רבי ישראל יצחק שמחה בערגער 

מפראבוזנא, חתן בנו רבי מנחם 
מנדל בספרו עטרת יעקב וישראל 

 
 ספרים ממנו נדירים ביותר. 

 
 האדמו”ר הרה”ק רבי משה 

האגער מראדאוויץ ]ת”ר-תרס”ב[, 
בעל “ויקח משה”. בנו של 

האדמו”ר מראדאוויץ רבי יוסף 
אלטר האגער )תק”פ-תרל”ט; 
שהיה בנו השני של האדמו”ר 

רבי חיים מקוסוב וחתן בנו של 
האדמו”ר רבי משה צבי מסאווראן(. 
בשנת תרל”ג עלה אביו האדמו”ר 

לעיה”ק צפת ומינהו על מקומו 
בעיר ראדאוויץ , אך הוא מסר את 

כס האדמורו”ת לבנו רבי ישראל 
ועלה אל אביו בעיה”ק צפת. 

 

 עותק האדמ”ר רבי ישראל 
האגער ]תרל”ו-ת”ש[, בנו של רבי 

משה מראדוביץ בעל ספר ויקח 
משה , מילא את מקום אביו וכיהן 
כאדמו”ר ברדוביץ. בשנת תרע”ג 

היגר לארצות הברית, והקים 
בית מדרש במנהעטן, ברחוב וול 

סטריט המפורסם. ייסד את ישיבת 
“תורת חיים”, ועורר את יהודי 

ארצות הברית לשמירת המצוות. 
בשנת תרע”ט הקים בצפת “בית 

יתומים” והחזיק אותו כלכלית. כמו 
כן הוא סייע לרבי ישראל האגער 

מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 
תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 

אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 

 ראה גם לוט 150. 
 

   
 

 מצב בינוני, נייר ירקרק, הדבקות 
וחוסרים בשער, נקבי עש לדפים 
הראשונים בשוליים, כתמי מים, 
קרע לדף יא ודף יח עם קצת 

פגיע בטקסט, לא כרוך.

פתיחה $300
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LOT# 154

COPY OF THE HOLY REBBI SHMUEL 
SHMELKA RUBIN OF SERET & REBBE 

MOSHE HAGER OF SERET AND RADAUTZ
עותק הרה”ק רבי שמואל שמעלקא רובין מסערעט 

וגיסו הרה”ק רבי משה האגער מראדאוויץ-צפת.

Sefer Kav Hayashar, Lviv 1858. 
  
 Title page with stamps of the 
Holy Rebbi Shmuel Shmelka 
Rubin of Seret & his brother 
in law Rebbe Moshe Hag-
er of Seret and Radautz.  
   
 Inscriptions attesting 
to their ownership.  
   
  
  
 Rabbi Shmuel Shmelka was 
born around 1850 to his fath-
erthe Holy Rebbe  Yitzchak 
Rubin of Brod-known as 
Rabbi Itzikel Broder, a son 
of the Holy Rebbi Elimelech 
Rubin Rebbi in Sokolov , a 
son of the Holy Rebbi Asher 
Yeshayah Rubin , Rebbi in 
Ropshitz ,  and to his mother 
Aidil, a daughter of Maran 
Rebbi Shalom Rokeach 
-the Sar Shalom of Belz.  
  
  

 He grew up in Belz in the 
home of his grandfather the 
Sar Shalom. in his house he 
got engaged to the daughter 
of the Holy Rebbe Yosef Alter 
Hager of Radautz & Haifa. 
  
 He served as a Rebbe in Seret 
until he passed away in 1901. 
  
 Seforim of him are very rare.  
  
 The holy Rebbe Moshe Hager 
of Seret and Radautz [1840-
1902] author of Sefer Vayikach 
Moshe, the son of the holy 
Rebbe Rabbi Yosef Alter of 
Radautz the son of the holy 
Rebbe Rabbi Chaim of Kosov 
and the grandson of the 
holy Rebbe Moshe of Savran. 
Immigrated to Eretz Yisroel, 
lived for several years in Haifa 
and was buried in Safed.  
  
 Good condition, small worm-
hole to first 3 pages, original 
binding, rear cover detached.

START PRICE $300

ספר קו הישר, לבוב תרי”ח. 
  

 על השער חותמות הרה”ק 
רבי שמואל שמעלקא רובין 

מסערעט וגיסו הרה”ק רבי משה 
האגער מראדאוויץ-צפת.  

  
  

 רישומי בעלות של הני 
תרי גיסים הקדושים.  

  
 הרה”ק רבי שמואל שמעלקא 
רובין נולד בערך בשנת תר”י 
לאביו הרה”ק רבי יצחק רובין 

מברוד-המכונה רבי איציקל ברודר 
בן הרה”ק רבי אלימלך רובין 

אדמו”ר בסוקולוב בן הרה”ק רבי 
אשר ישעיה רובין מרפשיץ. ולאמו 

מרת איידיל בת מרן רבי שלום 
רוקח מבעלזא-השר שלום. 

  
 נתגדל בבית זקנו השר שלום, 

ובביתו התקייםן אירוסיו לבת 
הרה”ק רבי יוסף אלטער האגער 

מראדאוויץ. כיהן כאדמ”ר בסערעט 
עד לפטירתו בשנת תרס”א. 

  
 ילדיו: 

  
 רבי פנחס מנחם מנדל רובין 

הי”ד, מ”מ כרבה של סערעט . 
  
  

 רבי ישראל רובין מסערעט .  
  

 מרת יוכבד אשת הרב חיים 
דאכנער ראש בית דין בסערעט.  

  
 מרת מלכה אשת הרב משה 

אייכנשטיין מקאלאמייע.  
  

 מרת אשת הרב אליעזר 
בראנדוויין מבארשטין וסטניסלוב. 

  
 מרת לאה אשת אלטער ישכר 

בער סאפרין מאלטשטאט.  
  

 מרת שיינא אשת הרב 
חיים מארילעס.  

  
 אשת הרב נפתלי 

האלברשטאם מקשאנוב. 
  

 ספרים ממנו נדירים ביותר.  
  

 האדמו”ר הרה”ק רבי משה 
האגער מראדאוויץ ]ת”ר-תרס”ב[, 

בעל “ויקח משה”. בנו של 
האדמו”ר מראדאוויץ רבי יוסף 

אלטר הגר )תק”פ-תרל”ט; שהיה 
בנו השני של האדמו”ר רבי חיים 
מקוסוב וחתן בנו של האדמו”ר 

רבי משה צבי מסאווראן(. בשנת 
תרל”ג עלה אביו האדמו”ר לעיה”ק 

צפת ומינהו על מקומו בעיר 
ראדאוויץ , אך הוא מסר את 

כס האדמורו”ת לבנו רבי ישראל 
ועלה אל אביו בעיה”ק צפת.  

  
  

 מצב טוב, שלשה דפים הראשונים 
עם נקב עש קטן, כריכה מקורית, 

כריכה אחורית מנותקת.

פתיחה $300
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LOT# 155

TUR ORACH CHAIM, MEDZHIBOZH, 1818. COPY 
OF THE REBBE YISROEL HAGER OF RADOWITZ.

טור אורח חיים, מעזיבוז תקע”ח. עותק 
האדמו”ר רבי ישראל האגער מראדוביץ

Tur Orach Chaim, with 
Bach [Bayit Chadash]. 
Medzhibozh, 1818.  
  
 Approbation of Rabbi Avra-
ham Yehoshua Heshel Rabbi 
of Apta and Medzhibozh. 
  
 Stamps of the Rebbe Yisroel 
Hager of Radowitz (1876-
1940), Rebbe and Rabbi in 

Radauti, immigrated to the 
USA in 1913 and established 
his Beit Midrash in New York. 
  
  
  
  
 Very good condition, 
light water stains to mar-
gins, original binding.

START PRICE $100

טור אורח חיים, עם ב”ח ]בית 
חדש[. מעזובוז )מזיבוז(, תקע”ח  

  
 הסכמת “המדבר בצדק לאהבת 

ישראל” רבי אברהם יהושע 
העשיל אב”ד אפטא ומעזיבוז. 

  
  
  

 חותמות האדמ”ר רבי ישראל 
האגער ]תרל”ו-ת”ש[, בנו של רבי 

משה מראדוביץ בעל ספר ויקח 
משה , מילא את מקום אביו וכיהן 

כאדמו”ר בראדוביץ. בשנת תרע”ג 
היגר לארצות הברית, והקים בית 

מדרש במאנהעטן, ברחוב וול 
סטריט המפורסם. ייסד את ישיבת 

“תורת חיים”, ועורר את יהודי 
ארצות הברית לשמירת המצוות. 
בשנת תרע”ט הקים בצפת “בית 

יתומים” והחזיק אותו כלכלית. כמו 
כן הוא סייע לרבי ישראל האגער 

מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 
תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 

אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 

 מצב טוב מאוד, כתמי מים 
קלים בשוליים, כריכה מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 156

SIGNATURE & INSCRIPTIONS OF 
THE HOLY REBBE MOSHE HAGER 

OF RADAUTZ & TZFAT. YALKUT 
CHADASH RADVIL 1814-1818

חתימת וכתי”ק הרה”ק רבי משה האגער מראדוביץ-
צפת. ילקוט חדש ראדוויל תקע”ד-תקע”ח

Sefer Yalkut Chadash, a com-
pilation from the Midrashim, 
Zohar and kabbalistic works 
(arranged according to 
subject in alphabetical order) 
by Rabbi Yisrael son of Rabbi 
Binyamin of Bełżyce. Radvil 
(Radyvyliv), [1814-1818].

 
 
  Signature & inscriptions 
in the hand of the Holy 
Rebbe Moshe Hager of 
Seret, Radautz & Tzfat. 

 Published by Rebbe Yosef 
Yoska of Volochysk, with 
the approbation of his 
father, Rebbe Mordechai of 
Kremenitz (1746-1820, son 
of Rebbe Yechiel Michel, 
the Maggid of Zlotchov).

 It is interesting to note that 
two years later, in 1820, 
the siddur “Tefilla Yeshara” 
was printed in Radvil. It was 
among the first Chassid-
ic siddurim, and became 
known as “the Radvil siddur”. 
The siddur was meticulous-
ly edited, proofread and 
brought to print by Rebbe 
Mordechai of Kremenitz, under 
the supervision of Rebbe 
Avraham Yehoshua Heschel 
of Apta, the Ohev Yisrael.

 
 The final leaf contains an 
interesting essay regarding 
the serious errors found 
in the Jewish calendars 
commonly printed in Sid-
durim and Chumashim. 

 The holy Rebbe Moshe Hager 
of Seret and Radautz [1840-
1902] author of Sefer Vayikach 
Moshe, the son of the holy 
Rebbe Rabbi Yosef Alter of 
Radautz the son of the holy 
Rebbe Rabbi Chaim of Kosov 
and the grandson of the 
holy Rebbe Moshe of Savran. 
Immigrated to Eretz Yisroel, 
lived for several years in Haifa 
and was buried in Safed.

  
 
 Stamps also of his son Rebbe 
Yisrael Hager (1876-1940), 
Rebbe and Rabbi in Radau-
ti, immigrated to the USA 
in 1913 and established his 
Beit Midrash in New York.

 Greenish paper. Overall in 
good condition, title page 
detached & with tear, worm-
ing to first 2 pages, last pages 
water stained, stains, original 
binding, front cover detached.

START PRICE $200

ספר ילקוט חדש, ליקוט מדרשי 
חז”ל, הזוהר וכתבי מקובלים 
)מסודר בערכים בסדר א”ב(, 
מאת רבי ישראל ב”ר בנימין 

מבלזיץ. ראדוויל, תקע”ד-תקע”ח.

 עותק הרה”ק רבי משה 
האגער מראדוביץ-צפת ובנו 
האדמ”ר רבי ישראל האגער.

 חתימת יד קדשו 
  “ זה הספר ... .... הנני 

הצעיר דל ומסכן עני ורש .... 
הק’ משה בההצזצללה”ה”. 

רישומים רבים בכתי”ק.

 
 הספר יצא לאור ע”י רבי 

יוסף יוסקא מוואלטשיסק, עם 
הסכמת אביו האדמו”ר רבי 

מרדכי מקרעמניץ )תק”ו-תק”פ, 
בנו של רבי יחיאל מיכל “המגיד 

מזלוטשוב”(. בדף האחרון של 
הספר נדפס מאמר מעניין על 

הטעויות החמורות בלוחות השנה 
המודפסים בסידורים וחומשים. 
יש לציין כי שנתיים לאחר מכן 
בשנת תק”פ, נדפס בראדוויל 
הסידור “תפלה ישרה”, הידוע 

בשם “סידור ראדוויל” - מראשוני 
הסידורים החסידיים, סידור מדויק 

שהוגה לדפוס ע”י הרה”ק רבי 
מרדכי מקרמניץ ]אביו של המו”ל 

“ילקוט חדש”[, בהשגחת האדמו”ר 
רבי אברהם יהושע העשיל 

מאפטא בעל “אוהב ישראל”.

 האדמו”ר הרה”ק רבי משה 

האגער מראדאוויץ ]ת”ר-תרס”ב[, 
בעל “ויקח משה”. בנו של 

האדמו”ר מראדאוויץ רבי יוסף 
אלטר האגער )תק”פ-תרל”ט; 
שהיה בנו השני של האדמו”ר 

רבי חיים מקוסוב וחתן בנו של 
האדמו”ר רבי משה צבי מסאווראן(. 
בשנת תרל”ג עלה אביו האדמו”ר 

לעיה”ק צפת ומינהו על מקומו 
בעיר ראדאוויץ , אך הוא מסר את 

כס האדמורו”ת לבנו רבי ישראל 
ועלה אל אביו בעיה”ק צפת.

 חותמות בנו האדמ”ר רבי ישראל 
האגער ]תרל”ו-ת”ש[, מילא 

את מקום אביו וכיהן כאדמו”ר 
בראדאווייץ. בשנת תרע”ג היגר 

לארצות הברית, והקים בית מדרש 
במנהעטן, ברחוב וול סטריט 

המפורסם. ייסד את ישיבת “תורת 
חיים”, ועורר את יהודי ארצות 

הברית לשמירת המצוות. בשנת 
תרע”ט הקים בצפת “בית יתומים” 

והחזיק אותו כלכלית. כמו כן 
הוא סייע לרבי ישראל האגער 
מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 

תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 
אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 

  

 נייר ירקרק. מצב כללי טוב, 
השער מנותק ועם קרע, שתי 

דפים הראשונים עם נקבי עש, 
כתמי מים לדפים האחרונים, 

כתמים, כריכה מקורית, 
כריכה קדמית מנותקת.

פתיחה $200
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LOT# 157

RAV ALFAS, SLAVITA 1809. COPY OF REBBI YISRAEL 
HAGER OF RADAUTZ & HARAV YISROEL RUBIN OF SERET

רב אלפס, סלאוויטא תקס”ט. עותק הרה”ק רבי ישראל 
האגער מראדאוויץ והרב ישראל רובין מסערעט

Slavuta, at the press of 
Dov Ber Ben Yisroel & Dov 
Ber Ben Pesach, 1809. 
 

 3 Parts.

 Stamps the Rebbe Yisroel 
Hager of Radowitz (1876-
1940), Rebbe and Rabbi in 

Radauti, immigrated to the 
USA in 1913 and established 
his Beit Midrash in New York.

 
 Stamps of his cousin Harav 
Yisroel Rubin of Seret son 
of the Holy Rebbe Shmuel 
Schmelke Rubin of Seret.

START PRICE $200

הלכות רב אלפס, חלק שני, 
שלישי. ורביעי. סלאוויטא 

תקס”ט. בדפוס דוב בער בן 
ישראל ודוב בער בן פסח.

 
 חותמות האדמ”ר הרה”ק רבי 
ישראל האגער ]תרל”ו-תש”ג[, 

בנו של רבי משה מראדוביץ 
בעל ספר ויקח משה , מילא 

את מקום אביו וכיהן כאדמו”ר 
בראדוביץ. בשנת תרע”ג היגר 

לארצות הברית, והקים בית מדרש 
במנהעטן, ברחוב וול סטריט 

המפורסם. ייסד את ישיבת “תורת 
חיים”, ועורר את יהודי ארצות 

הברית לשמירת המצוות. בשנת 
תרע”ט הקים בצפת “בית יתומים” 

והחזיק אותו כלכלית. כמו כן 
הוא סייע לרבי ישראל האגער 
מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 

תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 
אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(.

 
 חותמת בן דודו הרב ישראל 
רובין מסערעט בן הרה”ק רבי 

שמואל שמעלקא מסערעט.

פתיחה $200
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LOT# 158

SEFER KARNAIM - “PARSHAT ELIEZER” COMENTARY , ZHITOMIR 
1805 - ONE OF THE FIRST BOOKS PRINTED IN ZHITOMIR

ספר קרניים, ביאור “פרשת אליעזר” – זיטאמיר תקס”ה 
– מהספרים הראשונים שנדפסו בזיטאמיר

First edition of the commen-
tary ‘Parshat Eliezer’ by Rabbi 
Ephraim Fishel of Strizev. 
  
 Overall in good condition, 
wear to corners, wormholes 
to first 2 pages, tear to 

page 2 affecting one word, 
tear with loss to page 38, 
stains, worming to last 3 
pages, tears to top margins 
of last 2 pages. Sumptu-
ous full leather binding.

START PRICE $150

ספר קרניים, קבלה, מאת רבינו 
שמשון מאוסטרופלי עם ביאור 
מסביב “פרשת אליעזר” מאת 
רבי אליעזר פישל מסטריזוב. 

  
  
 
 
 

 זיטאמיר, תקס”ה. מהדורה 
ראשונה של הביאור. 

ללא שם מדפיס.

 מהספרים הראשונים 
שנדפסו בזיטאמיר, נדיר.

 מצב כללי טוב, בלאי בפינות, 
נקבי עש לשתי דפים הראשונים, 

קרע בדף ב עם חסרון מילה 
אחת, קרע עם חסרון לדף 

לח, כתמים, נקבי עש לשלשה 
דפים אחרונים, קרעים לשוליים 

העליונים של שתי דפים האחרונים, 
כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $150
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LOT# 159

ARIZAL SIDDUR KOL YAAKOV - FIRST 
EDITION - SLAVITA, 1804 - SIDDUR 
CHASSIDIC LEADERS PRAYED FROM 
REGULARLY. COPY OF THE REBBE 

YISRAEL HAGER OF RADAUTI.
סידור האר”י “קול יעקב” - מהדורה ראשונה 
- סלאוויטא, תקס”ד - הסידור שגדולי צדיקי 

החסידות קבעו בו את תפילתם. עותק 
האדמ”ר רבי ישראל האגער מראדוביץ.

Arizal Siddur Kol Yaakov, Part 
I -weekday prayers, and Part 
II - prayers for Shabbat and 
festivals, with homilies and 
the kavanot of the Arizal, 
by the kabbalist R. Yaakov 
Koppel Lifshitz of Mezeritch. 
  
 First edition. Slavita: R. Dov 
Ber Segal and R. Dov Ber 
son of R. Pesach, 1804.  
  
 

 The Kol Yaakov siddur with 
commentaries, kavanot, laws 
and customs based on kabbal-
ah, was particularly cherished 
by foremost Chassidic leaders. 
Many of them prayed regularly 
from this siddur, retaining it 
continually on their table.

 Rabbi Asher Tzvi of Ostra, 
author of Ma’ayan Chachma 
writes in his endorsement, 
 “I heard that this siddur was 
seen by the holy giant eagle, 
the Baal Shem Tov and it 
was pleasing to his eyes…”  

 His greatest disciples affirmed 
that the holy Baal Shem Tov 
endorsed this siddur ‘with 
both hands’ and that upon 
seeing the manuscripts he 
hugged and kissed them.

 
 Rabbi Levi Yitzchak of 
Barditchev attested in his 
endorsement to Rabbi 
Yaakov Kapil’s sefer, Shaa-
rei Gan Eden, “that he was 
a trustworthy Kabbalist 
and all of his words were 
said with Divine spirit.”

 
 Rabbi Yaakov Koppel’s books 
are adapted and edited com-
pilations of the writings of the 
Remak, Rabbi Chaim Vital and 
Rabbi Yisrael Sarug, with the 

addition of his own novellae.

 
 All pages present. [6], 
156; 134, 146-153, 155-188 
leaves. 20.5 cm. Most-
ly Greenish paper. 

 There are 59 marginal nota-
tions in several antique hands.

 Overall in good condition 
Part 1: title page torn with 
text missing, first 8 pages de-
tached, stains & water stains, 
pg 17, 19, 20-21 light damage 
affecting 2 words, pg 40 & 55 
damage to a few characters.

 
 Part 2: pg 6 with taping, pg 
19 with taping to margin. pg 
24-26 heavy usage stains, 
pg 38 taping, pg 53-54 are 
slightly smaller, pg 55-58 
taping heavily affecting text, 
pg 71-73 (Passover Hagga-
dah) heavy usage stains, pg 
93 taping with small hole 
not affecting text, pg 95 tear 
affecting 2 characters, pg 95 
taping in margin, pg 125 (Rosh 
Hashana Prayers) with wax 
drippings, pg 127 with holes 
affecting 1 character, pg 130 
tear with text missing (filled 
in a antique handwriting), pg 
133-150 heavy usage stains, 
pg 177-188 water staind in 
margins, pg 186-7 a little stuck 
to one another, last page 
tears affecting text & is de-
tached, simple later binding.

 Copy of the Rebbe Yisrael 
Hager (1876-1940), Reb-
be and Rabbi in Radauti, 
immigrated to the USA in 
1913 and established his 
Beit Midrash in New York.

 
 
 There are 4 of his 
stamps in the Siddur.

START PRICE $4000

סידור האר”י “קול יעקב”, חלק 
ראשון, תפלות לימות החול, וחלק 

שני, תפלות לשבתות ומועדים, עם 
דרושים וכוונות האר”י, מאת המקובל 
רבי יעקב קאפיל ליפשיץ ממזריטש.  

  
 מהדורה ראשונה סלאוויטא, 

תקס”ד. דפוס רבי דוב בער סג”ל 
ורבי דוב בער ב”ר פסח. 

  
 סידור “קול יעקב”, עם ביאורים 

וכוונות התפילה ודינים והנהגות על 
דרך הקבלה, היה חביב מאד על 
גדולי החסידות. רבים מהם קבעו 
בסידור זה את תפילתם, והוא לא 
מש מעל שולחנם, ביניהם: המגיד 

מקוז’ניץ ]שכתב גם הגהות על הסידור 
ונדפסו בספרו רמזי ישראל[ , המגיד 
רבי מרדכי מטשרנוביל, הרה”ק רבי 

דוד שלמה אייבשיץ בעל לבושי שרד 
וערבי נחל, רבי אברהם מטשכנוב. 
חלקם אף כתבו הגהות בגליונות 

הסידור. ]ראה מקורות לכך בקובץ 
שפתי צדיקים, קובץ יג עמ’ עז-פג[.

 
 בהסכמת ר’ אשר צבי מאוסטרהא על 

הסידור נכתב: “מפי השמועה שמעתי 
שהסידור הזה ראה הנשר הגדול קדוש 
עליון מ”ו הבעש”ט נבג”מ וישר בעיניו”.

 
 המקובל רבי יעקב קאפיל ממזריטש 

הוא גם מחברו של ספר הקבלה 
“שערי גן עדן” )קוריץ, תקס”ג(. 

בשער ספרו “שערי גן עדן” נכתב 
 “כפי אשר נשמע מפי דובר צדק 

ואמת, שבהיות... הבעש”ט ז”ל 
בקהילות קודש הנ”ל הובאו ל 

 פניו... סידור התפלה אשר חיבר, 
וקרא בהם פה הקדוש הנ”ל שתים 

ושלש דלתות, וחיבקם ונישקם, ולקח 
 דברי קודש הנ”ל וישם מראשותיו... 

ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה...”. 
חכמי מזריטש כותבים שם בהסכמתם: 

“כולם יודעים שהכתבים של המחבר 
הנ”ל היה למראה עיניו של הבעש”ט 

זללה”ה, ועצר כח לדבק בזרועותיו 
הכתבים של המחבר...”. רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב כותב שם בהסכמתו על 
המחבר: “וכבר נודע ביהודא ובישראל 

גדול שמו, שהיה מקובל נאמן, 
ושכל דבריו נאמרו ברוח הקודש”.

 ספרי רבי יעקב קאפיל הם ליקוט, 
עיבוד ועריכה מחדש של כתבי 

הרמ”ק, רבי חיים ויטאל, ורבי 

ישראל סרוג, בתוספת חידושיו. 
  

 בסידור ישנם 59 הגהות 
עתיקות מכמה כותבים. 

  
 
 

 מספור דפים שלם. ]6[, קנו; 
קלד, קמו-קנג, קנה-קפח דף. 
20.5 ס”מ. ברובו ניייר ירקרק.

 כללית במצב טוב. ח”א: השער 
קרוע עם פגיעה בטקסט, שמונה 

דפים הראשונים מנותקים, כתמים 
וכתמי מים, בדף יז, יט, כ-כא פגיעות 
קלות בטקסט בשתי מילים, בדף מ 

ובדף נה פגיעה באותיות בודדות.

 ח”ב, דף ו עם הדבקה, דף יט הדבקות 
בשוליים, דף כד-כו כתמים שימוש 

קשים, דף לח הדבקות, דף נג-נד קצת 
יותר קטנים, דף נה-ח הדבקות עם 

פגיעות גדולים בטקסט , דפים עא-ג 
)הגדש”פ( כתמי שימוש קשים, דף צג 

הדבקות עם חור קטן לא בטקסט, דף 
צה קרע עם פגיעה בשתי אותיות, דף 
צט הדבקה בשוליים, דף קכה )תפלת 

ר”ה( עם טיפטופי נר חלב, דף קכז 
עם חורים עם פגיעה באות בודדה, 
דף קל עם פגיעה בטקסט )הושלם 

בכת”י עתיק(,  דף קלג-נ כתמי שימוש 
קשים, דף קעז-פח כתמי מים בשוליים, 

דף קפו-ז קצת דבוקים זה בזה, דף 
האחרון עם קרעים גם בטקסט והדף 

מנותק. כריכה פשוטה מנותקת.

 עותק האדמ”ר רבי ישראל 
האגער ]תרל”ו-ת”ש[, בנו של רבי 

משה מראדוביץ בעל ספר ויקח 
משה , מילא את מקום אביו וכיהן 
כאדמו”ר ברדוביץ. בשנת תרע”ג 
היגר לארצות הברית, והקים בית 

מדרש במנהעטן, ברחוב וול סטריט 
המפורסם. ייסד את ישיבת “תורת 

חיים”, ועורר את יהודי ארצות הברית 
לשמירת המצוות. בשנת תרע”ט 

הקים בצפת “בית יתומים” והחזיק 
אותו כלכלית. כמו כן הוא סייע לרבי 
ישראל האגער מוויזניץ בגיוס כספים 

לטובת תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 
אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 

 בסידור ישנו 4 חותמות מהאדמו”ר.

פתיחה $4000
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LOT# 160

SET SEFER HAZOHAR. PUBLISHED BY HARAV 
MOSHE SHAPIRA’S PRESS. SLAVITA, 1815.

סט ספר הזהר, סלאוויטא בדפוס 
רבי משה שפירא תקע”ה

“The famed rabbi Moreinu Har-
av Moshe Shapira, Av Beis Din 
of Slavita, wishes to publish 
Sefer HaZohar, and I bless him 
that he should use his strength 
for Torah” (approbation by 
the Ohev Yisrael of Apta).  
  
 This edition of Sefer HaZo-
har was printed in Slavita in 
two formats (large and small) 
by the prestigious Shapira 
family. The smaller edition was 
printed by the father Harav 
Moshe Shapira, son of the 
legendary Rabbi Pinchas of 
Koritz; and the larger edition 
was printed by his son Harav 
Avraham Shmuel Shapira.  
  
 Slavuta 1815. A set 4 parts 
out of five, in 3 volumes.  
  
 Part 1 Bereshit : [3]. 256, [7] 
pages. Lacking 1 page at end. 
  
 Stains & age stains, worm-

ing to first 11 pages,  
  
 Antique signature: Shlo-
mo Aaron Heilperin. 
  
 Part 2 Shmos; 269, [3] pages. 
  
 Worming to first 20 pages, 
stains & water stains, 2 last 
pages from another copy 
& with many wormholes, 
they are smaller in size & 
detached from, binding. 
  
 Lacking Vayikra part. 
  
 Part 3: Bamidbar & De-
varim. [1] 117-299, lack-
ing [1] page at end. 
  
 Overall in good condition, 
first 2 pages with light worm-
ing, light worming to page 
271-276, & to last 3 pages. 
  
  
 Simple bindings.

START PRICE $3200

ספר הזהר נדפס בסלאוויטא על 
ידי משפחת שפירא בשני פורמטים 

גדול וקטן, הקטן על ידי האב 
הרה”ק רבי משה שפירא בנו של 

הרה”ק הרבי פנחס מקוריץ והגדול 
על ידי הבן רבי אברהם שמואל 
שפירא, חלק זה הוא מהפורמט 

הקטן שנדפס על ידי האב.  
   
   

 ‘הן הרב המפורסם מהר”ר משה 
שפירא אב”ד דק”ק סלאוויטא 

רוצה להדפיס ספר הזהר, לזאת 
אמינא יישר חיליה לאורייתא’ 
– הסכמת הרה”ק בעל אוהב 

ישראל מאפטא, בראש הספר.  
   

 סלאוויטא תקע”ה. סט 
ארבעה חלקים מתוך 

חמשה, בשלשה כרכים.  
  

 ח”א בראשית: ]3[, רנו, ]7[ 
דף. חסר 1 דף בסוף. 

  
 כתמים וכתמי זמן, נקבי עש 

ב11 דפים הראשונים,  
  

 חתימות עתיקות: שלמה אהרן 

היילפערין. הק’ ברוך בע.....  
  

 חותמת עתיקה: יוסף ב”מ שואל. 
  
  

 ח”ב שמות: רסט, ]]3[ דף. 
  

 נקבי עש ב20 דפים הראשונים, 
כתמים וכתמי מים, שני דפים 
האחרונים מעותק אחר והם 

עם נקבי עש רבים, קצת יותר 
קטנים ומנותקים מהכריכה. 

  
 חותמות: הק’ מרדכי סגל. 

  
 חסר חלק ויקרא. 

  
  

  ח”ג במדבר ודברים: ]1[ 
קיז-רצט, חסר ]1[ דף בסוף. 

  
 כללית במצב טוב, 2 דפים 

הרשונים עם נקבי עש קטנים, 
נקבי עש קלים בדפים רעא-רעו, 

ובשלשה דפים האחרונים. 
  
  

 כריכות פשוטות.

פתיחה $3200
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LOT# 161

TRACTATE ROSH HASHANAH - 
SMALL FORMAT - SLAVITA, 1821

מסכת ראש השנה - בפורמט 
קטן - סלאוויטא, תקפ”א

Babylonian Talmud, Tractate 
Rosh HaShanah, with the Rashi 
and Tosafot commentaries, 
Rosh, Rambam’s commentary 
on the Mishnayot, Chiddushei 
Halachot by the Maharsha and 
R. Yeshaya Berlin’s glosses.  
  
 Slavitaת at the press of 
Rabbi Moshe Shapira 1821. 
  
  
 Small format edition (for 
travel); each leaf corresponds 
with one page of the regular 
Talmud editions. The Maharsha 
is printed in the margins. The 
name of the book and place 

of printing are printed in red.

 
 In that period, only a 
few tractates were print-
ed in small format, not a 
complete Talmud set.

 Rare! 
 
   
 
 Overall in Good-Fair con-
dition, repairs to first 4 
pages, worming & tears, 
page 85 & 88 with loss of 
a few lines of text, light 
water stains, later binding.

START PRICE $300

תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, 
עם פירוש רש”י ותוספות, רא”ש 

ופירוש המשניות להרמב”ם, 
חידושי הלכות למהרש”א 
והגהות רבי ישעיה ברלין.  

  
 סלאוויטא תקפ”א . דפוס 

רבי משה שפירא. 
  
  

 מהדורה בפורמט מוקטן )לדרכים(, 
כל שני עמודים מהווים עמוד 
אחד של מהדורות התלמוד 
הרגילות. המהרש”א נדפס 

בשולי העמודים. שם הספר 
ומקום הדפוס בדיו אדומה.

 

 בפורמט זה נדפסו באותן 
שנים מספר מסכתות בודדות 

ולא סט שלם של התלמוד.

 נדיר! 
 

   
 

 רישום “ שייך למהור”ר 
אברהם ב”מ ישכר כץ” 

 
   
 

 מצב כללי טוב-בינוני, תיקונים 
לארבעת דפים הראשונים, נקבי 
עשו קרעים, דף פה ודף פח עם 
חסרון של כמה שורות בטקסט, 

כתמי מים קלים, כריכה מאוחרת.

פתיחה $300
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LOT# 162

MISHNAYOT SEDER ZERAIM IN BEAUTIFUL EXCELLENT CONDITION, 
SLAVITA 1821 RABBI MOSHE SHAPIRO PRESS. WIDE MARGINED COPY.

משניות דפוס סלאוויטא תקפ”א חלק זרעים במצב מהודר ומפואר! 
עותק עם שוליים רחבים.

With a new approbation 
of the Holy ‘Oheiv Yisra-
el’ of Apta dated 1819 and 
the Gaon Rabbi Morde-
chai Margolis of Sataniv. 
  
 Thick good quality paper, 

excellent condition (apart 
from 2 tiny holes to first 2 pag-
es). Original leather binding 
damages & missing spine. 
  
 Wide margins, 27.1 Cm.

START PRICE $700

משניות סדר זרעים, עם פירושי 
הרע”ב והתוספות יו”ט, ותוספות 

חדשים, עם ליקוטי חידושים 
מהגאון הקדוש בעל קדושת לוי. 

  
  

 סלאוויטא, הדפסה נאה ומהודרת 
על ידי הרה”ק רבי משה שפירא 

אב”ד סלאוויטא בן הרה”ק 
רבי פנחס מקאריץ, תקפ”א.

 
 במהדורה זו נדפסה הסכמה 
חדשה מהרה”ק רבי אברהם 
יהושע העשיל האוהב ישראל 

מאפטא, ר”ח אייר תקע”ט 
ועוד כמה גדולי ישראל.

 
 חלק מהשער בדיו אדום, נייר 

עבה ואיכותי, במצב מפואר ומהודר 
)למעט איזה נקבים קטנים מאוד 

בשני דפים הראשונים(, כריכת עור 
מקורית מפורקת וחסר השדרה. 

 שוליים רחבים, 27.1 ס”מ.  

 רישומי בעלות עתיקים: הרב 
מרדכי שרייער מבראדשין )או 

בורשטין(, שמואל קלאהר, 
ישעיה יהודא ליב שמערליר.

פתיחה $700
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LOT# 163

MISHNAYOT SEDER NASHIM PRINTED BY 
HARAV MOSHE SHAPIRA. SLAVITA 1822

משניות סדר נשים דפוס הרה”ק רבי משה שפירא. סלאוויטא 
תקפ”ב. עותק האדמ”ר רבי ישראל האגער מראדוביץ

Excellent condition, 
blueish-Greenish paper, 
a few pages with light 
marginal worming. 
  
 25.6 Cm. 
  

 Stamps of the Rebbe Yisroel 
Hager of Radowitz (1876-
1940), Rebbe and Rabbi in 
Radauti, immigrated to the 
USA in 1913 and established 
his Beit Midrash in New York.

START PRICE $700

מצב מצוין, נייר כחול-ירקרק, נקבי 
עש קלים בשוליים של כמה דפים. 

  
 25.6 ס”מ. 

  
 חותמות האדמ”ר רבי ישראל 

האגער ]תרל”ו-ת”ש[, בנו של רבי 
משה מראדוביץ בעל ספר ויקח 

משה , מילא את מקום אביו וכיהן 
כאדמו”ר ברדוביץ. בשנת תרע”ג 

היגר לארצות הברית, והקים 

בית מדרש במנהעטן, ברחוב וול 
סטריט המפורסם. ייסד את ישיבת 

“תורת חיים”, ועורר את יהודי 
ארצות הברית לשמירת המצוות. 
בשנת תרע”ט הקים בצפת “בית 

יתומים” והחזיק אותו כלכלית. כמו 
כן הוא סייע לרבי ישראל האגער 

מוויזניץ בגיוס כספים לטובת 
תושבי ארץ ישראל. )ראה גם: 

אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(.

פתיחה $700
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LOT# 164

MISHNAYOS TAHAROS, SLAVITA 
1830. NICE COPY.

משניות טהרות סלאוויטא תק”ץ, עותק יפה.

Printed by in the holy 
printing press of Slavita, 
by Rabbi Moshe Shapiro.  
  
  

 Nice copy, nice margins, wa-
ter & age stains, new binding.  
  
 24.6 Cm.

START PRICE $650

משניות סדר טהרות, דפוס הרב 
משה שפירא, סלאוויטא, תק”ץ,  

  
  

 עותק יפה, שוליים יפים, כתמי 

מים וזמן, כריכה חדשה.

 
  24.6 ס”מ.

פתיחה $650
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LOT# 165

MISHNAYOT NEZIKIN WITH 
COMMENTARIES, SLAVITA 1816.

משניות סדר נזיקין - סלאוויטא, תקע”ו. ע”פ הרה”ק 
לוי יצחק מבארדיטשוב זי”ע בעל קדושת לוי

With commentary of Rab-
beinu Ovadia of Bartenura, 
Tosafot Yom Tov and new 
Tosafot, Pri Chadash, and 
chiddushim from Rabbi 
Levi Yitzhak of Berdichev. 
  
 Printed by Rabbi Moshe 
Shapira, Slavita. 1816.  
  
 96 pages, 24.8 Cm. 

  
 Good-Fair condition, Taping 
to title page, Stains, Very 
small wormhole to mar-
gin of first 40 pages, small 
wormholes to margins of 
last 50 pages, tears & taping 
to last page, unbound. 
  
 Antique Sephardic sig-
nature & inscriptions.

START PRICE $550

משנית סדר נזיקין עם פירוש 
רבינו עובדיה מברטנורא 

ותוספות יום טוב ותוספות 
חדשים, פרי חדש וחידושים 
מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
סלאוויטא תקע”ו. דפוס רבי 

משה שפירא מסלאוויטא.

 קצו דף. 24.8 ס”מ.

 מצב טוב-בינוני, הדבקה בשער, 
כתמים, נקב עש קטן מאוד ב40 

דפים הראשונים בשוליים, נקבי 
עש קטנים בשוליים ב50 דפים 

האחרונים, קרעים והדבקות 
בדף האחרון, לא כרוך.

 חתימות ורישומים 
ספרדיים עתיקים.

פתיחה $550
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LOT# 166

!SHA’AREI ZION. SLAVUTA 1824. 
LACKING COPY, VERY RARE.

שערי ציון, סלאוויטא תקפ”ד. 
עותק חסר, נדיר ביותר!

Sefer Sha’arei Zion, prayers 
and tikunim, by Rabbi Natan 
Neta Hanover. With additions 
of Tikun Seudah and Sefer 
Yetzira, Slavuta, 1824.

 Printed by Rabbi Shmuel 
Avraham Shapira, son 
of the Slavita rabbi.

 Contains Tikun Chatzot, 
Tikun HaNefesh, Tikunei 
Tefillot, Tikun HaMalkot, 
Tikun Hatarat Nedarim, 
Tikun Se’udah, Tikun Shlosha 
Mishmarot, Seder Mesirat 

Moda’a, prayer for drought 
and Seder Pidyon Nefesh.

 
 
 Missing title page, loose 
pages, repairs to first page, 
lacking pages 3-4, 5-6, worm-
ing to pages 10-28, lacking 
pages 23, 29-36, 49-60, 
worming mostly to margins 
of pages 61-81, worming to 
pages 87-97, lacking pages 
98-100, worming to pages 
101-126, lacking after page 
126 onwards, new binding.

START PRICE $180

ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, 
מרבי נתן נטע האנובר. עם 
תוספות תקון סעודה וספר 

יצירה, סלאוויטא, תקפ”ד. 
דפוס רבי שמואל אברהם 

שפירא, בן הרב מסלאוויטא. 
  

 כולל תקון חצות, תקון הנפש, 
תקוני תפלות, תקון המלקות, 

תקון התרת נדרים, תקון סעודה, 
תקון שלשה משמרות, סדר 

מסירת מודעא, תפלה לעצירת 

גשמים וסדר פדיון נפש. 
  

 עותק חסר שער, דפים מנותקים, 
הדבקות בדף הראשון בטקסט, 

חסר דף ג-ד, ה-ו, חורי עש בדפים 
י-כח, חסר דף כג, כט-לו, מט-ס, 

חורי עש בעיקר בשוליים של 
דפים סא-פא, חורי עש בדפים 
פז-צז, חסר דפים צח-ק, חורי 

עש בדפים קא-קכו, חסר אחרי 
דף קכו ואילך. כריכה חדשה.

פתיחה $180
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LOT# 167

MACHZOR L’ROSH HASHANA, YOM KIPPUR 
AND THE THREE HOLIDAYS. SLAVUTA, 1827

מחזור לראש השנה ויום כפורים ושלש 
רגלים. סלאוויטא, תקפ”ז

Prayer book for Rosh Hasha-
na, Yom Kippur and the three 
pilgrimage holidays as per 
the customs of Poland, Pihem, 
Mehrin, Lithuania and Reisen.

 Slavuta, at the press of Rabbi 
Shmuel Avraham Shapiro.1827.

  34, 37-196 leaves. 18.5 cm.

  Very Rare!

 Overall in good condi-
tion, damage to title page 
affecting text, light margin-
al tears to first few pages, 
damage to margin of last 
page affecting 2 words.

START PRICE $8000

מחזור לראש השנה ויום כפורים 
ושלש רגלים, כמנהג פולין 

פיהם ומהערין וליטא ורייסן. 
סלאוויטא, בדפוס ר’ שמואל 

אברהם שפירא. תקפ”ז. 
  

 לד, לז-קצו דף, 18.5 ס”מ. 
  

 נדיר ביותר!  
  

 מצב כללי טוב, פגם בשער עם 
חסרון בטקסט, קרעים קלים 

בשוליים של הדפים הראשונים 
, פגם בשוליים של של דף 

והאחרון עם פגיעה בשתי מילים.

פתיחה $8000
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LOT# 168

SEDER AVODAH U’MOREH DERECH, MINHAG SEFARD. SLAVUTA, 
AT THE PRESS OF RABBI SHMUEL AVRAHAM SHAPIRA, 1835-1836

סדר עבודה ומורה דרך, מנהג ספרד. סלאוויטא, בדפוס 
רבי שמואל אברהם שפירא , תקצ”ה-תקצ”ו

Siddur for the whole year in 
nusach Sephard - for week-
days, Shabbats, festivals and 
high holidays, with yotzrot 
and selichot. Includes Pirkei 
Avot with a commentary 
compiled from ancient books 
of Chassidut; and with the 
Passover Haggadah. Including 
commentaries and conduct 
in the ways of the revealed 
and the hidden [aspects of 
the Torah] by Rabbi Aharon 
son of Yechiel Michel HaLevi 
[of Michaelshok]. Two parts.

 
 Lacking copy: The com-
plete Siddur is especially 
rare, the Bibliography of 
the Hebrew Book lists this 
Siddur according to a lacking 

copy. See also Ginzei Yisrael 
- Mehlman Collection 230. 
 
   
 
 Date on second ti-
tle page is 1835.

 Part 1: Part of title page 
original & part photocopy, 
lacking page 2, page 3 orig-
inal, page 4-5 photocopy, 
page 52-53 photocopy, 
worming affecting text.

 Part 2: Title page repaired 
at top, missing third unnum-
bered page, stains, pages 
323-326 photocopy, last 
page photocopy, repaired 
worming affecting text.

START PRICE $10000

סדור לכל השנה בנוסח ספרד, 
לימות החול, לשבתות לימים 

טובים ולימים נוראים, עם יוצרות 
וסליחות. עם פרקי אבות עם 
פירוש מלוקט מספרי חסידות 
קדומים, ועם הגדה של פסח. 
כולל פירושים והנהגות בדרך 

הנגלה והנסתר מאת רבי 
אהרן ב”ר יחיאל מיכל הלוי 
]ממיכאלישוק[. שני חלקים.

 
 עותק חסר: הסידור השלם 

נדיר במיוחד, במפעל 
הביבליוגרפיה העברי נרשם על 

פי עותק חסר. ראה גם גנזי 
ישראל – אוסף מהלמן 230.

 
 

 השנה בחלק שני: תקצ”ה.

 
 חלק א: נקבי עש משוקמים 

גם בטקסט, חלק מהשער 
מקורי והשאר בצילום, דף ב 

חסר, דף ג מקורי, דף ד-ה 
בצילום, דף נב-ג בצילום, 

 חלק ב: נקבי עש משוקמים גם 
בטקסט, השער משוקם למעלה, 

כתמים, חסר דף השלישי משלשת 
דפים הלא ממוספרים, דף שכג-ו 

בצילום, דף האחרון בצילום.

פתיחה $10000
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LOT# 169

SIDUR, SLAVUTA 1836- EXTREMELY RARE
סידור, סלאוויטא תקצ”ו. נדיר ביותר

Sidur, Slavuta at the press 
of Rabbi Shmuel Avra-
ham Shapiro, 1836. 
  
 This edition is extreme-
ly rare & has never ap-
peared at public auction!  
   
 A complete copy should 
have 56, [2], 270 pages. 
  
 In the present copy the title 

page & pages 2-8 are facsim-
ile, page 8 repaired, worm-
ing to pages 13-55 mostly 
to margins, water stained 
throughout, pages 41-46 with 
heavy wear & stains, pages 
101-109 are facsimile, pages 
116-122 with marginal worm-
ing, pages 157-164 (Passover 
Hagadah) with heavy wear 
& marginal holes, stains.

START PRICE $5000

סידור, סלאוויטא בדפוס הרב 
שמואל אברהם שפירא, תקצ”ו. 

  
  

 תפלות ובקשות : ... כמנהג 
פולין, ליטא ואשכנז ופיהם 

ורייסין ומעהרין, עם פירוש קצר 
... עם תפלות ובקשות ועם 

תהלים ומעמדות ועם קינות, 
וכל המעלות שהיו בסידורים 

הקודמים. ומעלה יתירה, שכל 
התחינות שהיו בהקודמים בלי 

נקודות, כעת הדפסנו אותם עם 
נקודות. ועוד הוספנו שיר היחוד.  

  
 עם “תקוני שבת” )שיר 

השירים משולב במשניות 
מסכת שבת(, הגדה של פסח, 

פרשיות, פיוטי המערבות, 
יוצרות לשבתות מיוחדות )לא 
רק לארבע פרשיות(, סליחות 

לתעניות ולשני וחמישי ושני.  
  

 תהלים, מעמדות וקינות 
נדפסו בנפרד )כנראה עם 

שערים מיוחדים(, ואינם 
נמצאים בטופס שלפנינו. 

  
 מהדורה זו נדירה ביותר ולא 

הופיע מעולם במכירה פומבית!  
  

 טופס שלום צ”ל נו, ]2[, רע דף.  
  

 בטופס שלנו השער ודפים ב-ח 
בצילום, דף ט משוקם, דף יג-נה 

עם חורי עש בעיקר בשוליים, 
כתמי מים לאורך הספר, דף 
מא-מה עם בלאי רב וחורים, 
דף קא-קט בצילום, דף קטז-
קכב עם נקבי עש בשוליים, 

דף קנז-קסד )הגדש”פ( בלאי 
רב וחורים בשוליים, כתמים.

פתיחה $5000
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LOT# 170

SEFER HAMAGID PART 4, SLAVUTA 1834.
המגיד ח”ד, סלאוויטא תקצ”ד.

Sefer Hamagid part 4. With 
Metzudas David, Metzudas 
Tzion, & Yiddish translation.

 Slavuta at the press of Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira Press. 

Slavuta, 1834. 250ןן pages.

 Very good condition, small 
wormholes to margins of 
last 2 pages, new binding.

START PRICE $500

ספר המגיד חלק רביעי, יחזקאל, 
ותרי עשר. עם מצודת דוד, 

מצודת ציון ויידיש טייטש. 
  

 סלאוויטא, בדפוס הרב שמואל 

אברהם שפירא, תקצ”ד. ר”נ דפים. 
  

 מצב טוב מאוד, נקבי עש 
קטנים בשוליים של שני דפים 

האחרונים, כריכה חדשה.

פתיחה $500
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LOT# 171

TIKUNNEI ZOHAR PRINTED BY RABBI 
SHMUEL ABRAHAM SHAPIRA, SLAVUTA, 1836

תקוני הזהר. דפוס הרב שמואל אברהם 
שפירא, סלאוויטא תקצ”ו.

Tikunei Zohar authored 
by Rabbi Shimon Bar Yo-
chai, carefully glossed 
and proofread based on 
the Kushta edition. 
  
  
 Published in 1836 by Rabbi 
Avraham Shmuel Shapira, son 
of the Rabbi of Slavuta, both 

the title and printing location 
are emphasized in red ink.

 [2], 155 leaves. 21.8 cm

 Very good condition, profes-
sionally restored wormholes 
to margins of title, first 7 & last 
3 pages. new leather binding.

START PRICE $1600

ספר תקוני הזהר, שחבר 
התנא האלוקי ר’ שמעון בר 

יוחאי. סלאוויטא, תקצ”ו. דפוס 
רבי שמואל אברהם שפירא, 

בן הרב מסלאוויטא. 
  

 ]2[, קנה דף. שם הספר ומקום 
הדפוס בהבלטה בדיו אדום. 

  
 21.8 ס”מ. 

  
 מצב טוב מאוד. נקבי עש 

משוקמים מקצועית בשוליים של 
השער, 7 דפים הראשונים, ו3 דפים 

האחרונים, כריכת עור חדשה.

פתיחה $1600
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LOT# 172

SEFER AVODAS HAKODESH, 
SLAVUTA 1827

ספר עבודת הקודש, סלאוויטא תקפ”ז.

Sefer Avodas HaKodesh, 
Avodas Hashem and Kabbalah. 
By Rabbi Meir ben Gabai.

 Slavuta, 1827, At the Press of 
Rabbi Shmuel Avraham son 
of Rabbi Moshe Shapiro.

 
 Important Kabbalistic Sefer 
with approbations by leading 
Lithuanian rabbis who praise 
the publisher “the famed 
Chassid Rav, the son of the 
holy Moshe Shapiro Av Beis 
Din of Slavuta”. Rabbi Chaim 
Rappaport Av Beis Din of 
Ostroh, Rabbi Avraham Abele 
Rosh Av Beis Din of Vilna and 

Rabbi Shlomo Zalman of Ir 
Chadash who was a family 
member of the Gra of Vilna. 

 The title page mentions Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira as 
owner of the printing firm, yet 
the four approbations refer 
to his father Rabbi Moshe 
Shapira as the printer. 

 Overall in Good-Fair con-
dition, greenish paper, 
repairs to title page, repairs 
with loss to text to first 3 
pages, water stains, worm-
ing mostly to margins.

START PRICE $180

ספר עבודת הקודש, עניני עבודת 
ה’ וקבלה. רבי מאיר ן’ גבאי.

 סלאוויטא, בדפוס רבי 
שמואל אברהם ברבי 
משה שפירא, תקפ”ז.

 
 ספר קבלי חשוב עם הסכמות 

מגדולי ליטא המתנגדים, 
המשבחים מאוד את המו”ל 
“הרב החסיד המפורסם בנן 

של קדושים מו”ה משה שפירא 
אב”ד דק”ק סלאוויטא”. רבי חיים 

רפופורט אב”ד אוסטרה, רבי 
אברהם אבלי ראב”ד ווילנא ורבי 

שלמה זלמן מעיר חדש מבני 

משפחת אדוננו הגר”א מווילנא.

 
 בדף השער מוזכר שמו של 
רבי שמואל אברהם שפירא 
כבעליו של בית הדפוס, אך 

בארבע הסכמות הרבנים שנדפסו 
מעבר לשער מוזכר אביו רבי 
משה שפירא אב”ד סלאוויטא 

כבעליו של בית הדפוס.

 מצב כללי טוב-בינוני, נייר 
ירקרק, תיקונים בשער, תיקונים 

עם חסרון בטקסט לשלשה 
דפים הראשונים, כתמי מים, 

נקבי עש בעיקר בשוליים.

פתיחה $180
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LOT# 173

ASHLEI RAVRAVEI, PART 2, SLAVUTA 1833- SIGNATURE OF RABBI 
NAFTALI MILLER AV BEIT DIN OF GORLITZ, & OTHER SIGNATURES.

אשלי רברבי ח”ב, סלאוויטא תקצ”ג- חתימת הג' ר' 
נפתלי מיללער דומ”צ גארליץ, ועוד חתימות

Sefer Ashlei Ravravei, 
Part 2, Slavuta, 1833.  
  
  
  
 On Yoreh Deah, Hilchos 
Yein Nesech, from Siman 
123 to 403 Hilchos Aveilus.  
  
 The press of ‘Ben Harav’ 
the holy Rav Rabbi Shmuel 
Avraham Shapiro of Slavu-
ta, in the lifetime of his 
father Rabbi Moshe.  
  
 The important and pedi-
greed printery of the holy 
Tzaddikim of the Shapiro 
family was established in 
Slavuta by the holy Rav Rabbi 
Moshe Shapiro the son of 
Rabbi Pinchas of Koretz and 
was considered one of the 
most pedigreed printers, 
both because of the quality 
of its printing and because of 
the pedigree of its owners.  
  
 The printer which was closed 
due to an informing to the 
authorities was reestablished 
in Zhitomir in 1847 by the 

grandsons of the Rav of Slavu-
ta, Rabbi Chanina Lipa and 
Rabbi Yehoshua Heschil Sha-
piro and operated until 1864. 
  
  
 Seforim that were printed 
at the printeries of Slavuta 
and Zhitmoir were known 
for their special holiness 
and sanctity, their printing 
blocks being immersed in a 
Mikveh before being used. It 
is common knowledge that 
possessing a book that was 
printed in Zhitomir or Slavuta 
is a Segulah for an abundance 
of blessing and success.  
  
 Signature of Rabbi Naftali 
Miller Av Beit Din of Gorlitz. 
  
 Ownership inscriptions of 
the Gaon Rabbi Tzvi Elimel-
ech Teicher of Krakau. 
  
 Signatures: Kalman 
Eliezer Jakobowitz. 
  
 Ownership inscription: 
Samuel ... of Amstow... 1841.

START PRICE $200

ספר אשלי רברבי חלק 
שני, סלאוויטא תקצ”ג. 

  
  

 על יורה דעה הלכות יין 
נסך, החל מסימן קכ”ג, 
ועד תג הלכות אבלות.  

  
 דפוס ‘בן הרב’ הרה”ק רבי שמואל 
אברהם אבא שפירא מסלאוויטא, 

בחיי אביו הק’ רבי משה.  
  

 הדפוס החשוב והמיוחס של 
הצדיקים הקדושים לבית משפחת 

שפירא שהוקם בסלאוויטא בידי 
הרה”ק רבי משה שפירא בנו 

של ציס”ע רבי פינחס מקאריץ, 
ונחשב לאחד מבתי הדפוס 

המיוחסים והנשגבים, הן בשל 
איכות האותיות, הדפים והגיליונות 

והמלאכה המפוארת והמעולה 
שיצאה לאור מבית דפוס חשוב 

זה, הן בשל ייחוס בעליו הקדושים 
מהמשפחות המפוארות בכרם 

בית ישראל, והן בשל החשיבות 
שייחסו לו צדיקים, חסידים 

ואנשי מעשה באמרם כי גם 
אותיות העופרת והגלופות נעשו 

בטהרה ובקדושה מיוחדת.  
  

 בית הדפוס המשיך אצל בנו 
הרה”ק רבי שמואל אברהם, 

אשר גם בחיי אביו כבר הדפיס 
ספרים עם אחיו הרה”ק רבי 

פינחס שפירא. לימים נאסרו 
האחים הק’ ומאוחר יותר, אחר 

שחרורם נפתח בית הדפוס מחדש 
בידי הנכדים בעיר זיטאמיר.  

  
  חתימת הגאון רבי נפתלי 

מיללער )תר”ה-תר”ץ( היה מחסידי 
הרה”ק הרבי ר’ אליעזר מדזיקוב 

זי”ע ואחרי פטירת רבו בשנת 
תרי”ד דבק מאוד ונסע להרה”ק 

מצאנז זי”ע והיה ממקורביו 
הקרובים ומינה אותו הדברי 

חיים כדיין ומו”צ בעיר גארליץ. 
למד גם אצל הגה”ק רבי הלל 
ליכטענשטיין אב”ד קאלאמייא. 

  
 רישומי בעלות של רבי צבי 

אלימלך טייכר מקראקא נולד 
לאביו רבי יוסף משה ולאמו 

נכדת הש”ך. גר עם אביו בזאלין 
ופרעמישלא ומלימודם יחד עניני 

שונות נוצר ספרם המשותף שערי 
עזרה מאוחר יותר עבר לגור 

בקראקא בה היה מחשובי למדניה 
בגיל קשיש סובב בהונגריה 

נפטר בשנת תר”ץ. חיבר מספר 
ספרים. )מליצי אש סוף ח”ג קא(.  

  
  

 חתימות: קלמן אליעזר 
יאקאבאוויטש. 

  
 רישום בעלות: שמואל ..... 

מאמסטוב ...תר”א.

פתיחה $200
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LOT# 174

CHUMASH DVARIM, SLAVITA, 1833.
חומש דברים, סלאוויטא בדפוס הרב 

שמואל אברהם שפירא תקצ”ג.

Dvarim, with Rashi, Ba’al 
HaTurim and Siftei Cha-
chamim commentaries. 
Slavita, 1833. Printed by 
“The Rabbi’s son” Rabbi 
Shmuel Avraham Shapira. 
  
  
 176 leaves.

 19.5 cm. Bluish-greenish 

paper. Good condition, 
stains, taping to rear of title 
page margin, few worm-
holes to margins of pages 
147-153, small wormholes to 
last 2 pages. New binding.

 
 
 Signatures of the Hanfling 
family of Krakau & others.

START PRICE $900

ספר דברים, עם פירוש רש”י, 
בעל הטורים ושפתי חכמים. 

סלאוויטא, תקצ”ג. דפוס “בן הרב” 
רבי שמואל אברהם שפירא. 

  
 קעו דף.  

  
  
 

 19.5 ס”מ. נייר כחלחל-ירקרק. 
מצב טוב, הדבקה מאחורי השער 
בשוליים, כתמים, קצת נקבי עש 

בשוליים של דפים קמז-קנג, 
נקבי עש קטנים בשני דפים 

האחרונים, כריכה חדשה.

 חתימות: משה האנפלינג, 
קראקא, חיים פנחס האנפלינג, 

קראקא, שמואל האנפלינג, 
שמחה האנפלינג, יוסף פינחס 

קארמאן, ישראל גלעזער, 
ליבוש לעמבערגער, ידעל 

מאסט, הערמאן ענגלענדער.

פתיחה $900
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LOT# 175

(LITURGY) TIKKUN LEIL SHAVU’OT 
SLAVUTA (JOZEFOW) 1845

תקון ליל שבועות והושענא רבא “בהשגחת רבי 
חנינא ליפא מסלאוויטא” , יוזפאף תר”ב.

Tikkun the first night of 
Shavu’ot and Hoshana Rabba. 
Tikkun for the seventh night 
of Sukkot and the first night of 
Shavu’ot became formalized 
under the influence of the 
Kabbalah during the peri-
od of R. Isaac Luria and the 
Shelah. The liturgy includes 
sections of the Zohar, Idra 
Rabba, Bible, Mishne, Psalms 
and other supplications. This 
edition follows the order 
set forth in the Shelah. 
  
 Slavuta (Jozefow) 1845. Two 
title pages, first with red ink. 
  
 21.5 Cm. 
  
  
 
 
 

 The Shapira printing press 
was re-established in Józefów 
by members of the Shapira 
family, in place of the Slavita 
printing press, which was 
closed by government order 
in 1836. The printing press op-
erated in Józefów for a short 
period (1842-1847), during 
which only a few titles were 
published. The printers then 
relocated to Zhitomir, where 
their printing press would 
operate between 1847-1867.

 With an unrecorded extra 
Slavuta and Shapira title. 

 
 Good-very good condition, 
age stains, old taping to 
margins of 2nd title page & 
last page, new binding.

START PRICE $400

סדר תיקון ליל שבועות והושענא 
רבא... עם כל המעלות 

שהיה בתיקון שנדפס מקודם 
בסלאוויטא... נדפס ביוזעפאף 

בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא 
בהשגחת הרבני מוה’ חנינא ליפא 
שפירא מסלאוויטא בשנת תר”ב. 

  
  
 
 
 

 שני שערים, הראשון בדיו 
אדום. 21.5 ס”מ.

 
 הדפסה זו בעיר יוזעפוף, היא 

ראשיתו של הקמת הדפוס 
מחדש על ידי בני משפחת 

הרב מסלאוויטא, במקומו של 
הדפוס בסלאוויטא, שנסגר 

בפקודת השלטון בשנת תקצ”ז. 
בתקופה קצרה זו )תר”ב-תר”ז( 

נדפסו ביוזפוב מספר ספרים 
בודדים, לאחר מכן עברו 

המדפיסים לעיר זיטאמיר, 
בה הקימו את בית-דפוסם, 

שהתנהל בשנים תר”ז-תרכ”ז. 

 מצב טוב-טוב מאוד, כתמי 
זמן, הדבקות ישנות בשוליים 

של השער השני ובדף 
האחרון, כריכה חדשה.

פתיחה $400
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LOT# 176

RARE: SET MACHZORIM FOR THE HIGH HOLIDAYS 
& SHALOSH REGALIM, JÓZEFÓW - SLAVITA 1844.

נדיר: סט מחזורים לר”ה, יו”כ לשלש 
 A set Machzorim for Roshרגלים, יוזעפאף - סלאוויטא תר”ד.

Hashana & Yom Kippur & for 
Shalosh Regalim (The three 
festivals: Sukkot, Pesach, 
and Shavuot), printed by 
Chaninah Lipa Shapiro in 1844, 
prior to the establishment of 
the famed Zhitomir printing 
press, but after the closure 
of the family’s press in Slavita 
(The Slavita printing press 
was forcibly closed by the 
Russian government in 1837).

 
 Interestingly, while the 
Hebrew text on the title 
page states this edition was 
printed under the supervi-
sion of the Shapiro printers, 
a closer look at the Russian 
text reveals that the actual 
printer of this edition was 
not Shapiro himself but a 
local Józefów printer named 
Wachs. This would seem quite 
mysterious as it contradicts 
the Hebrew text, where no 
such statement is made.

 
 Upon further research we 
have concluded that this 
edition was in fact printed by 
Chaninah Lipa Shapiro, howev-
er at that time, an edict known 
as “the presses decree” was 
in place. As such, only very 
few presses throughout Russia 
were given permission to 
operate. Finally, in 1845, the 

Shapiro brothers managed to 
lease the Zhitomir press and 
subsequently gain exclu-
sive access to the printing 
permits. But prior to this - in 
1844, Chaninah Lipa arranged 
to use the well-established 
Wachs press of Józefów - 
where printing permits were 
already in place. Thus the 
discrepancy between the 
Russian and Hebrew texts.

 
 A very rare edition; not very 
many copies were pub-
lished as printing in Zhito-
mir began not long after.  

 High Holidays: 10, 9-123. 
Missing many pages at end.

 Overall in good condition, 
heavy usage, worming in 
margins, old binding. 
 
   
 
 Shalosh Regalim 
 : [2], 152 pages.

 Fair condition, tears to title 
page affecting text, damage 
to page 2 lightly affecting 
text, tear to page 5 not 
affecting text, wear to cor-
ners, water damage, stains, 
worming mainly to margins.

START PRICE $200

סט מחזורים לראש השני ויום 
כיפור, ולשלש רגלים )שלושת 

המועדים: סוכות, פסח ושבועות(, 
שנדפסה על ידי חנינא ליפא 

שפירא בשנת תר”ד, לפני 
הקמת הדפוס בזיטומיר, אך 

לאחר סגירת בית הדפוס של 
המשפחה בסלאוויטא. )בית 

הדפוס בסלאוויטא נסגר על ידי 
ממשלת רוסיה בשנת תקצ”ז(.

 
 מעניין לציין, שבעוד שהטקסט 

בלש”ק בעמוד השער מציין 
שמהדורה הזו הודפסה “בהשגחת 
חנינא ליפא שפירא”, עיון מקרוב 
בטקסט הרוסי מגלה שהמדפיס 

בפועל של מהדורה זו לא היה 
שפירא עצמו אלא מדפיס 

יוזעפאף מקומי בשם וואקס.

 
 אולם, לאחר מחקר נוסף, הגענו 

למסקנה כי מהדורה זו נדפסה 
למעשה על ידי חנינא ליפא 

שפירא, אלא באותה תקופה 
היה במקום צו המכונה “גזירת 

הדפוס”. ככזה, רק מעט מאוד בתי 
דפוס ברחבי רוסיה קיבלו אישור 

לפעול. לבסוף, בשנת תר”ה, 
הצליחו האחים שפירא לשכור את 

בית הדפוס של ז’יטומיר ולאחר 
מכן לקבל אישורי הדפוס. אבל 
לפני כן - בשנת תר”ד, קבעה 

חנינא ליפא להשתמש בדפוס 
של וואקס בעיירת יוזעפאף )לא 

רחוק מסלאוויטא( ששם כבר היו 
אישורי הדפסה. לפיכך הסתירה 

בין הטקסט הרוסי והעברי.

 מהדורה נדירה מאוד; לא 
הרבה עותקים נדפסו שכן 
ההדפסה בז’יטומיר החלה 

זמן לא רב לאחר מכן. 
 
 
  

 
 ר”ה ויו”כ: י, ט-קכג דף. 

חסר הרבה דפים. 
 

   
 

 מצב כללי טוב, בלאי רב, נקבי 
עש בשוליים, כריכה ישנה. 

 
   
 

  שלש רגלים: 
  ]2[ קנב דף.

 מצב בינוני, קרעים בשער 
וחסר טקסט, חסרון בדף ב עם 

פגיעה מועטה בטקסט, דף ה 
עם קרע בטקסט בלי חסרון, 

בלאי בפינות, נזקי מים, כתמים, 
נקבי עש בעיקר בשוליים,

פתיחה $200
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LOT# 177

MACHZOR FOR THE HIGH HOLIDAYS, 
ZHITOMIR SHAPIRO BROTHERS 1854.

מחזור לר”ה ויוה”כ , דפוס האחים 
שפירא, זיטאמיר תרי””ד

Machzor for Rosh Hashana 
and Yom Kippur - per the 
custom of Reisin and Lithuania, 
Poland, Pihem and Mehrin. 
  
 Printed by the partners 
the grandsons of the Rav 
of Slavuta Rabbi Chanina 
and Rabbi Yehoshua Heshil 
Shapiro in Zhitomir, 1854.  
  

  
 Scarce edition. 
  
 Overall in Good-Fair condi-
tion, tear to title page corner 
affecting the border & with 
small wormholes, corner 
repairs to first 10 pages, water 
stains, stains & age stains, 
damage to last page without 
loss, original leather binding.

START PRICE $400

מחזור לר”ה ויוה”כ כמנהג רייסין 
ליטא פולין פיהם ומהערין.  

  
  

 דפוס זיטאמיר של האחים 
שפירא נכדי רבי משה שפירא 
מסלאוויטא - בנו של הרה”ק 

רבי פנחס מקוריץ זיע”א. 
  

 מהדורא נדירה. 

  
 מצב כללי טוב-בינוני, קרע 
בשער עם פגיעה במסגרת 

ועם נקבי עש קטנים, עשרה 
דפים הראשונים משוקמים 
בפינה, כתמי מים, כתמים 

וכתמי זמן, נקבי עש בשוליים, 
פגיעה בטקסט בדף האחרון בלי 

חסרון, כריכת עור מקורית.

פתיחה $400
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LOT# 178

SHACHARIT FOR SHABBAT, NUSACH SEPHARAD 
- ZHITOMIR, SHAPIRO BROTHERS, 1849

תפילת שחרית לשבת, נוסח ספרד - זיטומיר 
בדפוס האחים שפירא תר”ט

Prayers for Shabbat, nusach 
Sepharad. [Morning prayers 
for Shabbat]. Zhitomir, 
1849. Printed by the Shapira 
brothers of Slavita. Print-
ed as an appendix to the 
Five Books of the Torah.

 

 On Pages 29-30 is a prayer 
for “His Majesty (Cae-
sar) Nikolai Pavlovich”.

 
 Good condition, water 
stains, small wormhole to 
last 17 pages, small tapings 
to last page, new binding

START PRICE $700

סדר תפלות לשבתות השנה, 
כמנהג ספרד. ]תפילת שחרית 

לשבת[. זיטומיר ]תר”ט[ . דפוס 
האחים שפירא מסלאוויטא. נדפס 

כנספח לחמשה חומשי תורה. 
  
  
 

 בעמ’ 29-30 תפילה 
לשלום הקיסר “ניקאליי 
פאוולאוויטש ירום הודו”.

 מצב טוב, כתמי מים, נקב עש 
קטן ל17 דפים אחרונים, הדבקות 

קטנים לדף האחרון, כריכה חדשה.

פתיחה $700
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LOT# 179

MACHZOR FOR THE THREE FESTIVALS - KORBAN 
AHARON. ZHITOMIR SHAPIRO BROTHERS, 1860

מחזור לשלש רגלים - קרבן אהרן. 
זיטומיר האחים שפירא, תרכ”א

Machzor for the three pilgrim-
age festivals, at the press of 
the partners, grandsons of 
the rabbi of Slavuta, Rabbis 
Chanina Lipa and Yehoshua 
Heschel Shapira. Zhito-
mir, 1860. Ashkenaz rite. 
  
  
 ‘’With pleasant ... commen-
taries ... Mateh Levi ... Beit 
Levi ... Ma’aseh Arag, and 
all will be called togeth-

er “Korban Aharon.” With 
illustrations of the Zodiac on 
the prayers for rain and dew. 
Some of the title page is in 
red ink. Beautiful machzor 
  
 Overall in good condition, 
large dark stain to first 2 
pages & with tears in margins, 
page 4 with taping in margin, 
stains in margins, water 
stains, repairs in margins, 
repaired tear to page 158-9.

START PRICE $400

מחזור לשלש רגלים, בדפוס 
השותפים נכדי הרב מסלאוויטא 

הרבני מו”ה חנינא ליפא נ”י והרבני 
מוהר”ר יהושע העשיל נ”י שפירא. 

. זיטאמיר, תרכ”א. נוסח אשכנז. 
  
  

 “עם פירושים נעימים... מטה לוי... 
בית לוי... מעשה ארג, ולכולם 

בשם יקרא קרבן אהרן”. ועם ציורי 
המזלות בתפילות גשם וטל. חלק 

מהשער בדיו אדום. מחזור נאה 
שנדפס בקדושה על ידי הרבנים 
למשפחת שפירא מסלאוויטא.  

  
 מצב כללי טוב, כתם כהה גדול 

בשני דפים הראשונים, ועם קרעים 
בשוליים, דף ד עם הדבקות 
בטקסט,  כתמים בשוליים, 

כתמי מים, תיקונים בשוליים, 
קרע מתוקן בדף קנח-ט.

פתיחה $400
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LOT# 180

SELICHOT, ZHITOMIR 1860.
סליחות, זיטאמיר תר”ך

Seder Selichot, following 
the rite of Lesser Poland 
and Greater Poland. 
  
 Zhitomir at the press of the 
Shapiro brothers, 1860. 
  
 Rare!  

   
 Fair condition, first 18 pag-
es & last page detached, 
lacking page 89-90, stains 
& water stains, light damp 
stains, original binding 
detached & lacking spine.

START PRICE $180

סדר סליחות כמנהג 
פולין קטן ופולין גדול.  

  
 זיטאמיר בדפוס האחים 

שפירא תר”ך. 
  

 נדיר!   
  

 מעלה מיוחדת נודעת לספרים 
שהודפסו ע”י הרב מסלאוויטא 

ונכדיו, הדפוס היה מן המשובחים 
ביותר בתקופה ההיא והספרים 

נודעו כמשובבי עין. ומלבד זאת, 
בהדפסתם נהגו ביתר קדושה 

וטהרה ואף גלופות הדפוס 
הוטבלו במקווה קודם ההדפסה. 

ידוע מצדיקים שעצם החזקת 
ספר מדפוס הרב מסלאוויטא 

מסוגלת לשפע ברכה והצלחה.  
  
  

 מצב בינוני, תיקונים והדבקות 
בשער, 18 דפים הראשונים 
ודף האחרון מנותקים, חסר 

דף פט-צ, כתמי מים וכתמים, 
כתמי עובש קלים, כריכה 

מקורית מנותקת וחסר שדרה.

פתיחה $180
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LOT# 181

RARE, NOT LISTED IN BIBLIOGRAPHIC SOURCES: SLICHOT, NUSACH 
POLAND. PRINTED BY THE SHAPIRA BROTHER, ZHITOMIR 1863

נדיר ואינו רשום ביבליוגרפית: סליחות בנוסח פולין 
- דפוס האחים שפירא זיטאמיר תרכ”ג.

Seder Slichot following the 
minhag of Lesser Poland and 
Greater Poland…printed in 
large letters, organized with 
the slichot to be said every 
day such as Erev Yom Kippur 
and Yom Kippur…printed by 
the partners, grandsons of 
the Slavita Rav, Rabbi Chanina 
Lipa, Yehoshua Heschel 
Shapira, in Zhitomir, 1863. 
 
   

 
  84 leaves

 Very Rare. This edition 
does not appear in vari-
ous bibliographic lists.  
 
   
 
 Fair condition, repairs & tear 
to title page, light worming 
mostly to margins, water 
& mold stains, unbound.

START PRICE $200

סדר סליחות כמנהג פולין קטן 
ופולין גדול... בהדפסה על אותיות 

גדולות... מסודרים שליחות 
האמורות דבר יום ביומו כגון 

שליחות של ערב יום כיפור ושל 
יום כיפור... נדפס ע”י השותפים 

נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה’ 
חנינא ליפא נ”י, והרבני מוה’ יהושע 

העשיל נ”י שפירא בזיטאמיר 
בשנת תרכ”ג לפ”ק - 1863.  

  

 פד דף. 
  

 נדיר ביותר! מהדורה זו 
אינה רשומה ברישומים 
הביבליוגרפיים השונים.  

   
 מצב בינוני, חיזוקים בשער 
ועם קרע , נקבי עש קלים 

בעיקר בשוליים,  כתמי 
מים ועובש, לא כרוך,

פתיחה $200
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LOT# 182

SEFER HAZOHAR ON THE 
TORAH, II. ZHITOMIR, 1863
ספר הזהר שמות, זיטאמיר תרכ”ג.

Part 2 Exodus- Shmot. 
  
  
 
 
 
 Printed by the Shapiro brothers grand-
sons of the Rav of Slavuta. 

 [1], 280 pages.

 
 Good condition, some staining, 11 pages, new binding.

 19.4 cm.

START PRICE $500

בדפוס האחים שפירא 
  
 
 
 

 ]1[, ר”פ דפים.

 
 מצב טוב, קצת כתמים, נקבי עש קלים בשוליים 

של 11 דפים הראשונים, כריכה חדשה.

 19.4 ס”מ.

פתיחה $500
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LOT# 183

MISHNAYOS MOED, ZHITOMIR 1860. 
ORIGINAL LEATHER BINDING.

משניות מועד, זיטאמיר תר”ך כריכת עור מקורית.

Mishnayos Seder Moed, 
Zhitomir at the press of Rabbi 
Aryeh Leib Shapira, 1860. 
  
 [2], 172 pages. 
  
 Very good condition, 2 

title pages, light old resto-
ration to first title & last few 
pages, small warmole to 
margins of first 7 pages lightly 
affecting a few characters, 
age stains, original leather 
binding. damage to spine.

START PRICE $150

משניות סדר מועד. 
זיטאמיר בדפוס הרב אריה 

ליב שפירא, תר”ך. 
  

 ]2[. קעב דף. 
  

 מצב טוב מאוד, שני שערים, תיקון 

ישן קל בשער הראשון ובשוליים 
של הדפים האחרונים, תעלת 
עש קטן ב7 דפים הראשונים 
בשוליים עם פגיעה באותיות 

בודדות, כתמי זמן, כריכת עור 
מקורית , פגיעות בשדרה.

פתיחה $150
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LOT# 184

TIKKUNEI HAZOHAR PRINTED BY THE GRANDSONS OF THE RAV OF SLAVUTA, 
ZHITOMIR 1865- APPROBATION BY REBBE AHARON OF CHERNOBYL

תיקוני הזהר, בדפוס נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תרכ”ה- 
הסכמת הרה”ק רבי אהרן מטשערנאביל

With an approbation by 
Rebbe Aharon of Chernobyl 
(mechutan of Rebbe Yehosh-
ua Heshel), in praise of the 
printers and this superior 
edition, in which mistakes 
that had crept into previous 
editions were corrected. 
The approbation concludes 
with blessings for “lengthy 
and good life, and may G-d 
shower you with goodness, 
both in material and spiri-
tual matters, with sons, life 
and plentiful sustenance “.  
  
 Seforim that were printed 
by the Rav of Slavuta and 
his grandsons were known 
for their special virtue. The 

printing press was of the 
highest quality at that time 
and its books were known as 
a welcome sight. Moreover, 
their printing was done in 
extreme purity and holiness, 
even the printing blocks being 
immersed in a Mikveh before 
being used. It is common 
knowledge by Tzaddikim 
that possessing a book that 
was printed in Zhitomir is a 
Segulah for an abundance 
of blessing and success. 
  
 Overall in good condi-
tion, water stains, first 
20 pages with stain in 
margin, later binding.

START PRICE $400

בדפוס השותפים נכדי הרב 
מסלאוויטא הרבני מהו’ חנינא 

ליפא והרבני מהו’ יהושע העשיל 
שפירא. זיטאמיר תרכ”ה. 

  
 עם הסכמתו החשובה של 

הרה”ק רבי אהרן מטשערנאביל 
המרחיב בלשונו הטהורה על 
מעלת הדפסת הספר ובגודל 

חשיבות וזכות דפוס האחים 
שפירא מסלאוויטא ויופי המלאכה 
אשר מוציאים תחת ידיהם. כולל 

תפילה מיוחדת לאומרה קודם 
לימוד קבלה מהאר”י זלה”ה. 

  
  

 
 מעלה מיוחדת נודעת לספרים 
שהודפסו ע”י הרב מסלאוויטא 

ונכדיו, הדפוס היה מן המשובחים 
ביותר בתקופה ההיא והספרים 

נודעו כמשובבי עין. ומלבד זאת, 
בהדפסתם נהגו ביתר קדושה 

וטהרה ואף גלופות הדפוס 
הוטבלו במקווה קודם ההדפסה. 

ידוע מצדיקים שעצם החזקת 
ספר מדפוס הרב מסלאוויטא 

מסוגלת לשפע ברכה והצלחה.

 מצב כללי טוב, כתמי מים, 
כתם בשוליים של 20 דפים 
הראשונים, כריכה מאוחרת.

פתיחה $400
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LOT# 185

ORACH CHAIM, ZHITOMIR, 1859
אורח חיים, בדרכי מוסר והדרכה להשר 
הגדול רבי רפאל מנורצי. זיטאמיר תרי”ט.

Sefer ‘Orach Chaim’, in the 
ways of morality and guidance 
for the great minister Rabbi 
Raphael Manorzi. Printed by 
the partners Rabbi Hanina Lipa 
and Rabbi Yehoshua Heshil 
Shapiro in Zhitomir, 1859.  
  
  
 

 A rare book! has appeared 
only once at public auction. 
 
   
 
 Good condition, taping 
to margins of title page, 
damage to text of last 
page, new binding.

START PRICE $400

אורח חיים, בדרכי מוסר והדרכה 
להשר הגדול רבי רפאל מנורצי. 
נדפס ע”י השותפים רבי חנינא 

ליפא ורבי יהושע העשיל 
שפירא בזיטאמיר תרי”ט. 

  
  
 

 ספר נדיר! הופיע רק פעם 

אחד במכירה פומבית. 
 

   
 

 מצב טוב, פגיעה בשוליים של 
דף השער, פגיעה בטקסט של 

הדף האחרון, כריכה חדשה.

 חתימות: משה קליקשטיין, תש”ה.

פתיחה $400
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LOT# 186

OR ZARU’AH. ZHITOMIR 1862. TWO PARTS
אור זרוע. זיטאמיר תרכ”ב. ב' חלקים.

Sefer Or Zaru’ah by the Gaon 
Rabbeinu Yitzchak ben Rabbi 
Moshe of Vienna. On Seder 
Zera’im, Nashim, Kodashim 
and Taharos and on Seder 
Mo’ed. Zhitomir, 1862.  
  
  
  
 Published from a manuscript 
that was found in the house of 
the philanthropist Rabbi Akiva 
Lehrn of Amsterdam, with 
correction of errors, referenc-
es and glosses. Printed by the 
grandsons of the Rav of Slavu-
ta: Chanina Lipa and Yehoshua 
Heshel Shapiro, Zhitomir, 1862.  
  
  
 Approbations by the Geonim 
and Tzaddikim: Rabbi Akiva 
Lehrn, Rabbi Yosef Shaul 

Nathansohn and Rabbi 
Mordechai Ze’ev Itina of 
Lvov, Rabbi Doberish Meisles 
Av Beis Din of Warsaw, the 
holy Rav Rabbi Yitzchak Meir 
[the author of Chidushei 
HaRim] and the Geonim 
of Lithuania and Reisin.  
  
 [1], 116; [2], 92 leaves, 37 cm.  
  
 Very good condition, 
Good quality paper, Some 
stains, Old binding. 
  
 Signature & Stamp of 
his Rabbi Yehudah Halevi 
Litsch-Rosenbaum. He 
studied under Maran the 
Ksav Sofer, he was a great 
Talmid Chacham & Parnas 
of the Tzelim community.

START PRICE $120

ספר אור זרוע לגאון תפארת 
חכמי ישראל רבינו יצחק ב”ר 
משה מווינא. על סדר זרעים, 

נשים, קדשים וטהרות ועל 
סדר מועד. זיטאמיר תרכ”ב  

  
  
 
 

 יצא לאור מתוך כתב יד שנמצא 
בבית הגביר רבי עקיבא לעהרן 

מאמשטרדם, עם תיקוני טעויות, 
מראה מקומות והגהות. דפוס 
נכדי הרב מסלאוויטא: חנינא 
ליפא ויהושע העשיל שפירא, 

זיטאמיר, תרכ”ב 1862.

 
 הסכמות גאוני עולם וצדיקי 

הדורות: הרה”ק רבי יצחק מאיר 

]בעל חידושי הרי”ם[, רבי עקיבא 
לעהרן, רבי יוסף שאול נאטהנזאהן 

ורבי מרדכי זאב איטינא מלבוב, 
רבי דובערוש מייזלס אב”ד 
וארשא,  וגאוני ליטא ורייסין.

 
 ]1[, קטז; ]2[, צב דף, 37 ס”מ.

 מצב טוב מאוד, נייר איכותי, 
קצת כתמים, כריכה ישנה.

  
 
 
 

 חתימה וחותמת הרב יהודה 
ליטש הלוי רוזנבוים. תלמיד 

מרן הכתב סופר, ת’’ח מופלג 
ופרנס הקהילה בצעהלים.

פתיחה $120
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LOT# 187

SHULCHAN ARUCH YOREH DEAH & EVEN HAEZER, POCKET 
EDITION. AMSTERDAM 1698- DEDICATION BY THE HOLY REBBE 

YISROEL SHMUEL NEUHAUS OF TOMASZOW-CHELM
שו”ע פורמט קטן. אמשטרדם שנת נח”ת, הקדשה מהרה”ק רבי ישראל שמואל נייהוז אב”ד חעלמא.

Nice, special edition, 
quality printing by Em-
manuel ben Yosef Atias.

 
 2 volumes.

 The Rayatz of Lubavitch 
(2:853) writes about the Sefer 
Shlah printed in the same 
year : “The symbol of Nachat 
points to the fact that the 
reveal of this holy book led 
to “a pleasant [nachat] spirit” 

from above, and in that year 
the Baal Shem Tov was born’’.

 Dedication By Rebbe Yisrael 
Shmuel Neuhaus (1871-1943) of 
Tomaszow-Chelm to his cous-
in Rebbe Yosef Hager. Stamps 
of the Rebbe in Russian.

 He was a son of Rebbi Aryeh 
Leib, rabbi of Tomashov.

 See Hebrew description 
for a short biagraphy.

START PRICE $150

ספר ‘שלחן ערוך’ מטור 
יורה דעה ואבן העזר. 

  
 פורמט קטן. אמשטרדם, בדפוס 

עמנואל עטיאש. תנ”ח .  
  
  

 2 כרכים. 
  

 הדפסת הספר נגמרה בשנת 
נח”ת – שנת הולדתו של הבעש”ט 

“תם ונשלם שבח לאל בוררא 
עולם שנת נח”ת לפ”’ק”.  

  
 הקדשה מהאדמ”ר לבן דודו 

הרב יוסף האגער. חותמות 
האדמו”ר ברוסית. 

  

 האדמו”ר הרה”ק רבי ישראל 
שמואל נייהויז אב”ד חעלמא נולד 
בשנת תרל”א לאביו הרה”ק רבי 

מאיר יחיאל נייהויז מטומאשוב-
חעלם. חתנו של הרה”ק רבי 
מרדכי טברסקי מלויעב. נודע 

כגדול בתורה שימש כרב ואדמו”ר 
בטומאשוב וחעלם. נספה עם כל 
יהודי חלם )כעלם( בשואה הי”ד.  

 

 חתימה עתיקה: יהודא ליבוש? 
מכפר בעזין הסמוך לחעלם. 

 חתימה: חיים יוסף ציגעלמאן.

פתיחה $150
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LOT# 188

HON ASHIR, FIRST EDITION 
AMSTERDAM 1731 - SHEET MUSIC 
WHICH INSPIRED THE CHABAD 

‘LECHATCHILAH ARIBER’ MELODY
ספר הון עשיר, דפו”ר אמשטרדם, 

תצ”א - תוי הנגינה שהיו השראה לניגון 
החב”די “לכתחילה אריבער”

Sefer Hon Ashir, commentaries 
and novellae on the Six Orders 
of Mishnah, by the kabbalist 
R. Immanuel Chai Ricchi. 
Amsterdam, 1731. First edition.

 
 The author, Rabbi Immanuel 
Chai Ricchi, author of Mishnat 
Chassidim, writes in his first 
preface to this book that 
he composed the book in 
Safed over the course of two 
years. He also describes there 
his trials and tribulations.

 
 Two poems composed by 
Rabbi Immanuel Chai Ricchi 
were printed in this book, 
including the sheet mu-

sic. According to Chabad 
tradition, this was the source 
for the melody known as 
“Lechatchila Ariber”, com-
posed by Rebbe Maharash 
of Lubavitch, and it allegedly 
originates from the Arizal.

  
 
 Overall in good condition, 
light marginal worming to first 
3 & last 10 pages not affecting 
text, small hole to page 2 not 
affecting text, closely shaved 
top margins, last 2 pages with 
tear, last page repaired affect-
ing text & with small hole.

 Sumptuous full leath-
er binding.

START PRICE $180

ספר הון עשיר, פירושים 
וחידושים על ששה סדרי 

משנה, מאת המקובל רבי 
עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, 

תצ”א, מהדורה ראשונה.

 
 המחבר המקובל רבי עמנואל 
חי ריקי, בעל “משנת חסידים”, 

מספר בהקדמתו הראשונה שאת 
הספר כתב במשך שנתיים בצפת. 

“ויהי אחרי הדברים האלה, ירד 
ירדתי באניה אל הים... ועבר בים 
צרה עלי, כי העיר ה’ רוח עועים, 
והביאני בדרך לא סלולה... וביד 
אדונים קשים סוגרתי, הלא זה 

הוא עם נבל בני ברבריאה, ויגזלו 
כל אשר לי... וזה חלקי מכל 

עמלי, זה ספר אשר הצלתיו מפי 
הארי, מבין שאר הספרים שגזלו 

ולקחו ממני, כמעט דרך נס...”. 
בדברי הסיום של הספר הוא 

כותב: “אודה ה’ מאד... שהחיינו 
וקיימנו והגענו למקו’ הזה... צפ”ת 

תוב”ב עם אשתי ובני להתיצב 
פה על התורה ועל העבודה 

בארץ הקדושה הזאת המחכימת 
פתי באוירה הזך והנקי...”.

 
 ספר זה כולל שני דפים ובהם 

שני שירים שחיבר רבי עמנואל חי 
ריקי, “מה טוב הוא ומה נעים כי 

ישבו אחים יחדיו” ו”עד יום חולין 
מעיד בנו”, עם תווי הנגינה של שני 

השירים. לפי מסורת חסידי חב”ד, 
האדמו”ר המהר”ש מליובאוויטש 

הלחין את הניגון החב”די הידוע 
בשם “לכתחילה אריבער” כאשר 

קרא בתוים אלה שלפנינו, וניגון 
זה מתכתב עם השיר המקורי 

של רבי עמנואל חי ריקי. בנוסף, 
מייחסת המסורת החב”דית את 
הניגון הזה למורשתו של האר”י, 
בהסתמך על כך שרבי עמנואל 

חי ריקי היה מגדולי המקובלים 
ומעתיקי תורת הקבלה של 

האר”י )על כך ראה בהרחבה 
מאמרו של פרופסור אדוין סרוסי, 

‘לכתחילה אריבער’: גלגולו של 
ניגון איטלקי אל מסורת חב”ד 

ואל הפייטנות המזרחית, בתוך: 
בלוג עונג שבת מאת פרופסור 

דוד אסף, 14 ספטמבר 2018(

 מצב כללי טוב, כתמים וכתמי 
מים, חורי עש קלים ל3 דפים 

הראשונים ו10 דפים האחרונים 
בשוליים בלי פגיעה בטקסט, 

דף ב עם חור קטן לא בטקסט, 
חתוך על גבול הכותרות 

העליונים, שני דפים האחרונים 
עם קרע, דף האחרון משוקם 
עם פגיעה בטקסט ועם חור 

קטן. כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $180
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LOT# 189

IGERET HAKODESH-TANYA, FIRST 
EDITION SHKLOW 1824

אגרת הקודש-תניא. דפוס ראשון שקלאוו תקע”ד

Sefer Igeret Hakodesh-Li-
kutei Amarim Tanya-Ig-
eret Hatahuva. 
  
 Shklow 1824. 
  
 First edition of Igeret 
Hakodesh & 8th edi-
tion of the Tanya. 
  
 Extremely rare! Recorded 
in the Bibliography of the 
Tanya number 8 only from 
a single copy found bin the 
Shocken Collection, has never 
appeared at public auction.  
  
 Lacking copy, present here 
are 52, 8, 28, [4] out of [2], 52, 
8. 28, [6]. So missing 2 pages 
at the beginning & 2 at end.  
   
 Mondschein Sefer Ha-
tanya pg. 60-62 number 
8 & preface pg. 25. 
  
 Most of the volume is in 

good condition, Stains, first 
page repaired affecting text, 
page 8 of Igeret Hatshuva 
repaired affecting text, old 
binding which is detached. 
  
 Bound with: 
  
 Kuntres Inyan HaHishtatchut 
- Warsaw, 1871. 
  
  
 
 Booklet on the topic of 
visiting the gravesites of 
Tzaddikim, by Rebbe Dov Ber 
Shneuri - the Mitteler Rebbe 
of Lubavitch, with a letter by 
his father the Baal HaTanya 
written after the passing 
of R. Menachem Mendel of 
Vitebsk. [Warsaw, 1871].

 
 8 Pages. Damage to 
text of last page.

START PRICE $250

ספר אגרת הקודש-לקוטי 
אמרים-אגרת התשובה. 

  
 שקלאוו, בדפוס מרדכי בן 

שמואל סג”ל הורוויץ תקע”ד. 
  

 זה דפוס ראשון של ‘אגרת 
הקודש’ ודפוס שמיני של התניא. 

  
 נדיר ביותר! נרשם בביבליוגרפיה 

ספר התניא מספר ח רק לפי 
טופס יחיד באוסף שוקן, לא 

הופיע מעולם במכירה פומבית.   
   

 בראש דף כד של אגרת 
הקודש נדפס ביעור! במקום 
ביאור. בפרק ח של התניא 

נדפס “יצה”ר של עכו”ם במקום 
יצה”ר של אומות העולם”.      

  
 עותק חסר, נמצאים פה נב, ח, 
כח, ]4[ דף וצריך להיות ]2[, נב, 

ח, כח, ]6[ דף. וא”כ חסר 2 דפים 
דפים בהחחלה ו2 דפים בסוף.    

  
 מונדשיין, ספר התניא, 

ביבליוגרפיה, עמ’ 60-62, 
ח, והמבוא עמ’ 25. 

  
 רוב הספר במצב טוב, כתמים, 

הדבקה בטקסט בדף א, הדבקה 
בטקסט בדף ח של אגרת 

התשובה, כריכה ישנה מפורקת. 
  

 כרוך עם: ספר ‘ענין 
ההשתטחות על קברי 

הצדיקים’, ווארשא תרל”ב. 
  

 ענין השתטחות על קברי 
צדיקים. מהרה”ק רבי דוב בער 

האדמו”ר האמצעי מלויבאוויטש. 
ואגרת מהבעל התניא זי”ע על 

פטירת הרה”ק רבי מנחם מענדל. 
וביאור על המכתב הנ”ל.  

  
 8 דף. דף האחרון עם 

פגיעה בטקסט.

פתיחה $250
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LOT# 190

SIDDUR HARAV (BAAL HATANYA), 
WITH COMMENTARY ACCORDING 
TO KABBALAH AND CHASSIDUT 
- TWO PARTS IN TWO VOLUMES 
- KOPUST, 1816 - FIRST EDITION 

OF MAAMAREI HASIDDUR (SIDDUR 
IM DACH). MARGINALLIA.

סידור הרב מלאדי, “עם פירוש המלות” על 
פי קבלה וחסידות – שני חלקים בשני כרכים 
– קאפוסט, תקע”ו – מהדורה ראשונה של 
מאמרי הסידור )סידור עם דא”ח(. הגהות.

Order of prayers for the whole year 
according to the Arizal Nusach”, with 
“the meaning of the words according to 
the kavanot of the Arizal”, two parts, by 
HaAdmor HaZaken, Rebbe Shneur Zal-
man of Liadi (Lyady), the Baal HaTanya. 
Kopust (Kopys): R. Yisrael Yoffe, a promi-
nent disciple of the Baal HaTanya, 1816. 
  
 First edition of Maamarei HaSid-
dur - discourses pertaining to 
the Siddur (Siddur im Dach). 
  
  
 The prayer rite in this siddur, the anthology 
of laws and the two Chassidic essays (HaKol 
Kol Yaakov and He’ara LeTikun Chatzot) were 
composed by the Baal HaTanya, and printed 
in his lifetime in several editions. This is the 
first edition containing his essays on the 
meaning of the words of the prayers accord-
ing to Kabbalistic and Chassidic teachings, 
which did not appear in preceding editions. 
These essays are based on discourses 
delivered mainly on Shabbat eves, before 
his sons and several elite disciples. The 
discourses were recorded and brought to 
print by his son Rebbe Dov Ber Shneuri, 
known as the Mitteler Rebbe of Lubavitch 
(Lyubavichi). This siddur is known amongst 
Chabad followers as Siddur im Dach (Divrei 
Elokim Chaim - words of the Living G-d). 
  
  
 Some of the discourses were recorded and 
edited by Rebbe Dov Ber in his own style, 
with the addition of explanations and expan-
sions, and some of the essays are a verbatim 
transcription of his father’s words, without 
any of his own additions, “his words as they 
are, without any additions or omissions”. In 
his foreword, R. Dov Ber describes the sys-
tem of recording his father’s discourses. He 
writes about the discourses which he edited 
and expanded upon, how he reviewed them 
time and again, to ensure they are under-
standable and accessible to all ages. Con-
versely, the discourses transcribed verbatim, 
regarding the meaning of the words of the 
prayers, from HaShamayim MeSaprim until 
VaYevarech David, were edited by the Reb-
be himself, who was delighted with them, 
as they are written concisely yet contain 

much for those who com-
prehend the allusions. 
  

 A large portion of the essays printed in the 
siddur are discourses on the Zohar said by 
the Baal HaTanya regularly on Shabbat eves. 
His son writes regarding these discourses 
that it is plainly obvious that the Rebbe 
benefitted from Divine inspiration, reveal-
ing to him the hidden realms of the Torah 
(foreword to Biurei HaZohar, Kopust, 1816). 

  

 The printer and editor, R. Yisrael Yoffe 
(1740?-1828), was a prominent disciple of 
the Baal HaTanya, who exchanged pro-
found correspondence with his teacher on 
topics of service of G-d. In his later years, 
he immigrated to Eretz Israel, settling in 
Hebron. His grandson, R. Chaim Yosef 
David Azulai (a disciple of the Tzemach 
Tzedek) described him as an eminent Torah 
scholar, a great Chassid and one of the first 
Chassidim attached to the Baal HaTanya. 
  
  
 The Baal HaTanya entrusted R. Yisra-
el Yoffe with the task of publishing one 
of the editions of the siddur, directing 
him with oral and written instructions. 
The latter acclaimed this prominent 
siddur on the title page: “Underwent 
meticulous and precise proofing”. 
  
  
 Two volumes. 
  
 Part I: [2], 104; 54 leaves. 20 Cm. 
  
 Overall in Very Good condition, worm-
ing to first 4 pages, pages 4–12 with 
lighter worming, stain to page 12, can-
dle wax drippings, worming to last 12 

pages, otherwise in very nice shape. 
  
 Part II: 68; 99 leaves. 20 Cm. 

 Overall in Very Good condition, old 
repair to title page, worming to first 2 
pages, pages 3-4 with lighter marginal 
worming, stains, candle wax drippings, 
last page with large water stain. 
  
 New leather bindings. 
  
 ‘’Siddur HaRav’’  
 
 The siddur compiled by the Alter Reb-
be, Rebbe Shneur Zalman of Liadi - the 
Baal HaTanya, was printed in his lifetime 
in several editions, in Shklow and Kopust 
(Kopys). His brother, R. Yehuda Leib (Maharil) 
of Janowitz, author of She’erit Yehuda, 
describes the work involved in arranging 
the siddur: “Apart from perfecting the text, 
to conform with the Kavanot of the Arizal, 
he also perfected the grammar”. Rebbe 
Shalom Dov Ber of Lubavitch wrote about it: 
“It is well known that he devoted 20 years 
to preparing the prayer text, producing 
a new version every year, until the twen-
tieth version came out purified, refined 
and cleansed”. The Baal HaTanya himself 
commended his siddur, “I corrected the 
siddur, making it identical to the siddur of 
Anshei Knesset HaGedola…”. According to 
traditions handed down to his descendants, 
in order to ascertain the correct version 

of the text, the Baal HaTanya studied and 
critically examined 60 (according to some 
- 32) different versions of prayer books, 
including 8 versions of the Siddur HaAri. 
  
  
 The Baal HaTanya included in his siddur 
many instructions and laws pertaining to 
the prayers. These laws often differ from 
the laws recorded in his Shulchan Aruch. 
In his siddur, he tends to rule based on 
Rishonim and Kabbalists, whilst in his 
Shulchan Aruch, he follows the opinions 
of Acharonim, predominantly that of the 
Magen Avraham. Wherever the rulings in 
the siddur are in conflict with those in his 
Shulchan Aruch, Chabad chassidim abide 
to the rulings in the siddur, since it was 
composed after the Shulchan Aruch (as his 
grandson, the Tzemach Tzedek, testifies 
in his novellae on Tractate Shabbat). 
  
 The Baal HaTanya also included in his 
siddur two Chassidic essays composed 
especially for the siddur. The first (p. 8a) 
is titled HaKol Kol Yaakov (this essay was 
reprinted in the Shklow 1806 edition of the 
Tanya, at the end of the book), and the 
second (p. 95a), He’ara LeTikun Chatzot. 
  
 As mentioned, the siddur was published 
in several editions during the lifetime of 
the Baal HaTanya. With each edition, he 
improved and further corrected the text 
and laws. However, the editions printed in 
his lifetime are not extant. Rabbi Avraham 
David Lawat relates, in his preface to Shaar 
HaKollel (Vilna, 1896), that he succeeded 
in obtaining the Shklow 1803 edition, and 
two subsequent editions printed in Kopust 
in the Baal HaTanya’s lifetime (the Shklow 
and Kopust editions mentioned by R. Lawat 
were lost with time; only one copy, lacking 
title page, was discovered in recent years). 
  
 After the Baal HaTanya’s passing in 1813, 
his siddur was printed in two volumes, in 
Kopust 1816. The prayer rite of the Kopust 
edition is mostly based on the last edition 
printed in Baal HaTanya’s lifetime, apart from 
some sections which were left accord-
ing to earlier editions, mostly in terms of 
vocalization. Since then, the siddur was 
printed in over two hundred editions.  
  
  
 Stefansky Chassidut, no. 409.  
  
  
 Copy of the Rebbe Yisrael Hager (1876-
1940), Rebbe and Rabbi in Radauti, 
immigrated to the USA in 1913 and es-
tablished his Beit Midrash in New York. 
  
 It stands to reason that he inherited this 
Holy Siddur from his illustrious forefathers.

START PRICE $40000
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סדר תפילות מכל השנה עפ”י נוסח 
האריז”ל”, עם “פירוש המלות... עפ”י 

כוונת האריז”ל”, שני חלקים, מאת 
האדמו”ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי 

בעל התניא. קאפוסט, תקע”ו.  
  

 מהדורה ראשונה של מאמרי הסידור 
)סידור עם דא”ח(. דפוס רבי ישראל יפה, 

מחשובי תלמידיו של האדמו”ר הזקן. 
  
  

 הגהות בכת”י עתיק.  
  
  
  

 נוסח התפילה שבסידור זה, וקובצי ההלכות 
שבו, וכן שני מאמרי חסידות )“הקול קול 
יעקב”, ו”הערה לתיקון חצות”(, נכתבו על 
ידי האדמו”ר הזקן, ונדפסו בחייו במספר 

מהדורות. במהדורה שלפנינו נדפסו לראשונה 
מאמריו בפירוש מילות התפלה על פי קבלה 
וחסידות, שלא הופיעו במהדורות שקדמו לה. 
מאמרים אלו נאמרו רובם בליל שבת, לפני 

בניו וכמה מבחירי תלמידיו, ונכתבו והובאו 
לדפוס ע”י בנו רבי דובער שניאוריו ]שניער[, 
המכונה “האדמו”ר האמצעי” מליובאוויטש. 

סידור זה מכונה אצל חסידי חב”ד בשם 
“סידור עם דא”ח” ]דברי אלוקים חיים[. 

  
  

 חלק מהמאמרים נכתבו ונערכו ע”י רבי 
דובער בסגנונו בתוספת הסברים והרחבות, 
וחלק מהמאמרים נכתבו כלשונו המדויקת 

של אביו, ללא תוספות משלו, “דברים כהוויתן 
בלי תוספת ומגרעת”. בהקדמתו מפרט רבי 
דובער על צורת הכתיבה של מאמרי אביו. 
הוא כותב על המאמרים שערך והרחיב: “...

לא היה דבר וחצי דבר, שלא חזרנו עליו כמה 
פעמים בעיון ועומק היותר אפשרי, ובפרט 
להביאו בכתב ולשון מדברת שיהיה מובן 

לגדולים וקטנים, ובפנים מסבירות ומאירות 
לכל עיני רואה...”; ואילו על המאמרים 

שבאו כלשון אמירתם כותב: “קונטרסים... 
בפירוש המלות בתפלה מהשמים מספרים 

וכו’, עד ויברך דוד, שאאמו”ר נ”ע הגיהם 
בכבודו ובעצמו, והוטבו בעיניו מאד )בהיותם 

דברים כהוויתן בלי תוספת ומגרעת( 
ומועטים הם מחזיקים המרובים למבינים”. 

  
  

 חלק גדול מהמאמרים שנדפסו בסידור הם 
מאמרים על הזהר שנאמרו על ידי הרב בעל 

התניא בקביעות בליל שבת. על מאמרים 
אלו כותב בנו: “אשר נראה בעליל לכל עיני 

ישראל, אשר רוח הקודש הופיע עליו בהגלות 
נגלות אורו בסתרי סודות ורזין דאורייתא” 
)הקדמה לביאורי הזהר, קאפוסט, תקע”ו(. 

  
  

 בשער החלק הראשון נדפס: “סדר תפילות 
מכל השנה, עפ”י נוסח האריז”ל... כפי אשר 

נדפס מקודם, בתוספת הגהה מדויקת 
בדקדוק היטב, ובתוספות מרובה דבר 

חדש אשר לא היה מעולם, פירוש המלות 
על פסוקי דזמרה, משוכלל ומיוסד עפ”י 
כוונת האריז”ל... וכוונת ק]ריאת[ ש]מע[ 

בכללה, ועניני התפלה בכלל, וענין ציצית 
ותפילין ובר]כת[ המז]ון[ ומילה וחתונה...”. 

  
  

 בשער החלק השני נדפס: “...
פירוש המלות מהשמי]ם[ מספרים 
עד נשמת... וכוונת המקו]ה[, ועניני 
שבת... ר]אש[ ח]ודש[... מועדים...”. 

  
  

 המדפיס והמגיה רבי ישראל יפה 
)ת”ק?-תקפ”ח(, מחשובי תלמידיו של 

האדמו”ר הזקן. התכתב עם רבו בענייני 
עבודת ה’ בעמקות גדולה. בערוב ימיו 
עלה לארץ ישראל והתיישב בחברון. 

נכדו רבי חיים יוסף דוד אזולאי )מתלמידי 
ה”צמח צדק”( כתב עליו: “אדם גדול 

בתורה, חסיד גדול, מהחסידים הראשונים 
המקורבים של אדמו”ר בעל התניא”. 

  
  
  

 האדמו”ר הזקן מסר את אחת ממהדורות 
הסידור להדפסה בידי רבי ישראל יפה, עם 

הוראות בעל פה ובכתב. אחיו של האדמו”ר 
הזקן, מהרי”ל מיאנוביץ, בעל “שארית 

יהודה”, כתב אליו בעניין הדפסת הסידור: 
“...אתו החכמה והמדע, והוא שמע בעצמו 
מכבוד רבינו נ”ע כמה דברים, וגם יש בידו 
חבילות חבילות הגהות מכתיבת יד קדש 

אשר כתב אליו”. מתוך כך מובנת החשיבות 
של נוסח הסידור במהדורה שלפנינו, שעל 

אודותיה כתב רבי ישראל יפה בשער: 
“בתוספת הגהה מדויקת בדקדוק היטב”. 

  
  
  

 שני כרכים.  

   
 חלק ראשון: ]2[, קד; נד דף. 20 ס”מ. 

  
 מצב כללי טוב מאוד, ארבעה דפים 

הראשונים עם נקבי עש, דף ד-יב עם נקבי 
עש יותר קלים, כתם בדף יב, כתמי מים 

קלים, נטפי שעוה מנר, 12 דפים האחרונים 
עם נקבי עש, מלבד זה במצב טוב מאוד. 

  
 חלק שני: סח; צט דף. 20 ס”מ.  

  
  

 מצב כללי טוב מאוד, תיקון ישן בשער, 2 
דפים הראשונים עם נקבי עש, דף ג-ד גם 

נקבי עש יותר קלים בשוליים, שלשה דפים 
האחרונים עם נקבי עש קלים, כתמים, נטפי 
שעוה מנר , דף האחרון עם כתם מים גדול.  

  
  

 כריכות עור חדשות. 
  

 “סידור הרב”  
  
  

 סידור תפלה בעריכתו של האדמו”ר הזקן 
רבי שניאור זלמן מלאדי נדפס לראשונה 

כבר בחייו במספר מהדורות, בשקלוב 
ובקאפוסט. אחיו של האדמו”ר הזקן, רבי 

יהודה ליב )מהרי”ל( מיאנאוויטש בעל 
“שארית יהודה”, כותב אודות עריכת הסידור: 

“כי מלבד שבירר וליבן הנוסח עפ”י כוונה 
הרצויה להאר”י ז”ל, עוד זאת דרש במשפט 

המלות להעמיד עפ”י דקדוק אמת”. האדמו”ר 
הרש”ב מליובאוויטש כותב על כך: “כידוע 

אשר כ’ שנה עסק בהנוסח, ובכל שנה היה 
מסדר נוסח אחר, עד הפעם העשרים יצא 

מזוכך ומבורר ומנוקה”. האדמו”ר הזקן עצמו 
התבטא על סידורו: “הסידור הגהתי כסידור 
של אנשי כנסת הגדולה...”. על פי מסורות 

שקבלו צאצאיו האדמו”רים, סידורו נערך ע”פ 
“ששים סדורים מנוסחאות שונות” )מסורת 

אחרת אומרת: “ל”ב נוסחאות”(, שעמדו 
לנגד עיניו, מהן שמונה נוסחאות של סידורי 

האר”י. את נוסח סידורו ערך על בסיס “נוסח 
הספרדי פורטוגאזים”, בשילוב רוב שינויי 
הנוסחאות מהאר”י, חוץ מאותם מקומות 

בהם חולק האר”י על “הפוסקים הנמשכים 
אחר הגמרא”. מסידורי האר”י שנדפסו בימיו 

העדיף את סידור רבי שבתי, תלמיד הבעש”ט 
)קוריץ, תקנ”ד(. בענייני דקדוק סמך על סידור 
רבי שבתי סופר מפרעמסלא )לובלין, שפ”ח(. 

בנוסף להשקעה בדקדוק ובניקוד, השקיע 

בפיסוק בין מילים ומשפטים, בנקודה או 
בנקודתיים )באחד ממאמריו משנת תקס”ו 

מבאר ע”פ הקבלה טעמו של פיסוק המופיע 
בסידורו, שלא כמקובל בשאר סידורים: 

“ולכך גם בסידור הנדפס הרי נקוד ב’ נקודות 
להפסיק בין זה המאמר לנהללך...”(. 

  
  

 בנוסף לנוסח התפלה הכניס האדמו”ר הזקן 
אל סידורו פסקי הלכה רבים, בהם חטיבות 
ופרקים שלמים: הלכות ציצית ותפלין, “סדר 

הכנסת שבת”, “הלכתא רבתא לשבתא”, 
“סדר נטילת ידים לסעודה”, “סדר ברכת 
הנהנין”. בהלכות אלו פוסק פעמים רבות 

באופן שונה ממה שפסק בשלחן ערוך שלו. 
בסידורו נוטה להכריע ע”פ הראשונים או 

המקובלים, בעוד שבשלחן ערוך נוטה לפסוק 
כדעות האחרונים, ובראשם ה”מגן אברהם”. 
אחד השינויים המפורסמים בסידורו, בו חזר 
ממה שפסק בשלחן ערוך שלו, נוגע לזמן 
השקיעה: בשלחן ערוך הכריע לאחר את 

זמנה כדעת רבינו תם, ואילו בסידורו )ב”סדר 
הכנסת שבת”( הכריע להקדימה כדעת 

הגאונים. במקום שפסקי הסידור סותרים את 
פסקיו בשלחן ערוך, נהגו חסידי חב”ד לנהוג 

כפסקי הסידור, משום שאת “הסידור כתב זמן 
רב אחר השו”ע” )כעדות נכדו בעל ה”צמח 

צדק” בחידושיו על מסכת שבת, פרק ז, סוף 
ד”ה “תוספת”, וכן ראה בשו”ת “דברי נחמיה”, 
אורח חיים, סימן כא(, וזוהי משנתו האחרונה. 

  
  

 נוסף על הנוסח וההלכות, הכניס המחבר 
לסידורו שני מאמרי חסידות שכתבם 

במיוחד לסידור. הראשון הוא מאמרו “הקול 
קול יעקב” )את מאמרו זה הדפיס שוב 

בתניא מהדורת שקלוב תקס”ו, בסוף 
הספר(, והשני הוא “הערה לתיקון חצות”. 

  
  

 כאמור, הדפיס האדמו”ר הזקן את סידורו 
בחייו במספר מהדורות, כשכל מהדורה 

יוצאת משוכללת מקודמתה בהוספות 
ותיקונים בנוסח ובהלכות. בכמה מקומות 

בחיבוריו ובכתביו הוא מפנה לסידורו. ואולם, 
המהדורות שנדפסו בחייו לא שרדו עד 

לימינו. הרב אברהם דוד לאוואוט מספר 
בהקדמתו לספרו “שער הכולל” )ווילנא, 

תרנ”ו(, שהצליח להשיג את מהדורת שקלוב 
תקס”ג, ועוד שתי מהדורות נוספות שנדפסו 

אחריה בקאפוסט בחיי האדמו”ר הזקן 
)מהדורות שקלוב וקאפוסט שהיו למראה 

הרב לאוואוט, לא ידועות כיום, מלבד 
עותק אחד ללא שער שנתגלה בשנים 

האחרונות. ראה קובץ בית אהרן וישראל, 
גליון קפו, עמ’ קלג-קמד; היכל הבעש”ט, 

גליון לז, עמ’ עז-צב; גליון מ, עמ’ קג-קיז(.  
  

 לאחר הסתלקות האדמו”ר הזקן בשנת 
תקע”ג, נדפס סידורו בשני כרכים, בקאפוסט 

תקע”ו. נוסח התפילה שבמהדורת 
קאפוסט, ברובו הגדול הוא ע”פ המהדורה 

האחרונה שנדפסה בחיי האדמו”ר הזקן, 
למעט חלקים שנשארו ע”פ המהדורות 

הקודמות לה, בעיקר בענייני ניקוד. 
  
  

 במהדורת קאפוסט תקע”ו, לצד נוסח 
התפלה, נדפסו לראשונה מאמרי האדמו”ר 
הזקן שנאמרו בפירוש מילות התפלה ע”פ 

קבלה וחסידות. מאז ועד לימינו נדפס 
הסידור בלמעלה ממאתיים מהדורות 

)מיעוטן עם המאמרים על הסידור(. מספר 
חבורים ומחקרים נכתבו על סידור זה, 

הראשונים שבהם הם: “שער הכולל” מאת 
רבי אברהם דוד לאוואוט אב”ד ניקולייב, 

ו”פסקי הסידור” מאת רבי חיים נאה. 
  
  

 )מקורות: קבצי “בית אהרן וישראל”, 
גליון קפו, עמ’ קלג-קמד; גליון קפח, עמ’ 

קמז-קס; גליון קצב, עמ’ קסב-קסד(.  
  
  
  
  
  

 סטפנסקי חסידות, מס’ 409. 
  

 עותק האדמ”ר רבי ישראל האגער ]תרל”ו-
ת”ש[, בנו של רבי משה מראדוביץ בעל 
ספר ויקח משה , מילא את מקום אביו 

וכיהן כאדמו”ר ברדוביץ. בשנת תרע”ג היגר 
לארצות הברית, והקים בית מדרש במנהעטן, 
ברחוב וול סטריט המפורסם. ייסד את ישיבת 
“תורת חיים”, ועורר את יהודי ארצות הברית 

לשמירת המצוות. בשנת תרע”ט הקים 
בצפת “בית יתומים” והחזיק אותו כלכלית. 

כמו כן הוא סייע לרבי ישראל האגער מוויזניץ 
בגיוס כספים לטובת תושבי ארץ ישראל. 

)ראה גם: אנציקלופדיה לחסידות ב, תקמא(. 
  

 מסתבר שהוא ירש את הסידור הקדוש 
מאבותיו הקדושים למעלה בקודש.

פתיחה $40000
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LOT# 191

TORAT CHAIM, 2 PARTS, BY THE ADMOR RABBI 
DOV BEER (THE MITTELER REBBE). FIRST 

EDITION OF THE 2ND PART. WARSAW 1886.
'תורת חיים' חב”ד ב”ח. ווארשא תרכ”ו- מהדורה ראשונה של חלק ב'.

Sefer Torat Chaim, 
maamarim from the Mit-
teler Rebbe, based on 
short Maamarim from the 
Admor HaZaken. 2 Parts

 
 The first: Bereishit to Chayei 
Sarah. Second edition. 

 Second Part: Tol-

dos to Vayechi, 
 First edition. 
 
   
 
 Published by Rabbi Men-
achem Nachum, son of the 
Mitteler Rebbe. Each section 
has a separate title page and 
there is a general title page 
printed partly in red ink.

START PRICE $100

ספר ‘תורת חיים’ ב”ח, ביאורים 
ודרושים על סדר פרשיות חומש 

בראשית מאת האדמו”ר הזקן 
רבי שניאור זלמן מלאדי. 

  
  

 ווארשא, תרכ”ו. יצא לאור 
ע”י רבי מנחם נחום בנו 
של האדמו”ר האמצעי. 

 
 ב’ חלקים בכרך אחד, שער 
נפרד לכל חלק, ושער נוסף 

לח”א חלקו בדיו אדום.

 מצב כללי טוב מאוד, כתמי 
זמן, כריכה מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 192

(CHABAD) SHULCHAN ARUCH HARAV, ZHITOMIR 1848- HALACHOT CHOSHEN 
MISHPAT, ZHITOMIR 1847- SHU”T ZHITOMIR 1847. EXCELLENT CONDITION!

שו”ע הרב ח”ד, זיטומיר תר”ח-הלכות מחשן משפט, זיטאמיר 
תר”ז- שו”ת זיטאמיר תר”ז. מצב מצויין!

Volume containing: 
  
 1. Shulchan Aruch Harav, 
Zhitomir at the press of the 
3 Shapiro brothers 1848. 
  
 Two title pages, 140 
pages. Interesting print-
ers device at end. 
  
 2. Shulchan Aruch Harav, the 
Halachot of Choshen Mish-
pat, Zhitomir at the press of 
the 3 Shapiro brothers 1847. 

  
 38 pages. 
  
 3. Shu”t of the Baal Hatan-
ya,  Zhitomir at the press of 
the 3 Shapiro brothers 1847. 
  
 44 pages, 1 page erra-
ta which is very rare. 
  
 22 cm. Excellent as new 
condition, printed on white 
clean paper, new binding.

START PRICE $300

כרך המכיל: 
  

 1 . שו”ע הרב יו”ד ח”ד. 
זיטאמיר בדפוס שלשת 

האחים שפירא תר”ח. 
  

 שני שערים, קמ דף. 
קישוט מעניין בסופו. 

  
 2 . שו”ע הרב מהלכות 

הצריכות מלוקטות מטור 
חשן משפט, זיטאמיר בדפוס 

האחים שפירא תר”ז. 
  

 לח דף. 
  

 3 . שאלות ותשובות האדמו”ר 
הזקן, זיטאמיר בדפוס 
האחים שפירא תר”ז. 

  
 מד דף, 1 דף לוח הטעות 

שהוא נדיר ביותר. 
  

 22 ס”מ. מצב מצויין כחדש ממש 
על נייר לבן נקי, כריכה חדשה. 

  
 חותמת: מרדכי ליסצינסקי

פתיחה $300
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LOT# 193

SIDDUR CHABAD, NUSACH HAARI, 
WARSAW, 1886. EXCELLENT CONDITION!

“סדר התפלה” סידור האר”י – חב”ד. 
ווארשא תרמ”ו. מצב מצויין!

Seder HaTefillah al pi Nu-
sach HeAr”i z”l ... Marana 
V’Rabana Shneur Zalman 
brought to to print by 
Shmaryahu son of Rabbi 
Levi Yitzchak Shneersohn. 
  
 Printed here for the first 
time are 3 letters by the 
Alter & Mittler Rebbes. 
  
 Two Parts. Warsaw, 1886. 
  
  
  
  
 Part one: [8], [1], 2-3, 

4-237 pages.

 Part 2; 237, [1]] pages.

 Condition almost as it 
left the printer. 26 Cm.

 Small holes to title & last 
pages of part 2 caused 
by a attempt erase a old 
owners stamp. Original 
gold-stamped binding.

 Hasidur Number 50, Possi-
bly not in Lubavitch Library 
as it was cataloged from 
the copy in the JNUL.

START PRICE $250

סידור “סדר התפלה”. לפי נוס”ח 
האר”י – חב”ד. לרבי שניאור 

זלמן זי”ע. ווארשא, תרמ”ו

 י”ל ע”י הרב שמריהו שניאורסאהן. 
בדפוס ר’ נתן שריפטגיססער. 

 עם הוספה של 3 מכתבים “דבר 
חדש אשר לא היה לעולמים”, על 
עניני עבודת התפילה מרבי שלמה 
זלמן ומבנו האדמו”ר האמצעי זי”ע. 

 שני כרכים:

 חלק ראשון ]8[, ]א[ 
ב-ג, ד-רלז דף עמ’,

  חלק שני רלז, ]1[ דף. 

  

 מצב כחדש כמו שיצא 
מבית הדפוס. 26 ס”מ. 

 
   
 

 חורים קטנים בשער ובדף 
האחרון של חלק שני מחמת 
ניסיון למחות חותמת בעלות. 

כריכה מקורית עם הטבעות זהב.

 
 הסידור מספר נ, אולי אין 
בספריית חב”ד כי נרשם 

רק לפי עותק בסיה”ל.

פתיחה $250
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LOT# 194

LIKUTEI AMARIM TANYA, VILNA, 1937 - 
COPY OF THE CHOIZER REB YOEL KAHN, 

WITH HIS HANDWRITTEN GLOSSES COPIED 
FROM THE TZEMACH TZEDEK’S GLOSSES

ספר התניא, ווילנה תרצ”ז – עותק של 
ה”חוזר” ר' יואל כהן – עם העתקת הגהות 

הצ”צ על התניא בכתב ידו של ר' יואל.

. 
  
 See Hebrew description for full 
details of this extraordinary copy.

START PRICE $300

ספר ליקוטי אמרים – תניא, מאת 
רבי שניאור זלמן מלאדי - האדמו”ר 

הזקן. הוצאת בית מסחר הספרים 
“שניאור”, זלמן שמאטקין, ווראשא. דפוס 

“ראם”, ווילנה, תרצ”ז. שני שערים. 
  
  

 דפוס צילום של מהדורת וילנה 
תר”ס - מהדורת האדמו”ר הרש”ב.

 
 עותק שקיבל ה”חוזר” ר’ יואל כהן לרגל 

בר המצווה שלו, בשנת תש”ג. רישום על 
גבי פתקה המוצמדת לעמוד מול השער 

הראשון: “]מת[נה להבר מצוה מר יואל 
כהן, מאת צבי זאב לויט, בן אברהם-דב 
הלוי, רמת-גן, ט”ז שבט תש”ג”. חתימות 

בשער הראשון )ובעמוד שמולו(: “יואל ב”ר 
רפאל”; “יואל כהן ]...[ רפאל נחמן כהן”.

 
 בשולי העמודים רישום הגהות ומראי 
מקומות רבים, כתובים בכתב ידו של 

ה”חוזר” ר’ יואל כהן, אשר העתיקם מתוך 
הקונטרס “קיצורים והערות לספר לקוטי 
אמרים” מאת ה”צמח צדק” )הקונטרס, 
שמכיל אוסף קיצורים, הערות והגהות 

על התניא, מלוקטים מתוך כתבי הצ”צ, 
נדפס לראשונה בשנת תש”ח, בעריכת 
הרבי מליובאוויטש. בשולי העמודים של 

ספר התניא שלפנינו, העתיק ר’ יואל 
את חלק ההגהות שבקונטרס, עמ’ לה-
מא, וכן מספר הערות וציונים מהמו”ל, 

שהופיעו בסוף הקונטרס, עמ’ קמ ואילך(.

 
 רישום מאת ר’ יואל בשער הראשון: 

“כל הסימנים כאן בתניא בגליונות 
הוא מאדמו”ר הצ”צ זי”ע, מקיצורים 

והערות לתניא” )רישומים דומים בעמוד 
מעבר לשער הראשון ועל גבי מדבקת 

נייר המוצמדת לכריכה הקדמית(.

 
 רישום הספירות )במבנה ימין 
שמאל ואמצע( בצדה הפנימי 

של הכריכה הקדמית.

 
 רבי יואל כהן )תר”ץ - תשפ”א(, 

החוזר הראשי של הרבי והמשפיע 
הראשי של ישיבת תומכי תמימים 

ליובאוויטש המרכזית – 770. בשנת 
תש”י נסע רבי יואל לארה”ב במטרה 
להסתופף בצילו של אדמו”ר הריי”ץ, 
אך עם הגיעו לאמריקה התבשר על 
הסתלקותו של הריי”ץ זמן מה קודם 

לכן. רבי יואל נשאר ב-770, ועם עלותו 
של הרבי לכס נשיאות חב”ד דבק בו 

ועמד על משמרתו כחוזר הראשי בכל 
ההתוועדויות והשיחות אותם מסר הרבי.

 לרבים מאנ”ש זכורה עמידתו של רבי 
יואל בביטול וריכוז מול פני קודשו של 

הרבי בהתוועדויות הארוכות שארכו 
לעיתים כשבע שעות רצופות, ואת 
מראה החזרה בפאתי ה”זאל” מיד 

לאחר ההתוועדות. רבי יואל לא עזב 
את משמרתו בבחינת “לא ימיש 

מתוך האוהל” ומראשית נשיאותו של 
הרבי לא יצא מתחומי ארה”ב, עד 

לאחר שנת תשנ”ב, אז החל לנסוע 
במטרת להפיץ את מעיינות החסידות 
ברחבי העולם. היה חביב עד מאד על 

כל עולם החסידות ובני עליה ואנשי 
מעשה נהרו באלפיהם להתוועדויות 

אותן היה עורך בארה”ק. נלב”ע ביום 
ו’ אב תשפ”א ונטמן בבית החיים 

מונטיפיורי סמוך ונראה לאוהל הרבי.

 
 ]1[, קסג דף, 18 ס”מ בקירוב. מצב 

בינוני. כתמים, בהם כתמים כהים, ובלאי. 
קרעים, קרעים חסרים ונקבי תילוע, עם 

פגיעות בטקסט. דף הבטנה הקדמי 
)עליו פתקת ההקדשה לבר מצוה( ודף 

מח מנותקים. מספר דפים )בהם השער 
הראשון( רופפים ומנותקים חלקית. 

הדבקות נייר לחיזוק בשוליים של שני 
השערים. כריכה מקורית, בלויה ופגומה, 
עם נקבי תילוע. קרעים ופגמים בשדרה.

 
 ראה: י’ מונדשיין, ספר התניא, 

ביבליוגרפיה, עמ’ 116, לה.

פתיחה $300
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LOT# 195

VOLUME OF MANUSCRIPT & PRINTED 
CHASSIDUS & CHABAD. SIGNATURES 
OF RABBI MEIR SHOLOM BLIZINSKY.
כרך כת”י ודפים מודפסים מתורת החסידות 
וחב”ד. חתימות הרב מאיר שלום בליז'ינסקי

Volume of various interest-
ing Chassidus & Chabad 
Chassidus material. Partly 
in manuscript (aprox 23 
sides) & partly in Litho-
graph (aprox 130 sides). 
  
 Signatures of the Mash-
pia Rabbi Meir Sholom 

Blizinsky of Otwock. 
  
  
 
 See Hebrew descrip-
tion for his biography.

 21 Cm.

START PRICE $500

כרך עם כתבים שונים ומעניינים 
מתורת החסידות וחסידות 

חב”ד. חלקו בכת”י )בערך 23 
עמודים כתובים( וחלקו בדפוס 

ליטוגרפיה )בערך 130 עמודים(. 
  

 חתימות הרב מאיר שלום 
בליז’ינסקי, היה מנהל ישיבת 

חב”ד באוטבוצק, ומשפיע קהילת 
חב”ד ברמת גן שקירב צעירים 

רבים לחסידות חב”ד באמצעות 
שיעורים שמסר בספר התניא.  

 נולד בשנת תרס”ז בורשה 
שבפולין לאביו הרב יעקב שלמה 

בלז’ינסקי. כאשר למד בישיבה 
בורשה, התוודע לספר התניא 

והחל ללמוד בו. ראשי הישיבה 
בה למד אסרו על הלימוד בספר 

התניא, ובעקבות כך, הוקמה עבור 
הבחורים שרצו בכל זאת ללמוד 

ישיבת תומכי תמימים ורשה. 
לאחר נישואיו עם מרת שרה 

גר באוטווצק, שם הקים ישיבה 
חב”דית שלא התקיימה זמן רב.

 לאחר עלייתו לארץ ישראל 
התיישב בתחילה בבני ברק ולאחר 

זמן קצר עבר לרמת גן. שם היה 
לאחד מראשי חב”ד, משפיע בבית 
הכנסת החבד”י ברמת יצחק, מגיד 
שיעור לחסידות ומראשי המדברים 

בהתוועדויות. הידע העצום שלו, 
הדיבור הישיר שלו, וההתמדה 

במסירת השיעורים, הביאה אותו 
להצלחה חסרת תקדים בהיקפה, 
כאשר מאות למדו אצלו חסידות, 

ומהם עשרות נהיו לחסידי חב”ד.

 בין המפורסמים שהתקרבו על 
ידו: הרב יגאל פיזם, הרב יאיר 

כלב, הרב זמרוני זעליג ציק 
הסופרים - יצחק דמיאל ואביגדור 

המאירי.והאדמו”ר מבישטינא

 הרב בליז’ינסקי נפטר 
בל’ שבט תש”נ.

 
 בשנת תש”ע יצא לאור 

הספר ‘רבים השיב ליהדות 
וחסידות’ הסוקר את פעולותיו 
ותולדות חייו, בעריכת הסופר 

החסידי שניאור זלמן ברגר.

 
 21 ס”מ.

פתיחה $500
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LOT# 196

MANUSCRIPT OF CHABAD CHASIDUS OF 
THE TZEMACH TZEDEK. UNPUBLISHED.

כרך כת”י חב”ד מתורת הצמח 
צדק. שלא נדפס עדיין.

24 sides.

START PRICE $300 24 עמודים.

פתיחה $300
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LOT# 197

SELECTION OF CHABAD SEFORIM 
PRINTED IN SHANGHAI.

מקבץ ספרי חב”ד שנדפסו בשנגהאי

1. Sheerit HaPlita: Derech Chaim by the Mitteler Reb-
be. Published by the Rebbe. Shanghai 1947. 
  
  
 Derech Chaim and Tochechat Mussar HaSechel, mus-
sar from Rabbi Dov Beer, the Mitteler Rebbe. Third 
edition, facsimile of the Zhitomir 1863 edition.

 
 This edition was published by the Rebbe upon the order 
of the Rayatz, for the help and support of the Chabad ref-
ugees who had reached Shanghai during the Shoah. 
 
 orat Chaim, section on Bereishit. Rabbi Dov Beer, 
the Mittler Rebbe of Chabad. Shanghai 1946.

 2. Sefer Torat Chaim, first section on Genesis, by the Mit-
tler Rebbe, published by the Rebbe (the back of the title 
page states that he published it on the orders of his fa-
ther-in-law the Rayatz). This edition is a facsimile of the 
Warsaw 1866 edition, printed by Kehat in Shanghai. 

 3. Section 2: Toldos to Vayechi.

START PRICE $100

1. ספר דרך חיים ותוכחת מוסר השכל, דברי כיבושין ומוסר, מאת 
רבי דוב בער - האדמו”ר האמצעי מלויבאוויטש נבג”מ, הוצאה 
שלישית - פוטוגרפיה מדפוס זיטאמיר תרכ”ג - שנחאי תש”ז. 

  
  

 מהדורה זו יצא לאור ע”י הרבי בהוראתו של אדמו”ר הריי”צ, כעזרה 
וסיוע לחסידי חב”ד אשר גלו לשנחאי בתקופת מלחמת העולם השניה.  

  
 2. ספר תורת חיים חלק ראשון - בראשית, מאת רבי דוב בער 

האדמו”ר האמצעי, יצא לאור ע”י הרבי אשר בא במספר שורות מעבר 
דף השער, בהוראת חותנו האדמו”ר הריי”צ. הוצאה זו הינה פוטוגרפיא 

מהוצאת ווארשה תרכ”ו - נדפס ע”י סניף קה”ת בשנחאי תש”ז. 
  

  . 
 3. חלק ב’ תולדות - ויחי.

פתיחה $100
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LOT# 198

SIDDUR TORAH OHR (CHABAD) PRINTED 
IN SHANGHAI DURING WORLD WAR II.

סידור 'תורה אור' חב”ד . שנחאי, תש”ו.

One of the most sought-after editions of the Siddur Torah Ohr.

 
 Printed in Shanghai during World War II in 1946.

 
 Kehot was established by the Rebbe in 1942. Many Se-
forim and Siddurim were printed in Shanghai due 
to the low cost of printing and the important need 
for the Chassidim in Shanghai at the time. 
 

  
 
 Hassidur number 253.

 
 Rare, appeared only twice at public auction. 
 
   
 
 Very good condition, title page with light 
staining, original binding repaired.

START PRICE $300

סידור ‘תורה אור’ תפלות ישראל על פי נוסח האר”י ז”ל. 
  
 

 חב”ד. שנחאי. תש”ו.

 
 סידור זה אינו מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד – רוזנפלד.

 
 נדיר, הופיע רק פעמיים במכירה פומבית. 

 הסידור מספר 253. 

 מצב טוב מאוד, כתמים קלים בשער, כריכה מקורית משוקמת.

פתיחה $300
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LOT# 199

SIDDUR TEHILLAT HASHEM. NEW YORK, 1945. 
THE FIRST EDITION PRINTED ON AMERICAN SOIL!

סדור תהלת ה' - חב”ד. ניו יורק, תש”ה. המהדורה 
הראשונה שנדפסה על אדמת אמריקה!

Siddur Tehillat Hashem per the text by the Ar”i z”l. 
Each and every prayer is brought in its entirety. Siddur 

with the Chaba”d text, with laws and customs from Rabbi 
Shneur Zalman of Liadi’s Shulchan Aruch. Brooklyn, 1945. 
  
  
 
 
 
 This is the first edition of the siddur that was printed in the 
United States. Short overview on the last pages describ-
ing Merkos L’Inyonei Chinuch, under the leadership of the 
Admo”r Rebbi Yosef Yitzchak of Lubavitch and Rebbi Me-
nachem Mendel Schneerson, chairman of Va’ad HaPoel.

 190, [2] leafs.

START PRICE $200

סדור תהלת ה’ על פי נוסח האר”י ז”ל. כל תפלה ותפלה באה 
על מקומה בשלמות. סידור נוסח חב”ד, עם דינים והנהגות מתוך 

שולחן ערוך של רבי שניאור זלמן מלאדי. ברוקלין, תש”ה. 
  
  
 

 לפנינו המהדורה הראשונה של הסידור שנדפסה 
בארצות הברית. בעמודים האחרונים, סקירה קצרה של 

‘מרכז לענייני חנוך’ בנשיאות האדמו”ר רבי יוסף יצחק 
מליובאוויטש, והרב מנחם שניאורסון יו”ר ועד הפועל.

 קץ, ]2[ דף,

פתיחה $200
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LOT# 200

EARLY VERSION FOR THE FAMOUS RAYATZ SLOGAN ‘’CHAZAKA LETAMULAH 
SHEINO CHOZERES REIKOM’’- LETTER OF THE RAYATZ, OTWOCK 1937

מקור מוקדם לדברי הריי”ץ המפורסמים “חזקה לתעמולה שאינה 
חוזרת ריקם” מכתב מהריי”ץ, אטוואצק תרצ”ז.

Important letter by the Rayatz to a Rabbi in Vienna urging 
him to do more for Taharat Hamishpacha (Family Purity). 
  
 In Hayom Yom 12th of Tishrei the source of his famous 
‘slogan’ is given as a letter from the 5th of Teves 1938, 
here we have a early version written 29 Iyar 1937!  
  
 See Hebrew description for the exact quote. 
  
 The Raytz continues with his Holy father the Rash-
ab’s words about the obligation of Rabbis to work on 
this cause & finishes with blessings for healthy kids. 
  
 Otwock, 29 Iyar 1937. Filing holes.

START PRICE $800

מכתב חשוב מהרבי הריי”ץ לזרז רב בווין 
לפעול למען טהרת המשפחה בעיר. 

  
 “וברית כרותה לעבודה ותעמולה ביגיעה עצומה שאינה חוזרת ריקם”  

   
 בהיום יום י”ב תשרי מובא המקור ל’סלוגן’ המפורסם ממכתב הריי”ץ 
מיום ה’ טבת תרח”ץ, לפנינו נוסח מעט שונה מיום כ”ט אייר תרצ”ז!  

   
 בהמשך הריי”ץ מביא את דברי אביו הרש”ב אודות חיוב 

הרבנים לעסוק בנושא ומסיים עם ברכות לזרע של קיימא. 
  

 אוטוואצק, כ”ט אייר תרצ”ז. חורי תיוק.

פתיחה $800
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LOT# 201

LETTER BY THE REBBE ABOUT A SHIDDUCH 
WITH ADDITIONS IN HIS HOLY HAND. 1963

מכתב מהרבי אדות התלבטות בשידוך 
עם תוספת מילה בכתי”ק. תשכ”ג

The Rebbe writes not to travel to another country & the 
wedding should take place as soon as possible. 
  
 The Rebbe adds words in his holy hands in two places.

START PRICE $400

 .
  

 מעורר לא לנסוע למדינה אחרת ולא לאחר זמן 
הנישואין. תוספת בכתי”ק בשתי מקומות.

פתיחה $400
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LOT# 202

“MAAMAR BARUCH SHE’ASA NISSIM” 
WITH DOLLAR BILL FOR CHARITY 

RECEIVED FROM THE HOLY HANDS 
LUBAVITCHER REBBE - YUD SHEVAT 1991

“מאמר ברוך שעשה נסים” בצרוף דולר לצדקה שהתקבלו 
מידיו הקדושים של הרבי מליובאוויטש – יו”ד שבט תשנ”א.

“Maamar Baruch She’asa Nissim” (1904) 
Dollar bill for charity distributed by Reb-
be Menachem Mendel Schneerson, the 
Lubavitcher Rebbe. Brooklyn, New York: 
Kehot Publication Society, 1991. “For-
ty years of the Rebbe’s leadership”.  
 Inscription on title page and on Dol-
lar bill: “From the hand of the Rebbe”.  
  
  
  
  
 The Maamar “Baruch She’asa Nissim” was 
delivered by the Rebbe Rashab on 19th Kislev 
1903, during a gathering (hitvaadut) which 
took place at the Tomchei Temimim yeshiva in 
Lubavitch, and was recorded in writing by his 
son Rebbe Rayatz, with the addition of the lat-
ter’s explanations. The essay was first printed 
in this booklet, directly from the manuscript of 
the Rayatz, in honor of Yud Shevat - the yahr-
zeit of Rebbe Rayatz and the day the mantle of 
leadership was placed on the shoulders of the 
Lubavitcher Rebbe. The booklets were distrib-
uted by the Rebbe with a Dollar bill for charity.

START PRICE $200

מאמר ברוך שעשה נסים )תרס”ד( 
בצרוף שני דולר לצדקה שניתנו מאת 

האדמו”ר רבי מנחם מענדל שניאורסון, 
הרבי מליובאוויטש. הוצאת קה”ת, ברוקלין 

ני-יורק, תשנ”א ]1991[. “ארבעים שנה 
לנשיאות כ”ק אדמו”ר שליט”א”.

 רישום בדף השער: “מיד כ”ק אדמו”ר 
שליט”א”; רישום בשולי הדולר : 

“מיד כ”ק אדמו”ר שליט”א”.

 
 המאמר “ברוך שעשה ניסים” נאמר על ידי 
האדמו”ר הרש”ב בליל יום ג’, אור לכ’ כסלו 
תרס”ד, במהלך התוועדות שנערכה בישיבת 

תומכי תמימים בליובאוויטש, ונרשם על ידי בנו 
האדמו”ר הריי”ץ, בתוספת ביאוריו. המאמר 

נדפס לראשונה בחוברת שלפנינו, מגוף כתב 
יד קדשו של הריי”ץ, לרגל יום יו”ד שבט - יום 

הסתלקות-הילולא של האדמו”ר הריי”ץ ויום 
קבלת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש – 
וחולק על ידי הרבי בצירוף דולר לצדקה.

 מעמד החלוקה: 
 

   
 
 

 בקובץ לחיזוק ההתקשרות – כט )עמ’ 
47-48( מסופר על מעמד חלוקת הקונטרס 

שלפנינו במוצאי יום חמישי, אור ליו”ד 
שבט תשנ”א: “לעת ערב שב כ”ק אדמו”ר 

מהאוהל ]ציון חמיו הריי”ץ[. הביהכנ”ס היה 
מלא וגדוש, והצפיפות הורגשה במיוחד 

סמוך ל’עמוד’ של הש”ץ, שהרי כ”ק אדמו”ר 
עתיד לעבור לפני התיבה בתפילת ערבית. 
גם החלקים האחרים של ביהכנ”ס, ובכלל 
זה המבואות והמעברים היו מלאים בהמוני 

חסידים. זאת, גם מפני שהשמועה על 
דבר חלוקת המאמר – עשתה לה כנפיים 

ונודעה בכל השכונה, וגם ברחבי העיר.

 
 תפילת מנחה התפלל כ”ק אדמו”ר במקומו 

הרגיל, ולערבי ניגש אל עמוד התפילה... 
הקהל העצום השתתק והכל השתדלו 
להטות אוזן לתפילה בנעימה הקדושה 

המיוחדת במינה. אחרי התפילה, אמר כ”ק 

אדמו”ר את המשניות והקדישים כנהוג, 
ואחר כל היתה הכרזה ‘רשמית’ על חלוקת 

המאמר. הגבאי הכריז על חלוקת המאמרים 
ע”י כ”ק בעוד דקות ספורות וכי החלוקה 
תתקיים למעלה סמוך לחדרו הק’ באותו 

מקום בו נערכת חלוקת השטרות לצדקה 
מדי יום ראשון. כ”ק אדמו”ר נכנס לחדרו, 

וכעבור דקות ספורות החלה החלוקה.

 
 תוכן הקונטרס: מאמר כ”ק אדמו”ר 

מוהרש”ב נ”ע על הברכה ‘ברוך שעשה 
ניסים’ שנאמר בשנת תרס”ד, על הכריכה 

המרהיבה נדפס התאריך: ‘יו”ד שבט 
ה’תשנ”א’. תוכן המאמר הוא ביאור רחב 

על המשמעות הפנימית של נושא הניסים 
והוא מבאר באריכות את ההבדל בין גילוי 

האלוקות בניסים שמעל לטבע וניסים 
במלובשים בטבע, ובתוך הדברים מבוארים 

עוד נושאים יסודיים בחסידות ומאמרי 
חז”ל שונים מוארים באור החסידות...

 
 שעות רצופות עמד כ”ק אדמו”ר על רגליו 

הק’ נתן לכאו”א את המאמר ובו שטרות 
הצדקה. למרות הקור העז ששרר בחוץ באותן 
שעות, זרם הקהל ללא הרף, מכל רחבי העיר, 

ואיש לא נרתע מלהביא גם עוללים רכים.

 
 החלוקה התקיימה, כאמור, במקום בו ניתנים 

השטרות בכל יום ראשון, ובינתיים התנהלו 
בביהמ”ד הגדול מנהגי היום. אחד התמימים 
חזר לפני הציבור חלק מ’המשך באתי לגני 
תש”י’, הציבור למד משניות, ואט אט נוצרו 

חבורות לומדים במאמר החדש. בחלוף הזמן, 
התקבצו החבורות יחד להתוועדות חסידית 

בראשות זקני החסידים והמשפיעים...

 
 החלוקה נמשכה כשלש וחצי שעות ובסיומה 

לקח הרבי ארבעה מאמרים ופנה לחזור 
לחדרו”. לפני כניסתו לגעה”ת ]גן עדן התחתון 

- מסדרון המוביל לחדרו של הרבי ב-770, 
המכונה בפי החסידים “גן עדן התחתון”[, הבחין 

כ”ק אדמו”ר בדף נייר המונח על הרצפה, א’ 
הרים את הדף והרבי שאלו אם לא כתוב עליו 

כלום, וכשנענה בשלילה, נכנס לחדרו הק’”.

פתיחה $200
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LOT# 203

“KUNTRES MAAMARIM 5682”, WITH 
ONE-DOLLAR BILL FOR CHARITY 

RECEIVED FROM THE LUBAVITCHER 
REBBE - YUD SHEVAT 1992

“קונטרס מאמרים תרפ”ב” בצרוף 
דולר לצדקה שהתקבלו מאת הרבי 

מליובאוויטש – יו”ד שבט תשנ”ב

Kuntres Maamarim 5682”, 
with one-dollar bill for 
charity, distributed by 
Rebbe Menachem Mendel 
Schneerson, the Lubavitcher 
Rebbe. Brooklyn, New York: 
Kehot Publication Society, 
1992. “Marking 90 years to 
the birth of the Rebbe”.  
  
 Inscription on title page 
and on the bill: “From the 
hand of the Rebbe”. 
  
  

 The Lubavitch Rebbe instruct-
ed to print the booklet in 
honor of the yahrzeit of his fa-
ther-in-law, the Rebbe Rayatz 
on Yud Shevat. It includes 
three Chassidic maamarim 
delivered by the Rayatz in 
1921, which were recorded 
in writing. The kuntres opens 
with a printed portrait of the 
Rebbe Rayatz. On the eve of 
Yud Shevat 1992, the Rebbe 
distributed this booklet with 
two one-dollar bills for charity. 
One of the dollars is missing.

START PRICE $300

קונטרס מאמרים תרפ”ב, בצרוף 
דולר לצדקה, שניתנו מאת 

האדמו”ר רבי מנחם מענדל 
שניאורסון, הרבי מליובאוויטש. 
הוצאת קה”ת, ברוקלין ני-יורק, 
תשנ”ב ]1992[. “שנת הצדי”ק 

לכ”ק אדמו”ר שליט”א”. 
  
  

 רישום בדף השער: “מיד 
כ”ק אדמו”ר שליט”א”; רישום 

בשולי שני השטרות: “מיד 
כ”ק אדמו”ר שליט”א”.

 
 הקונטרס נדפס בהוראת הרבי 

מליובאוויטש לרגל יום ההסתלקות 
של חמיו האדמו”ר הריי”ץ ביום 

יו”ד שבט, וכולל שלושה מאמרי 
חסידות שאמר הריי”ץ בראשית 

שנת תרפ”ב ונמצאו בכתב 
יד. בפתח הקונטרס נדפסה 
“תמונת תואר פני הוד כ”ק 

אדמו”ר מהוריי”צ זצוקללה”ה 
נבג”מ זי”ע”, ובסופו פקסימיליות 
מכת”י המעתיק ו”ראשי פרקים 

מתולדותיו” של הריי”ץ. בליל 
יו”ד שבט תשנ”ב חילק הרבי 

את הקונטרס שלפנינו בצירוף 
שני דולר לצדקה. לפנינו 

הקונטרס, עם אחד מהדולרים.

 מעמד החלוקה:

 בקובץ לחיזוק ההתקשרות – 
כט )עמ’ 66-68( מתואר מעמד 

חלוקת הקונטרס שלפנינו שנערך 
בליל יו”ד שבט תשנ”ב: “לפני 
הצהריים נודע שכ”ק אדמו”ר 

שליט”א יחלק הערב קונטרס. 
תכונה מיוחדת ניכרה בקהל 

לקראת האירוע, הן בקרב 
האורחים הרבים שהגיעו – בהם 

שלוחים רבים ותלמידי התמימים 
שהגיעו מרחבי העולם, והן בקרב 
המקומיים. גם הרבה מהתמימים 
בישיבות הסמוכות מיהרו להגיע 
בעוד מועד, לאחר שנודע להם 
על חלוקת הקונטרס הלילה... 

 
 תפילת מעריב התקיימה בזמנה. 
770 היה מלא וגדוש מפה לפה... 

בסיום התפילה... פנה הרבי 
וניגש לשולחן החלוקה... טרם 
התחיל לחלק, פתח בשיחה 
קצרה... מיד לאחר מכן החל 

הרבי בחלוקת הקונטרס.

 הקונטרס נקרא “קונטרס 
מאמרים תרפ”ב” – וכולל שלושה 
מאמרים מראשית שנת תרפ”ב 

שנמצאו לאחרונה בכתב יד.

  
 

 בעת החלוקה ענה על בקשות 
ברכה של אחדים: ‘אמן’, ‘הצלחה 

רבה’, ‘ברכה והצלחה’, ‘רפו”ש’ 
וכיו”ב... החלוקה הסתיימה בעשר-

וחצי, לאחר יותר משלש שעות 
של חלוקה, בהם חילק כ”ק 

אדמו”ר שליט”א כ-7000 חוברות. 
  
 

 מאוחר יותר התקיימה התוועדות-
ענק ברוב פאר לרגל יו”ד שבט... 

ל-770 התכנס קהל רב של 
אנ”ש והתמימים, וכמובן אורחים 

שי’ שהגיעו לקראת י’ שבט. 
ההתוועדות התקיימה בביהכ”נ, 
שם הסבו כולם לצד שולחנות 

עמוסים בכל טוב... ההתוועדות 
נפתחה בלימוד קטע מהקונטרס 
שזה-עתה זכינו לקבל מידו הק’ 

של כ”ק אדמו”ר שליט”א”.

פתיחה $300
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LOT# 204

VERY RARE LETTER BY THE HOLY REBBE AARON 
LEIB GOTTESMAN-HELLER OF LASHKOVITZ. 1872

מכתב נדיר ביותר מהאדמו”ר הרה”ק ר' אהרן 
ארי' גוטסמאן-העליר מלאשקאוויץ. תרל”ב.

A long letter to one of his confidants in Tzfat. 
  
 Lashkowitz (Ulashkivtsi) 1872. 
  
 3 sides, Approx. 80 lines in his Holy hand & his signature. 
  
 Fair condition, wear & tears, two of his stamps are stuck on. 
  
 Born Circa 1830-1895. 
  
 He was known as a very Holy man & a Dybbuk 
chaser. There was a story in the Forwards (a Yid-
dish newspaper in New York) on April 10th, 1958 
pg. 6 about him, written by Chana Gottesfeld. 
  
 Please see Hebrew description for a short biography. 
  
 Extremely rare! Only one more manuscript of 
his is known to be in existence today.

START PRICE $600

מכתב ארוך לאחד מאנשי שלומו בצפת. ענייני כספים ועניינים שונים. 
  

 לאשקאוויץ תרל”ב.  
  

 3 עמודים, כ80 שורות בכתי”ק וחתימתו. 
  

 מצב בינוני, בלאי וקרעים, 2 מדבקות שלו בלועזית. 
  

 הרה”ק רבי אהרן ארי’ גוטסמאן-העליר מלאשקאוויץ בן 
הרה”ק ר’ יוסף יוסקא מלאשקאוויץ )חתן הרה”ק ר’ מאיר 

מפרעמישלאן זי”ע( בן הרה”ק ר’ שמשון מאוזריאן בן הרה”ק 
ר’ משולם פייבוש בעל “יושר דברי אמת” מזבאריז זי”ע.  

 נולד בערך בשנת תק”ץ. תלמיד הדעת קדושים מבוטשאטש. 
חתן הרה”ק רבי יצחק צבי מנחם אויערבאך מלעטשוב.

 
 מ”מ אביו באדמורו”ת לאשקאוויץ. נודע כגאון עצום בנגלה 

ובנסתר, איש מופת ומוציא דיבוקים. ימיו וליליו היו קודש 
לעבודת ה’ , ונהנו ממנו עצה ותושיה. נפ’ בשנת תרנ”ה.

  
 

 נדיר ביותר! ידוע כהיום רק על עוד כתב יד אחד ממנו.

פתיחה $600
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LOT# 205

EXTREMLY RARE LETTER OF THE HOLY RABBI YOEL SCHNITZLER OF NYIRMIHALYDI 
& KÓTAJ TO RABBI YITZCHOK EIZIK WERTHEIMER DAYAN IN NYÍRGELSE

מכתב נדיר ביותר מהגה”ק ר' יואל שניצלער שו”ב ומו”ץ מיהאלדע ואב”ד קאטאי 
המכונה רבי יואל קאטיווער להרב יצחק אייזיק ווערטהיימער מו”ץ בגעלשע

On one side is a question 
about a goose from his friend 
Rabbi Yitzchok Eizik Wert-
heimer Dayan in Nyírgelse. 
  
 On the other side the 
Holy Rabbi Yoel (1807-? ) 
answers his question. 
  
 He mentions his friend Rabbi 
Moshe Yitzchok (Green-
baum) of Nyiradony. 
  

 12 lines in his holy hand 
& signature as Sho-
chet in Nyirmihalydi. 
  
 Apparently this is the 
only existent manuscript 
in the world of him!  
   
 Written circa 1840’s-50’s. 
   
 Please see Hebrew descrip-
tion for a brief biography.

START PRICE $400

בצד א יש מכתב שאלה בוושט 
של אווז מידידו רבי יצחק אייזיק 
ווערטהיימער מו”ץ בניר-געלשע. 

  
  

 בצד השני עונה לו רבי יואל 
על שאלתו הנוגע למעשה. 

12 שורות בכתי”ק וחתימת יד 
קודשו יואל שו”ב דמיהאלדע.  

  
 בין הדברים הוא כותב “ובענין 

זה פלפלתי עם חביבי הרב מה”ו 
משה יצחק מאדאן”. זה הרב 

משה יצחק גרינבוים מניר-אדאני. 
  

 הגה”ק רבי יואל נולד 

בשנת תקס”ז.  
  

 היה מתלמידי כ”ק בעל העטרת 
צבי מזידיטשויב ובין שבעים 

החסידים המובהקים שלבשו 
לבן , והדברי חיים מצאנז. שימש 

כשו”ב, מו”ץ ורב במיהאלדע 
ומשם עבר לשמש בקאטאי. 

באהל הציון שלו בקאטאי, 
היה רשום יחוסו עד רש”י.  

  
 כנראה זה המכתב היחיד 
שידוע כהיום בעולם ממנו!  

  
 נכתב בתחילת שנות הת’’ר.

פתיחה $400
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COLLECTION OF POLEMIC MATERIAL 
CONCERNING THE FIGHT FOR THE 
RABBANUT POST IN BEREGSASZ- 

UNKNOWN LETTERS FROM THE REBBE 
OF SATMAR & NASSAUD. RARE MATERIAL.
פולמוס הרבנות בבערעגסאז-מכתבים לא ידועים 

מהרה”ק מסאטמאר ונאסויד. חומר נדיר

A rare collection of printed 
ephemera material concerning 
the big Polemic that erupted 
in Beregszász (Berehove) as to 
who will be their Rabbi. Be-
tween the followers of Rabbi 
Avraham Shlomo Hirsch. & his 
opponents who supported Rabbi 
Ascher Steinmetz for the post. 
  
 We have not checked in 
depth which side these ma-
terial supports, & quite pos-
sibly there are material here 
that support both sides.  
  
 1. Circular letter in Hungarian. 
On the reverse are transcrip-
tions of letters by the Holy 
Rebbe Yoel Teitelbaum of Kruli 
& Satmer, & of Rabbi Avraham 
Yoshua Freund of Nassaud (A 
grandfather of Rabbi Steinmetz). 
  
 Printed in Beregsasz. 
  
 2. Circular letter in Hungari-
an addressed to the Jews of 
Beregsasz. Mentins the Rabbis 
of Munkatch, Krakow, Pressburg, 
Tarnopol, Probuzno & others. 
  
 Printed in Munkatch. 
  
 3. Letter in Hungarian from 
the Kehillah in Beregsasz. 
  
 Printed in Beregsasz. Wear & tear. 
  
 4. Postcard in Hebrew self-ad-
dressed to Rabbi Hirsch to 
support his stance against 
joining up with the Neologs. 
  
  
 Wear & tear. 
  
 Rabbi Avraham Shlomo Hirsch 
(1892-1944) was the son-in-law of 
Rabbi Shlomo Sofer, the Av Beis 
Din of Beregszász and managed 
his father-in-law’s yeshiva. As per 
Rabbi Schreiber’s express wish 
his son in law Rabbi Avraham 
Shlomo Hirsch, filled his position 
as Rabbi of Beregszász, in 1931. 
  
 Rabbi Hirsch was born in 1892 
to a deeply religious Hungarian 
family. He studied with Rabbi 
Shlomo Zalmen Ehrenreich in 
Shomlo and at the Pressburg 

yeshiva, with excellent results.  
  
 From 1914 to 1916 he worked 
in Presburg as a rabbiságnál 
(assistant rabbi) for a short time 
and then he moved to Budapest. 
In October of 1916, he joined the 
Hungarian army as a chaplain and 
rose to the rank of Captain. He 
served a total of 26 months on the 
Russian and Italian fronts, provid-
ing spiritual comfort to the sol-
diers. On the Italian front, with his 
fellow soldiers, he displayed great 
personal courage and received 
several high military awards: 
Golden-crowned Order of Merit for 
Bravery Medal , the Bulgarian mili-
tary medal and others. After WWI, 
he returned to Beregszász to live 
with his father-in-law and he offici-
ated as a deputy chief rabbi under 
his father-in-law. In 1931 he was 
elected Chief Rabbi. He was mur-
dered at Auschwitz in 1944 Hy’’d. 
   
 At the time that Rabbi Hirsch 
assumed the rabbinic office in 
Beregszász, a new Chassidic com-
munity was set up, with the even-
tual appointment of Rabbi Ascher 
Steinmetz, who opened a yeshiva 
of his own with 150 students.  
  
 Rabbi Ascher was born in 
the town of Tetch, were he 
became known as the “won-
der child.” He studied in the 
yeshiva of Rebbi Chaim Tzvi 
Teitelbaum in Sziget, where he 
was one of the top students.  
  
 He married the daughter of 
Rabbi Freund, Rabbi of Rudna. 
When Rabbi Freund assumed the 
position of his father in Honyad, 
Rabbi Steinmetz—at a very young 
age—became the Rabbi of Rudna, 
where he was very beloved 
by the Jewish community.  
  
 In 1938, Rabbi STEINMETZ moved 
to Beregszász as the Rabbi of 
the Chassidic community and 
opened up a yeshiva where the 
top students of Carpathia and 
Hungary came to study. In 1942, 
he published the Sefer Mikve 
Yisruel. Rabbi Steinmetz, and 
most of his congregation, were 
murdered at Auschwitz on 25 
Iyar 5704 (18 May 1944) Hy’’d.

START PRICE $400

אוסף נדיר של דברי נייר אודות 
פולמוס הרבנות בבערעגסאס 

בין תומכי הרב ר’ אברהם שלמה 
הירש הי”ד, ומתנגדיו תומכי הרב 

ר’ אשר שטיינמעטץ הי”ד. 
  

 לא בדקנו לעומק אם החומר 
זה בעד או נגד הרב הירש, ויתכן 

שיש פה חומר משני הצדדים.  
  

 1. מכתב חוזר בהונגרית. בצד 
השני נדפס העתקות מכתבים 

מהרה”ק רבי יואל טייטלבוים אב”ד 
קראלי וסאטמאר, והרה”ק רבי 

אברהם יהושע פריינד אב”ד נאסויד 
)זקנו של הרב שטיינמעטץ(. 

  
 נדפס בבערעגסאז. 

  
 2. מכתב חוזר ליהודי בערעגסאז 

בהונגרית. מזכיר הרה”ק 
ממונקאטש, קראקא, פרעשבורג, 

טארנאפאל, פרוביזנא, ועוד. 
  

 נדפס במונקאטש. 
  

 3. מכתב בהונגרית 
מהקהילה בבערעגסאז. 

  
 נדפס בבערעגסאז, בלאי וקרע. 

  
 4. גלויה בלשה”ק לשלוח 

להרב הירש בצירוף התנגנגדות 
להתחבר להנעאלאגען.  

  
 בלאי וקרע. 

  
  

 רבי אברהם שלמה הירש הי”ד 
]תרנ”ב-תש”ד[. היה חתנו של הגאון 

רבי שלמה סופר אב”ד ברגסאס 
וניהל את הישיבה של חותנו. לאחר 

פטירתו מילא את מקומו תוך כדי 
מחלוקת גדולה בעיר בין קהל היראים 
שומרי הדת לשאר הקהילה. נהרג על 

קידוש השם באושוויץ באייר תש”ד . 
  

 למרות בקשתו המפורשת של רבי 

שלמה סופר התנגד חלק ניכר של בני 
העיר לבחירתו של הרב הירש כרב 

בברגסאס החלק הזה היה כה תקיף 
בהתנגדותו עד שעזב את הקהילה 
והקים לו קהילה נפרדת כפי שעשו 
חסידי בעלזא בקהילת מונקאטש. 
גם קהילה זו ברצותה לקבל את 

אישור הממשלה נאלצה להשתמש 
בשמם של הניאולוגיים שהרי אין 

להקים שתי קהילות אורטודוקסיות 
בעיר אחת אבל כדי שלא יזוהו עם 

הזרם הגיאולוגי הכללי הם קראו 
לעצמם ‘קהילת החסידים הניאלוגית’. 

  
 כרגיל וכפי שהיה בקהילת מונקאטש 

החלו נפוצות חוברות ופורסמו 
כתבי פלסתר של שתי הקהילות 
זו כנגד זו הפורשים מן הקהילה 

דרשו בחירות לקהילה ורק לאחר 
מכן לבחור ברב שכן ההנהגה 

הנוכחית אינה מייצגת את העדה 
והיא נבחרה בעזרת ערכאות.  

  
  

 הפלג הפורש טען שהרבנים לא 
ידעו את המתרחש בקהילה ואין הם 

יודעים שהנהגת הקהילה אינה נבחרת 
ואינה מקובלת על בני הקהילה. 

  
  
 
 

 ארבע מאות משפחות הפסיקו 
לאכול משחיטת הקהילה, והיו מסירות 

והלשנות לרשויות והחרמת בשר 
שנשחט בהחבא ועוד מעשים.

 
 הבעל פלוגתא על כסא הרבנות 
היה הגאון רבי אשר שטיינמעטץ 

הי”ד, חתן הגאון מהוניאד זי”ע, 
בן הרה”ק מנאסויד זי”ע. 

 

 
 רבי אשר שימש לפני זה כאב”ד ור”מ 
ראגנא, ונבחר ברוב קולות בין שלושה 

מעומדים. בעמ”ס ‘מקוה ישראל’.

פתיחה $400
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LETTER FROM REBBI CHAIM YOEL 
MOSKOWITZ. ADMOR OF SAMBOR. 1934

מכתב האדמו”ר הרה”צ רבי חיים יואל 
מאסקאוויטש מסמבור. תרצ”ד

See Hebrew description for more details.

START PRICE $140

מכתב תודה בכתב ידו וחתימתו של האדמו”ר רבי חיים יואל 
מאסקאוויטש מסמבור. המכתב ממוען אל זוג נדיבים שתרמו 

לתלמידי חכמים שבעיר סאמבור. האדמו”ר כותב להם באותיות 
מרובעות כדי להקל עליהם את הקריאה. ומברך אותם ברגש. 

  
  

 האדמו”ר רבי חיים יואל נולד בשנת תרמ”ח לאביו הרה”ק רבי 
מרדכי יוסף משה האדמו”ר מסוליצה, ]ב”ר יואל משאץ[. חתנו 

של רבי יהודה צבי הכהן יולס מסמבור. כיהן בסמבור. בשנת 
תרע”ט החל לכהן באדמו”רות בסאמבור, ולקח לבבות בתורותיו 
המופלאות. היה רושם מרשמים לחולים שכובדו בבתי המרקחת. 

נרצח בטרבלינקה עם כל משפחתו בב’ באב תש”א הי”ד. אחיו היה 
האדמו”ר המפורסם הרה”ק רבי שלום מאשקאוויטש משאץ -לונדון.

פתיחה $140
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LOT# 208

LETTER FROM REBBE YISRAEL DAVID HALEVI 
EPSTEIN OF OZEROV - OSTROWIEC, 1939

מכתב המלצה מהאדמו”ר רבי ישראל דוד 
הלוי אפשטיין מאוסטרובצה, תרצ”ט

Letter of recommendation for the Chazan Yechezkel Greenberg.

 Rebbe Yisrael David Halevi Epstein was born in 1904 to Rebbe 
Avraham Shlomo of Ożarów (1864–1917), and the younger 
brother of Rebbe Moshe Yechiel, author of “Eish Das” (1890-
1931). During his youth, he edited the “Shaarei Chochma” 
Torah anthology (Ożarów, 1924). After his marriage with the 
daughter of the rabbi of Stoczek he lived in Ostrowiec, where 
he served as rebbe. He perished during the Holocaust Hy’’d.

 
 Without full signature [Possibly only initialed].

START PRICE $140

 .
  

 האדמו”ר רבי ישראל דוד הלוי עפשטיין ]אפשטיין[ נולד בתרס”ה 
לאביו האדמו”ר רבי אברהם שלמה מאוזרוב. לאחר נישואיו עם בת 

הרב מסטאצק התגורר באוסטרובצה, ושימש באדמו”רות בעיר, 
וערך את ‘שערי חכמה’ – אוזרוב, תרפ”ד. נספה בשואה הי”ד. 

  
 בלי חתימה מלאה ]ואולי חתום בר”ת[.

פתיחה $140
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LOT# 209

RARE LETTER BY THE HOLY REBBE NAFTALI 
TZVI HERSH UNGAR OF BARDEJOV

מכתב נדיר מהרה”ק רבי נפתלי צבי 
הערש אונגאר מברדיוב

Postcard of thanks & blessings to a woman in Brooklyn. 
  
 The Holy Rebbe Naftali Tzvi Hersh Ungar of Dombrov & Barde-
jov was born in 1880 & perished in the Holocaust in 1942 Hy’’d. 
  
 Please see Hebrew description for a short biography. 
  
 Letters of him are extremely rare!

START PRICE $450

גלויה עם דברי תודה וברכה לאשה נדיבה מברוקלין 
“און איך ווינטש דאס איהר זאלט בקרוב האבין דיא 

רעכטי ישועה און זעהו נחת בייא די קינדער”  
  

 הרה”ק רבי נפתלי צבי הערש אונגאר נולד כבכור לאביו הרה”ק 
רבי משה אליקים בריעה בשנת תר”ם. בתרנ”ז נשא את מרת 
שרה בת הרה”ק רבי משה האלברשטאם מבארדיוב. מחל על 
אדמורו”ת דאמבראווא לאחיו הצעיר, ודחה את הצעת הרבנות 

בצאנז-ישן. ייסד לראשונה ישיבה בעיר והרביץ בו תורה. 
  

 נהרג עקה”ש בשנת תש”ב הי”ד. 
  

 מכתבים ממנו נדירים ביותר!

פתיחה $450
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LOT# 210

LARGE BROADSIDE WELCOMING THE HOLY REBBE 
OF HUSYATIN WHEN HE MADE ALIYA IN 1937.

מודעת ברוכים הבאים גדולה לעליית הרה”ק רבי 
ישראל פרידמן מהוסיאטין. ירושלים תרצ”ז.

Signed by ‘Khal Chasi-
dei Ruzin in Jerusalem’. 
  
 42 X 28.5 Cm. 
  
 Stain, tears at right. 
  
 The holy Rabbi of Husyatin, 
was very admired by the holy 
Rabbi Aharon of Belz and all 
righteous of the generation 
. In 1937 at the age of 80 
he  went up to Eretz Yisroel 
beseeching his Chassidim ‘’ 

Anyone with sechel would run 
away even just in slippers’’  
  
 He was especially known for 
fighting the evil spirit during 
WWII. Was very famous for his 
heartfelt and holy prayers at 
the time that he Nazi General 
Rommel approached Israel at 
the battles of El Alamein, May 
their name be obliterated. 
  
  
  See also lot 109.

START PRICE $150

מודעה מטעם ‘קהל 
חסידי ריז’ין בירושלים. 

  
 42H 28.5 ס”מ. 

  
 כתם, קרעים בצד ימין. 

  
 האדמו”ר הקדוש רבי ישראל 

פרידמן מהוסיאטין )תרי”ח-תש”ט( 
האדמו”ר השני לחסידות הוסיאטין, 

נקרא על שם סבו הרה”ק רבי 
ישראל פרידמן מרוז’ין. חתן 

האדמו”ר רבי אבי עזרא זליג 
שפירא ממוגלינצא. בזיוו”ש חתן 

האדמו”ר רבי חיים הגר מאנטניא. 
האדמו”ר מבעלז כינהו “ צדיק 

יסוד עולם”. היה חבר באגודת 
ישראל והשתתף בכינוסים בוינה, 

תמיד דאג לעלות את נושא 
אץר ישראל ויישובה על סדר 

היום. טרם פרוץ מלחמת העולם 
השניה, עלתה רמת האנטישמיות 
באוסטריה ובאירופה כולה, עובדה 

זו גרמה לאדמו”ר להפציר בחסידיו 
להימלט מאירופה ולעלות לארץ 

ישראל בהודעתו אמר כי “מי 
ישש לו שכל שיברח כעת אפילו 

בנעלי בית”. בשנת תרצ”ז בהיותו 
בגיל 80 עלה לארץ ישראל.  

   
 ראה גם לוט 109.

פתיחה $150
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LOT# 211

LETTER SIGNED BY THE HOLY ADMOR RAV AVRAHAM 
YEHOSHUA HESHIL OF KOPICHNITZ FOR A GOOD YEAR.

מכתב שנה טובה מהרה”ק האדמו”ר רבי אברהם יהושע העשיל 
מקאפיטשניץ. ''השי”ת יחדש עליו שנה טובה מבורכת בגמר חתימה טובה “

NY 1966.  
  
 The holy Admor Rebbe 
Avraham Yehoshua Heschel 
was born in Husyatin in 1888 
to his holy Father Rebbe 
Yitzchok Meir Heschil the first 
Kopishnitz Rebbe who was the 
son in law of the holy Rebbe 
Mordche Shrage Friedman 
the first Husyatin Rebbe. 
  
  
 In 1909 he married his cousin 
Sarah Bracha of Warsaw where 
he remained to bask in the 
light of the Polish Rebbes. 
  
  
 After a while he returned 

to Kopishnitz & when WWI 
broke out he fled with his 
family to Vienna where he 
helped out the tremen-
dous number of refugees. 
  
  
 In 1936 after his father passed 
away he was crowned as 
the Admor of Kopishnitz. 
in 1939 after he Anschluss 
he left Vienna for the USA 
where he replanted his 
court & was one of the most 
revered Rebbes there. 
  
  
 Many stories are told of his 
special warm personality.

START PRICE $150

מחרת יוה”כ תשכ”ז.

 ‘’השי”ת יחדש עליו שנה טובה 
מבורכת בגמר חתימה טובה “ 

 
   
 

   
 

 האדמו”ר רבי אברהם יהושע 
העשיל ]תרמ”ח-תשכ”ז[, היה 

האדמו”ר השני של חסידות 
קופיטשניץ, צדיק ובעל מופת. 

נולד בהוסיאטין לרבי יצחק מאיר 
העשיל אבי חסידות קופיטשניץ, 

ולגיטל בתו של רבי מרדכי שרגא 
פרידמן, אבי חסידות הוסיאטין. 

באלול תרס”ט נישא לשרה 

ברכה בת דודו רבי משה מרדכי 
העשיל, האדמו”ר ממז’יבוז’-
וורשה, בנו של רבי אברהם 

יהושע העשיל ממז’יבוז’. לאחר 
האנשלוס נסע לארצות הברית 

בה הקים בשנת תרצ”ט את 
חצרו. והיה מהדמויות החשובות 
ביותר בארה”ב. סיפורים רבים 

מסופרים אדות אישיותו המיוחדת 
ורחמיו על כל יהודי. מקום ציונו 
בבית העלמין העתיק בטבריה 

סמוך לדודו הרה”ק רבי ישראל 
מהוסיאטין זיע”א. באנציקלופדיה 
‘תולדות אנשי שם’ נכתב בערכו: 

“האדמו”ר שליט”א ]זצ”ל[ הוא 
אחד מהאדמו”רים הכי מפורסמים 

בעולם”. נכדו ממלא מקומו 
נחשב כיום לזקן אדמו”רי רוז’ין.

פתיחה $150
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LOT# 212

LETTER WITH BLESSINGS FOR EASY PARNASAH & 
NACHAS SIGNED BY THE HOLY REBBE YOEL OF SATMAR.

“ויצליחהו בכל עניניו ועסקיו ויתפרנס בניקל ובריוח” מכתב 
ברכה מהרה”ק רבי יואל מסאטמאר עם חתי”ק

Letter with blessings for 
easy & plentiful Parnasah, 
Nachas & Besuros Tovos. 

  
 The Rebbe added a line in 
his Holy hand & signature.

START PRICE $4000

מכתב עם ברכות לפרנסה, 
נחת ובשורות טובות.  

  

 עם תוספת שורה 
בכתי”ק וחתימתו.

פתיחה $4000
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LOT# 213

COLLECTION OF 3 LETTERS WRITTEN & 
SIGNED BY THE HOLY REBBE SHALOM NOACH 

BREZOVSKY- THE NESIVOS SHOLOM OF SLONIM.
אוסף מכתבים מהרה”ק הנתיבות שלום מסלונים.

Please see Hebrew descrip-
tion for details of the letters. 
  
  
 
 Rebbe Shalom Noach 
Brezovsky (1911-2000), was 
born in Baranovitch to R. 
Moshe Avrohom, head of the 
local Chassidic community. 
His mother was a descen-
dant of a brother of the first 
Slonimer Rebbe (Yesod 
Ha’Avodah). In 1933 he married 
a daughter of Rebbi Avro-
hom Weinberg of Tiberias 
, later to become Slonimer 

Rebbe (Birchas Avrohom).

 In 1941, he opened the 
Slonimer Yeshiva in Yerush-
olayim with just 5 talmidim. In 
his capacity as Slonimer Rosh 
Yeshiva he educated hundreds 
of distinguished talmidim. 
In 1981, he succeeded his 
father-in-law, as the Slonimer 
Rebbe of Yerushlayim. He 
was a tremendous Talmid 
Chochom and prolific author, 
particularly famous for his 
Seforim Nesivos Sholom which 
were received to almost 
unprecedented acclaim.

START PRICE $200

1. מכתב מז”ט עם ברכות 
לרוב. 12 שורות בכת”יק 

וחתי”ק. ניסן תשכ”ח. 
   

 2. מכתב כללי ושנה טובה 
לחסידיו. עם חתי”ק ותוספת 4 
שורות בכתי”ק. אלול תשכ”ט. 

  
 3. מכתב שנה טובה וחיזוק. 

עם חתי”ק ותוספת שני שורות 
בכתי”ק. אלול תשכ”ו. 

  
  

 האדמו”ר רבי שלום נח ברוזובסקי 
בעל ‘נתיבות שלום’ מסלאנים 
)תרע”א- תש”ס( ( היה מגדולי 

האדמו”רים בדור האחרון, נולד 
בברנוביץ לאביו רבי משה אברהם, 

ראש הקהילה החסידית המקומית. 
אמו הייתה מצאצאיו של אח 

האדמו”ר הראשון מסלונים )יסוד 
העבודה(. מנעוריו התפרסם כגאון 

וצדיק וגדול בתורה. בתרצ”ג 
נישא לבת רבי אברהם וינברג 

מטבריה- לימים האדמו”ר 
מסלונים )ברכת אברהם(. בשנת 
תש”א פתח את ישיבת סלונים 
בירושלים עם 5 תלמידים בלבד.

 בתשמ”א ירש את מקום חמיו 
כאדמו”ר מסלונים בירושלים. היה 
תלמיד חכם עצום וחיבר ספרים 

רבים. נודע בעיקר ע”ש ספרו 
‘נתיבות שלום’ שהפכה לאבן יסוד 

בספרי המחשבה החסידית, והם 
נלמדים בכל תפוצות ישראל.

פתיחה $200
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LOT# 214

GROUP OF LETTERS WRIITEN ON BEHALF OF 
THE REBBES OF SADIGUR, SKVER & BUHUSI

מקבץ מכתבים בשם האדמורים הרה”ק 
מסאדיגער, סקווער ובאהוש

1. Letter by Harav Avra-
ham Weinstock the 
Gabai of the Holy Avir 
Yakov of Sadigur. 1914. 
  
 2. Letter stamped Men-
achem Mendel Friedman, 
Rabbi David Twerski - Buhu-
si, Romania”. Buhusi 1926. 
  
 The Admor Rabbi Menachem 
Mendel from Buhusi (1876-
1943), grandson of Rabbi 

Yitzchak from Buhusi. In 1908 
opened a Yeshiva in Buhusi 
together with his brother-in-
law Rabbi David Twerski. In 
1923 was crowned as Admor 
in place of his father-in-law 
and uncle Rabbi Yisrael 
Shalom Yosef from Buhusi.  
  
 3. Letter by Harav Yesha-
ya Yoel Ungar the Gabai 
of the Holy Rebb Yakov 
Yosef of Skver. N.Y. 1950.

START PRICE $180

1 . מכתב מהרב אברהם 
וויינשטאק משב”ק מרן האביר 

יעקב מסאדיגור. סאדיגור תרע”ד. 
  

 ממוען אל הרב אהרן אהרן מנחם 
מענדל הכהן אב”ד האשכנזים 

בקייהיר. כנראה קשור לתוכניתו 
לייסד אגודת הרבנים הכללי עולמי. 

  
 2. מכתב עם חותמת “הרבנים 

מנחם מענדיל פרידמאן, 
רבי דוד טווערסקי - באהוש, 

רומאניע”,  באהוש תרפ”ו. 
  

 האדמו”ר רבי מנחם מנדל 
מבוהוש )תרל”ו-תש”ג(, נכדו 

של רבי יצחק מבוהוש, בשנת 
תרס”ח פתח ישיבה בבוהוש 

יחד עם גיסו רבי דוד טוורסקי. 
בשנת תרפ”ג הוכתר לאדמו”ר 

על מקום חותנו ודודו רבי ישראל 
שלום יוסף מבוהוש. נפטר 

למחרת יום הכפורים תש”ג. 
  

 3. מכתב מהרב ישעי’ יואל 
אונגאר בשם הרה’’ק ר’ רבי יעקב 

יוסף מסקווער. ניו יורק תש”י.

פתיחה $180
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LOT# 215

COLLECTION OF 3 LETTERS FROM TZFAT TO 
THE REBBE YOSEF SHMUEL HAGER OF NY
אוסף שלשה מכתבים מצפת להאדמו”ר הרב יוסף 

שמואל האגער מארה”ב עם חתימות רבים

START PRICE $100 פתיחה $100
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LOT# 216

EMOTIONAL LETTER BY REBBETZIN CHAYA TOBA SHAPIRO WIFE OF THE HOLY 
REBBE DAVID SHAPIRO & DAUGHTER OF THE HOLY REBBE MEIR YEHUDA SHAPIRO

מכתב נרגש מהרבנית חיה טויבא שפירא אשת הרה”ק ר' דוד אדמו”ר 
מדינוב בסוניק, בת הרה”ק ר' מאיר יהודה שפירא מביקאווסק.

Emotional letter in Yiddish 
to R’ Yosef Schechter by 
Rebbetzin Chaya Toba Shapiro 
wife of the Holy Rebbe David 
Shapiro Admor of Dinow in 
Sanok & daughter of the Holy 
Rebbe Meir Yehuda Shap-
iro Admor of Bukowsko. 
  
 Plea for help “You will surely 
merit all kinds of Yeshuas....i 
was always considered weak 
& wherever my holy father 
traveled he took me along... 
we struggle for a daily piece 
of bread...my sons grandsons 
sit & learn all day & night....
oh how much they Daven 
& learn in our synagogue 
which has no comparison...
Chaya Shapiro daughter of 

the Holy Tzadik of Bukowsko”  
   
 Rebbetzin Chaya Toba was 
born in 1875 to her illustrious 
father the Holy Rebbe Meir 
Yehuda Shapiro Admor of Bu-
kowsko, son of the Holy Reb-
be David of Dinow, the oldest 
son of the Bnei Yissaschar. 
  
 She married her cous-
in the Holy Rebbe David 
Shapiro Rebbe & Rabbi of 
Dinow in Sanok son of the 
Holy Rebbe Yosef (Moshe) 
Shapiro Rebbe of Dinow. 
  
 She perished in the ho-
locaust with most of 
her kids in 1941 Hy”d.

START PRICE $180

מכתב תודה נרגש באידיש להנדיב 
רבי יוסף שעכטער מהרבנית 
הצדקנית חיה טויבא שפירא 

אלמנת הרה”ק רבי דוד אדמו”ר 
מדינוב בסוניק, בת הרה”ק 

רבי מאיר יהודה שפירא אב”ד 
ואדמו”ר לאלפים בביקאווסק. 

  
 “וועט איר בוודאי האבען כל 

מיני ישועות טובות.... וויא מען 
האט מיך אלע מאל גיהאלטען 
פאר אשוואכע ווי אבי ההצ”זל 

איז געפארען האט מען מיך 
מיט גינימען.... מען קעמפפט 

מיטען טעגליכען שטיקל ברויט.... 
מיינע קינדער אייניקלעך זיצען 
יומם ולילה און לערנען... וויפיל 
מען דאווענט אין מען לערינט 
אין אינזער בהמדר”ש איז עס 

נישטא קיין גלאכען... חי’ שפירא 
בת ההצ”זל מיביקאאוסק”  

  
  

 הרבנית נולדה בשנת תרל”ה 
לאביה הרה”ק רבי מאיר יהודה 

שפירא בן הרה”ק רבי דוד מדינוב 
בנו בכורו של הבני יששכר. 

  
 נישאה לבן דודה הרה”ק רבי דוד 

שפירא אדמו”ר ואב”ד דינוב בסנוק 
בן הרה”ק רבי יוסף )משה( שפירא 

אב”ד דינוב בן הרה”ק רבי צבי 
אלימלך מבערטש בן הרה”ק רבי 
אלעזר מבערטש בן הבני יששכר. 

  
 ניספה בשואה בזסלב עם רוב 

ילדיה בשנת תש”א הי”ד.

פתיחה $180
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LOT# 217

LETTER OF RECOMMENDATION SIGNED BY THE HOLY ADMOR 
OF RACHMISTRIVKA RABBI YOCHANAN TWERSKY, 1962

מכתב המלצה עם חתימת הרה”ק רבי יוחנן 
טווערסקי מרחמסטריווקא זצ”ל. תשכ”ב.

. 
 Rabbi Yochanan Twersky 
[1900-1982] was the Admor 
of Rachmastrivka (a scion of 
Rabbi Nachum of Chernobyl) 
in Jerusalem and reestab-
lished the chassidut after the 

Holocaust. He studied by 
his father, Rabbi Dovid, and 
immigrated with his family to 
Eretz Yisrael in 1926. After his 
father’s death in 1950, he took 
over his position as rebbe.

START PRICE $100

האדמו”ר הרה”ק רבי יוחנן 
טווערסקי מרחמסטריווקא )תר”ס 

- תשמ”ב( בנו של הרה”ק רבי 
דוד טווערסקי. משקם החסידות 

לאחר השואה. בתחילת המהפכה 
הקומוניסטית, נתפס כשהוא 

לומד תורה וכמעט הוצא להורג. 
בשנת תרפ”ו עלתה משפחתו, 

בראשות הסב הרה”ק רבי 
מנחם נחום, לארץ ישראל. 
למד בישיבת שפת אמת. 

  

  
 לאחר פטירת אביו, בשנת תש”י, 

מונה לממלא מקומו. ייסד את 
ישיבת מאור עיניים. נהג בפשטות 

ובמאור פנים עם תלמידיו. נודע 
כמתמיד. בתקופתו החלה להיווצר 

חצר בחסידות רחמסטריווקא, 
לאחר שבשני הדורות הקודמים 

של האדמו”רים בירושלים, 
לא התפתחה חצר סביב 

האדמו”רים. נקבר באוהל אדמו”רי 
רחמסטריווקא בהר הזיתים.

פתיחה $100
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LOT# 218

LENGTHY LETTER BY RABBI MOSHE ARYEH FREUND, AV BEIS DIN OF 
THE EIDA HACHAREIDIS. WRITTEN & SIGNED IN HIS HOLY HAND. 1967

מכתב ארוך מאת הגה”צ ר' משה אריה פריינד זצוק”ל גאב”ד 
ה'עדה החרדית' כולו בכתב יד קדשו וחתימתו. תשכ”ז.

Private letter concerning 
a Shidduch. Long letters 
in his hand are scarce.  
   
 1 side on official letter-
head. 22 lines in his holy 
hand. Filing holes. 
  
 Rabbi Moshe Aryeh Freund 
(1904-1996), son of Rabbi 
Yisrael of Huniad; renowned 
from a young age for his Torah 
scholarship and saintliness, 
and served as assistant to his 
father at his Yeshiva. He lost 
his first wife and eight children 

in the Holocaust. After WWII, 
he served as Rabbi of Satmar 
for a short period, before 
settling in Jerusalem where 
he headed Yeshivas Yitav Lev 
- Satmar and was appointed 
Dayan of the Eida Charedis, 
and subsequently as Rosh Beis 
Din and finally as Av Beis Din.  
  
 He was highly regarded 
for his saintliness and Torah 
scholarship and consid-
ered a poel yeshuos (per-
former of miracles). Author 
of Ateres Yehoshua.

START PRICE $180

מכתב פרטי בעניין שידוך. 
מכתבים ארוכים ממנו נדירים.  

  
 1 עמוד על בלאנק רשמי, 22 

שורות בכתי”ק. חורי תיוק. 
  

 הגאון ר’ משה אריה פריינד 
נולד בשנת תרס”ד לאביו הגה”צ 

ר’ ישראל פריינד רב העיר 
הוניאד. תקופה קצרה אחרי 

נישואיו כבר נתפרסם כמורה 
הוראה מובהק ואף נתמנה 

על ידי אביו לעמוד בראשות 
הישיבה בקהילתו – הוניאד. 

אחרי המלחמה שימש לפרק 
זמן קצר כרב בעיר סאטמאר, 

ולאחר זמן קצר עלה לארץ 

ישראל, וקבע מושבו בירושלים.  
  

 בשנת תשל”ט נתמנה כדיין 
וכראב”ד בבית הדין של העדה 

החרדית בירושלים, וכאשר נפטר 
הגאב”ד רבי יצחק יעקב ווייס 

בעל המנחת יצחק, נתמנה על 
מקומו כגאב”ד, והנהיג את העדה 
החרדית בעיר. שבע שנים מילא 

תפקיד זה, עד לפטירתו ביום 
כ’ אלול תשנ”ו. נודע בצדקת 

מעשיו ופזרונו, ונתפרסם כצדיק 
פועל ישועות בקרב הארץ, רבים 

נהנו לאורו, פיו היו מפיק מרגליות 
מאוצרות צדיקי הדורות הקודמים 

שזכה להתאבק בעפר רגליהם.

פתיחה $180
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LOT# 219

CERTIFICATE SIGNED BY THE HOLY ADMOR 
RABBI NAFTALI TZVI HALBERSTAM OF BOBOV

תעודה עם חתימת האדמו”ר הרה”ק רבי 
נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב

Certificate given to a 
student in the Bobov 
Yeshiva. Brooklyn 1992. 
  
 Also signed by his broth-
er in law the Dayan Rabbi 
Chaim Yaakov Yosef Tauber. 
  
 Admor Rabbi Naftali Tzvi Hal-
berstam (1931-2005) was the 
Grand Rebbe of Bobov from 
August 2000 until March 2005. 
He succeeded his father, Shlo-
mo Halberstam (1907-2000), 
as Grand Rebbe of Bobov. 
  
  
 
 Rebbe Naftali Tzvi Halberstam 
was born in Bobowa, Poland 
in 193) to Rebbe Shlomo 
Halberstam, the third Bobover 
Rebbe. His mother and two 
siblings were murdered in 

the Holocaust, and after the 
war, Naftali’s father Shlomo 
had arranged for him to 
go to Mandatory Palestine. 
Shlomo remained in Europe, 
and Naftali was unsure if his 
father had survived the war.

 
 After the war, he discovered 
that his father had indeed 
survived and relocated to 
New York. In the late 1940s, 
he moved there, where he 
was reunited with his father. 
On his father’s death in 
2000, he became the Grand 
Rebbe of Bobov in Borough 
Park, Brooklyn. He died on 
March 23, 2005. He was 
buried next to his father in 
Floral Park Cemetery, New 
Jersey, where it’s known to 
be a place for Yeshuos.

START PRICE $300

תעודה לבחור בישיבת 
באבוב. ברוקלין תשנ”ב. 

  
 חתום גם ע”י גיסו הדיין הרב 

חיים יעקב יוסף טויבער. 
  
  

 רבי נפתלי צבי היה בנו של 
האדמו”ר רבי שלמה מבאבוב, 
לאחר השואה הקים ביחד עם 

אביו מחדש את ממלכת באבוב, 
וביסס את חסידות באבוב 

בארה”ב. הוא למד בישיבות 
תורה ויראה ובית אברהם 

סלונים. נישא להרבנית העסא 
בת האדמו”ר רבי יוסף פאנעט 

מדעעש. עמד לימין אביו במהלך 
כל השנים בבניית החסידות 

והקמת מוסדות התורה והחינוך. 
לאחר פטירת אביו האדמו”ר 

רבי שלמה בשנת תש”ס הוכתר 
לאדמו”ר מבאבוב. כיהן כאדמו”ר 
ארבע וחצי שנים. שמו היה הולך 
לפניו כצדיק אמת ותמים, ורבים 

הלכו לאורו, התפרסם כפועל 
ישועות שברכותיו נתקיימין, 

ואלפים משתטחים על קברו.

פתיחה $300
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LOT# 220

LETTER BY THE GAON RABBI 
AVRAHAM YITZCHAK BLOCH, 
ROSH YESHIVAS TELZ. 1930

מכתב מהגאון הרב אברהם יצחק בלוך ר”י טלז, תר”ץ.

Letter-Circular passionately 
appealing for urgent help 
to rescue the Telz Yeshiva 
that he headed. Original 
signature in his holy hand. 
  
 The Gaon Rabbi Avraham 
Yitzchak Bloch (1890-1941) 
was third generation of Telz 
rashei yeshiva - he was the 
son of the “Shiurei Da’at” 
Rabbi Yosef Leib Bloch, and 
grandson of Rabbi Eliezer 
Gordon, the yeshiva’s founder. 
Since his youth, he was known 
as a prodigy of great talent, 
with true “Telz” depth. At 
the age of 30 [!], in 1921, he 
was appointed Rosh Yeshi-

va - while his father was yet 
alive. When his father died in 
1930, he was also appointed 
as Rabbi of the city. When the 
Nazis conquered Lithuania in 
1941, he was killed together 
with hundreds of the yeshi-
va’s students, and most of his 
family and community. Hy’’d. 
  
  
 Some of his novellae were 
published in the book “Chidu-
shei Rabeinu Hagrai MiTelz”. 
  
  
 Wrinkles, stain, various 
writings on reverse.

START PRICE $150

מכתב-חוזר נרגש למען הצלת 
ישבת טלז בראשותו. עם 

חתימת יד קודשו מקורית.  
  
  

 הגאון הרב אברהם יצחק נולד 
בשנת תר”ן לאביו הגאון רבי 

יוסף לייב בלוך, שהיה רבה של 
טלז, וראש ישיבת טלז, ולאמו 
מרת חסיה בת הרב אליעזר 

גורדון. בשנת תרפ”א החל 
הרב אברהם יצחק בלוך לכהן 

כראש ישיבת טלז, ומשנת 
תר”ץ נתמנה גם לאב”ד ורבה 
של טלז. תחת הנהגתו גדלה 

הישיבה ופרחה ומספר תלמידי 
המכינה והישיבה היה קרוב 

לארבע מאות. התלמידים אהבו 
אותו כאהבת בנים לאביהם. 

  
  

 עוד בימי עלומיו נודע כעילוי, 
בעל הבנה עמוקה בהלכה 

וחוקר מעמיק באגדה, ומימיו 
לא מש מאהלה של תורה. 

בעמל התורה ובהתמדת לימודה 
ראה את עולמו בחייו. הוא היה 

מגדולי תנועת המוסר והוגיה 
והיה חבר במועצת גדולי התורה 

של אגודת ישראל ובתנועת 
“יבנה”. לרב ולרעייתו מרת רסיה 

לבית דניס נולדו שבעה ילדים. 
  
  

 עם כניסת הרוסים לליטא ביולי 

ת”ש, נסגרו על ידם כל הישיבות 
שם. תלמידי ישיבת טלז התפזרו 

ברחבי המדינה, אך המשיכו 
ללמוד בחמישה סניפים שהתנהלו 

במחתרת במספר ערים שונות. 
הרב בלוך המשיך לדאוג להם 

גם בתנאים הקשים ששררו אז. 
  
  

 הצבא הגרמני נכנס לטלז 
בתאריך 26.6.1941, וכבר למחרת 

גורשו היהודים מבתיהם, רכושם 
נשדד, והם נכלאו ברפתות 

ובאסמים באחוזת רייניאי ועונו שם 
בעבודת פרך. בי”ט בתמוז באו 
למחנה גרמנים וליטאים והחלו 

להתעלל ביהודים לעיני קהל 
של תושבי טלז שצפה במחזה. 

באותו היום ולמחרתו נרצחו ביער 
כל הגברים היהודים שהוחזקו 

באחוזת רייניאי, ובהם גם יהודים 
מעיירות וכפרים סמוכים. בין 

הנרצחים בכ’ בתמוז תש”א , היו 
גם הרב בלוך וכל חברי הנהלת 

הישיבה והמכינה, עם כל הרמי”ם 
וחברי “כולל הרבנים”. הי”ד. 

  
  

 אודים מוצלים מיצירתו הספרותית 
של הרב, דרשותיו וחידושיו, 

מופיעים במספר ספרים. 
  

 קמטים, כתם, רישומים 
שונים מאחור.

פתיחה $150
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LOT# 221

LETTER BY RABBI RABBI MOSHE MORDECHAI EPSTEIN ROSH YESHIVAS 
SLOBODKA- INVITATION TO THE WEDDING OF HIS DAUGHTER 

RACHEL TO RABBI MOSHE CHEVRONI. VIENNA 1931.
מכתב מהג' הרב משה מרדכי אפשטיין ר”י סלובודקא- הזמנה לחתונת בתו רחל עם הג' הרב משה חברוני. ווין תרצ”א.

Addressed to Rabbi Yosef 
Baumgarten, Rabbi of the 
famous Schiff Shul in Vienna. 
  
 The Gaon Rabbi Moshe 
Mordechai Epstein was born in 
1866. A student of the famed 
Volozhin Yeshiva, where he 
was considered a prodigy. 
He founded the Kneseth 
Israel Yeshiva in Slabodka at 
the request of the “Alter” of 
Slobodka, along with one 
of his teachers, the Mussar 
exponent, Rabbi Itzele Peter-
burger. The Slabodka Yeshiva, 
was where many influential 
Rabbis of the post-Holocaust 
era had their beginning 
  
 Alongside this, he was also 
the Rabbi of Slobodka and 
active in the Council of Torah 
Sages. Later he settled in 
Chevron, far away from the 
bustle of the city. But follow-
ing the pogroms of 1929, in 
which many of the students 
at his Yeshivah were killed and 
the Jewish settlement there 
was destroyed, the Yeshivah 
was moved to Jerusalem. The 
rabbi was so heartbroken, 
he passed away in 1934.  
  
 Wherever he lived he served 
as a leader of Haredi Jewry. 

He authored the series of 
Seforim ‘Levush Mordechai’. 
  
  
 His son in law the Gaon Rabbi 
[Abraham] Moshe Chevroni 
(1905-1975). A disciple of 
the Chofetz Chaim. In 1924 
he made Aliya to Chevron 
together with the Saba of 
Slabodka and married Rachel 
the daughter of the Rosh 
Yeshiva at that time- Rabbi 
Moshe Mordechai Epstein, 
and later became the Rosh 
Yeshiva of the Chevron Ye-
shiva, and a member of the 
Moetzet Chachmei HaTorah.  
  
  
 His novellae are re-
corded in sefer “Masseis 
Moshe” on the Shas. 
  
  
  
 The Gaon Rabbi Yosef 
Baumgarten, Dayan & later Av 
Beit Din of the Schiff Shul of 
Vienna, was born in 1864 in 
Helishoya, and was a stu-
dent of the Chatam Sofer. 
He was the son-in-law of 
Rabbi Shalom Dov Ber Stern of 
Szerdahely. Published articles 
in ‘Tel Talpiot’, died in 1933.

START PRICE $200

מכתב מהגאון הרב משה 
מרדכי אפשטיין ראש ישיבת 
סלובודקא. הזמנה לחתונת 

בתו רחל עם הגאון הרב 
משה חברוני. ווין תרצ”א. 

  
 ממוען להגאון הרב 

יוסף בוימגארטען אב”ד 
השיף שוהל בווין. 

  
  

 הגאון הרב משה מרדכי אפשטיין 
נולד בשנת תרכ”ו. למד בישיבת 

וולוז’ין ונחשב בה לעילוי. 
  
  
 
 
 

 מגדולי ראשי ישיבות ליטא, 
וממנהיגי היהדות החרדית. 

התבקש ע”י ה’סבא מסלבודקא’ 
לכהן כראש ישיבת כנסת ישראל. 

לצד זה היה אב”ד בסלובודקא 
ופעיל גם במועצת גדולי התורה.

 
 בשנת תרפ”ד עלה עם בני 

הישיבה לחברון. בעקבות פרעות 
תרפ”ט, בהם נרצחו רבים 

מבחורי ישיבתו וחרב הישוב 
היהודי בחברון, הועברה הישיבה 

לירושלים והרב סבל בלבו עד 
פטירתו בי’ כסלו תרצ”ד.

 בכל מקום בו התגורר היה 
רבינו הרוח החיה בענייני היהדות 

וממנהיגי העולם החרדי. חיבר את 
 .Hלבוש מרדכיH סדרת הספרים

 

  

 
 חתנו הגאון הרב ]אברהם[ משה 

חברוני נולד בשנת תרס”ה 
בשומיאץ שברוסיה לרבי יצחק 

זאב. בצעירותו למד אצל החפץ 
חיים בישיבת ראדין. בשנת תרפ”ד 

עלה לארץ ישראל עם קבוצה 
שבראשה עמד הסבא מסלבודקה. 

ניצול פרעות תרפ”ט. נישא 
 לרחל בתו של ראש 
ישיבת סלבודקה רבי 
משה מרדכי אפשטיין.

 במשך השנים הפך לאחד 
מראשי ישיבת חברון. בשנת 

תש”ז נסע לארצות הברית לגייס 
כספים לישיבה, ושהה שם חצי 

שנה, וכך גם בשנת תש”ח. 
לאחר פטירת רבי יחזקאל סרנא, 

בשנת תשכ”ט, התמנה לראש 
הישיבה. בתקופת כהונתו נבנו 

מבני הישיבה החדשים בשכונת 
גבעת מרדכי בירושלים, אך הוא 

לא זכה לחנוך אותם. נפטר 
בשנת תשל”ה, לאחר מחלה 

ממושכת. זמן קצר לאחר פטירתו 
עברה הישיבה למשכנה החדש.

 רחוב “משאת משה” )שם 
ספרו( בשכונת גבעת מרדכי 

בירושלים מנציח את זכרו.

  
 

 הגאון הרב יוסף בוימגארטן 
דיין ואח’’כ ראב”ד קהל שיף 

-שוהל בוינה, נולד בשנת תרכ”ד 
בהעלישוי, והיה תלמיד בעל 

החתן סופר. היה חתן רבי שלום 
דב בער שטרן מסערדאוהל. 

פרסם מאמרים ב’תל תלפיות’ 
נפטר בשנת תרצ”ג.

פתיחה $200
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LOT# 222

EMOTIONAL LETTER OF RABBI ELIEZER 
YEHUDAH FINKEL. MIR 1936
מכתב בקשה נרגש מרבי אליעזר 

יהודה פינקל. מיר תרצ”ו

Letter from Mir Yeshivah in 
Poland, by the Rosh Yeshi-
vah, Rabbi Eliezer Yehudah 
Finkel pleading for help to 
rescue the Yeshivah where 
500 ‘’Special great Bnei 
Torah’’ are studying, Mir 1936 
  
  
  
 Official Stationery. Type-
written with his full sig-
nature [Very rare!].  
  
 Good condition. Filing holes. 
  

 The great Gaon Rabbi Eliezer 
Yehuda Finkel [1877-1965] Rosh 
Yeshiva of the Mir Yeshiva and 
founder of the New Yeshiva 
after the Holocaust, was one 
of the great scholars of the 
generation and member of 
Moetzes Gedolei HaTorah 
of Agudas Yisroel. Son of 
the Saba of Slabodka and a 
disciple of the Gaon Rabbi 
Eliezer Gordon of Telz, the 
Ridbaz, the Great Gaon Rabbi 
Chaim of Brisk, rabbi Baruch 
Ber and the Chofetz Chaim.

START PRICE $100

מכתב מישיבת מיר בפולניא, 
מראש הישיבה רבי אליעזר 

יהודא פינקל בקשת עזרה והצלה 
לישיבה.איפוא שלומדים 500 ‘’בני 
תורה גדולים ונעלים”. מיר תרצ”ו. 

  
 נייר מכתבים עם בלנק. מודפס 

במכונת כתיבה עם חתימה 
מלאה בכתב יד קדשו ]נדיר![.  

  
 מצב טוב, חורי תיוק. 

  
 הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה 

פינקל ]תרל”ז-תשכ”ה[ ראש 
ישיבת מיר ומייסדה מחדש 
אחר השואה, מגדולי הדור 

חבר מועצת גדולי התורה של 
אגודת ישראל. בנו של הסבא 

מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל, 
תלמידם של הגר”א גורדון מטלז, 
הגר”ש שקאפ והגר”ח מבריסק. 

חתנו של הגרא”ב קמאי ראש 
ישיבת מיר ואב”ד העיר. הצליח 

להימלט מהשואה, עלה לירושלים 
והקים בה מחדש את ממלכת 

התורה ישיבת מיר, שעם השנים 
הפכה להיות המבצר התורני 
הגדול והכביר ביותר בעולם. 

כיהן כחבר במועצת גדולי 
התורה של אגודת ישראל והיה 

אחד מגדולי קברניטי הדור.

פתיחה $100
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LOT# 223

APPROBATION BY THE GAON MARAN THE 
HOLY STEIPLER- PRINTING THE NOVELLE 

OF THE GAON MAHRAM SCHICK.
הסכמה ממרן הסטייפלער-הדפסת חידושי הגאון המהר”ם שיק.

Photocopy of letter by Harav 
Scach on which Rabbi Yaakov 
Yisrael Kanievsky the holy 
Steipler added 5 lines & 
signature in his holy hand. 
  
 Rabbi Yaakov Yisrael 
Kanievsky (1899-1985), an 
outstanding student of the 
Novardok Yeshivos and a son-
in-law of Rabbi Shemaryahu 
Yosef Karelitz. Rosh Yeshiva 
at the Beis Yosef - Novaradok 
Yeshiva in Pinsk (1927-1934). 
Settled in Eretz Yisrael in 1934 

and headed the Beis Yosef 
Novardok Yeshiva there, whilst 
becoming a close disciple of 
his brother-in-law the Chazon 
Ish, and gradually becom-
ing renowned as one of the 
greatest Torah authorities of 
his time. Generally known as 
‘the Steipler’, after his home-
town Hornosteipel in Ukraine. 
Author of Kehilos Yaakov on 
many tractates of the Talmud. 
  
  
 See next lot.

START PRICE $300

צילום ממכתב מרן הרב שך 
ועליו הוסיף מרן הגאון רבי יעקב 
ישראל קניבסקי הסטייפלער 5 

שורות בכתי”ק וחתימת יד קדשו. 
  

 הגאון ר’ יעקב ישראל קניבסקי 
נולד בשנת תרנ”ט לאביו ר’ 

חיים פרץ בעיירה טאשאן. למד 
בישיבת נובהרדוק, וגלה עם 

הישיבה להומל שבשליטת רוסיה 
בחודש אלול תרע”ה. בשנת 

תרפ”ב הבריח את הגבול לפולין 
והצטרף לסניף המרכזי של 

ישיבת נובהרדוק בביאליסטוק. 
בשנת תרפ”ז נשא לאשה את 

בתו של רבי שמריהו יוסף קרליץ 

ואחותו של ה’חזון איש. בין השנים 
תרפ”ז -תרצ”ד היה ר”מ בישיבת 

“בית יוסף”- נובהרדוק בפינסק. 
בשנת תרצ”ד עלה לארץ ישראל 
והתיישב בבני ברק. מיד עם בואו 
התמנה לראש ישיבת ‘בית יוסף’. 
הוא התייחס אל החזון איש כרבו. 
נפטר בכ”ג במנחם-אב תשמ”ה, 

ונקבר בבית הקברות שומרי 
שבת בבני ברק, סמוך לקברו 

של החזון איש. חיבורו המפורסם 
“קהילות יעקב” על הש”ס, הוא 

אבן יסוד בעולם הישיבות.  
  

 ראה פריט הבא.

פתיחה $300
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LOT# 224

APPROBATION BY THE GAON RABBI ELAZAR MENACHEM MAN 
SHACH- PRINTING THE NOVELLE OF THE GAON MAHRAM SCHICK
הסכמה ממרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך- הדפסת חידושי הגאון המהר”ם שיק.

On official station-
ary. Bnei Brak 1974. 
  
 13 lines. 
  
  
 Rabbi Elazar Menachem Man 
Shach (1898-2001), dean of 
the Ponovezh yeshiva and a 
foremost yeshiva dean, was 
the leader of Torah Jewry in 

our generation and served as 
chairman of Moetzet Gedolei 
HaTorah for many years. He 
authored the Avi Ezri series 
on the Rambam, founded 
and presided over many 
yeshivot and educational 
institutions throughout Eretz 
Israel and around the world. 
  
 See previous lot.

START PRICE $300

הסכמה על בלנק רשמי. 
בני ברק תשל”ד. 

  
 13 שורות. 

  
 מרן הגאון האדיר ראש הישיבה 

ונשיא מועצת גדולי התורה 
רבי אלעזר מנחם מן שך 

]תרנ”ז-תשס”ב[ מגדולי מעתיקי 
השמועה, מנהיג עולם הישיבות 
ברוב תוקף ועוז. מקים ומייסד 

מוסדות תורניים לעשרות.  

  
 הקים את תנועת ‘דגל התורה’ 

והיה נשיא מועצת גדולי התורה. 
שנים היה קברניט עולם התורה, 

הישיבות והתשובה וראש “מועצת 
גדולי התורה” במשך שנים 

רבות. מחבר סדרת הספרים 
“אבי עזרי” על הרמב”ם.  

   
  

 ראה פריט הקודם.

פתיחה $300
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LOT# 225

RARE & UNIQUE LETTER BY THE FAMOUS RABBI YEHUDA ZEV 
SEGAL CONCERNING THE RESCUE OF JEWISH CHILDREN 

OF THE KINDERTRANSPORT IN THE HOLOCAUST.
מכתב מרטיט ומיוחד מאוד מהגה”ק יהודה זאב סגל אודות הצלת ילדים מהקינדעראראנספורט בשואה.

Very interesting & rare letter 
about how to go about 
with these children & the 
education challenges they 
face in spirit & body. 
  
 Written to Rabbi Shlomo 
Baumgarten who was a 
refugee from Vienna himself 
& was greatly active in rescue 
efforts as he served as a 
Chaplain in the British army. 
  
 Please see the Hebrew 
description for a par-
tial transcription. 
  
 The famous Rosh Yeshiva 
Rabbi Yehuda Zev Segal 
(1910-1993), was a son of 
Rabbi Moshe Yitzchok Segal, 
a great Talmid Chochom, 

who served as Rosh Yeshiva 
of the Manchester Yeshiva. 
  
 At the age of 20, Rabbi 
Yehuda Zev went to the 
Mirrer Yeshiva, where he 
studied B’Chavrusa with 
.Rabbi Chaim Shmuelevitz and 
became extremely close to 
the Mashgiach Rabbi Yechez-
kel Levenstein. In 1933, he 
returned to England assisting 
his father in his Yeshiva and 
eventually succeeded him 
as Manchester Rosh Yeshiva. 
He was world famous as a 
great Tzaddik particularly 
known for his emphasis on 
Mussar, Shmiras Ha’Lashon 
and Tefillah and thousands 
across the world would seek 
his counsel and Brochos.

START PRICE $800

מכתב מרטיט מיוחד במינו אודות 
תוכניות להצלת ילדי ובחורי 

הקינדערטראנספורט המפורסם 
ברוחניות וגשמיות. נכתב אל 

הגה”צ רבי שלמה בוימגארטען 
אב”ד תורת עץ חיים בלונדון 

שהיה פליט מוינה בעצמו ופעיל 
מאוד במאמצי ההצלה בכהנו 

כרב צבאי בצבא בריטניה. 
  

 “ קבלתי טלגרמה וגם מר 
ברונער קבלו.. רשימה מכל 
החפצים לקחת ילדים יח’ כי 

עודם באמצע התעמולה. והנה 
אעפ”י שהסכמנו לקחת ילדים 

ולגדלם ולחנכם כמו ילדינו אבל 
לבבינו נוקפים מי יודי אם יפל 

בגורלנו ילד או ילדה טובה....לא 
נמנענו מלקבלם כי בענין פקו”נ 
גו”ר מי יוכל לחשוש חששות...  

   
 ... בישיבתינו ה”ק מסכימים 

ג”כ לקחת כעשרים נערים בני 

ט”ו שנה, אותם שירצו דוקא 
ללמוד בהתמדה לכהפ”ח 

שלשה שנה רצופים”  
  

 הגה”צ ר’ יהודה זאב סג”ל נולד 
בשנת תר”ע לאביו הגאון ר’ משה 

יצחק תלמיד חכם עצום וראש 
ישיבת מאנטשעסטער. בהיותו 

כבן 20 שנים, נסע ללמוד בישיבת 
מיר בליטא, שם למד בחברותא 

עם הגאון ר’ חיים שמואלביץ, 
וגם התקרב מאוד אל המשגיח 

הגאון ר’ יחזקאל לווינשטיין. בשנת 
תרצ”ג חזר לאנגליה, וסייע לאביו 
בהנהגת הישיבה. עם פטירת אביו 
ירש את מקומו בראשות הישיבה, 
וכיהן בה עד לפטירתו בכ”ב שבט 

תשנ”ג. התפרסם בכל העולם 
כצדיק עצום, ובמיוחד בהקפדתו 
היתירה על ענייני מוסר, שמירת 

הלשון ותפילה. אלפים מכל 
קצוות תבל נהרו אליו לברכות.

פתיחה $800
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LOT# 226

LONG AUTOGRAPH RESPONSUM BY RABBI ABRAHAM SHMUEL BINYAMIN 
SOFER- KESAV SOFER. TO RABBI ZE’EV WOLF FUCHS RABBI OF SERED

מכתב תשובה ארוכה מהגה”ק מרן ה'כתב סופר' זצוק”ל אל הגאון ר' 
בנימין זאב וואלף פוקס זצוק”ל אב''ד סערעד כולו בכתב יד קדשו.

A long responsum in the 
handwriting of Rabbi Avra-
ham Shmuel Binyamin Sofer, 
the Kesav Sofer, Rabbi and 
Rosh Yeshiva of Pressburg, 
addressed to Rabbi Binyam-
in Ze’ev Fuchs of Sered.

 
 The content of this respon-
sum is published in Teshu-
vos Kesav Sofer, Choshen 
Mishpat 16, but the manuscript 
varies considerably from the 
printed version, with differ-
ences in almost every line.

 
 Dated Pressburg 1849. Four 
full sides of handwriting, 
but missing final side, and 
without the writer’s signature.

 
 Rabbi Shmerel Zitronen-
baum, recognised expert on 
rabbinic manuscripts, has 
confirmed the authenticity of 
the manuscript, and believes 
this to be the copy sent by 
the author to Rabbi Fuchs, 
and not a copy that the 
Kesav Sofer kept for himself.

 
 Rabbi Avraham Shmuel Bin-
yamin Sofer (1815-1872), son, 

disciple and successor of the 
Chassam Sofer as Rabbi and 
Rosh Yeshiva of Pressburg 
and leading Torah authority 
of his generation. Under his 
leadership, the Pressburg Ye-
shiva flourished and doubled 
in size. He served as one of 
the leading Hungarian Rabbis 
who headed the movement 
for separatist Orthodox 
communities in 1869. Prolif-
ic author, whose published 
works include Teshuvos Kesav 
Sofer, Kesav Sofer al haTorah, 
Derashos Kesav Sofer, and 
Chidushei Kesav Sofer on 
several Talmud tractates.

  
 
 Rabbi Binyamin Ze’ev Fuchs 
(1814-1874), son of Rabbi 
Moshe Tzvi Fuchs of Lash-
brin. Leading disciple of the 
Chasam Sofer and of Rabbi 
Meir Ash of Ungvar, and Rabbi 
Chaim Kitsee of Irsha. Appoint-
ed Rabbi of Sered in 1848.

 The Csav Sofer wrote 
8 Tshuvot to him.

 
 4 sides. 21 x 26 cm. Good 
condition. Fold marks.

START PRICE $13000

מכתב תשובה ארוכה בכתב 
יד קדשו של הגה’’ק מרן 

אברהם שמואל בנימין סופר 
אבד”ק פרעשבורג בעל ה’כתב 

סופר’ אל הגאון ר’ בנימין זאב 
וואלף פוקס אב’’ד סערעד. 

  
  

 תוכן התשובה נדפס כבר בשו’’ת 
‘כתב סופר’ חושן משפט סי’ 

ט”ז, אך בתשובה שלפנינו ישנם 
שינויים רבים מאוד, וכמעט בכל 

שורה ישנם שינויים מהנדפס 
הן בלשון והן בסדר הדברים.

 
 פרעשבורג, כ’’ח תמוז תר’’ט, 

4 עמודים מלאים וחסר 
עמוד בסוף, בלי חתימה.

 
 הכתב יד מאושר ע’’י המומחה 

הרב שמעריל ציטראנענבוים 
שליט’’א, ולפי מחקרו, 

הרי שהתשובה שלפנינו 
היא האורגינלית שנשלחה 

להרב המקבל ולא העתקה 
שהעתיק הכת’’ס לעצמו.

 
 הגאון ר’ אברהם שמואל בנימין 
סופר נולד בשנת תקע”ה לאביו 

הגה”ק בעל ה’חתם סופר’. 
נשא את בת הגאון ר’ יצחק 

ווייס מגארליץ. בכ”ה תשרי ת”ר, 
עם פטירת אביו הגדול, נתמנה 
למלאות את מקומו כרב וראש 
ישיבת פרעשבורג. כמו אביו גם 

הוא נחשב בדורו לגדול הדור, 
ומנהיג היהדות האורתודוקסית. 

בתקופתו פרחה ישיבת פרשבורג 
ושגשגה, והכפילה את מספר 

תלמידיה. הוא עמד בראש 
המערכה ב’קרע ביהדות הונגריה’ 
בשנת תרכ”ט. נפטר בי”ט טבת 

תרל”ב. היה מחבר תורני פורה 
והשאיר חיבורים רבים: שו”ת ‘כתב 

סופר’ על ד’ חלקי שו”ע, ‘כתב 
סופר’ על מסכתות חולין וגיטין, 
‘כתב סופר’ על התורה ודרשות.

 הגאון ר’ בנימין זאב וואלף פוקס 
נולד בשנת תקע’’ד לאביו הגאון 

ר’ משה צבי פוקס דיין בלאשברין. 
מגדולי תלמידי מרן ה’חתם סופר’. 

למד אצל הגה”ק ר’ מאיר א’’ש 
אב’’ד אונגוואר. ואצל הגה”ק ר’ 

חיים קיצע אב’’ד אירשא. משנת 
תר’’ח כיהן כאב’’ד סערעד עד 
לפטירתו ביום ו’ תשרי תרל’’ד. 

 

 מרן הכת’’ס כתב אליו 
שמונה תשובות.

 
 4 עמודים, 26H21 ס”מ, 

מצב טוב, סימני קיפול.

פתיחה $13000
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LOT# 227

RARE DOCUMENT SIGNED BY 
MARAN THE KTAV SOFER

מסמך נדיר עם חתימת וחותמת 
רבן של ישראל הכתב סופר,

Birth certificate written in 
German with the signature 
of the genius Rabbi Avra-
ham Shmuel Benjamin Sofer, 
with his stamp. Signed at 
Pressburg on September 
17,1866. Signed in German 
“S.W. Schreiber Overbiner ”.  
  
  
 Rabbi Avraham Shmuel Bin-
yamin Sofer, the “Ktav Sofer” 
(1815-1872) was the eldest son 
of the Chatam Sofer and his 
successor in the Pressburg 
rabbinate, leadership of the 
yeshiva and leadership of 
Hungarian Jewry. His father 
had a special affinity for him, 
and began introducing him 
to “hora’ah” - responding to 
questions of Jewish halacha 
and thought - from a young 
age. He showed him ques-
tions that he received and in-
structed him to write his opin-
ion so that they could discuss 
the Torah ideas. In this man-
ner, the Chatam Sofer taught 
his son his method of learning. 
He is known by the name of 
the series of works that he 
published, the Ktav Sofer. 
  
  
 
 
 
 The Chatam Sofer admired 
his son and extolled him 
generously on many occa-
sions. About a year before 
his death, the Chatam Sofer 
appointed the Ktav Sofer to 
succeed him and instructed 
him to lecture in the yeshiva 
on Shabbat. In 1838, when 
the Ktav Sofer was 22-years-
old, he authored a large 
treatise on Tractate Gittin.

 
 During the Chatam Sofer’s 
last days, when he was very 
ill, the community leaders 
approached him about ap-
pointing his son to succeed 
him. The Chatam Sofer was 
very pleased, and thanked 
Hashem for the kindness. He 
sent for his son and asked him 
if he would be happy to take 
over his position. He did not 
answer him, just stood and 

cried, and his father said that 
he should draw closer so that 
he could bless him before he 
died. He blessed him, “Your 
grandfather Akiva is to your 
right, your grandfather the 
Maharshashach is to your left, 
the angel... is above your 
head and I will also come 
after you to fill your words.” 
The Ktav Sofer related that 
the Chatam Sofer’s hands, 
which were on his head 
at the point, were fiery.

 
 When he was 24-years-old, 
he took over his father’s 
position in Pressburg and 
lead the yeshiva. Right from 
the start, it was clear to all 
that this son was worthy of 
his father’s position. During 
his time, the yeshiva grew 
and he taught thousands of 
students, to the extent that 
most Hungarian rabbis in 
the generation after his had 
studied in his beit medrash.

 
 His brother, Rabbi Shimon 
Sofer, Av Beit Din of Krakow 
and author of Shu”t Michtav 
Sofer, wrote in his introduc-
tion to the Shu”T Ktav Sofer, 
“He took over our father’s 
position completely, and he 
did not move from his style 
and path. Everyone that 
knew him, called him “Kalav, “ 
because they said he is “kulo 
av” - entirely like his father. 
His brilliance shines on him 
the whole day, his holy spirit 
is within him, and G-d’s hand 
can be seen in all his actions, 
because Moshe placed his 
hands upon him, and all of his 
characteristics are from our 
father, his Torah, righteous-
ness, humility and his nobility.” 
 
 He did not benefit only 
Pressburg Jewry, but that 
of the whole country. He 
zealously battled the maskilim 
who wished to rise up against 
the Torah of Moshe and he 
strongly led his communi-
ty for 33 years, exactly the 
same amount of time as his 
father. He passed way on 
the 19th of Tevet, 1872.

START PRICE $1000

תעודת לידה נכתב בלועזית 
עם חתימת רב העיר, הגאון 
רבי אברהם שמואל בנימין 

סופר, עם החותמת שלו. נחתם 
בפרשבורג ב17 ספטמבר 

שנת 1866. החתימה בגרמנית 
“ש.ו. שרייבר אוברבינר”.  

  
  

 מרן הגאון רבי אברהם שמואל 
בנימין סופר, בעל כתב סופר 

)תקע”ה – תרל”ב ( בנו בכורו של 
בעל חתם סופר ממלא מקומו 

ברבנות פרשורג, בראשות הישיבה 
ובהנהגת יהודי הונגריה, בנו חביבו 
של אביו אשר שם עליו אביו עינו 

וכבר בגיל צעיר והחל להרגילו 
בהוראה להשיב לשואלו דבר ה’ זו 
הלכה והיה נותן לפניו את השאלות 

שהובאו לפניו והורה לו לכתוב 
את הנראה לדעתו וכך פלפלו 

בינהם בדברי תורה ומסר לבנו את 
דרכי למודו ושיטתו, נודע על שם 

סדרת ספריו כבעל ה’כתב סופר’. 
  
  

 החתם סופר העריץ את בנו 
ובהזדמנויות רבות הפליג בשבחו, 
כשנה לפני פטירת החת”ס כבר 
ייעדו לרשת את כסאו והורה לו 

לומר שיעורים בשבתות לפני 
בני הישיבה, בשנת תקצ”ח 

והוא בן 22 כבר היה בידו חיבור 
גדול על כל מסכת גיטין. 

 
 בימיו האחרונים של החת”ס 

כשגברה מחלתו פנו אליו ראשי 
הקהל שברצותם למלאות את 

בנו אחריו לרשת את כסאו, 
וישמח החת”ס מאוד, ונתן שבח 
והודי’ לה’ על החסד שעשה עמו 

ושלח לקרוא לבנו, ושאלו אם 
הוא מרוצה למלאות מקומו, והוא 

לא השיב רק עמד ובכה ויאמר 

לו אביו בא ואברכך לפני מותי... 
ואמר “זקינך עקיבא מימינך זקינך 
מהרשש”ך משמאלך ומלאך פלוני 

על ראשך וגם אני אבוא אחריך 
ומלאתי את דבריך” וסיפר הכתב 
סופר שהיו ידי החת”ס על ראשו 

באותה עת כאש מתלקחת.

 
 בהיותו בן כ”ד שנים בלבד, ישב 
על כסא אביו ברבנות פרשבורג 

והנהגת הישיבה וכבר בראשית ימי 
הנהגתו ראו הכל כי בן ראוי הוא 

לשבת על כסא אביו, בימיו גדלה 
הישיבה וזכה להעמיד תלמידים 
לאלפים עד שניתן לומר שרוב 

רבני הונגריה בדור שלאחריו 
נמנו על באי בית מדרשו.

 
 אחיו הגאון רבי שמעון סופר 

אב”ד קראקא ובעל שו”ת מכתב 
סופר כותב עליו בהקדמתו לשו”ת 

כתב סופר “היה ממלא מקום 
אבינו במלואו, ולא זז כל שהוא 
מארחו ונתיבו, כל יודעיו ומכיריו 

קראו שמו “כלאב”, כי אמרו 
כולו אב, זיוו חופף עליו כל היום, 
רוח קדשו בקרבו, ונודעה יד ה’ 
בכל מפעליו, כי סמך משה ידיו 
עליו, והיה כל מדותיו מתרומת 

מדותיו של אבינו, תורתו, צדקותו, 
וענוותנותו ומנהג נשיאותו”.

 
 לא רק על בני פרשבורג השפיע 

מטובו, אלא למען כל בני המדינה, 
מלחמת קנאות לחם במשכילים 
והמחדשים אשר רצו להרים יד 
בתורת משה וכך נהג נשיאותו 
ברמה ל”ג שנה, בדיוק כשיעור 

הזמן שכהן אביו, עד בא עת 
פקודתו ביום י”ט טבת תרל”ב.

פתיחה $1000
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LOT# 228

RARE DOCUMENT SIGNED BY MARAN 
THE KTAV SOFER, PRESSBURG 1870.

מסמך נדיר עם חתימת וחותמת רבן של 
ישראל מרן הכתב סופר בלועזית, תר”ל.

Certificate written in German 
(with some Hebrew) with the 
signature of the genius Rabbi 
Avraham Shmuel Benjamin 
Sofer, with his stamp. Signed 
at Pressburg on August 
8,1870 Signed in German 
“S.W. Schreiber Overbiner ”.  
  
  
  
 Rabbi Avraham Shmuel Bin-
yamin Sofer, the “Ktav Sofer” 
(1815-1872) was the eldest son 
of the Chatam Sofer and his 
successor in the Pressburg 
rabbinate, leadership of the 
yeshiva and leadership of 
Hungarian Jewry. His father 
had a special affinity for him, 
and began introducing him 
to “hora’ah” - responding to 
questions of Jewish halacha 
and thought - from a young 
age. He showed him ques-
tions that he received and in-
structed him to write his opin-
ion so that they could discuss 
the Torah ideas. In this man-
ner, the Chatam Sofer taught 
his son his method of learning. 
He is known by the name of 
the series of works that he 
published, the Ktav Sofer. 
  
  
 The Chatam Sofer admired 
his son and extolled him 
generously on many occa-
sions. About a year before 
his death, the Chatam Sofer 
appointed the Ktav Sofer to 
succeed him and instructed 
him to lecture in the yeshiva 
on Shabbat. In 1838, when 
the Ktav Sofer was 22-years-
old, he authored a large 
treatise on Tractate Gittin.

 
 During the Chatam Sofer’s 
last days, when he was very 
ill, the community leaders 
approached him about ap-
pointing his son to succeed 
him. The Chatam Sofer was 
very pleased, and thanked 
Hashem for the kindness. He 
sent for his son and asked him 
if he would be happy to take 
over his position. He did not 
answer him, just stood and 
cried, and his father said that 
he should draw closer so that 

he could bless him before he 
died. He blessed him, “Your 
grandfather Akiva is to your 
right, your grandfather the 
Maharshashach is to your left, 
the angel... is above your 
head and I will also come 
after you to fill your words.” 
The Ktav Sofer related that 
the Chatam Sofer’s hands, 
which were on his head 
at the point, were fiery.

 
 When he was 24-years-old, 
he took over his father’s 
position in Pressburg and 
lead the yeshiva. Right from 
the start, it was clear to all 
that this son was worthy of 
his father’s position. During 
his time, the yeshiva grew 
and he taught thousands of 
students, to the extent that 
most Hungarian rabbis in 
the generation after his had 
studied in his beit medrash.

 
 His brother, Rabbi Shimon 
Sofer, Av Beit Din of Krakow 
and author of Shu”t Michtav 
Sofer, wrote in his introduc-
tion to the Shu”T Ktav Sofer, 
“He took over our father’s 
position completely, and he 
did not move from his style 
and path. Everyone that 
knew him, called him “Kalav, “ 
because they said he is “kulo 
av” - entirely like his father. 
His brilliance shines on him 
the whole day, his holy spirit 
is within him, and G-d’s hand 
can be seen in all his actions, 
because Moshe placed his 
hands upon him, and all of his 
characteristics are from our 
father, his Torah, righteous-
ness, humility and his nobility.”

 
 He did not benefit only 
Pressburg Jewry, but that 
of the whole country. He 
zealously battled the maskilim 
who wished to rise up against 
the Torah of Moshe and he 
strongly led his communi-
ty for 33 years, exactly the 
same amount of time as his 
father. He passed way on 
the 19th of Tevet, 1872.

START PRICE $1000

תעודה שנכתב בלועזית )עם 
קצת לשה”ק( עם חתימת רב 

העיר, הגאון רבי אברהם שמואל 
בנימין סופר, עם החותמת שלו. 
נחתם בפרשבורג ב8 באוגוסט 
שנת 1870. החתימה בגרמנית 

“ש.ו. שרייבר אוברבינר”.  
  
  

 מרן הגאון רבי אברהם שמואל 
בנימין סופר, בעל כתב סופר 

)תקע”ה – תרל”ב ( בנו בכורו של 
בעל חתם סופר ממלא מקומו 

ברבנות פרשורג, בראשות הישיבה 
ובהנהגת יהודי הונגריה, בנו חביבו 
של אביו אשר שם עליו אביו עינו 

וכבר בגיל צעיר והחל להרגילו 
בהוראה להשיב לשואלו דבר ה’ זו 
הלכה והיה נותן לפניו את השאלות 

שהובאו לפניו והורה לו לכתוב 
את הנראה לדעתו וכך פלפלו 

בינהם בדברי תורה ומסר לבנו את 
דרכי למודו ושיטתו, נודע על שם 

סדרת ספריו כבעל ה’כתב סופר’. 
  
  

 החתם סופר העריץ את בנו 
ובהזדמנויות רבות הפליג בשבחו, 
כשנה לפני פטירת החת”ס כבר 
ייעדו לרשת את כסאו והורה לו 

לומר שיעורים בשבתות לפני 
בני הישיבה, בשנת תקצ”ח 

והוא בן 22 כבר היה בידו חיבור 
גדול על כל מסכת גיטין. 

 
 בימיו האחרונים של החת”ס 

כשגברה מחלתו פנו אליו ראשי 
הקהל שברצותם למלאות את 

בנו אחריו לרשת את כסאו, 
וישמח החת”ס מאוד, ונתן שבח 
והודי’ לה’ על החסד שעשה עמו 

ושלח לקרוא לבנו, ושאלו אם 
הוא מרוצה למלאות מקומו, והוא 

לא השיב רק עמד ובכה ויאמר 

לו אביו בא ואברכך לפני מותי... 
ואמר “זקינך עקיבא מימינך זקינך 
מהרשש”ך משמאלך ומלאך פלוני 

על ראשך וגם אני אבוא אחריך 
ומלאתי את דבריך” וסיפר הכתב 
סופר שהיו ידי החת”ס על ראשו 

באותה עת כאש מתלקחת.

 
 בהיותו בן כ”ד שנים בלבד, ישב 
על כסא אביו ברבנות פרשבורג 

והנהגת הישיבה וכבר בראשית ימי 
הנהגתו ראו הכל כי בן ראוי הוא 

לשבת על כסא אביו, בימיו גדלה 
הישיבה וזכה להעמיד תלמידים 
לאלפים עד שניתן לומר שרוב 

רבני הונגריה בדור שלאחריו 
נמנו על באי בית מדרשו.

 
 אחיו הגאון רבי שמעון סופר 

אב”ד קראקא ובעל שו”ת מכתב 
סופר כותב עליו בהקדמתו לשו”ת 

כתב סופר “היה ממלא מקום 
אבינו במלואו, ולא זז כל שהוא 
מארחו ונתיבו, כל יודעיו ומכיריו 

קראו שמו “כלאב”, כי אמרו 
כולו אב, זיוו חופף עליו כל היום, 
רוח קדשו בקרבו, ונודעה יד ה’ 
בכל מפעליו, כי סמך משה ידיו 
עליו, והיה כל מדותיו מתרומת 

מדותיו של אבינו, תורתו, צדקותו, 
וענוותנותו ומנהג נשיאותו”.

 
 לא רק על בני פרשבורג השפיע 

מטובו, אלא למען כל בני המדינה, 
מלחמת קנאות לחם במשכילים 
והמחדשים אשר רצו להרים יד 
בתורת משה וכך נהג נשיאותו 
ברמה ל”ג שנה, בדיוק כשיעור 

הזמן שכהן אביו, עד בא עת 
פקודתו ביום י”ט טבת תרל”ב.

פתיחה $1000
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LOT# 229

REGULATIONS OF THE ‘ERETZ 
YISROEL SHTIBEL’ IN BUDAPEST 

SIGNED BY THE GAONIM R’ YESHAYA 
ZILBERSTEIN, R’ SHAUL BRACH, 
RABBI DAVID LEIB ZILBERSTEIN .

תקנות ה 'ארץ ישראל שטיבל' בבודפעסט 
ע”ח הג' ר' ישעיה זילבערשטיין, ר' שאול 

בראך, ר' דוד יהודא זילבערשטיין

The famed ‘Eretz Yisroel 
Shtibel was a unique place in 
bustling Budapest where only 
the most pious Jews prayed 
& with very strict regulations. 
Founded by the Holy Rabbi 
Yisroel Chaim Braun-Haivri. 
  
 These are the original Takanot 
(Regulations) with copies of 
the signatories & with original 
additions and signatures of 
the Gaonim Rabbi Yeshaya 
Zilberstein Rabbi of Veitzan, 
Rabbi Shaul Brach Rabbi of 
Kassau. & Rabbi David Leib 
Zilberstein Rabbi of Veitzan.  
  
  
 (The Gaon the Levushei 
Mordche of Mad also signed 
these Takanos, but apparently 
that was on a seperate paper) 
  
 Damaged, missing 
Takanot 8-9, laminated.  
   
 45 X 30 Cm. 
  
 The Gaon Rabbi Yeshaya 
Zilberstein (1857-1930), one of 
the most prominent rabbis of 
Hungary before the Holocaust, 
the author of the well-known 
book “Ma’asai La’Melech” on 
the Rambam. His father was 
Rabbi David Leib Zilberstein, 
author of “Shvilei David” 
on the Shulchan Aruch.  
  
  
  
  
 He received his ordination 
from Rabbi Chaim Sofer of 
Munkatch, Rabbi Chaim of 
Manheimer of Ungvar and 
Rabbi Avraham Yehuda 
Schwartz. In 1884, when he 

was only 27 years old, he 
became rabbi and Av Beit Din 
of Vietzen. He corresponded 
with the greatest rabbis of 
Hungary such as the Maharm 
Schick, Rabbi Yekutiel Yehuda 
Teitelbaum, the Maharsham 
of Berezhany and more. His 
responses were published in 
the Maharam Schick Responsa. 
He approbated many books. 
His halachic rulings are cited 
in many Halacha books. He 
had hundreds of disciples, 
some of which were most 
prominent rabbis such as the 
Rebbe, Rabbi Aharon Roth 
author of “Shomer Emunim”. 
  
 The Gaon Rabbi Shaul Brach 
of Nitra , Av Beis Din of Magen-
dorf & Kassau, (1865-1940) was 
among the leading Hungarian 
sages in the pre-Holocaust 
era and a prolific author who 
established a large yeshivah 
and cultivated hundreds of 
talmidim. As a prime disciple 
of both Maharam Schick and 
the Chassan Sofer, he was 
renowned for his zealous 
pursuit of truth and battles 
to preserve tradition. 
  
 The Gaon Rabbi David Leib 
Zilberstein was the son of 
Rabbi Yeshaya, the Av Beis 
Din of Weitzen and author 
of Ma’aseh l’Melech, and the 
grandson of Rabbi David Yehu-
da, author of Yad David. Rabbi 
David Leib was a student of 
Rabbi Shaul Brach and Rabbi 
Mordechai Winkler, author 
of Levush Mordechai. Rabbi 
David Leib served as a rabbi 
in Terebesch before succeed-
ing his father in Weitzen. He 
perished in the Holocaust.

START PRICE $300

בין בתי הכנסת הרבים של עיר 
הביר בודאפעסט בלט ביהכנ”ס 

הקטן ‘ארץ ישראל שטיבל’ שמה 
התפללו החרדים ביותר של 

העיר. נתייסדה ע”י הגה”ק רבי 
ישראל חיים ברוין-העברי זצ”ל. 

  
 לפנינו התקנות המקוריות 

המפורסמים של השטיבל עם 
העתקי חתימות המתפללים  

עם תוספות בכתי’’ק וחתימות 
מקוריות של הגאונים רבי ישעיה 
זילבערשטיין אב”ד ווייטצען, רבי 

שאול בראך אב”ד קאשוי, ורבי דוד 
יהודא זילבערשטיין אב”ד ווייטצען.  

   
  

 )גם הגאון הלבושי מרדכי ממאד 
היה חתום על התקנות אבל 

כנראה הוא חתם על דף נפרד( 
  

 פגום, חסר תקנות ח-ט, 
עבר למינציה על הכתב.  

  
 45H 30 ס”מ. 

  
 הגאון העצום הקדוש רבי 

ישעיהו זילברשטיין )תרי”ז-תר”ץ(, 
מהבולטים שברבני הונגריה לפני 
השואה, מחבר הספר המפורסם 
“מעשי למלך” על הרמב”ם. נולד 

לאביו רבי דוד לייב זילברשטיין 
בעל “שבילי דוד” על השולחן ערוך, 
עלה בילדותו לארץ ישראל, וקיבל 

תורה מאת רבי מאיר אוירבאך 
בעל האמרי בינה, וממהרי”ל 

זילברברג בעל הזית רענן.  
  
  

 לאחר זמן חזר להונגריה, 
הוסמך להוראה מרבי חיים סופר 
ממונקאטש בעל “מחנה חיים”, 

רבי חיים צבי מנהיימר מאונגוואר 
ורבי אברהם יהודה שוורץ בעל 

“קול אריה”. בשנת תרמ”ד, והוא 
אך בן 27, החל לכהן כרב ואב”ד 
ווייטצען. התכתב עם גדולי רבני 

הונגריה כמו המהר”ם שיק, 
רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, 

המהרש”ם מברעז’אן ועוד. 
תשובות ממנו נדפסו בשו”ת 
מהר”ם שיק. נשאל שאלות 

בנושאים שונים מרחבי הונגריה 
ונתן הסכמות לספרים רבים. 

פסקיו מצוטטים בספרי הלכה 
רבים שבאו אחריו. העמיד מאות 

תלמידים, ביניהם גדולי ישראל 
כמו האדמו”ר רבי אהרן ראטה 

בעל “שומר אמונים”, רבי אברהם 
גוטנפלאן אב”ד דינא ועוד. 

  
  

 הגאון הקדוש רבי שאול בראך 
)תרכ”ה - ת”ש( מגדולי פוסקי 

הונגריה ואב”ד במאגנדורף, 
קרולי וקאשוי. נודע כקנאי תקיף 
ולוחם מלחמת ה’ ביד רמה, היה 

מהמתנגדים החריפים לציונים 
והיה אומר “כל מי שמאמין בתורת 

משה ירחק מאוד מאהלי ציונים 
ומזרחים וימנע מלאכול ולשתות 
אצלם כמו אצל נכרים והי’ ראוי 
להבדילם מקהל ישראל”. היה 

מקורב לאדמו”רים לבית סיגעט 
ובאבוב. חיבר ספרים רבים ביניהם 
- גבעת שאול, שאול בחיר ה’ ועוד.  

  
  
  

 רבי דוד יהודה זילבערשטיין בנו 
של רבי ישעיה אב”ד וואיטצען 
בעל “מעשי למלך”, ונכד רבי 

דוד יהודה בעל “יד דוד”. תלמיד 
רבי שאול בראך, ורבי מרדכי 

וינקלר בעל “לבושי מרדכי”. רב 
בהעליטשאבא, ורב בוויצען על 

מקום אביו. נספה בשואה.

פתיחה $300
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LOT# 230

SPECIAL LETTER BY RABBI YISRAEL REICH RABBI OF BÁTORKESZ ABOUT THE 
GATHERING IN PRESSBURG FOR THE DISCIPLES OF THE YESHIVA IN 1930.

מכתב מיוחד מהגאון ר' ישראל רייך אב”ד באטורקעז אודות אסיפת 
תלמידי מרן השבט סופר בפרעשבורג בשנת תר”ץ.

In 1930 a large conference 
was callled in Pressburg for 
all former Talmidim of Maran 
the Csav Sofer, Shevet Sofer 
& Daat Sofer. It was attend-
ed by over 1000 former 
disciples including many 
distinguished Rabbis. 
  
 See Hebrew description 
for a partial transcription. 
  

 The Gaon Rabbi Yisrael Reich 
was the Rabbi of Bátorkesz 
(1862-1933), he was the son 
of Rabbi Yaakov Koppel 
Reich, Rabbi of Budapest.  
  
 He was a close disciple of 
Maran the Shevet Sofer in 
Pressburg, He wrote the 
“Minchat Yisrael” on Trac-
tate Eruvin, “Takanot Hake-
hilot” and other books.

START PRICE $260

מכתב מיוחד וחשוב מהגאון הרב 
ישראל רייך אב”ד באטורקעס 

אל ידידו הגאון הרב אברהם 
שמואל בנימין סופר-החשב סופר. 

  
 “הנני מתכבד לשלוח לידם 

הרמה העתק הדברים שדברתי 
באסיפה הגדולה ביומא דהלולא 
של רבינו הגאון בעל שבט סופר 

זי”ע.....בחדוה ובשמחה קבלתי 
יקרתכם בו הודיעינו כי היה עם 

לבבם וענוותנותכם למנות אותי 
בתור חבר בועד המרכזי בחדוה 
אקבל משרה זו ויהי לבם בטוח 

כי בכל כוחי אעבוד עבודתי...  
   

 כי האף ימים רבים חלפו מעת 
אשר ישבתי בפ”ב לרגל רבינו 

הקדוש זי”ע אבל חיוב תודתי לא 
נתמעטתא, אדרבא עם השנים 

הכרתי עוד יותר גודל החיוב ולכן 
אני עומד הכן ל פקודתכם...  

   

 והוא מסיים ברגשי כבוד ויקר 
לידידו מרן הדעת סופר. 

  
 האסיפה הגדולה התקיימה 

בפרעשבורג בשנת תר”ץ 
בהשתתפות יותר מאלף 

תלמידי מרן הכתב סופר, השבט 
סופר והדעת סופר, ביניהם 

רבים מחשובי הרבנים. והוחלט 
לייסד וועד תלמידים ולהוציא 

לאור את קובצי ‘המעיין’. 
  

 הגאון רבי ישראל רייך )תרכ”ב-
תרצ”ג( רבה הנודע של באטורקעז 

בן רבי יעקב קאפל רייך. תלמיד 
מרן ה”שבט סופר”. משנת תרמ”ט 

אב”ד נאוואק. משנת תרנ”ב 
אב”ד באטורקעז. מחבר “מנחת 

ישראל” ג’ חלקים על מסכת 
עירובין. תקנות הקהלות. קונטרס 

ישרש יעקב על סוגיות הש”ס 
ועוד, התכתב עם ה”דעת סופר”. 

)החת”ס ותלמידיו עמ’ תקצ(.

פתיחה $260
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LOT# 231

LETTER BY THE GAON RABBI 
AVRAHAM YAKOV SOFER RABBI OF 

TET TO THE GAON RABBI YOSEF 
BAUMGARTEN RABBI OF THE 

SCHIFFSCHUL IN VIENNA. TET 1931.
מכתב מהגאון הרב אברהם יעקב סופר 

אב”ד טעט אל הגאון הרב יוסף בוימגארטען 
אב”ד השיפשיהל בווין. טעט תרצ”א.

Letter of recommendation 
for his son Rabbi Eliezer 
Mordechai Efraim-Fishel 
Sofer Rabbi of Kiskunmajsa. 
  
 Harav Avraham Yakov Sofer 
(1878-1944) Rabbi of Tet, was 
the eldest son of Harav Yisrael 
Mordechai Efraim Fishel Sofer, 
Rabbi of Sárvár, who was the 
son of the Yalkut Eliezer.  
  
 Harav Avraham Chaim 
grew up in the home of his 
venerable grandfather and 
became one of his prime 

disciples. He was also a 
student of the Shevet Sofer 
of Pressburg. From 1904 
Rabbi Gyomore, and from 
1913 Rabbi of Tet where he 
headed an important Yeshiva.  
  
 He perished al kiddush Hash-
em in Auschwitz. Selections of 
his novellae were published 
in Zichron Efraim and Shu”t 
Mutzal Me’esh Hashalem. 
  
 Tears & wear. On recto 
Chidushei Torah ideas.

START PRICE $200

מכתב המלצה עבור בנו 
הרב אליעזר ישראל מרדכי 

אפרים פישל סופר אב”ד 
מאישא )קישקונמיישא(. 

  
 הגה”צ רבי אברהם יעקב סופר 
אב”ד טעט הי”ד )תרל”ח-תש”ד( 
היה בן רבי ישראל מרדכי אפרים 
פישל סופר, אב”ד שארוואר, בנו 

של בעל ‘ילקוט אליעזר’. גדל 
על ברכי זקנו והיה לתלמידו 
המובהק וכן למד אצל הגאון 

בעל ‘שבט סופר’ בפרשבורג. 

  
 בשנת תרס”ד שימש כאב”ד 
יעמרינג ומשנת תרע”ג אב”ד 

טעט והחזיק שם ישיבה חשובה. 
נעקד על קידוש ה’ באושוויץ. 

מתורתו נדפס בתוך ספר 
‘זכרון אפרים’ לבנו, ובסוף ספר 

‘מוצל מאש’ השלם. וכן כתב 
את תולדות אבותיו ומשפחתו 

בספר ‘משפחת סופרים’. 
  

 קרעים ובלאי, בצד שני 
רעיונות חידו”ת.

פתיחה $200
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LOT# 232

RECOMMENDATION LETTER BY 
RABBI YOSEF ELIMELECH KAHANA, 
RABBI OF UNGVAR TO HIS DISCIPLE 

RABBI SHLOMO BAUMGARTEN
מכתב המלצה חמה מהגאון הגאון הצדיק רבי יוסף 
אלימלך כהנא אב”ד אונגוואר אל תלמידו הגאון 

רבי שלמה בוימגארטען אב”ד שיף שוהל בווין.

Important recommenda-
tion letter concerning his 
nephew Chananye Yom 
Tov Lipa Hacohen. 
  
 Ungvar 1934. Good condition, 
filing holes. 28.5 X 22.5 Cm 
  
 The Gaon Rabbi Yosef Elimel-
ech Kahana was born in 1866 
in Rudnawitz. His father was 
Rabbi Yitzchak Isak Kahana 
was the Av Beit Din in Zsadány 
and his father-in-law was 
Rabbi Yitzchak Isak Billitzer. 
He studied under his father 
and father-in-law, and was 
also a student of Rabbi Chaim 
Tzvi Manheimer and Rabbi 
Shlomo Ganzfreid, author of 
the Kitzur Shulchan Aruch.  
  
 He served as the rabbi in Her-
nad-Zsadány, Bonyhád, and 
Deutschkreuz, and from 1932 
was the Av Beit Din of Ungvar. 
  
 His rabbinical period was 
a period of flourishing for 
the Ungןar community. He 
worked hard to establish 
community institutions, such 
as a hospital and a soup 
kitchen, and to strengthen 
Torah study and preserve the 
tradition of Israel. To that end, 
he set up a company called 
“Torah Students, “ which 

organized evening classes for 
people who worked during 
the day. He also served as 
president of the Rabbinical 
Committee of Carpathian 
Russia, which coordinated 
the Orthodox communities in 
the region. Maintained good 
relations with the Czechoslo-
vak authorities and clergy in 
his city, which contributed to 
the restraint of anti-Semitism.  
  
  
 Upon his election as rabbi of 
the city, he was appointed 
president of the Kolel  Schom-
re Hachomot , who supported 
the poor and Torah scholars 
in Jerusalem. He Perished in 
Auschwitz in 1944 Hy’’d. 
  
 Among his famous disciples 
was the Gaon Maran Rabbi 
Shmuel Halevi Wosner.  
  
 His disciple Rabbi Shlomo 
Baumgarten [1904-1981] the 
Rav of the “Shifschull” commu-
nity in Vienna and Rav of the 
“Torat Etz Chaim’ community 
in London. Taught Torah for 
more that fifty years. Published 
the sefer “Pardes Yosef” writ-
ten by his father, Rabbi Yosef 
Baumgarten, Rosh Beth Din of 
the “Schifschull” community.

START PRICE $400

מכתב חשוב לתלמידו הגאון 
רבי שלמה בוימגארטען 

אב”ד שיף שוהל בווין. 
  

 מכתב תחנונים ארוך בכתב ידו 
וחתימתו ובו בקשת עזרה עבור 
בן אחיו הב’ המופלג חנני’ יו”ט 
ליפא הכהן. מסיים “והנני רבך 

דוש”ת ודו”ש כל התלמידים איש 
איש לפי כבודו יתברך בברכת 

כהנים וברכה משולשת”  
  

 אונגוואר תרצ”ד. מצב טוב, 
חורי תיוק. 28.5H 22.5 ס”מ. 

  
 הגאון הצדיק רבי יוסף אלימלך 
כהנא זצ״ל נולד בשנת תרכ”ו 

בראסלאוויץ לאביו רבי יצחק אייזיק 
כהנא, אב”ד זשאדאני. מגדולי 
מרביצי התורה ותופסי הישיבה 

באונגארן בדור שלפני המלחמה, 
נתגדל על ברכי זקינו הגאון רבי 
יצחק אייזיק ביליצער בעל ‘באר 

יצחק’, והיה תלמידו המובהק 
של הגאון המפורסם רבי חיים 

צבי מאנהיימער אב”ד אונגוואר 
בעל עין הבדולח )מגדולי תלמידי 

החתם סופר(. וכן למד אצל הגאון 
בעל ‘שבט סופר’ בפרעשבורג. 

בגיל שבע עשרה נסמך להוראה 
מהגאון רבי שלמה גאנצפריעד 

ראב”ד אונגוואר בעל קיצור שלחן 
ערוך. כיהן ברבנות בערים הערנאד 

– זשאדאני, באניהאד, צעהלים, 
ומשנת תרצ”א אב”ד אונגוואר.  

  

 קופת רבנותו הייתה תקופה של 
פריחה לקהילת אונגוואר. הוא פעל 

רבות לביסוס מוסדות הקהילה, 
כגון בית חולים ובית תמחוי, וחיזוק 

לימוד התורה ושמירת מסורת 
ישראל. לשם כך הקים חברה 
בשם “לומדי תורה”, שארגנה 

שיעורים בערבים לאנשים שעבדו 
במשך היום. עוד שימש כנשיא ועד 
הרבנים ברוסיה הקרפטית, שריכז 

את הקהילות האורתודוקסיות 
באזור. עמד בקשרים טובים 

עם שלטונות צ’כוסלובקיה 
ועם אנשי כמורה בעירו, מה 
שתרם לריסון האנטישמיות.  

  
  

 עם היבחרו כרב העיר התמנה 
לנשיא כולל שומרי החומות 

בארץ ישראל , שתמך בעניים 
ולומדי תורה בירושלים. נספה 

באושוויץ בי”א בסיון תש”ד הי”ד. 
  

 מתלמידיו הנודעים מרן 
פוסק הדור הגאון רבי 

שמואל הלוי ווזאנר זצ”ל. 
  

 רבי שלמה בוימגארטען 
]תרס”ד-תשמ”א[,  רב קהילת 

יראים “שיפשול” בעיר ווינה ורב 
קהל “תורת עץ חיים” בלונדון. 

הרביץ תורה ברבים למעלה 
מ-50 שנה. הוציא לאור את 
הספר “פרדס יוסף”, שכתב 
אביו, רבי יוסף בוימגארטען, 

ראב”ד קהילת “שיפשול”.

פתיחה $400
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LOT# 233

LETTERS OF RECOMMENDATION FOR A SOFER BY THE HOLY 
RABBI OF MUNKATCH, THE GAON RABBI SAUL BRACH OF 

KASSAU & RABBI SHMUEL ENGEL OF RADMISHLA
כתב הכשר לסופר סת”ם מהרה”ק ממונקאטש, הג' הרב שאול בראך, הג' מהר”ש ענגיל.

Single printed leaf with 
several letters of Hashgacha 
& recommendation for the 
Sofer Reb Ben Tzion Kalish 
of Michlovce son of Reb 
Shalom Kalish of Munkatch. 
  
 [Michlovce 1927]. 
  
 Single leafs like this are 
extremely rare, as few 

were printed & even fewer 
were saved over time.  
  
 25.5 X 21 Cm. 
  
 Sent by mail to Rabbi Chaim 
Brody Chief Rabbi of Prague. 
He served there in 1912-1930. 
  
 Very good condition.

START PRICE $160

דף בודד עם כמה כתבי הכשר 
והמלצה להסופר ומגיה הרב 
בן ציון קאליש ממיהאלעוויץ 

בן הרב החסיד רבי שלום 
קאליש ממונקאטש. 

  
 ]מיהאלאוויץ תרפ”ז[. 

  
 דפים בודדים כאלו נדירים 

ביותר, מלכתחילה נדפסו בכמות 

מועטת ונשמרו מעטים מהם.  
   

 25.5H 21 ס”מ. 
  

 נשלח בדואר אל הרב חיים 
ברודי אב”ד פראג שכיהן 
שם בשנים תרע”ב-תר”ץ. 

  
 מצב טוב מאוד.

פתיחה $160
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LOT# 234

MANUSCRIPT SERMON IN THE 
HAND OF HAGAON RABBI 

MORDCHE BRISK OF TOSHNAD.
כתי''ק הגאון הרב מרדכי בריסק אב''ד טאשנאד.

Sermon for Yom Kippur 1933. 2 sides.

 Written on the letterhead of Mensa of the Toshnad Yeshiva.

START PRICE $250

דרוש ליו”כ תרצ”ג. 2 עמודים. 
  

 נכתב על בלאנק המענזא של ישיבת טאשנאד. 
  

 הגאון רבי מרדכי בריסק נולד בשנת תרמ’’ו לאביו הרה”ג 
רבי יהושע מבריסק אב”ד טיסה-דאדה ולאמו בת הרה”ג 

רבי מנחם גרשון גרינוואלד ראב”ד באדראג-קערעסטור חתן 
הרה”ג רבי שמואל זלמן וויינבערגער אב’’ד מארגערעטין.  

  
 כיהן כדיין במארגערעטין ומשנת תרע”ט נתעלה כרבה של טאשנאד 

והגליל וכן עמד כראש ישיבה הגדולה ביותר ברומניה בשנים 
שלפני השואה, נהרג בשואה על קידוש ה’ בשנת תש’’ד הי’’ד.

פתיחה $250
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LOT# 235

LETTER OF RECOMMENDATION ON BEHALF OF THE 
PRESSBURG YESHIVA BY THE GAON RABBI AKIVA 

SOFER-DA’AS SOFER. JERUSALEM 1945.
מכתב המלצה לישיבת פרעשבורג מהג' רבי עקיבא סופר בעל 'דעת סופר'. ירושלים תש”ה.

8 lines in his Holy hand at 
the end of a typed letter 
by the Pressburg Yeshiva. 
  
  
 ‘’We are not experienced in 
asking money from the public 
in this way & we did not see 
it by our forefathers Zy’’a’’  
   
 It’s known that Maran the 
Holy Belzer Rebbe Zt’’l said 
that the Gaon was ‘’King 
Of Israel’’ in his years in 
Pressburg & was astound-
ed how simple a life he led 
after he went up to Israel. 
  
 In this letter we can see 
hints of this phenomenon.  
  
  
 The great Gaon Rabbi Akiva 
Sofer of Pressburg (1878-1959) 
Gaon Av Beis Din of Pressburg 

- author of the ‘Da’as Sofer’ 
one of the greatest rabbis 
and leaders of his generation. 
The great-grandson of Maran 
the Chasam Sofer and the 
successor of his ancestors the 
Kesav Sofer and the Sheves 
Sofer in leading the commu-
nity and heading the Yeshiva 
of Pressburg. He served as 
the president of the orthodox 
communities of Hungary. He 
immigrated to Eretz Yisroel 
shortly before the outbreak 
of World War II, reestab-
lished the Pressburg Yeshiva 
in Jerusalem, was appointed 
to serve as a member of 
Moetzet Gedolei HaTorah.  
 
 
 

 See also lot 66

START PRICE $200

8 שורות בכתי”ק בשולי מכתב 
מישיבת שבט סופר-פרסבורג. 

  
 ‘’כי לא ניסינו באלה להשמיע 

על השקלים כרוזא קרא 
בחיל לא שערים אבותינו 

הק’ זי”ע אכי”ר וד”ל”  
   

 ידוע שמרן הקדוש מהר”א 
מבעלזא התבטא שהגאון היה 

‘’מלך ישראל” בשבתו בפרעשבורג 
והפליא איך התנהג בכזה 

פשטות בעלותו לא”י. במכתב 
שלפנינו יש הדים להנהגה זו. 

  
 הגאון האדיר רבי עקיבא סופר 

מפרעשבורג בעל ‘דעת סופר’ 
]תרל”ח - תש”ך[ בעל מחבר ‘דעת 
סופר’, מגדולי ומנהיגי דורו. נינו של 

מרנא בעל חת”ם סופר, וממשיך 
דרך אבותיו הכתב סופר והשבט 
סופר בהנהגת הקהילה וראשות 

הישיבה הרמה בפרעשבורג. עמד 
בנשיאות הקהילות האורתודוכסיות 

בהונגריה. עלה לארץ ישראל 
סמוך לפרוץ מלחמת העולם 

השניה, כונן מחדש את ישיבת 
פרשבורג בירושלים, התמנה לכהן 

כחבר מועצת גדולי התורה.  

 ראה גם לוט 66

פתיחה $200
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LOT# 236

LETTER FULLY HANDWRITTEN AND SIGNED 
BY RABBI SHMUEL EHRENFELD, THE 

MATTERSDORFER RAV ABOUT A LETTER FROM 
HIS GRANDFATHER THE CHASAN SOFER. 1939.

מכתב נדיר כולו בכתב יד וחתימת הגאון רבי 
שמואל עהרענפעלד אבד”ק מאטערסדארף 

אודות מכתב זקינו החתן סופר. תרצ”ט.

Rabbi Shmuel Ehrenfeld 
(1891-1980), known as the 
‘Mattersdorfer Rav’.

  
 
 Rabbi Shmuel Ehrenfeld was 
born and raised in Mattersdorf, 
Austria. His parents were Rabbi 
Simcha Bunim Ehrenfeld, Rabbi 
of Mattersdorf, and Rebbetzin 
Gittel Krauss. His paternal grand-
father, Rabbi Shmuel Ehrenfeld 
(1835-1883), known as the Chasan 
Sofer, was one of the oldest 
grandsons of the Chasam Sofer. 
  
 

 In addition to founding the 
Sofer-Ehrenfeld family line, the 
Chasam Sofer set the precedent 
for his family members to serve 
as rabbi of the Austrian town of 
Mattersdorf and head the yeshiva 
there. Mattersdorf had a Jewish 
presence going back to the elev-
enth century. The Chasam Sofer 
became Rabbi of the town in 1798. 
When he left to become Rabbi of 
Pressburg in 1807, he was succeed-
ed in Mattersdorf by his uncle, 
Rabbi Bunim Eger (brother of Rabbi 
Akiva Eger), and then by his son, 
Rabbi Shimon Sofer (the Michtav 
Sofer). When Rabbi Shimon Sofer 
left to become Rabbi in Kraków, the 
Chasam Sofer’s eldest grandson, 
Rabbi Shmuel Ehrenfeld the Chasan 
Sofer, became Rabbi of Matters-
dorf. After Rabbi Shmuel’s death 
in 5643, he was succeeded by his 
son, Rabbi Simcha Bunim Ehrenfeld 
(the Maaneh Simcha). When the lat-
ter died in 5686) he was succeeded 
by his son, Rabbi Shmuel Ehrenfeld. 
 

 
 Young Shmuel was an erudite 
scholar. He received rabbinic 
ordination from Rabbi Meir Arik 
and Rabbi Yosef Engel at the 
age of 19. Two years later, when 
his father fell ill, Shmuel ran the 
Mattersdorf yeshiva in his place.

 
 He assumed the leadership of the 
Mattersdorf community after his 
father’s death in 1926. His opinions 

and halakhic rulings were widely 
respected, and he also served as 
president of the Siebengemein-
den (Sheva Kehillos, or Seven 
Communities) of Burgenland. He 
also had frequent dealings with 
government officials. He was 
instrumental in changing public 
policy to exempt Jewish students 
from studying in public schools 
and to have religious rather than 
secular teachers teach secular 
subjects in Torah schools. He also 
lobbied for Jewish soldiers to be 
granted leave on Shabbat and 
Yom Tov. For his accomplishments, 
he was awarded a gold medal 
from the Austrian government.

  
 
 His leadership of the community 
ended abruptly in 1938 with the 
Anschluss. On Saturday, 12 March 
1938, German soldiers raided the 
Mattersdorf synagogue during ser-
vices and ripped the prayer shawls 
off the worshippers. Commandant 
Koch warned Ehrenfeld that unless 
all 4,000 Jews in the district left 
immediately, they would all be 
killed. After making many efforts to 
help relocate community members 
to safer shores, Ehrenfeld escaped 
with his family to America, where 
he arrived on 13 September 1938.

 His first priority was the re-estab-
lishment of the Mattersdorf yeshiva 
in America. Two months after his 
arrival, he opened Yeshivas Chasan 
Sofer on the Lower East Side. The 
yeshiva later moved to Boro Park.

 
 He was known for his tremendous 
scholarship and scrupulous hon-
esty. His son, Rabbi Simcha Bunim 
Ehrenfeld, recalled that before his 
future father-in-law visited his father 
to speak about the proposed shid-
duch with his daughter, he saw his 
father remove from his expansive 
library every volume that had his 
son’s name written inside. The Rav 
explained that it was customary for 
visiting Torah scholars to browse 
through their host’s bookshelves, 
and he did not want to impress 
his visitor with anything that did 
not belong to him personally.

START PRICE $160

הרב שמואל עהרענפעלד “הרב 
ממאטערסדארף” היה רב העיר 

מאטערסדארף באוסטריה, ראש 
ישיבת חתן סופר בניו יורק, מקים ורב 

שכונת קריית מטרסדורף בירושלים. 
  
  

 נולד בשנת תרנ”ז. למד תורה מפי הרב 
מאיר אריק והרב יוסף ענגיל, ואף קיבל סמיכה 

לרבנות מהם. בגיל 21 מילא את מקום אביו 
שחלה בראשות הישיבה. נישא לבת-דודתו, 
רחל ארנפלד, בת אחי-אביו, דוד צבי. לזוג 
נולדו שבעה ילדים: שני בנים וחמש בנות. 

  
  

 סב-סבו, החתם סופר, כיהן כרב העיר 
מטרסדורף בין השנים תקנ”ח - תקע”ז . 

לאחר עזיבת החתם סופר את משרת רב 
העיר, מילא את מקומו דודו, הרב בונים איגר, 

אחיו של רבי עקיבא איגר. לאחריו עברה 
המשרה לבנו של החתם סופר, רבי שמעון. 
לכשעזב הבן את העיר כדי להתמנות לרב 

העיר קרקוב, עברה המשרה לידי הרב שמואל 
ארנפלד, החתן סופר, סביו של הרב שמואל 

ארנפלד. לאחריו כיהן אביו, הרב שמחה בונים. 
  
  

 עם פטירת אביו בשנת תרפ”ו , 
מונה לרב העיר, השישי לשושלת 

סופר-עהרענפעלד בתפקיד. 
  
  

 לאחר הגעתו לארה”ב הקים מחדש את 
הישיבה שניהל במאטערסדארף, בהתחלה 
בלואר איסט סייד ולאחר מכן בבורו פארק. 

הנהלת הישיבה עברה בשנת תש”ב 
לידי חתנו הרב שמואל בנימין פישר. 

  
  

 במשך השנים הוציא במהדורה חדשה 
את ספרי סבו, החתן סופר, כמו גם את 

ספרי אביו - “מענה שמחה”. כמו כן הוציא 
לאור מחידושיו בשם “שם משמואל”.  

  
 נפטר ביום השני של חג השבועות, ז’ בסיוון. 

ארונו הובל לישראל, שם נקבר בהר המנוחות, 
בסמוך לקברו של הרה”ק מבעלזא.

פתיחה $160
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LOT# 237

HEARTFELT LETTER & PLEA FOR HELP BY RABBI MENACHEM ZEV 
SCHICK DAYAN OF TOKAJ, FATHER OF RABBI ELIEZER SHLOMO SCHICK

מכתב נרגש וזעקה לעזרה מהגה”צ ר' מנחם זאב שיק דומ”ץ 
טאקאי אבי רבי אליעזר שלמה שיק. ירושלים תש”ג.

Jerusalem 1943. 
  
 See Hebrew Description 
for a partial transcrip-
tion & his biography. 
  
 His son was the famous 
Rabbi Eliezer Shlomo Schick 

also known as Mohorosh 
(acronym for Moreinu HaRav 
Eliezer Shlomo, “Our teach-
er, our rabbi, Eliezer Shlo-
mo מוהרא”ש מברסלב[(  
  
 Filing holes.

START PRICE $160

“וכהד”ג חכם ומבין מדעתו לכוון 
את השעה שהייתי בעוה”ר 
בדוחק עצום קודם הפסח 

העל”ט, וממש החי’ בזה את 
רוחינו והיתה לי ולב”ב שי’ הצלה 

פורתא מסעד סעיד לעומת 
צרכינו המרובים...... ואני נותן 

בזה תודה לשעבר וצועק ומבקש 
מכהד”ג שליט”א על לעתיד 

נא ונא למחול א”פ להשתדל 
גם עבורי כפעם בפעם בעת 

השתדלותו בדבר מצוה לידידי 
הרבנים מבורגענלאנד שליט”א.  

   
 כי פה עיה”ק ת”ו אין לנו שום 

פרנסה פשוטו כמשמעו..... ולולי 
נדבת ליבם של אחינו בנ”י מעבר 

לים היינו ח”ו נתונים לחרפת 
רעב ממש השם ירחם”.  

  
 הרב הצדיק רבי מנחם זאב שיק 

גאבד טאקאיי, בעמ”ח מנחת זאב, 
נתגדל בבית זקינו בעל אם לבינה, 

למד בישיבתו רבי יואל טייטלבוים 
בקראלי, ועוד. כבר בבחרותו 

בהיותו כבן תשע עשרה, נסמך 
להוראה מרבי שמעון גרינפלד, 

שכתב עליו הפלגות גדולות, 
“אדם אחד מאלף לא מצאתי בקי 

כזה”, ונסמך גם מבעל הלבושי 

מרדכי ממאד. בשנת תרצ”ג נשא 
לאשה את זוגתו מרת מלכה 

לבית מושקוביץ בתו של ראב”ד 
טאקאיי. בשנת ת”ש עלו לארץ 

ישראל, וקבעו מושבם בתל אביב, 
שם נולד להם בנם המוהרא”ש,  

  
  
 

 בשנת תש”ו נקרא על ידי רבו 
בעל הדברי יואל לכהן כראש 

ישיבת יטב לב בירושלים, בשנת 
תשי”ג נסע לארצות הברית, ושם 

קבע את מושבו בבורו פארק. 
רבי מנחם זאב האריך ימים 

ונפטר ביום ד’ תשרי תשס”ג 
ומנוחתו בהר הזיתים, סמוך 

למקום מנוחתה של זוגתו מלכה 
שנפטרה ביום ח’’ חשוון תש”ן, 

ונטמנה בהר הזיתים. מצאצאיו: 
א. רבי בנימין שיק גאב”ד טאקאיי 

פלטבוש חתן רבי אהרן משה 
מחוסט, נפטר ה’ אלול תשס”ח. 
ב. הרב ר’ אליעזר שלמה שיק 

המכונה מוהרא”ש, הצדיק מיבנאל.

  
 

 חורי תיוק.

פתיחה $160
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LOT# 238

EARLY LETTER WITH DIVREI TORAH BY THE GAON MARAN 
RABBI SHMUEL HALEVI WOSNER. JERUSALEM CIRCA 1945

מכתב מוקדם בד”ת מהג' הרב שמואל הלוי 
וואזנר. ירושלים בערך תש”ה.

A Thshuva in Hilcos Shabbos. 
  
 Seemingly never published. 
  
 3 Sides, 50 Lines. 
  
 Maran the great Gaon Rabbi 
Shmuel Halevi Wosner, the Rav 
of thousands, judged Israel 
for more than seventy years 
and taught Halacha daily. 
  
  
 Maran the holy Rav Kedosh 
Aharon of Belz said of him in 
those early years: ‘Four cubits 
of Halacha in our genera-
tion are in the Zichron Meir 

neighborhood of Bnei Berak’, 
indicating his admiration of 
Rabbi Wosner’s Psikah. 
  
  
 Maran the holy Gaon the Cha-
zon Ish said he was destined 
for greatness, supporting him 
constantly and even asking 
him himself varied questions.  
 Other Tzaddikim and Gedolei 
Hador also admired and ap-
preciated him. Maran the holy 
Rav the Beis Yisroel of Gur 
commented on his holiness 
as well as Maran the holy Rav 
the Imrei Chaim of Vizhnitz 
and additional leading rabbis.

START PRICE $220

תשובה בהלכות הטמנה בשבת. 
  

 ככל הנראה לא נדפס עדיין. 
  

 3 עמודים, 50 שורות. 
  

 הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 
]תרע”ג - תשע”ה[, כונה ‘פוסק 

הדור’. בעל שו”ת ‘שבט הלוי’ 
שעל שמה נקרא. כיהן כראש 
ישיבת חכמי לובלין בבני ברק, 
ונחשב מגדולי הפוסקים בכל 

הדורות האחרונים. בגיל 18 
נכנס לישיבת חכמי לובלין , שם 

התפרסם בשקידתו העצומה. 
והיה לתלמידו המובהק של 
המהר”ם שפירא מלובלין. 

  
  

 בשנת תרצ”ה נשא את הרבנית 
- בתו של ראש קהילת פרשבורג 

המעטירה. בתרצ”ט עלה לארץ 
ישראל והתיישב בירושלים. ובשנת 

תש”ז מונה ביוזמתו של מרן 
ה’חזון איש’ זצ”ל לרב ואב”ד זכרון 

מאיר בבני ברק - משרה בה 
כיהן עד סוף ימיו. נודע כאדמו”ר 
ובעל מופת וכפועל ישועות בכוח 

התורה ספריו התקבלו כהלכה 
למעשה ברוב תפוצות ישראל. 

  

  
 ייחודית היתה אהבתו לתורה 

“כשלמדתי בישיבת חכמי 
לובלין”, סיפר פעם לתלמידיו, 

“הייתי מתבודד ומתפלל על יד 
עץ מסוים. למרות שעברו מאז 

עשרות שנים, אני עדיין זוכר 
את המקום ואת העץ שעל ידו 
עמדתי והתפללתי באופן קבוע. 

שם על יד העץ ביקשתי, בדמעות 
שליש, פעמים רבות, מהשם 
יתברך, שיזכה אותי לכתרה 

של תורה’’. פעמים רבות סיפר 
הרב וואזנר לצאצאיו ותלמידיו, 
כי הוא יכול להראות להם את 

העץ הפינתי בקרבת ישיבת 
חכמי לובלין. “תחתיו הייתי לילות 
רבות מתפלל ומתחנן בדמעות 

שליש”, סיפר הרב ואמר את 
נוסח תפילתו: “איך זאל ווערין 
איינס מיט דער תורה, און איך 
זאל קענען כל התורה כולה’’ 

)שאני יהיה מאוחד עם התורה, 
ושאדע את כל התורה כולה(. 

  
 בצלו הסתופפו אלפי חסידים 

והוא נודע כבעל מופת וכפועל 
ישועות בכוח התורה. חיבר 
את סדרת הספרים שו”ת 

שבט הלוי ושאר ספרים.

פתיחה $220
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LOT# 239

LETTER OF THE GAON RABBI 
SHMUEL HALEVI WOSNER.

מכתב מהגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצ”ל.

1975.

START PRICE $200

תשל”ה.

פתיחה $200



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 245Sep 12

LOT# 240

LONG LETTER WITH DIVREI TORAH BY THE GAON 
RABBI SHIMON AUSCH, DAYAN IN PRAGUE TO THE 

GAON RABBI YEHUDA KATZ TEVELES. PRAGUE 1858.
מכתב ארוך בד”ת מהג' הרב שמעון אויש דיין בפראג 

אל הג' הרב יהודה כ”ץ טעבליש. פראג תרי”ח.

Thje Gaon Rabbi Shimon Aus-
ch (d. 1867), leading Prague 
Torah scholar in the 19th cen-
tury. Son-in-law of Rabbi Wolf 
Hamburg of Fürth. Several of 
his responsa and novellae are 
quoted in the books of the 
Torah scholars of his time.  
  
 Responsa Shivat Tzion by 
Rabbi Shmuel Landau brings 
two responsa addressed to 
him, and R. Shmuel Landau 
terms him: “The exceptional 
rabbi, who is outstanding in 
Torah” (see Responsa Shivat 
Tzion, sections 17, 35). A 
responsa addressed to him is 
also presented in Responsa 
of Maharatz Chayes (section 
72). His glosses to the book 
Hora Gaver by Rabbi Bet-

zalel Regensburg, together 
with the glosses of his father 
Rabbi Moshe Wolf Ausch, were 
printed in the new edition of 
the book (Modiin Illit 2003).  
  
 The recipient of the letter, the 
Gaon Rabbi Yehuda Katz Tev-
eles, was also a Prague Torah 
scholar, from the prominent 
Katz Teveles family of Prague. 
  
  
  
 [1] double leaf (2 pages). 29 
cm. Good-fair condition. Tears 
and wear. Folding marks.

 For another letter by Rabbi 
Shimon to Rabbi Yehuda see 
Kedem Catalog 70, Lot 320.

START PRICE $250

הגאון רבי שמעון אויש )נפטר 
תרכ”ז(, מגדולי רבני פראג במאה 

ה-19. שקדן בתורה מילדותו. 
בהקדשה שנכתבה על ספר 
לכבוד בר המצוה שלו על ידי 
בן דוד אביו רבי יעקב פיסלינג 

כותב עליו “הבחור המופלא סמוך 
לאיש אשר לבו מקטנותו בוער 
בלהבת אש, אש של תורה...” 

בבחרותו כתב חידושי תורה אל 
רבי שמואל סגל לנדא ממלא 

מקום אביו ה”נודע ביהודה”. חתן 
רבי וואלף המבורג מפיורדא.  

  
 כמה מתשובותיו וחידושיו מובאים 

בספרי גאוני תקופתו. בשו”ת 
שיבת ציון לרבי שמואל לנדא 

מובאות תשובות אליו, ורבי שמואל 
לנדא מכנהו: “הרבני המופלא 

והמופלג בתורה... המושלם 
במעלות ומדות”, “ה”ה מחותני 
הבח’ המופלא...” )שו”ת שיבת 

ציון, סימנים יז, לה( למרות שרבי 
שמעון היה עדיין בחור צעיר 

לימים כתב לו ‘מחותני’, מכיון 
שהמשפחות היו מחותנים )אביו 

רבי משה וואלף מדייני פראג 
היה מחותן עם ה”נודע ביהודה”(. 
תשובה אליו מופיעה גם בשו”ת 
מהר”ץ חיות )סימן עב( ובספרו 

עטרת צבי )סיממן ז( הכותב אליו 
“וכבר שאלני כיוצא בזה הרב 
המופלג מוהר”ר שמעון אויש 

מפראג בשם מחו’ הגאון מוהר”ר 

זאב האמבורגר מפיורדא”. תשובה 
בהלכות חמץ שכתב בצעירותו 

אל רבי שמואל לנדא נדפסה 
בקובץ בית אהרן וישראל מיום ה’ 

י”ח אדר שני תקפ”א )נא, שנה 
ט, ג( וכך כותב רבי שמעון אליו 

“ולהיות כי לא הבאתי עדן הדברים 
בכור הבחינה גם צעיר לימים 

אנכי וכפות רגלי עוד לא נסו לכת 
במהלכי ההוראה, אמרתי אלכה 

אשאלה מענה מפי מורינו ורבינו...” 
שם גם משיב לו רבי שמואל 
לנדא. הגהותיו על ספר הורה 

גבר לרבי בצלאל רגנשבורג, יחד 
עם הגהות אביו רבי משה וואלף 

אויש, נדפסו במהדורה חדשה של 
הספר )מודיעין עילית, תשס”ג(.  

  
  

 נמען המכתב, הגאון רבי 
יהודה כ”ץ טעבליש, אף הוא 

מחכמי פראג, ממשפחת כ”ץ 
טעבילש, מהמשפחות החשובות 

בפראג באותה תקופה. 
  
  

 ]1[ דף כפול )2 עמ’(. 29 
ס”מ. מצב טוב-בינוני, קרעים 

ובלאי. סימני קיפול.  
  

 לעוד מכתב מרבי שמעון 
לרבי יהודה ראה קטלוג קדם 

מכירה 70, לוט 320.

פתיחה $250
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LOT# 241

A SPECIAL RECOMMENDATION LETTER 
BY RABBI YAAKOV DOVID WILLOWSKI, 

THE RIDBAZ CONCERNING RABBI 
CHAIM SETHON RABBI OF TZFAT

המלצה מיוחדת מהגאון הרידב”ז אב”ד צפת 
לעמיתו הגאון הרב חיים סתהון אב”ד צפת

Warm recommendation letter 
by the famous Gaon Rabbi 
Yaakov Dovid Willowski, the 
RIDBAZ Rabbi of Tzfat on 
behalf of Rebetzin Sethon the 
wife of his colleague Rabbi 
Chaim Sethon the Sephar-
dic Chief Rabbi of Tzfat. 
  
 Rebbetzin Sathon traveled 
to Vienna to seek medical 
treatment, addressed to the 
Gaon Rabbi Yosef Baumgar-
ten Dayan of Vienna. 
  
 On his official letterhead, 
stuck to another paper on 
the back for preservation. 
  
 The noted Gaon Rabbi Yaakov 
Dovid Willowski , known by 
the acronym RIDBAZ (1845-
1913), was one of the greatest 
Talmidei Chachomim and Rab-
binical leaders of his era. He 
served as Rabbi of various im-
portant communities in Lithua-
nia including Izballin, Bobruisk, 
Vilna, Vilkomir and Slutzk. 
  
 In 1903, he immigrated to the 
United States serving initially 
as a Rav in New York and 
later in Chicago. His tenure 
in America was tumultuous, 
and he suffered greatly from 
boorish, uncouth individu-
als, particularly those who 
resisted his heroic efforts to 
improve the kashrus of the 
meat industry. Eventually he 
immigrated to Eretz Yisroel 
settling in Tzfas. His many 
works include his Nimukei 
Ridvaz, and a commentary on 
the entire Talmud Yerushalmi. 
  
  
 Rabbi Cham Sethon  was 
one of the rabbis of the city 
of Safed , and for a time 
served as the city’s chief 
rabbi. Author of the book 
‘Eretz Chaim’ regarding the 
customs of the Land of Israel.  

  
  
  
 He was born in Safed to Rab-
bi Menashe Sethon , former 
rabbi of Aleppo . His father 
married a woman of Ashkenazi 
descent in Safed, after he was 
widowed by his first wife, 
and from this marriage Rabbi 
Chaim was born. After being 
orphaned by his father at the 
age of only five, his mother 
married Rabbi Yitzchak Yaakov 
Salitzer, and educated him 
according to her spirit and 
aspirations, according to the 
Ashkenazi custom. He studied 
in the yeshivot of the Ashke-
nazi rabbis. After that he con-
tinued to study in the compa-
ny of the Sephardic rabbis.  
  
  
 In 1902 she was appoint-
ed Chief Rabbi in Safed .  
  
 Author of a Sefer of customs 
on the customs of the Land 
of Israel called ‘Eretz Chaim’. 
The Sefer is a collection of 
laws and customs related to 
the land from a wide variety 
of arbitrators, collected and 
edited by Sethon. The book 
includes the consents of the 
rabbis Rabbi Yaakov Shaul 
Elishar , Rabbi Yitzchak Moshe 
Abulafia , the Ridavaz , Rabbi 
Chaim Berlin and Rabbi Eliya-
hu Bechor Hazan. He finished 
writing the Sefer on his 35th 
birthday and three years 
later was brought to print. 
  
 The Gaon Rabbi Yosef 
Baumgarten , Dayan & later 
Av Beit Din of the Schiff Shul 
of Vienna, was born in 1864 in 
Helishoya, and was a stu-
dent of the Chatam Sofer. 
He was the son-in-law of 
Rabbi Shalom Dov Ber Stern of 
Szerdahely. Published articles 
in ‘Tel Talpiot’, died in 1933.

START PRICE $300

המלצה חמה כולו בכתי”ק, חתימת 
וחותמת הגאון המפורסם רבי 

יעקב דוד וילובסקי המכונה רידב”ז 
אב”ד צפת אודות הרבנית אשת 
עמיתו הספרדי הגאון הרב חיים 

סתהון אב”ד צפת “הוא הרב הג’ 
חו”ב בכל חדרי התורה ארון קודש 

מלאה ספרים כש”ת חיים נ”י 
סתהון הרב דספרדים דפה עה”ק 
תובב”א והוא צדיק יסוד עולם”.  

   
 הרבנית נסעה לוינה לצרכי רפואה 

וההמלצה מיועד להגאון הרב 
יוסף בוימגארטען ראב”ד ווינה. 

  
 על נייר רשמי, הונח על 

נייר אחר מאחור לשימור. 
  

 הגאון רבי יעקב דוד וילובסקי – 
הרידב”ז ]תר”ה-תרע”ד[, מגדולי 

הדור, רבן הראשי של סלוצק ושל 
צפת. עוד בצעירותו נודע כעילוי. 
בגיל עשרים ושלש נבחר לרב 

באיזבלין. הוציא לאור בשנת 
תרל”ד את ספרו מגדל דוד. 

שנתיים לאחר מכן מונה לרב 
בבוברויסק והוציא לאור את 

ספרו חנה דוד. בשנת תרמ”ג 
עבר לפולוצק, בשנת תר”נ עבר 

לשמש כרב של סלוצק. בתרס”ה 
עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר 

צפת, שם ייסד ישיבה בה למדו 
כמאה תלמידים. היה מהמתנגדים 

הבולטים להיתר המכירה. ספריו 
מגדל דוד - חידושים על התלמוד 

הבבלי והירושלמי; חנה דוד - 
פירוש על מסכת חלה; נימוקי 

רידב”ז - פירוש על התורה; שו”ת 
הרידב”ז - שאלות ותשובות יצא 

לאור בשנת תרמ”א בווילנה; 
ביאור על התלמוד הירושלמי 
חידושי רידב”ז - פירוש הקצר 
תוספות רי”ד - פירוש הארוך; 
ביאור על פאת השלחן לרבי 

ישראל משקלוב; שו”ע לשבת.  
  
  

 הגאון רבי חיים סתהון 
)תרל”א- צפת תרע”ו (, היה 

מרבני העיר צפת, ולמשך 
תקופה כיהן כרב הראשי של 

העיר. מחבר הספר ארץ חיים 
בעניין מנהגי ארץ ישראל. 

  
  
 

 נולד בצפת לרב מנשה סתהון, 
רבה לשעבר של ארם צובא. 

אביו נישא בצפת לאשה ממוצא 
אשכנזי, לאחר שהתאלמן מאשתו 
הראשונה, ומנישואים אלו נולד רבי 
חיים. לאחר שהתייתם מאביו בגיל 

חמש שנים בלבד, נישאה אמו 
לרב יצחק יעקב סאליצר, וחינכה 

אותו לפי רוחה ושאיפותיה, כמנהג 
האשכנזים. הוא למד בישיבות 

רבני האשכנזים. אחר כך המשיך 
ללמוד בחברת רבני הספרדים.

 בשנת תרס”ב נתמנה לרב ראשי 
בצפת. חיבר ספר מנהגים על 

מנהגי ארץ ישראל הנקרא “ארץ 
חיים”. הספר הוא אסופה של 

דינים ומנהגים הקשורים לארץ 
ממגוון רחב של פוסקים, שנאספו 

ונערכו בידי סתהון. הספר כולל 
את הסכמותיהם של הרבנים 

הרב יעקב שאול אלישר, הרב 
יצחק משה אבולעפיא, הרידב”ז, 

הרב חיים ברלין והרב אליהו 
בכור חזן. הוא סיים לכתוב את 

הספר ביום הולדתו ה-35 וכעבור 
שלוש שנים הביאו לדפוס. 

 הגאון הרב יוסף בוימגארטן 
דיין ואח’’כ ראב”ד קהל שיף 

-שוהל בוינה, נולד בשנת תרכ”ד 
בהעלישוי, והיה תלמיד בעל 

החתן סופר. היה חתן רבי שלום 
דב בער שטרן מסערדאוהל. 

פרסם מאמרים ב’תל תלפיות’ 
נפטר בשנת תרצ”ג.

פתיחה $300
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LOT# 242

LETTER BY RABBI SECKEL YITZCHAK HALEVI BAMBERGER OF BAD-KISSINGEN 
IN THE NAME OF HIS FATHER RABBI SIMCHA BAMBERGER OF ASCHAFFENBURG

מכתב מהגאון הרב זעקל יצחק הלוי באמבערגער אב”ד באד-
קיסינגען בשם אביו הרב שמחה אב”ד אשאפנבורג.

Postcard addressed to the 
Gaon Rabbi Yitzchak Refael 
Ashkenazi Rabbi of Anco-
na. Aschaffenburg 1887. 
  
  
 The Gaon Rabbi Seckel 
Yitzchak HaLevi Bamberger 
Rabbi of Bad-Kissingen and 
its region (died 1934, “Otzar 
HaRabbanim” 11312). Son of 
Rabbi Simcha Bamberger 
Rabbi of Aschaffenburg and 
grandson of Rabbi Yitzchak 
Dov (Rabbi Seligman Ber) 
Bamberger Rabbi of Würz-
burg, in his youth published 
the novellae of Rabbi Avraham 
Bing, “Zichron Avraham” and 
added enlightening com-
ments. He also published 

his father’s book “Zecher 
Simcha”. After the death of his 
father-in-law and uncle Rabbi 
Moshe Aryeh Leib Bamberger 
Rabbi of Bad-Kissingen (son-
in-law of the “Aruch LaNer”), 
he succeeded him as Rabbi 
of Bad-Kissingen where he 
served until his death in 1934.  
  
  
 Rabbi Yitzchak Refael 
Ashkenazi (Tedeschi; 1826-
1908), a native of Ancona 
and later its rabbi, one of the 
most renowned Italian rabbis 
of his time. He authored 
‘Toldot Benei Yisrael UMat-
zavam HaMedini VehaChomri 
BeNafot Italia’, Kraków 1901.

START PRICE $150

גלויה להגאון הרב יצחק 
רפאל אשכנזי אב”ד אנקונה. 

אשאפפענבורג תרמ”ז. 
  

 הגאון רבי זעקל יצחק הלוי 
במברגר אב”ד באד-קיסינגען 

והמדינה )נפטר תרצ”ד – 
אוצר הרבנים 11312(. בנו של 

רבי שמחה במברגר אב”ד 
אשאפנבורג ונכדו של הגאון רבי 

יצחק דוב )ר’ זליגמן בער( במברגר 
אב”ד וירצבורג, בצעירותו הו”ל 

את חידושי הגאון רבי אברהם בינג 
“זכרון אברהם”, וצירף להם הערות 

מחכימות. כן הו”ל את ספרו של 

אביו “זכר שמחה”. לאחר פטירת 
חותנו ודודו רבי משה אריה ליב 
במברגר רבה של באד-קיסינגן 

)חתן הערוך לנר(, עלה למלא את 
מקומו ברבנות באד-קיסינגען, בה 
כיהן עד לפטירתו בשנת תרצ”ד. 

  
 הגאון רבי יצחק רפאל אשכנזי 

)טדסקי; תקפ”ו-תרס”ח(, יליד 
אנקונה שהיה ברבות הימים 
לרבה של העיר ומהידועים 

שבחכמי איטליה בתקופתו. כתב 
חיבור בשם “תולדות בני ישראל 

ומצבם המדיני והחמרי בנפות 
איטליא”, קראקא תרס”א.

פתיחה $150



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 248Sep 12

LOT# 243

IMPORTANT LETTER BY RABBI RABBI MORDECHAI 
YAAKOV BREISH OF ZURICH CONCERNING PRINTING 

ARRAIGNMENTS FOR HIS SEFARIM. 1946
מכתב חשוב מהג' הרב מרדכי יעקב ברייש מציריך אודות הדפסת ספריו. תש”ו.

Addressed to the fa-
mous Belzer Chassid 
Harav Nachman Dacs. 
  
 The Gaon Rabbi Mordechai 
Yaakov Breish (1896-1976) was 

a rabbi and Av Beit Din of the 
Hasidic community of Agudat 
Achim in Zurich, Switzerland 
for more than forty years.  
  
 Filing holes.

START PRICE $160

נכתב להשו’’ב החסיד הבלזאי 
המפורסם והמרומם הרב נחמן 

צבי דאקס מראווא-רוסקא-לונדון. 
  
  
  

 הגאון הרב מרדכי יעקב ברייש - 
)תרנ”ו – תשל”ז( כיהן כרב ואב”ד 
הקהילה החרדית ״אגודת אחים״ 

בציריך שבשווייץ למעלה מארבעים 
שנה, פוסק הלכה נודע, מחבר 

סדרת הספרים שו”ת חלקת יעקב 
)3 חלקים(. נקבר בהר המנוחות 
בירושלים, סמוך לקבריהם של 

האדמו”ר הרה”ק רבי אהרן רוקח 
מבעלזא והרב מטשעבין. 

  
 חורי תיוק.

פתיחה $160
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LOT# 244

COLLECTION 4 LETTER WITH DIVREI TORAH OF RABBI 
SHMARYA MENASHE HACOHEN ADLER.1954-1958

אוסף ארבעה מכתבים בד”ת מהרב שמריה מנשה 
הכהן אדלר. אנגליה תשי”ד-תשי”ח.

Collection 3 letters & 1 postcard. 
Two with Divrei Torah thoughts & 2 
about his various publications.

 Addressed to Rabbi Shlomo Baumgarten.

 Shmarya Menashe Ha-Kohen Adler (1874-1959) 
- known to all as Menashe Adler - was a gifted 
scholar highly regarded by rabbis across the 
Jewish world. In his Mareh Kohen Mahadura 
Tinyana (London, 1928), Adler reproduced 22 
letters from assorted rabbinic admirers - a list 
that reads like a “who’s who” of the leading 
rabbinic luminaries of the era, and includes rab-
bis from Lithuania, Germany, Poland and Hun-
gary. But although Adler had plenty of main-
stream admirers (at least, at the beginning of 
his literary career), he was a perennial polemi-
cist who never held a rabbinic position or even 
a teaching post at any point in his long life.

 
 His origins were obscure; it would appear that 
his family in Poland were traditionally Jewish 
but not strictly observant, and at some point 
Adler had broken away from their less obser-
vant lifestyle and become extreme in his own 
outlook and observance. He arrived in London 
during the First World War on a false passport, 
having escaped from Germany, where he brief-
ly resided, and where, as a Russian subject, 
he was considered an enemy alien. Shortly 
afterwards he was joined in London by his wife 
and children, and they made their home in the 
East End, with Adler joining the tiny, strictly Or-
thodox Kehal Hasidim synagogue in Black Lion 
Yard (See: Rabinowicz, Harry, A World Apart: 
The Story of the Chasidim in Britain, pp.45-49).

 
 Adler soon made a name for himself as an 
incredible scholar with an encyclopedic knowl-
edge of Talmud and Jewish law, and after the 
arrival in London of Rabbi Avraham Yitzchak Ha-
Kohen Kook, he became part of his inner circle. 
Such was the esteem in which Rav Kook held 
Adler, that in 1918, in an effusive letter gushing 
with praise, he enthusiastically recommended 
Adler to a community in Manchester looking 
for a new rabbi. In 1919 Rav Kook published a 
small book called Rosh Millin - the only work 
he ever published in England - containing 
kabbalistic and other insights into the Hebrew 
alphabet. Before finalizing the publication, 
he asked Adler to look over the work, so that 
he could offer his comments and critique.

 According to one source Adler took the 
opportunity to author a full-blown com-
mentary to the work, although it was never 
published. Rav Kook praised Adler for his 
helpful insights into Rosh Millin in a letter 
dated 10 July 1918, in which he responded 
to various observations made by Adler and 
also mentioned an introduction authored by 
Adler, for which he thanked him (See: Iggerot 
HaRa’ayah, letter #896, vol.3, p.207-8).

 
 On 6 January 1920, Adler was arrested and 
incarcerated in a London jail. Three weeks 
later he was released without charge, after the 
intervention of various community notables, 
particularly his distant relative Elkan Nathan 
Adler (1861-1946), a prominent British lawyer 
and younger brother of the late Chief Rab-
bi Hermann Adler. Rightly or wrongly, Adler 
attributed his arrest and brief incarceration 
to someone who had reported him to the 
authorities as an illegal immigrant, possibly 
Rabbi Hillman, with whom he had crossed 
swords over the latter’s dispensation for the 
distribution of rice during Passover for Belgian 
Jewish refugees who had escaped to London 
in the midst of the war, despite rice being 
prohibited during Passover for Ashkenazi Jews.

 
 Like all prolific polemicists, Adler’s great-
est strength was also his biggest weakness: 
namely his complete independence from any 
authority that could control him or temper his 
excesses, which allowed him to write freely 
and criticize everyone equally. His indepen-
dence stemmed from the fact that he was not 
employed by any synagogue or communal 
organization. Having been unable to secure a 
rabbinic position in England, he had become 
a businessman, involved somewhat success-
fully in a subsidiary of the garment trade. This 
entailed frequent trips to Manchester, where 
he had many friends and admirers. In London, 
however, particularly after the departure of Rav 
Kook for Palestine in 1919, Adler became ever 
more estranged from the East End community. 
This was mainly due to his incessant criticism 
of the orthodox rabbis whose compromises 
with the laxity of observance in the main-
stream community, and even within their 
own communities, he thoroughly despised.

 (Credit: Rabbi Pinni Dunner)

START PRICE $150

אוסף שלשה מכתבים וגלויה, 
שניים מהם בד”ת ושניים 

אודות ספריו השונים. 
  

 רבי שמריה מנשה בר’ צבי יהודה 
הכהן אדלר )תר”ל – תשי”ט ( נולד 
בפולין וב – תרע”ה היגר לאנגליה 
התפרנס ממסחר באריגים אולם 

עיקר ימיו היו בלימוד תורה 
וכתיבה מנוחתו כבוד בירושלים 

חיבר חיבורים רבים בחלקם 
התכתבויות ודיונים הלכתיים חלקם 

פולמוסיים וחריפים ביותר עם 
רבנים מרבני דורו עם רבי יחזקאל 

אברהמסקי, ר”צ, פרבר, רש”י, 
רבינוב, ר’ שמעון שקופ’, ר’ חיים 
עוזר, הורוגוצ’ובר רמ”ד פלוצקי, 

ר”י טייכטל שהעריכו ביותר ועוד. 
  

 ראה גם בתיאור האנגלי.

פתיחה $150
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LOT# 245

COLLECTION OF 5 LETTERS BY THE GAON 
RABBI BARUCH SHIMON SCHNEERSON.

אוסף 5 מכתבים מהגאון הרב ברוך שמעון 
שניאורסון ראש ישיבת טשעבין

1 letter 11 lines fully in his 
hand, 2 letters one line & 
signature in his hand, 2 
letters with his signature. 
  
 The Gaon Rabbi Baruch Shi-
mon Schneerson was born in 
1913. He served for many years 
as Rosh Yeshvas Tcehbin.  

  
  
 
 
 He was a Goan in all aspects 
of Torah and Chassidus. He 
also served for a time as Rosh 
Yeshiva of Tomchei Tmimim in 
Lod. He passed away in 2001.

START PRICE $160

אוסף 5 מכתבי המלצה. מכתב 
אחד 11 שורות כולו בכתב ידו, 
שני מכתבים עם שורה בכתב 
ידו, שני מכתבים עם חתימתו. 

  
 הגאון הרב ברוך שמעון 

שניאורסון נולד בשנת תרע”ג. 

ראש ישיבת טשעבין, חתנו של 
מופת הדור הרב מטשעבין. 
נינו של ה”ברוך טעם”. היה 

גאון בתורה, פיקח עצום. נאצל 
במידותיו. ושימש תקופה מסויימת 

כראש ישיבת תומכי תמימים 
לוד. נפ’ בשנת תשס’’א.

פתיחה $160
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LOT# 246

IMPORTANT EARLY LETTER BY THE 
GAON YITZCHAK TUVIA WEISS, IN 

HALACHA & HASKAFA CONCERNING 
CHANGING THE ORDER OF PRAYERS IN 

THE SYNAGOGUE. GATESHEAD 1956.
מכתב חשוב מוקדם מהג' ר' יצחק טוביה 
ווייס בהלכה ובהשקפה אודות שינוי סדרי 

תפילה בביהכ”נ. גייטסהעד תשט”ו.

In the letter he allows the Chazzan to 
stand on the Bimah ‘’As to the Chazzan 
Davening on the Bimah It’s probably now 
worth making a fuss to change the Minhag 
[The main emphasis of our Rabbis the 
Achronim Z’’l was that the Bimah be in the 
middle & not next to the Aron Hakodesh. 
but that the Chazzan should stand in front 
of the Aron Hakodesh isn’t so important, 
especially if it can bring to fights]’’ 
  
 On the other hand he writes sharply 
against Davening in English ‘’As to trans-
lating the Davening to English apparently 
you should run far away from that because 
it looks like the Reformers Ym’’s even if 
your intentions are Lehsem Shmayim there 
are issues with that.....Even to announce 
the page of the Machzor apparently it’s 
better to avoid doing it in a official capac-
ity, only someone should say in quietly 
like a friend to a friend & then it won’t 
seem like they are changing any Minhag in 
the Synagogue- Our Rebbes the Chasam 
Sofer & his Holy disciples Zy’’a were very 
stringent not to change any Minhag in 
the Synagogue even just songs Etc.’’ 
  
 Addressed to Rabbi Osher Mi-
chael (Arthur) Cohn who served 
at the time as Rabbi in one of En-
gland’s provincial communities. 
  
 Rabbi Yitzchak Tuvia Weiss was born 
in 1926 in the town of Pezinok (Pezing) 
near Pressburg in Czechoslovakia. His 
father, Rabbi Shlomo, was a Magid 
Shiur and disciple of the Shevet Sofer. 
Since there were not enough children 
in the town to maintain a Talmud Torah, 
Yitzchak attended the state school and 
studied Torah with a private teacher. 

 
 In 1939, 12-year-old Yitzchak was sent on 
a kindertransport organized by Nicholas 
Winton, a British Jew who succeeded 
singlehandedly in rescuing 669 children 
just weeks before World War II broke out. 
Most of Rabbi Weiss’s family remained 
behind and perished in the Holocaust. 
Rabbi Weiss tried to meet with Winton 
after the story of his rescue became 
known in the last few years but Winton 
passed away before he could meet him. 
In a letter he wrote to Winton’s family, 
he said that “he had succeeded in saving 
my life as well as a large number of other 
people. His noble memory, courage 
and devotion will be with us forever and 
can serve as a consolation to you.”

 
 Rabbi Weiss was taken to the house 

of the Sassover Rebbe in London, who 
hosted him together with other children 
from the kindertransport. In London 
he studied at Rabbi Moshe Shneider’s 
yeshiva together with Yibadel Lechaim 
Rabbi Moshe Sternbuch shlita, who is 
the posek of the Eda Chareidis. Later 
he studied in Gateshead and after his 
marriage continued his studies in 
 Gateshead Kollel under Rabbi Dessler. 
When Rabbi Dessler left to become 
Mashgiach in Ponovezh, Rabbi Weiss 
served as head of the Kolel in his place, 
receiving his semicha from Rabbi 
Shakovitzky and Rabbi Rabinoff zts’l.

 
 Rabbi Weiss moved to London where he 
taught in Yeshivas Haramah of Rabbi Elya-
kim Schlesinger shlita and later become 
the rabbi of the Etz Chaim shul in London. 
During this period he was close to the 
Shatzer Rebbe, Rabbi Sholom of Shatz.

 
 In 1967 Rabbi Weiss moved to Belgium, 
where he lived for 37 years. He served 
as a rebbe at the Etz Chaim yeshuva 
there and later became a dayan for 
the local community. He also held a 
position as rav of the Gerer Beis Midrash 
and the Avreichim Beis Midrash.

 
 Rabbi Weiss had warm ties with many 
of the gedolim, including the rebbes of 
Gur and Satmar and the Skulener and 
Pshevorsk rebbes. He also maintained 
ties with the Steipler and wrote many 
letters to him and had a warm relationship 
with Rabbi Chaim Kanievski. Rabbi 
Weiss would often visit Rabbi Chaim 
in Bnei Brak and a few years ago Rabbi 
Chaim made a visit to Rabbi Weiss as 
well and spoke with him in learning. 
 
 Rabbi Weiss also maintained a rela-
tionship with Rabbi Meir Zvi Bergman, 
son-in-law of Rabbi Shach, and Rabbi 
Shmuel Auerbach, whom he collab-
orated with on various issues.

 
 After the passing of Rabbi Yisrael 
Moshe Dushinsky in 2003, Rabbi Weiss 
was called to serve as Gaabad (leader) 
of the Eda Charedis in Jerusalem

 Rabbi Weiss wrote Shaarei Tuvia on 
sugyos in shas. A number of books 
have been published by disciples 
including his halachic rulings and 
other stories from his life.

START PRICE $150

במכתב הוא מתיר להש”ץ להתפלל על הבימה 
“בנוגע למה שהש”ץ מתפלל על הבימה מסתמא 

אין כדאי להרעיש ולשנות את המנהג ]עיקר 
קפידת רבותינו האחרונים ז”ל היתה לעולם 

שהבימה תהי’ באמצע ולא אצל אה”ק אבל במה 
שהש”ץ יעמוד דוקא לפני אה”ק לכאו’ אין קפידא 

כ”כ בפרט במקום שיש חשש מחלוקת ח”ו[. 
  

 מאידך הוא אוסר בחריפות לתרגם התפילה 
ללשון אנגלית “במה שנוגע לתרגם עניני 

התפלה באנגלית לכאו’ יש לברוח מזה מאד 
כי הוא נראה כהמתחדשים ימ”ש ואף שהכוונה 

לגמרי לש”ש אין לדמות להם כלל וכלל ויש 
בזה חששות......ואפילו להכריז הדף שבמחזור 

 officially מסתמא נכון למנוע מעשות כן בדרך
רק א’ יאמר להם את הדף בלחש כדבר איש 

אל רעה ושאז אין זה נראה כתקנה חדשה 
במנהגי בהכ”נ- והרבה הקפידו רבותינו החתם 
סופר ותלמידיו הק’ זי”ע שלא להנהיג הנהגות 
חדשות במנהגי בהכ”נ אפי’ רק בניגונים וכו” 

  
 נכתב אל הרב אשר מיכאל )ארתור( כהן ששימש 
באותו עת רב באחד הקהילות הקטנים באנגליה. 

  
 בשנת תרפ”ו זרחה שמשו של מרן הגאב”ד 
מרן הגאון רבי יצחק טוביה וייס זצ”ל בעיירה 

פעזינג )פזינוק Pezinok(, ליד פרעשבורג 
בצ’כוסלובקיה, לאביו רבי שלמה זצ”ל ממנו 

התייתם בבחרותו. אביו היה מגיד שיעור בעירו 
ותלמידו של ה’שבט סופר’ זצ”ל. לפרנסתו עסק 
אביו במסחר עצים. מאחר ועל פי החוק לא היו 

בעיירה מספיק ילדים לפתוח תלמוד תורה, שלח 
האב את בנו הגאב”ד לבית הספר המקומי, 

ובשעות אחר הצהריים שכר עבורו מלמד פרטי. 
  

 בשנת תרצ”ט ניצל ב’קינדר-טרנספורט’ )משלוח 
ילדים( שאורגן על ידי ניקולס וינטון, הוא היגר יחד 
עם 669 ללונדון שבאנגליה, כשמשפחתו נותרת 

מאחור. במהלך השנים תכנן הגאב”ד לפגוש 
את מצילו ולהודות לו, אך הדבר לא יצא לפועל. 

לאחר מותו שיגר הגאב”ד מכתב למשפחתו של 
ניקולס וינטון בו הוא כותב “הוא הצליח להציל 

את החיים שלי באופן אישי עם מספר גדול של 
אנשים אחרים. זכרו הנאצל, אומץ הלב ומסירות 

הנפש שלו, ימשיכו להיות איתנו לתמיד ובכך 
תנוחמו”. עוד כתב הגאב”ד “גם אם הוא כבר 

לא נמצא איתנו, זכרונו נמצא עם כל אלה אשר 
חיים בזכותו”. במשך כל שנה היה עורך הגאב”ד 

מסיבת הודאה על הצלתו מהשואה הנוראה.

 בלונדון התגורר במשך שנה אחת בביתו של 
הרבי מסאסוב הגה”צ רבי שמחה רובין זצ”ל, 

שאירחו בביתו יחד עם עוד מספר יתומים 
מ’הקינדר-טראנספורט’. בלונדון קנה את משנתו 

בישיבה הליטאית ‘תורת אמת’ השניידער’ס 
ישיבה בראשה עמד הגאון רבי משה שניידר 
זצ”ל שם למד בצוותא חדא עם רעו לעתיד 

בהנהגת ‘העדה החרדית’ פוסק הדור הגאון רבי 
משה שטרנבוך. הרב שטרנבוך היה מספר תמיד 
שהגאב”ד היה חברותא גם של הגאון רבי משה 
שלאס זצ”ל. לאחר מכן למד בישיבת גייטסהד 

שבראשות הגאון רבי אליעזר קאהן זצ”ל.
 

 מרן הגאב”ד בא בברית הנישואין עב”ג אסתר 
ע”ה בת הרב משה צבי פליישמן הי”ד, אביה ואימה 

נפטרו בשואה והיא גדלה בבית באנגליה בבית 
ראב”ד לונדון הגרי”צ דינר זצ”ל, כאשר הגיעה 

לגיל השידוכים, בחר הראב”ד הגרי”צ זצ”ל את ר’ 
יצחק טוביה וייס, לימים הגאב”ד. החתונה התקיימה 

בתאריך ג’ כסלו תשי”א מצד החתן האדמו”ר 
מסאסוב זצ”ל מצד הכלה הגרי”צ דינר ורעייתו, 

לימים נהיה מחותן שלו ע”י נכדיהם והגאב”ד 

היה מבקר את הגרי”צ בכל פעם שהזדמן 
לאנגליה ושמר על קשר חם בארה”ק גם עם בנו 

יבלחט”א הגאב”ד הגאון רבי אליעזר הלוי דינר.

 לאחר נישואיו התגורר 
 בגייטסהד שם למד ב’כולל הרבנים’ אצל 

המשגיח בעל ה’מכתב מאליהו’ הגה”צ רבי אליהו 
אליעזר דסלר זצ”ל. בעת לימודו בגייטסהד 

קיבל היתר הוראה מרב העיר הגאון רבי נפתלי 
שאקאוויצקי ומרבי שמואל יוסף ראבינוב זצ”ל. 
לאחר עלייתו של המשגיח הגר”א דסלר זצ”ל 

לארץ ישראל התמנה במקומו לראש הכולל.
 כעבור מספר שנים, שב להתגורר בעיר לונדון, 

שם התקבל לכהן כר”מ בישיבת הרמה בראשותו 
של זקן ראשי הישיבות באירופה הגאון רבי אליקים 
שלזינגר. במקביל למד הלכה למעשה אצל הגאון 

רבי שלמה בומגרטן זצ”ל. כשהוא מתמנה על 
ידו לכהן כרב בית הכנסת ‘תורה עץ חיים’ בעיר. 
בעיר לונדון קשר קשר מיוחד עם האדמו”ר רבי 

שלום משאץ זצ”ל שאף נבחן אצלו בהלכה.
 

 בשנת תשכ”ז עבר לעיר אנטוורפן שבבלגיה, 
בה התגורר כשלושים ושבע שנים. באנטוורפן 

כיהן כר”מ בישיבת עץ חיים בווילרייק. בהמשך 
שימש בדיינות בבית הדין בקהילה החרדית 

באנטוורפן. בכל אותן שנים כיהן כרב בית 
המדרש של חסידי גור בעיר וכרב בית 

המדרש ‘אברכים’, במהלך מגוריו באנטוורפן 
היה מקורב לאדמו”רי בית פשעווארסק.

 כמו כן קשרים מיוחדים היה לגאב”ד עם 
אדמו”רי בית גור, האדמו”ר בעל ה’יואל משה’ 

מסאטמר, האדמו”ר ה’ברך משה’ מסאטמר זצ”ל 
ולאדמו”רי בית סקולען, שכולם הפליאו והחשיבו 

את גדלותו התורנית. כמו כן קשר מיוחד היה 
לו עם מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי זצ”ל.

 
 הידידות בין השניים החלה עוד בימי אביו מרן 

בעל ה’קהילות יעקב’ - הסטייפלער זצ”ל, אביו של 
הגר”ח, כאשר חילופי מכתבים רבים היו בין שני 

גדולי הפוסקים בהלכה ובהנהגה. במסגרת הקשר 
הזה, גם שליחים מטעמם באו והלכו בבתיהם. 

 
 הקשר נמשך גם לאחר פטירת הסטייפלר, 

כאשר הגאב”ד נהג לעלות לביקור אצל הגר”ח, 
בכל פעם שהגיע לבני ברק. שני ענקי התורה היו 

משתעשעים בדברי תורה במשך שעה ארוכה. 
הגר”ח גם היה מעניק את ספריו לגאב”ד, עם 

הקדשה אישית. כמו כן, הגר”ח הגיע לביקור נדיר 
בבית הגאב”ד, במהלך ימי חול המועד פסח 

תשע”ג. מאות אנשים הגיעו לחזות בביקור הנדיר.

 בי”ד תמוז תשס”ג, עלה לכהן פאר כגאב”ד 
קהילת העדה החרדית בירושלים עיה”ק, 

לאחר פטירת מרן הגאב”ד כ”ק האדמו”ר 
רבי ישראל משה דושינסקיא זצ”ל מספר 

חודשים קודם לכן. עם בואו לירושלים לכהן 
כגאב”ד נערכו מעמדים ענקיים של קבלות 

פנים המוניות בראשות כל מנהיגי העדות 
בעדה החרדית. במהלך שנות כהונתו כגאב”ד 

ירושלים השתתף רבות בדיוני הבד”ץ ואף הוביל 
מאבקים רבים ונחושים על קדשי ישראל. 

 

 את תורתו הוציא בספר ‘שערי טוביה’ על 
סוגיות הש”ס. כמו כן במהלך השנים ראו 
אור ספרים רבים מפסקיו בהלכה עובדות 

והנהגות שהוציאו לאור תלמידיו.

פתיחה $150
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LOT# 247

CONTRACT TO SELL A ROOM IN THE GREAT 
SYNAGOGUE OF LVIV, SIGNED BY RABBI MOSHE SEGAL 
LANDAU & RABBI SHMUEL SCHMELKE HOROWITZ. 1799

שטר מכירת חדר בביהמ”ד הגדול של לבוב עם 
חתימות הג' רבי משה סג”ל לאנדא ראב”ד לבוב והג' 

רבי שמואל שמעלקא הלוי איש הורוויץ. תקנ”ט

Second signatory is the Gaon Rabbi Moshe Se-
gal Landau, Rosh Beth Din of Lviv. 
  
 Signed twice by the Gaon Rabbi Shmuel Schmel-
ke Halevi Ish Horowitz. Son of the Gaon Rabbi Tzvi 
Hirsch, the son of Rabbi Pinchos the Haflaah. 
  
 Many other important signatures, A rare document.

START PRICE $300

החותם השני הגה”ק רבי משה סגל לאנדא ראב”ד לבוב. 
  

 חתום פעמים ע”י הגה”ק רבי שמואל שמעלקא הלוי איש 
הורוויץ. נולד בשנת תקכ”ה לערך לאביו הגה”ק רבי צבי הירש 

בכל מחנה לוי בן הגה”ק רבינו ההפלאה. מחשובי הרבנים 
בלבוב, נבחר לרבנות בריסק. נפטאר לפני תקצ”ח. 

  
 עוד חותמים רבים וחשובים. החתימות נדירים ביותר.

פתיחה $300
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LOT# 248

PINKAS CHEVRAS GEMARAH IN LIBAU FOUNDED 1865- NOVELLE OF RABBI YOSEF 
HERZENBERG OF LIBAU- EARLY AMERICAN NOVELLE OF RABBI ELIYAHU HERZENBERG

פנקס חברה גמ' בליבוי-חידו”ת הרב יוסף הערצענבערג אב”ד ליבוא- 
חידו”ת מוקדמים בארה”ב מבנו הרב אליהו הערצענבערג.

Pinkas Chevrah Gemarah 
in Libau. Founded in 1865. 
Illustrated title page, Fore-
word written & signed by their 
Rabbi Yosef the son of Eliyahu 
Herzenberg dated 1865. 
  
 Many pages Torah novelle in 
his hand. Volume continues 
with copies of his corre-
spondence with the Gaonim 
of his generation, amongst 
them Rabbi Chaim of Brisk. 
  
 Followed by many paged 
novelle of his son Rabbi 
Eliyahu Herzenberg. Who 
also corresponded with many 
of the sages of his genera-
tion amongst them the Sdei 
Chemed, The Admor Reb-
be Mordechai Yosef Eliezer 
Leiner of Radzyn, Rabbi 
Meir Lerner of Altona. 
  
 Responsa, Letters & sermons 
when he served as a Rabbi in 
Brooklyn from 1903 onwards. 
Responsa of the Gaon Rabbi 
Chanoch Henich Hausdorff 
(1855-1911) of Baltimore. 
  
 Letter with Torah Thoughts 

of R.Tzvi Yehuda Bienenfeld. 
  
 Rabbi Yosef Herzenberg was 
born circa 1815 Piltene, to 
his father Rabbi Eliyahu who 
served as a Rabbi & Dayan. 
  
 He served as Rabbi in Piltene 
from 1850 until 1856 when he 
exchanged places with Rabbi 
Menachem Mendel Israelson 
Rabbi of Libau (Today Liepāja, 
Latvia) where he served 
until his passing in 1882. 
  
 His son Rabbi Eliyahu was 
born in 1847. in 1901 he already 
served as Rabbi of Beth 
Hamedrash Anshei Kurland 
in Brooklyn. Afterwards he 
served as Rabbi of Beth Hame-
drash Hagadol in Williams-
burg, he passed away in 1913 
& was buried in Queens, Ny. 
  
 34 Cm. 
  
 207 written sides, & approx. 
67 sides of pages & letters. 
  
 Good-Fair condition, many 
pages detached, tears & 
wear, front cover lacking.

START PRICE $800

פנקס חברה גמרא בליבוא, 
נתיסדה בשנת תרכ”ה. שער 

מאויר, הקדמה בכתב וחתימת 
האב”ד הרב יוסף בן הרב אליהו 

הערצענבערג משנת תרכ”ה. 
  

 דפים רבים חידושי תורתו על 
סדר הש”ס עמ”ס ברכות, שבת, 

עירובין, פסחים, יומא, סוכה, 
ביצה, ראש השנה, תענית, 
מגילה, מועד קטן, חגיגה. 

  
 הפנקס ממשיך עם העתקי 

מכתבים ותשובות ממנו אל גאוני 
דורו כמו הגר”ח מבריסק ועוד. 

  
 איפהשהו מתחיל חיד”ת מבנו 

הגאון הרב אליהו הערצענבערג 
שגם כותב לרבני דורו כמו השדי 
חמד, האדמו”ר רבי מרדכי יוסף 

אליעזר מראדזין, רבי מאיר 
לערנער אב”ד אלטונא ועוד. 

  
 תשובות, חתימות ודרשות רבים 

מהרב אליהו כאב”ד בברוקלין 
משנת תרס”ג ואילך. חילופי דברי 
תורה עם הגאון הרב חנוך העניך 

הויזדארף רב בבאלטימור. 
  

 מכתב בד”ת משנת תרס”ב מר’ 
צבי יהודא ביענענפעלד מניו יארק. 

  
  

 הרב יוסף הערצענבערג נולד 
בפילטנה בשנת תקע”ה לאביו 

הרב אליהו שכיכן כרב ומוץ 
בפילטנה. משנת תר”י אב”ד 

עיר מולדתו ומשנת תרט”ז 
החליף מקום רבנותו עם הרב 

מנחם מענדל איזראעלסון 
אב”ד ליבוי שם כיהן כאב”ד 

עד לפטירתו בשנת תרמ”ב.  
  

 בנו הרב אליהו נולד בשנת 
תר”ז, בשנת תרס”א כבר כיהן 

כרב ביהמ”ד אנשי קורלאנד 
בברוקלין ואח”כ רב ביהמ”ד 
הגדול בוויליאמסבורג, נפטר 

בשנת תרע”ג ונטמן בקווינס נ.י. 
  

 34 סמ.  
  

 207 עמודים כתובים ועד 
כ67 עמודים ומכתבים. 

  
 מצב טוב-בינוני, דפים רבים 
מנותקים מהכריכה, קרעים 
ובלאי, כריכה קדמית חסרה.

פתיחה $800
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LOT# 249

RECEIPT FROM RABBI YTZCHOK PACH-ROSENTHAL TO SIR MOSES MONTEFIORE FOR PAYMENT 
RECEIVED FOR LENDING SILVER UTENSILS WHEN THE PASHA VISITED MONTEFIORE. JERUSALEM 1866

קבלה מהרב יצחק פ”ח ראזענטהאל להשר משה מונטיפיורי תשלום על כלי הכסף 
שהלווה לו בעת ביקור הפאשא בבית השר. ירושלים תרכ”ו.

A very interesting document 
‘’It is true that i received 
from my master the Sar the 
light of my eyes the sum 
of six hundred eighty nine 
Grush for renting the silver 
utensils and other things in 
honor of the Pasha when he 
came to see the Sar may 
he be well. I sign today 17th 
of Nissan 1866 in Jerusalem 
Yitzchok Pach Rosenthal’’  
  
 Harav Yitzchok Pach Rosen-

thal was born in 1789 in Jeru-
salem. Was fluent in Arabic & 
their laws which he utilized 
to greatly help his brethren.  
  
 He served as representa-
tive of Moses Montefiore 
in building the ‘Mishkenot 
Shannanim’- Yehuda Tou-
ro neighborhood.  
  
 He died on January 17th, 
1886 in Jerusalem.

START PRICE $150

שטר קבלה מענין מאוד “הן 
אמת שקבלתי מאת אדוני השר 

הטפסר מאור עיני סך ששה 
מאות ותשעה ושמונים גרוש 

שכירות הכלים וכלי כסף ודברים 
אחרים לכבוד הפאשה אשר הא 

לראות השר הי”ו ולראי’ באתי 
עה”ח היום יום ד’ ט”ז לחודש 

ניסן תרכ”ו לפ”ק פעה”ק ירושלים 
נאום יצחק פ”ח ראזענטהאל”  

  
  

 הרב יצחק פ”ח ראזענטהאל 
)פיתוחי חותם( נולד בירושלים 

בשנת תקמ”ט לאביו ר’ שלמה 
ראזענטהאל. ידע את שפת 

הארץ וחוקיה ועמד בשער נגד 
הערבים שהציקו ליהודים. 

  

  
 היה יד ימינו ונאמן ביתו 

של ישעיהו ברדקי שמינה 
אותו למתורגמן, בידעו את 

השפה הערבית, ויהי לו 
לפה לפני הממשלה. חכמי 

העדה ורבניה ובראשם הרב 
שלמה סוזין, ראש הרבנים 

בירושלים, כבדוהו והוקירוהו. 
 היה בא כחו של השר משה 

מונטיפיורי בבנין שכונת “משכנות 
שאננים” - בתי יהודה טורא.

 הצטיין בנקיון מלבושיו ובהדרת 
פניו. החזיק כמו אביו בחצר “אור 
החיים” ושמר עליה מכל משמר 

להכשירה לתורה ולתפילה. נפטר 
בירושלים, ח’ שבט תרמ’’ו.

פתיחה $150
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LOT# 250

IMPASSIONATE PLEA LETTER FROM TZFAT 
WITH IMPORTANT SIGNATURES. 1907.
מכתב נרגש מצפת עם חתימות חשובות. תרס”ז

Lithographed long letter with 
original signatures & stamps. 
  
 First signatory is Harav 
Nachum Pinchos Rab-
inowitz & grandnson of 
the Baal Shem Tov. 
  
 Stamps of Harav M.[Moshe] 
Zeiger Charag in Safeth” 
(1824-1909), Representative 
of Rebbi Menachem Mendel 
Hager of Vizhnitz in the Kollel, 
grandfather of the artist Yosef 
Zvi Geiger (1870-1944); 
  

 Signature of Harav Yehuda 
Leib Geiger(Safed Circa 1880-
1949) , son in law of Harav 
Nachum Pinchos Rabinowitz. 
  
 Signature of Harav Tzvi 
Bahanovski of Cherkassy. 
  
 Nice stamps of various 
kollelim & Chessed or-
ganizations in Safed. 
  
 Addressed to R’ Tzvi 
Hirsch Schnitzer. 
  
 2 sides, 37 Cm, light tears.

START PRICE $150

מכתב מודפס ארוך בדפוס אבן 
ועם חתימות וחותמות מקוריות.  

  
 “הן נודע אשר ארץ הקודשה 

ת”ו היא בעוה”ר ארץ אשר 
תחסר כל בה ובמסכנות תאכל 
בה לחם ובפרט עירנו הק’ צפת 
ת”ו אשר היא עיר ואם בישראל 

גדול בה העוני והדוחק”. 
  

 ראשון חותם הרב “נחום 
פינחס נכד הבעש”ט 

זצקלה”ה ראבינווויטש”  
   

 בנש”ק הרב החסיד רבי נחום 
פנחס רבינוביץ ז”ל בן הרב החסיד 
רבי משה חיים אפרים מסדילקוב- 

צפת זצ”ל בן הרב החסיד רבי 
אהרן זצ”ל בן הרב החסיד רבי 
צבי הירש זצ”ל בן הרה”צ רב’ 

דוד מסדילקוב זצ”ל חתן הרה”ק 
הדגל מחנה אפרים מסדילקוב 
זי”ע בן הרבנית הצדקת אדל 

ע”ה בתו של הבעש”ט הק’ זי”ע. 
  

 באגרת הרה”ק רבי מרדכי דוב 
מהורונסטפל זצק”ל ששלח 

להגאון בעל התורת חסד מלובלין 
זצוק”ל בעיה”ק ירושלים ת”ו 

אודות מעות ששלח לארץ הקודש 
כותב “וזה איזה שנים אשר 

בחרתי בש”ב הרב החסיד בש”ק 
ר’ נחום פינחס מצפת שיהיה 

המשגיח מצד’ בשם שנתחלק 

הברכה לפי החו”ק בג’ ארצות” 
  

 בסוף השורה חותם חתנו 
הרב יהודא ליב גייגער.  

   
 ביניהם חותם )חותמת 

בצורת חתימה, וחותמת( 
הרב משה חר”ג צייגער.  

   
 M. – משה צייגער חר”ג מצפת“ 

 .“Zeiger Charag in Safeth
משה צייגר חר”ג )1824-1909(, 

מראשי הממונים של “כולל 
אוסטריה”, איש ציבור ומנכבדי 
הקהילה החסידית בצפת. נציגו 
של האדמו”ר רבי מנחם מנדל 
האגער ה”צמח צדיק” מוויז’ניץ 

ב”כולל אוסטריה”. נולד ביארצ’יב 
שבפולין לאביו יוסף צבי גייגר, 

והתיישב בשנת תקצ”ח בצפת. 
נישא לגיטל נכדת ר’ גבריאל 

שטאק-אשכולות, והוסיף בעקבות 
כך לשם משפחתו את הכינוי 

חר”ג ]=”חתן ר’ גבריאל”[.  
  

 חתימת הרב צבי 
באהאנאווסקי מצערקאסס. 

  
 חותמות יפים של כוללים 
וארגוני חסד שונים בצפת. 

  
 ממוען אל ר’ צבי הירש שניטצער. 

  
 2 עמודים. 37 ס”מ. קרעים קלים.

פתיחה $150
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LOT# 251

HISTORIC POLEMIC LETTER BY THE PEOPLE OF KOLEL WIZNITZ, 
BOKOWINA & KOSOV IN TZFAT, 1915. MANY SIGNATORIES

מכתב פולמוסי היסטורי מאנשי כולל וויזניצא, באקאווינא וקאסוב בצפת עם 
הרבה חתימות. תרע”ה. נגד כולל גליציה שלא נתנו להם ממעות אמעריקא.

Strongly worded Historic Polemic letter against 
‘Kolel Galicia’ that isn’t sharing with the under-
signed the funds collected in America. 
  
 See Hebrew description for a partial tran-
scription & list of signatories. 
  
 37 Cm.

START PRICE $200

מכתב טענות ומענות “הן זה 
קרוב לחמשה שנים שנפרדנו 

מאת הועד בענין חליקות הצדקות 
ונדבות אחב”י דערי אמעריקא 

וכדומה”.........”ומכל הכספים 
שאוספים באמעריקא תחת 

השם הכללי ‘כולל גאליציען’ לא 
נתנו לנו אף קשיטא אחת”  

  
 “איך לכל שאר הכוללים יגיע 

חלקם משקלי הקודש נדבת בני 
מדינתם שבאמעריקא, ורק אנחנו 
עניי שלשת בכוללים הנני נגרעים 

ונחסרים, נעשקים ונהדפים”  
  
  

 מכולל וויזניצא חותמים:  
  

 חתימות וחותמת שמשון 
שטיינהאלץ ממונה דכולל וויזניצא. 

 אברהם שמואל לידער? 
 מאיר לאטמאן 

 משה ארינשטיין 
 מענדל לאטמאן 

 בנימין ב”ר שמרי’ 
 משולם יעקב וויינגארטין  

 דוד קאסיריר 
 שמעריל מרגליות 
 אייזיק משה ריזיל 

 נח שלמה ריזיל )בן 
ר’ אייזיק משה( 

 שבתי ריזיל )בן ר’ אייזיק משה( 
 אברהם דוב הארניק 

בהר”י מטלוסט 

   
 מכולל קאסוב חותמים:  

   
 דוד יודיל אוירבאך 

  
 )נכד האדמו”ר רבי אברהם דוב 

אויערבאך מחמעלניק ונכד תלמיד 
הבעש”ט בעל ה”תולדות יעקב 

יוסף” מפולנאה.( אחד המפורסמים 
ממשפחת אדמו”רים זאת הוא 

הגאון רבי חיים לייב אויערבך, 
ראש ישיבת המקובלים “שער 

השמים” בירושלים )אבי גאון דורנו 
רבי שלמה זלמן אויערבך ראש 

ישיבת קול תורה(, שהיה בנו של 
רבי אברהם דוב מטבריה )אדמו”ר 

בטשרנוביץ שבבוקובינה( ונכדו 
של רבי דוד יודל מטבריה בן רבי 

יואל פייבל בן רבי אברהם דוב 
אויערבך האדמו”ר מחמעלניק.  

  
 יצחק קרעמיר 

 יהודא ליב שטערין 
 חתימת וחותמת ליב גרייף 

 שמעלקא בליטעגיל 
 ברוך קרומיר 

 צבי נכד ר חיים נחום 
 שמואל מרגליות 

 שמעיה פיטבאנק 
 בן ציון בר”א גאלדנצווייג 

 חיים בר”א צבי גאלדנצווייג 
  
  

 37 ס”מ.

פתיחה $200
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LOT# 252

PROOFREADING PG. OF THE SEFER “MIN HAMEITZAR” 
WITH MANY HANDWRITTEN CORRECTIONS BY THE 

AUTHOR RABBI MICHOEL BER WEISSMANDL OF NITRA.
עלה הגהה מספר מן המיצר עם הגהות רבות מהמחבר הרב מיכאל בער ווייסמאנדל.

The author added many new paragraphs, 
as well as erased some parts.

  
 
 Printed with many variances in his famous book ‘Min Hamet-
zar’ Pg. 55-56 at the end of his essay ‘The price of Blood’

 Very large page with additions to both sides, 45.5 X 28.5 Cm.

 
 From the estate of a close disciple who worked at 
the printing, press which was in the Yeshiva.

START PRICE $400

עלה הגהה מהספר המפורסם ‘מן המיצר’ עם הגהות רבות 
בכתי’’ק המחבר הגאון האדיר הרב מיכאל דוב ווייסמאנדל 

שהוסיף קטעים שלמים, ואף מחק חלק מהדברים. 
  
  
 
 
 

 נדפס בשינוים רבים בספרו מן המיצר עמ נה-
נו בסוף מאמר ‘מחיר הדם’

 
 דף גדול מאוד עם כתי”ק בשתי הצדדים 45.5H 28.5 ס’’מ.

 מעזבון אחד מתלמידיו הראשונים בנ.י. שהיה מקורב אליו ביותר 
ועבד בבית הדפוס של הישיבה בהדפסת הספר ‘מן המיצר’.

פתיחה $400
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LOT# 253

PROOFREADING PG. OF THE SEFER “MIN HAMEITZAR” 
WITH MANY HANDWRITTEN CORRECTIONS BY THE AUTHOR 

RABBI MICHOEL BER WEISSMANDL OF NITRA.
עלה הגהה מספר מן המיצר עם הוספות והגהות רבות מהמחבר הרב מיכאל בער ווייסמאנדל.

The author added many 
new paragraphs, complete-
ly changed the layout, as 
well as erased some parts. 
  
  
 
 
 Printed with many varianc-
es in his famous book ‘Min 
Hametzar’ Pg. 61-65 in the 
essay ‘Or money-or life’ & 

Pg. 94-96 in the essay ‘The 
cry at the abyss of blood’

 
 Very large Page, 
45.5 X 28.5 Cm.

 
 From the estate of a close 
disciple who worked at 
the printing press which 
was in the Yeshiva.

START PRICE $400

עלה הגהה מהספר המפורסם ‘מן 
המיצר’ עם הגהות רבות בכתי’’ק 

המחבר הגאון האדיר הרב מיכאל 
דוב ווייסמאנדל שהוסיף קטעים 

שלמים, ואף מחק חלק מהדברים. 
  
  
 

 נדפס בשינוים רבים מאוד 
בספרו מן המיצר עמ סא-סה 

במאמר ‘או כסף-או חיים’. ועמ’ 

צד-צו במאמר ‘על הצעק מתהום 
הדם-צחוק ממרום הדמים.

 
 דף גדול מאוד 45.5H 28.5 ס’’מ.

 
 מעזבון אחד מתלמידיו הראשונים 

בנ.י. שהיה מקורב אליו ביותר 
ועבד בבית הדפוס של הישיבה 

בהדפסת הספר ‘מן המיצר’.

פתיחה $400
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LOT# 254

PROOFREADING PG. OF THE SEFER “MIN HAMEITZAR” 
WITH MANY HANDWRITTEN CORRECTIONS BY THE 

AUTHOR RABBI MICHOEL BER WEISSMANDL OF NITRA.
עלה הגהה מספר מן המיצר עם הגהות רבות מהמחבר הרב מיכאל בער ווייסמאנדל.

The author added many new paragraphs, 
as well as erased some parts.  

 Printed with many variances in his famous book 
‘Min Hametzar’ Pg.99-101 at the beginning of his es-
say ‘Digging Under The Ground Of Hell’’

 
 Page size 28.8 X 23 Cm.

 From the estate of a close disciple who worked at 
the printing, press which was in the Yeshiva.

START PRICE $400

עלה הגהה מהספר המפורסם ‘מן המיצר’ עם הגהות רבות 
בכתי’’ק המחבר הגאון האדיר הרב מיכאל דוב ווייסמאנדל 

שהוסיף קטעים שלמים, ואף מחק חלק מהדברים. 
  
  
 
 
 

 נדפס בשינוים רבים בספרו מן המיצר עמ צט-קא 
בתחילת מאמר ‘חתירה מתחת קרקע הגיהנם”

 
 דף בגודל 28.8H 23 ס’’מ.

 
 מעזבון אחד מתלמידיו הראשונים בנ.י. שהיה מקורב אליו ביותר 

ועבד בבית הדפוס של הישיבה בהדפסת הספר ‘מן המיצר’.

פתיחה $400



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 260Sep 12

LOT# 255

THE SELICHOS AUTHORED BY RABBI MICHOEL 
BER WEISSMANDL AFTER THE HOLOCAUST.

הסליחות שחובר ע''י הרב מיכאל בער 
ווייסמאנדל לזכר קדושי השואה.

The scarce original printing of the Selichos au-
thored by the famous Gaon Rabbi Michoel Ber Weiss-
mandl of Nitra after the Holocaust.They were lat-
er printed in his famous work ‘Min Hametzar’.

 
 From the estate of a close disciple who worked 
in the printing press set up in the Yeshiva.

 
 3 Pages, 28 X 13 m. Excellent condition.

START PRICE $100

הדפסה האורגינלית )נדפס אח’’כ בתוך ספרו ‘מן המיצר’( 
של דפי נוסח הסליחות שחובר ע’’י הגאון האדיר הרב מיכאל 

דוב ווייסמאנדל בשברון לבו לזכר קדושה השואה הי’’ד. 
  
  
 
 
 

 מעזבון אחד מתלמידיו הראשונים הקרובים 
ביותר שעסק אז בבית הדפוס בישיבה.

 3 דפים. x 13 28 ס’’מ. מצב מצויין.

פתיחה $100
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LOT# 256

TANACH GORAL HAGRA EDITION: 
AMSTERDAM 1701.EXCELLENT 

ORIGINAL CONDITION!
גורל הגר”א: תנ”ך אמסטרדם תס”א. מצב מפואר!

Biblia Hebraica- Torah Ne-
vi’im U’Kesuvim, the edition 
used by many Tzadikim to 
conduct the Goral HaGra. 
  
  
 The title page is illustrated 
with a copper engraving 
with illustrations of Moshe 
and Aaron and the Kodesh 
Ha’Kodashim, with two addi-
tional title pages in Hebrew 
and Latin script, an introduc-
tion in Latin and a poem in 
Hebrew titled “The eternal 
Torah which existed, before 
any creation was created.”

 
 According to tradition, this 
edition was used by the Vilna 
Gaon when carrying out the 
“Goral HaGra”. In a tradition 
passed down from the Gaon, 
the goral is a Kabbalistic 
formula which can be used to 
inform certain circumstanc-
es and resolve dilemmas.
According to tradition, this 
was the preferred edition 
by which to conduct the 
‘Goral HaGra’, since it is 

printed in two columns with 
‘Pesuchos and Stumos’.

 It is related that it was used 
by R. Chaim Volozhiner. More 
recently the Chofetz Chaim, 
Rabi Aaron Kotler and Rabbi 
Elya Lopian are said to have 
used it. In another famous 
instance it was used by Rabbi 
Aryeh Levin in 1950, in order 
to identify the bodies of 
the casualties of the “Con-
voy of 35” before burial.

 
 Borstius, Halma, Van 
De Water press.

 
  [6], 292, 293-306, [4] pages.

 
 14.5 cm.

 
 Excellent condition, very 
small hole to first 2 pages, 
clean white paper, colorful 
edged paper, original leather 
binding with gold stamping.

START PRICE $800

ביבלייה הבראיקה – תורה נביאים 
וכתובים, המהדורה ששימשה 

צדיקים רבים לעריכת גורל הגר”א. 
  
  

 עמוד השער מעוטר בחריטת 
נחושת עם איורים של משה ואהרן 

וקודש הקודשים, עם שני עמודי 
שער נוספים בכתב עברי ולטיני, 
הקדמה בלטינית ושיר בעברית 

בשם “התורה השלימה אשר 
הייתה, בטרם כל יצור נברא”.

 
 לפי המסורת, מהדורה זו שימשה 

את הגאון מווילנא בעת עריכת 
גורל הגר”א. במסורת שייסד 

הגאון מווילנא, הגורל הוא נוסחה 
קבלית שניתנת לשימוש כדי 

לחזות נסיבות מסוימות ולפתור 
דילמות בהיותו נדפס בשני טורים 

עם פתוחות וסתומות. אומרים 
שגם ר’ חיים מוולוז’ין נעזר בו.

 בתקופות מאוחרות יותר, 
השתמשו בו גם החפץ חיים, 

ר’ אהרן קוטלר ור’ אליהו 
לופיאן. במקרה מפורסם אחר 

ערך ר’ אריה לוין את גורל 
הגר”א בשנת תש”י )1950( 
כדי לזהות את גופות נפגעי 

מחלקת הל”ה טרם קבורתם.

 דפוס בורסטיוס, 
הלמה, וון דה ווטר.

 
 ]6[, 292, 293-306, ]4[ עמודים.

 14.5 ס”מ.

 מצב מצויין. חור קטן מאוד בשני 
דפים הראשונים, נייר לבן נקי, 

חיתוך דפים צבעוני, כריכת עור 
מקורית עם הטבעות זהב.

פתיחה $800
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LOT# 257

3 LEAFS ON CHOCHMAS HANISTAR HANDWRITTEN BY THE 
HOLY GAON RABBI MENACHEM MENDEL OF SHKLOW, THE 

GREAT DISCIPLE OF RABBEINU THE VILNA GAON.
3 דפים בכתב יד קודשו של רבי מנחם מנדל משקלוב זיע”א מגדולי תלמידי הגר”א - חידושי תורה בקבלה

Kabbalistic elucidations, 
Razin Temirin handwritten by 
Rabbi Menachem Mendel of 
Shklow, one of the leading 
disciples of Rabbeinu the 
Gaon Rabbi Eliyahu of Vilna.  
  
 The Holy Gaon Rabbi Men-
achem Mendel of Shklov is a 
descendant of Rabbi Yehuda 
Yidel, the Av Bet Din of Cavalli, 
author of Kol Yehuda, whose 
lineage goes all the way back 
to Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi 
Menachem Mendel was one 
of the Vilna Gaon’s greatest 
students, and one of the few 
who wrote down his teach-
ings. Rabbi Menachem Mendel 
assisted the Vilna Gaon for 
nearly two years before he 
died, and received many of his 
teachings in the revealed and 
the hidden Torah. Rabbi Men-
achem Mendel is mentioned in 
the list of the select students 
cited by the Vilna Gaon’s sons 
in the preface to Biur HaGR”A. 
  
  
 In 1808 Rabbi Menachem 
Mendel immigrated to Israel 
and settled in the Galilee 
before moving to Jerusalem, 

where he worked tirelessly 
to reestablish the ruins of the 
synagogue built by Rabbi 
Yehuda HaChasid and to 
redeem it from the Arabs. 
Rabbi Menachem Mendel 
is considered one of the 
founders of the Ashkenazi 
community in Jerusalem.

 
 He edited and published 
some of his rabbi’s writings, 
including Proverbs with the 
GR”A’s commentary, Biur 
HaGR”A on the Shulchan 
Aruch, Orach Chayim, the 
GR”A’s commentary to Sefer 
Hayetzira and other various 
compositions. At a certain 
stage Rabbi Menachem Men-
del wanted to publish one of 
his own compositions, titled 
Shaar Hatzimtzum, but for 
various reasons this desire was 
not realized. Over the years 
a few of his compositions 
have been published; some 
of them only in the last few 
years. Some of his writings 
remain in manuscript form.

 [3] large sheets of paper.

START PRICE $1900

רבי מנחם מנדל משקלוב )? 
-תקפ”ז( מקובל מגדולי דורו. 

מתלמידיו המובהקים של 
הגר”א, ראשון העולים בעליית 
תלמידי הגר”א לארץ ישראל, 

מנהיג קהילת הפרושים בצפת 
ולאחר מכן בירושלים. 

  
  
 

 הגר”א חיבבו מאוד, וגילה לו 
מצפוני לבו, ובהם גם דברי קבלה 

רבים. כמו כן למד עמו משניות 
בסדר טהרות כולו, וספר משלי 

עם ביאוריו של הגר”א. רבי מנחם 
מנדל כתב את שלמד עם הגר”א, 
והגר”א נהנה מכתיבתו המדויקת. 

כמו כן העלה על הכתב רבים 
מהנהגותיו של הגר”א, וביניהם 
סידר בפרוטרוט את סדר ליל 

פסח של הגר”א. אחרי פטירתו 
של הגר”א בשנת תקנ”ח, נטל 
על עצמו את מלאכת סידורם 

והבאתם לדפוס של כתבי 
הגר”א, יחד עם בניו של הגר”א.

 
 עלה לא”י והתגורר בצפת, 

לאחר מכן עלה לירושלים. בין 
גדולי תלמידיו נמנה רבי יצחק 

אייזיק חבר. חיבר חיבורים 
רבים בתורת הקבלה.

 ]3[ דף. כתב יד קדשו.

פתיחה $1900
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LOT# 258

COPY OF A DISCIPLE OF THE VILNA GAON RABBI CHAIM RAPPAPORT 
RABBI OF PINSK AND TZEFAS. BEIS EFRAIM. FIRST EDITION. LVIV 1809

עותק של תלמיד הגר”א רבי חיים רפפורט אב”ד פינסק 
וצפת. בית אפרים ח”א, דפו”ר לבוב תקס”ט.

Sefer Beis Efraim part 1, By 
the renown Gaon Rabbi 
Ephraim Zalman Margulies.

 First Edition. Lemberg 1809.

  
 
 At top of title page 
a fine stamp of 
  “Chaim son of Rabbi 
Peretz Katz of Vilna from the 
congregation of Pinsk”  
 
   
 
 Another stamp on page 1. 

 
 Rabbi Chaim ben R. Peretz 
HaKohen Rappaport of Vilna. 
A disciple of the Gaon of Vilna. 
From 1807, he served as the 
Rabbi of Pinsk, and in 1826 he 
emigrated to Eretz Israel. He 
is commonly known as one 
of the leaders of the Prushim 
community, and was well 
acquainted with the disciples 

of the Vilna Gaon. Addition-
ally, he served at the helm of 
the Rabbinical Beth Din of 
 Tzfas , during which he 
oversaw the merging of the 
Chassidic and Misnaged 
communities in Tzfas. 

  
 
 Interestingly, his approba-
tions can be found on various 
works of the era, both of 
Chassidim and Misnagdim. 
See, for example, his appro-
bation to Chayei Adam (Vilna 
1810), as well as the Slavita 
edition of Menoras HaMaor 
(Slavita 1824), where the Apter 
Rav showers praise on him. 

 60, 72 pages. 
 

 Mostly in good condition, 
holes affecting text to first 4 
pages, small wormholes to 
last 5 pages, old binding.

START PRICE $140

ספר בית אפרים ח”א, הלכות 
שחיטות וטריפות. ספרו הראשון 

של הגאון רבי אפרים זלמן 
מרגליות מבראד, הנודע על שם 

ספרו שלפנינו ‘בעל הבית אפרים’. 
  

 מהדורה ראשונה. לבוב, תקס”ט. 
  

 בראש השער ובדף א’ 
חותמת נאה של “הק’ חיים 

בהרב מ”ו פרץ כ”ץ זצ”ל 
מווילנא, חונה בק”ק פינסק”  

  
  

 הרב חיים הכהן רפפורט מווילנא. 
נולד לאביו רבי פרץ הכהן בעיר 

טשעכנאוויץ. לאחר נישואיו 
התיישב בווילנא, שם התפרסם 
כאחד התלמידי חכמים שבעיר, 

היה תלמיד הגר”א. שימש כאב”ד 
פינסק במשך תשע עשרה שנה 
)תקס”ז-תקפ”ו ( והיה אהוד על 
המתנגדים והחסידים. הוא בא 

בהסכמה עם גדולי הדור על ספר 
“חיי אדם” וילנא תק”ע וגם על 

ספרים רבים שנדפסו בעת כהונתו 
שם. בראש הסכמתו למנורת 

המאור דפוס סלאויטה תקפ”ד 
)יחד עם הרה”ק מאפטא, שמפליג 

בשבחו(.הוא מתואר “הרב הגדול 
המאור הגדול החסיד המפורסם 

החריף ובקי כבוד קדושת שמו 
מוהר”ר חיים הכהן” ובעל בית 

אפרים פונה אליו בתארים “לכבוד 

אהובי ידיד עליון וידיד נפשי הרב 
הגאון החריף ובקי המפורסם 

קדוש עליון מוהר”ר חיים הכהן נ”י. 
)מוריה טבת תשנ”ב עמ’ מב( 

  
  

 בשנת תקפ”ו עלה לירושלים, 
ולאחר פטירת הרמ”מ משקלוב 

עמד בראש כולל הפרושים והכיר 
היטב את תלמידי הגאון מווילנא. 
כמו כן, כיהן כאב”ד בק”ק צפת 
, במהלכו פיקח על מיזוג עדת 
החסידים והפרושים בצפת. עד 

פטירתו בכ”ח שבט תקצ”א – על 
נס מופלא שאירע בזמן טהרתו 

ראה תולדות חכמי ח”ג עמ’ 170. 
)ראה אודותיו בארוכה: הדרום 

)סיון תשי”ח( עמ’ 175-179 , סיני 
עב )תשל”ג( עמ’ רסד-רסט(.  

  
 חתניו היה האדמו”ר מלובושוב 

רבי יחיאל מיכל ויינגרטן, 
רבי משולם זלמן בן רבי צבי 
הירש מלובלין, ורבי אברהם 

אייזנשטיין מדרוהוטשין. 
  

 ס, ע”ב דף. 
  
  
 

 רובו מצב טוב, חורים עם 
חסרון בארבע דפים הראשונים, 

חורי עש קטנים בחמש דפים 
אחרונים, כריכה ישנה.

פתיחה $140
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LOT# 259

‘TZURAT HAARETZ LIGVULOTEHA’ - THE GRA’S 
INTERPRETATION (THE MAP OF THE HOLY LAND 

AND ITS BORDERS). SHKLOV 1802. FIRST EDITION.
צורת הארץ לגבולותיה - פירוש הגר”א. דפו”ר שקלוב תקס”ב

Tzurat HaAretz Ligvuloteha 
Saviv Vetochnit HaBayit’, the 
Gra’s explanation on chap-
ters in the Book of Joshua, 
Kings and Ezekiel. It delves 
into the topic of the Land 
of Israel’s borders and the 
design of the First and Third 
Temple. Copy lacking the 
map, as in most copies.  
  
 First edition, Shklov 1802.  
  
  
 
 
 
 The Gra’s sons and his disci-
ple, Rabbi Menachem Mendel 
of Shklov, published this book 
as is detailed on the title 
page: “Brought to print by 
the author ztvk”l’s mature and 
astute sons and his disciple…”

 The book begins with an 
introduction authored by the 
Gra’s sons and Rabbi Men-
achem Mendel, in which they 

extoll the Gra’s greatness.

 In this work the Vilna Gaon 
drew upon his extensive 
knowledge of geography and 
architecture in Biblical inter-
pretation. The Gaon viewed 
such knowledge as an aid to 
Torah study and disapproved 
of the lack of interest in 
secular sciences that existed 
among certain Talmudists. On 
the broader relation between 
the Gaon and the sciences, 
see I. Atkes, The Gaon of 
Vilna: The Man and His Image 
(2002) pp. 37-72; and E. Stern, 
The Genius: Elijah of Vilna 
and the Making of Modern 
Judaism (2013) pp. 63-82.

 
  

 
 Good condition, blue paper, 
repaired marginal worming. 
Beautiful full leather binding.

START PRICE $200

ספר ‘צורת הארץ לגבולותיה 
סביב ותכנית הבית’, פירוש הגר”א 

על פרקים בספר יהושע, מלכים 
ויחזקאל העוסקים בגבולות 

הארץ ובתבנית בית המקדש 
הראשון והשלישי. עותק ללא 

המפה החסר ברוב העותקים.  
  
  

 דפוס ראשון, שקלוב תקס”ב.  
  
  

 הספר הובא לבית הדפוס על 
ידי בני הגר”א ותלמידו רבי מנחם 

מנדל משקלוב, כפי שנדפס 
בשער: “הובא לבית הדפוס ע”י 

הוותיקים והחריפים בניו של 
המחבר זצוק”ל ותלמידו...”.  

  
 בראש הספר הקדמת בני 

הגר”א ורבי מנחם מנדל 
משקלוב, המפליגים באריכות 

בשבחו וגדולתו של הגר”א. 
  

 מצב טוב, נייר כחול, נקבי 
עש משוקמים בשוליים, 

כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $200
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LOT# 260

STAMPS OF THE KLOIZ OF THE VILNA 
GA’ON- MISHNAYOS AMSTERDAM 1766

חותמות קלויז הגאון מוילנא- 
משניות אמשטרדם תקכ”ו

Many antique stamps 
(2 types) of the famous 
‘Kloiz’ of the Vilna Gaon. 
  

 Overall in good condi-
tion, wax drippings from 
learning to the shine of 
candles, old binding/

START PRICE $100

חותמות עתיקים רבים של קלויז 
מרן הגר”א מוילנא. “חותם 

ח”ק משניות מקלויז הגר”א 
ז”ל”, “שייך לח”ק משניות 
דביהמ”ד הגאון זצלה”ה” 

  
 מצב כללי טוב, נטפי 

שעוה דבוקים מלימוד לאור 
הנרות. כריכה ישנה.

פתיחה $100



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 266Sep 12

LOT# 261

COPY OF KLOIZ OF THE VILNA GAON.
עותק ביהמ”ד דהגאון מווילנא.

Sefer Pnei Yeosh-
ua, Lemberg 1815. 
  
 Several antique inscrip-

tions that the Sefer belongs 
to the Famous Kloiz of 
the Vilna Gaon in Vilna.

START PRICE $170

ספר פני יהושע, לבוב תקע”ה. 
  

 כמה רישומים עתיקים שהספר 

שייך לביהמ”ד המפורסם 
של הגאון מווילנא.

פתיחה $170
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LOT# 262

HISTORIC INSCRIPTION ON A SEFER THAT WAS RESCUED FROM 
THE EXILE & POGROMS IN SLABODKA BY A RABBI IN WW1

רישום היסטורי על ספר שניצל ע”י רב מהפורעים ושודדים 
בסלאבאדקע בגלותם מעירם במלחמת העולם הראשונה

Sefer Yam Shel Shlo-
mo, Berlin 1766. 
  
 Very interesting & historic 
inscription ‘’We the under-
signed by our first gathering 
since were exiled to honor 
Rabbi Dr. Zalla Levi on his 
retirement. We presented him 

the Seforim he rescued from 
the fire, pogroms & ransacks 
of the great Synagogue in 
Slobodka for eternal mem-
ory. Here Kaunas 4th day of 
Chol Hamoed Succos 1916’’  
   
 Signed by 38 Slabodka Jews.

START PRICE $150

ספר ים של שלמה, בערלין תקכ”ו. 
  

 רישום היסטורי ומאוד מעניין 
“אנחנו החתומים מטה בהתוספנו 

בהאספה הראשונה לאחר שנגלינו 
מערינו לברך את הרב הגדול 
והנאור ד”ר ראבינער זאאלא 

לעווי שליט”א בברכת הפרישה 

מסרנו להרב יח’ את הספרים 
האלו שהצילם מן הדליקה ומן 

הפרעים הבוזזים והשודדים מבית 
המדרש הגדול דסלאבאדקע 

לזכרון עולם. פה קאוונא ד’ 
דחוהמ”ס תרע”ו לפ”ק”  

   
 חתומים 38 מיהודי סלאבאדקע.

פתיחה $150
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LOT# 263

SET OF MISHNAH BERURAH -’’MUGEH’’- 
“INSPECTED” IN THE HAND OF 

THE HOLY CHAFETZ CHAIM
סט משנה ברורה עם 'מוגה' בכתי”ק החפץ חיים.

Set of five parts of Mish-
nah Berurah, commentary 
to Shulchan Aruch Orach 
Chaim, by Rabbi Yisrael 
Meir HaKohen of Radin, 
author of Chafetz Chaim.  
  
 All of the volumes bear 
penciled “Mugeh” (“inspect-
ed”) inscriptions, handwrit-
ten by the Chafetz Chaim  
   
 Some with one Mugeh & 
some with two, Altogeth-
er there are 8 Mugehs.  
   
   
 The Mishnah Berurah series on 
Shulchan Aruch Orach Chaim 

was composed and published 
by the author of the Chafetz 
Chaim over the course of 27 
years. He toiled greatly in 
studying the halachot and 
labored to reach true hala-
chic conclusions (sometimes 
studying the same topic more 
than 36 times). These books 
were accepted by the entire 
Jewish world and reprinted 
in many editions. The Chafetz 
Chaim was accustomed to 
examine each and every 
book for defective printing or 
exchanged leaves, and would 
personally write “Mugeh” 
(“inspected”) on each book 
which passed his inspection.

START PRICE $500

חמשה חלקי “משנה ברורה”, 
פירוש על שו”ע אורח חיים, 

מאת רבי ישראל מאיר הכהן 
מראדין, בעל ה”חפץ חיים”. 

   
 בכל הכרכים רישומי “מוגה” 

בעפרון, בכתב יד קדשו של רבינו 
המחבר בעל ה”חפץ חיים”.  

   
 חלקם עם מוגה אחד וחלקם 

עם שניים, ביחד 8 מוגה.  
   

 סדרת ספרי המשנה ברורה על 

שולחן ערוך אורח חיים נתחברה 
ונדפסה ע”י רבינו בעל ה”חפץ 

חיים” במשך כעשרים ושבע שנה. 
במפעל בירור ההלכות והפסיקה 

למעשה טרח ויגע רבות )לפעמים 
בירר סוגיא שוב ושוב למעלה 

מ-36 פעמים(. הספרים נתקבלו 
בכל קהילות ישראל, ונדפסו מהם 
מהדורות רבות. רבינו המחבר היה 

נוהג לבדוק כל ספר מקלקולי 
הדפוס והחלפת גליונות, ועל כל 
ספר שיצא מתחת ידו היה רושם 

בעצם כתב ידו כי הוא “מוגה”.

פתיחה $500
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LOT# 264

2 SEFORIM WITH ‘MUGAH’ IN THE HAND 
OF THE HOLY CHOFETZ CHAIM. NIDCHEI 
YISRAEL, AHAVAS CHESED, SHEM OLAM.

2 ספרים עם 'מוגה' בכתי”ק החפץ חיים. נדחי ישראל, אהבת חסד, שם עולם.

With the word “Mugah” 
(Proofread) at top of front 
endpapers written in the 
hand of the Chofetz Chaim. 
  
 Ahavas Chesed has 2 Mugah. 
  
 Nidchei Yisroel has 
one Mugah. 
  
 Aware of the strains that 
modernity was placing on 
traditional Jewish way of 
life, especially in Western 
countries such as America, 
the Chofetz Chaim penned 

this work Nidchei Yisroel in 
order to solidify the reader’s 
commitment to keeping the 
strictures of the Torah. Its 45 
chapters address theological 
and practical aspects of basic 
Mitzvoth, such as learning To-
rah, marrying within the faith 
and keeping Kosher. Despite 
being best known for his 
Mishnah Berurah and Chofetz 
Chaim, He authored many 
smaller topical works such as 
this one, addressing the press-
ing religious needs of late 19th 
century Ashkenazic Jewry.

START PRICE $200

בספר אהבת חסד יש 
2 מוגה בכתי”ק. 

  
 בספר נדחי ישראל יש 

1 מוגה בכתי”ק. 
  

 בדפי הפרוזץ רישומי בעיפרון: 

‘מוגה’. כידוע מרנא החפץ חיים 
היה מקפיד לעבור על כל ספר 

וספר שהדפיס ולבדוק שלא נפלה 
בו טעות, מחשש גזל. על הספרים 

המוגהים נכתב ‘מוגה’ )ראו דברי 
בנו קיצור תולדות הח”ח עמ’ 30(.

פתיחה $200
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LOT# 265

A KABALLA & CHASIDUT SEFER 
WITH EARLY SIGNATURE OF THE 

TZADIK R’ ELIYAHU LOPIAN- TORAT 
NATAN WITH RARE APPROBATIONS 
FROM THE FOREMOST CHASSIDIC 

LEADERS, FIRST EDITION- RARE
ספר קבלה וחסידות עם חתימת הגה”צ המשגיח 

ר' אלי' לאפיאן בצעירותו - תורת נתן עם הסכמות 
נדירות מגדולי החסידות - מהדורה ראשונה - נדיר

Sefer Torat Natan, by the 
kabbalist Rabbi Natan Shapiro, 
one of the disciples of the Ari, 
a work on kabbalah “instructs 
how to understand things 
concealed and hidden in 
the Zohar and the Tikkunim.” 
With important approba-
tions from the rabbis of the 
time and Rebbes of Poland. 
A notable approbation is 
that of Rebbi Elimelech of 
Grodzisk, known by the Polish 
chassidim as “the king”. An 
extremely rare approbation as 
he rarely gave approbations. 
  
 There are also approbations 
from the gaon of Ostrovtza, 
the Avnei Nezer of Socha-
tchov, and others. In the 
names of subscribers we 
can see all the big names 
of Polish Jewry. The first to 
appear is the Sfat Emmet of 
Gur with his brother-in-law 
Rabbi Pinchas Menachem 
and his brothers the Imrei 
Emet of Gur and Rabbi Moshe 
Bezalel, together with the 
brother-in-laws of the Rabbi of 
Bedzin and other rabbis and 
Rebbes from other villages. 
  
 Printed with the Sefer 
Likutei Amarim - a work of 
kabbalah & Chassidut by 
the publisher Rabbi Meir 
Bronstein son of Rabbi Mor-
dechai Halevi of Radom.  
  
 First edition, Warsaw 
1894. 58, 30 leaves. 
  
 Good condition, small 
wormhole to last 3 pag-
es, original binding. 
  
 Signed on the flyleaf “This 
belongs to Eliyahu son of 
Yaakov Lopian of Grajewo”  
   
 His signatures of this period 
are very rare, especially on a 
Kabbalah & Chassidus Sefer.  
   
 The famous Gaon & Tzadik 
Reb Elya Lopian was born in 
Grajewo , Poland in 1876. In 
his youth he studied at the 
yeshiva in Łomża and at the 
Kelm Talmud Torah of Rabbi 

Simcha Zissel Ziv. He emigrat-
ed to England in 1928, where 
he served as the rosh yeshiva 
of the Etz Chaim Yeshiva in the 
East End of London, working 
for many years alongside his 
distinguished colleague Rabbi 
Nachman Shlomo Greenspan.  
  
 Holy and pure [the Rebbe of 
Gur author of the Sefat Emet 
attested that he merited 
the “revelation of Eliyahu”]  
  
 For many years, Rabbi Lopian 
had wanted to make his home 
in the Land of Israel, and 
spoke a great deal about the 
Vilna Gaon’s intense yet un-
fulfilled desire to live there. In 
1950 he left the Etz Chaim Ye-
shiva and moved to Israel. At 
first he stayed in the home of 
his wife’s brother, Yisrael Luria, 
in Jerusalem. That Sukkot, he 
visited the Brisker Rov, Rabbi 
Yitzchak Zev Soloveitchik. 
  
 He initially refused to lead 
mussar seminars in Israel and 
sought to occupy himself with 
teaching and private moral 
work. Yet with the blessing 
of Rabbi Avrohom Yeshaya 
Karelitz (the Chazon Ish), he 
finally reconciled himself 
with leading mussar courses. 
Despite his old age, he agreed 
in the end to act as Mashgiach 
Ruchani at the Knesses Chizki-
yahu yeshiva located originally 
in Zikhron Ya’akov and later 
in Kfar Hasidim), headed by 
Rabbi Noah Shimonowitz. 
  
  
 From the moment of his arriv-
al, Reb Elya became a magnet 
for the young men. The yeshi-
va became firmly established 
and even drew many young 
people from neighboring 
yeshiva high schools such as 
the Bnei Akiva Kfar HaRo’eh 
yeshivah and Midrashiat 
Noam in Pardes Hannah. 
  
  
 Reb Elya died in Israel aged 
94 on 21 September 1970 and 
was buried in the Mount of 
Olives Jewish Cemetery.

START PRICE $200

ספר תורת נתן, להרב המקובל רבי 
נתן שפירא מתלמידי האר”י ז”ל, חיבור 

בקבלה “הורה ומורה להבין דברים 
המכוסים ונעלמים בזוהר ובתקונים”. 

עם הסכמות חשובות מרבני התקופה 
ואדמו”רי פולין, ביניהם ניתן להבחין 

בהסכמתו של האדמו”ר רבי אלימלך 
מגראדזיסק, מי שכונה ה’מלך’ בקרב 

חסידי פולין, הסכמה נדירה ביותר 
מכיוון שמיעט בלתת הסכמות, כמו”כ 

יש הסכמות מהגאון מאוסטרובצא 
ובעל ה’אבני נזר’ מסוכוטשוב, ועוד, 
בשמות המתנדבים בקניית הספר 

טרם צאתו לדפוס, ניתן לראות את 
כל סלתה ושמנה של יהדות פולין, 

ראשון מופיע ה’שפת אמת’ מגור 
עם גיסו רבי פנחס מנחם, ובניו הק’ 
בעל ה’אמרי אמת’ מגור ורבי משה 

בצלאל, יחד עם גיסם הרב מבענדין, 
ועוד רבנים ואדמו”רים בשאר עיירות.

 מהדורה ראשונה. ווארשא תרנ”ד.

 נדפס עם ספר ליקוטי אמרים - 
חיבור בקבלה מאת המביא לבית 
הדפוס רבי מאיר בארענשטיין בן 

רבי מרדכי הלוי מראדום. מהדורה 
ראשונה ווארשא תרנ”ד. בספר תורות 

מהרה”ק רבי דוד ממיקולייב, המגיד 
מקאזניץ, האדמו”ר האמצעי מחב”ד, 

הרה”ק מרוזין ועוד מספרי חסידות.

 נח , ל דף.

 
 בדף הפורזץ חתימת יד קדשו 

 “זה שייך לה’ אלי’ ב”ר יעקב 
לאפיאן מגרייעווע” 

  חתימתו מתקופה מוקדמת זו נדירים 
ובמיוחד על ספר קבלה וחסידות. 

 הצדיק הרב אליהו לאפיאן נולד 
בשנת תרל”ו לאביו ר’ יעקב בעיירה 
  גרייבו שבפלך לומז’ה שבאימפריה 

הרוסית )בתחומי פולין של ימינו( ולמד 
שם אצל רבי חיים לייב מישקובסקי. 

בהיותו בן 9 סירב לעבור עם משפחתו 
להשתקע בארצות הברית כיוון שכמעט 
ולא היו קיימים בה בזמנו מוסדות חינוך 
תורניים, והוא נותר לבדו בעיר לומז’א, 

שם למד אצל הרב אליעזר שולביץ. 
משם עבר ללמוד בבית המדרש 

בקלם אצל הסבא מקלם )שנפטר 
שנה לאחר מכן( והרב יצחק בלאזר. 

נישא לשרה לאה, בת הרב יצחק דוד 
רוטמן, מתלמידי הסבא מקלם. השידוך 

נעשה בעצת הרב מישקובסקי.

 נתפרסם כאחד האישים הבולטים 
בבית המדרש בקלם. במלחמת 

העולם הראשונה נשאר עם תלמידיו 
בישיבה, שלא כרוב בני העיר, והמשיך 

במסירת שיעורים. לאחר המלחמה 
התפזרה הישיבה והוא החל במסע 
בעיירות ליטא שבהן מסר שיחות. 
בהמשך השפיע על תלמידי קלם 

לחזור לישיבה והיא הוקמה מחדש. 
הרב לופיאן נדד לגייס כספים לישיבה 

ובשנות ה-30 הגיע ללונדון, שם 
הוצע לו לשמש כראש ישיבת “עץ 

חיים”. הוא קיבל את המשרה.

  רב גאון וצדיק, קדוש וטהור ]ידוע 
כי האדמו”ר בעל “שפת אמת” מגור, 

העיד עליו, כי זכה ל”גילוי אליהו”[. 

 בשנת תש”י עלה לישראל והתגורר 
בירושלים. בשנת תשי”א מונה 
למנהל רוחני של ישיבת כנסת 
חזקיהו בזכרון יעקב. החזון איש 

בירכו במילים “עוד ינובון בשיבה”, 
והוא ראה בזאת רמז שעל אף גילו 

המבוגר )75( יאריך במשרתו.

 כחניך שיטת “קלם” היה ידוע כבעל 
סדר קפדני ושליטה עצמית. מסופר 

שלא היה מסובב את ראשו ללא סיבה 
והחלטה מוקדמת. כאשר ראה תלמיד 
מחכה בתחנת האוטובוס ומפנה ראשו 

כדי להסתכל אם האוטובוס מגיע, 
היה אומר: “בקלם היו מייסרים על 

הפקרות כזאת!”. הנהיג בישיבה שכל 
בחור ממלא את הנטלה לבא אחריו.

 
 בשנותיו האחרונות התגורר בבית 

חתנו הרב קלמן עזריאל ובתו 
הרבנית חיה איטה פינסקי בשכונת 

בית וגן בירושלים. הרב לופיאן נפטר 
בגיל 94 בכ’ באלול תש”ל ונטמן 

בבית הקברות היהודי בהר הזיתים 
בירושלים. על שמו שכונת לב 

אליהו ברכסים ורחוב בשכונת רמת 
שלמה בירושלים. שיחותיו נתפרסמו 

בסדרת הספרים “לב אליהו”. 

 מצב טוב, תעלת עש קטן ב3 
דפים האחרונים, כריכה מקורית.

 חתימה וחותמת החסיד הבעלזאי 
המרומם רבי נחמן דאקס.

פתיחה $200
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LOT# 266

TORAS HANAZIR. FIRST EDITION. KOVNO 1932. RARE ORIGINAL WRAPPERS, COPY OF 
THE GAON RABBI YOSEF BAUMGARTEN AV BEIT DIN OF THE SCHIFF SHUL OF VIENNA,

ספר “תורת הנזיר” ממרן רבי יצחק הוטנר זצוק”ל, מהדורה ראשונה, קובנה 
תרצ”ב. עותק הרב יוסף בוימגארטען ראב”ד השיף שוהל בווין

Novella on the RaMBaM 
Hilchos Nezirus, authored 
by the Gaon Rabbi Yitzchok 
Hutner. A classic of Torah 
scholarship, Rabbi Hutner 
authored this work as young 
man, to great acclaim. 
  
  
 With enthusiastic approba-
tions of Rabbi Chaim Ozer 
Grodzensky, Rabbi A.Y. Kook 
and Rabbi Avrohom Duber 
Kahana-Schapiro (Dvar Avro-
hom). In later editions, the 
approbations from R. Kook 
and the D’var Avrohom do 
not appear. Additionally, on 
the final page there appears 
a short note which makes ref-
erence to a second volume to 
be published, which also does 
not appear in later editions. 
  
  
 Harav Yitzchak Hutner (1906-
1980), was a great original 
thinker and one of the most 
prominent American Roshei 
Yeshiva of the 20th century. 
Born in Warsaw, he learned 

first in Slabodka and later in 
Chevron. He immigrated to 
America in 1935, eventually 
becoming the Rosh Yeshiva 
of Yeshivas Rabbeinu Chaim 
Berlin. In this capacity he 
educated generations of 
talmidim and wielded a 
great influence on Ortho-
dox Jewry worldwide. 
  
  
 Yoslovitz press. [1], 
138 pages. 30 cm. 
  
 Good condition, Water 
stain on wrapper & first 
few pages, spine of rare 
wrapper partly damaged. 
  
  
 Stamps of the Gaon Rabbi 
Yosef Baumgarten, Dayan & 
later Av Beit Din of the Schiff 
Shul of Vienna, was born in 
1864 in Helishoya, and was a 
student of the Chatam Sofer. 
He was the son-in-law of 
Rabbi Shalom Dov Ber Stern of 
Szerdahely. Published articles 
in ‘Tel Talpiot’, died in 1933.

START PRICE $180

חידושים על מסכת נזיר 
מהגאון הרב יצחק הוטנר. 

הרב הוטנר חיבר ספר זה 
בצעירותו, וזכה לשבחים רבים.  

  
 

 כולל הסכמות נלהבות מר’ חיים 
עוזר גרודזנסקי, ר’ אברהם יצחק 
קוק ור’ אברהם דוב שפירא )דבר 

אברהם(. במהדורות מאוחרות 
יותר אינם מופיעים ההסכמות של 
הרב קוק והדבר אברהם. בעמוד 

האחרון מופיעה הערה קצרה 
המתייחסת לכרך שני העומד 
לצאת לאור, שאינה מופיעה 

במהדורות מאוחרות יותר. 
 

 
 ר’ יצחק הוטנר )תרס”ו-תש”מ( 

היה מגדולי ראשי הישיבות 
בארה”ב ומרביצי התורה בדור 
האחרון. נולד בווארשא ולמד 

בשיבת סלאבודקא. עלה ארצה 
יחד עם חלק מהישיבה כשנעתקו 

לחברון, ומשם היגר לניו יארק 
בשנת תרצ”ה ובמשך הזמן 

נתקבל כראש ישיבת רבנו חיים 

ברלין. במשרתו זו העמיד תלמידים 
לאלפים וטבע חותמו על היהדות 

האורתודוקסית שלאחר המלחמה. 
מאמרי המחשבה שלו כונסו 

לסדרת ‘פחד יצחק’ ועד היום הם 
נחשבים כספרים חשובים ביותר.

 
 דפוס יוסלוביץ. ]1[, 138 

עמודים. 30 ס”מ. 

 עם העטיפה הרכה 
המקורית הנדיר. 

 מצב טוב, כתם רטיבות בעטיפה 
ובכמה דפים הראשונים, גב 

העטיפה הרכה פגום קצת.

 חותמות הגאון הרב יוסף 
בוימגארטן דיין ואח’’כ ראב”ד קהל 

שיף -שוהל בוינה, נולד בשנת 
תרכ”ד בהעלישוי, והיה תלמיד 
בעל החתן סופר. היה חתן רבי 

שלום דב בער שטרן מסערדאוהל. 
פרסם מאמרים ב’תל תלפיות’ 

נפטר בשנת תרצ”ג.

פתיחה $180
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LOT# 267

CHAYEI HAMUSSAR. NOVARDOK YESHIVA 
OF OSTROVTSA. 15 ISSUES. 1936-38. RARE.

אוסף קובצי חיי המוסר. ישיבת בית יוסף 
נובהרדוק באוסטרובצה. 15 גיליונות. תרצ”ו-ח.

Rare collection of Mussar 
journals, published by the 
Novardok Yeshiva of Ostro-
vtsa. These journals include 
“shmuesen” from the Alter 
of Novardok, the Alter of 
Kelm and many of the other 
Mussar giants of that era.

 
 The Novardok Yeshiva 
network was established by 
Rabbi Yosef Yoizel Horowitz 
(1847-1919), a talmid of Rabbi 
Yisroel Salanter and Rabbi-
Simcha Zissel Ziv, the “Alter” 
of Kelm. It quickly became 
one of the biggest and most 

important network of Yeshivos 
in pre-war Eastern Europe and 
included tens of Yeshivos and 
thousands of students. Distin-
guished alumni include Rabbi 
Yechezkel Abramsky, Rabbi 
Yosef Shlomo Kahaneman, 
and the Steipler Gaon among 
other eminent Rabbonim.

 
 Unrecorded by Vinograd.

 
 Numbers: 1, 5-6, 8-9, 11-20.

 15 Journals, each be-
tween 10-20 pages.

START PRICE $100

אוסף נדיר של גיליונות מוסר 
שנדפסו בישיבת נובהרדוק 

באוסטרובצה. הגיליונות כוללים 
שיחות )שמועס’ן( מהאלטר 

מנובהרדוק, האלטר מקלם ועוד 
רבים מענקי המוסר של התקופה. 

  
  

 ישיבת נובהרדוק נוסדה על 
ידי ר’ יוסף יוזל הורוביץ )תר”ז-

תרע”ט(, תלמידם של ר’ ישראל 
מסלאנט ור’ שמחה זיסל 

זיו, הסבא מקלם. עד מהרה 
הפכה הישיבה לרשת ישיבות 

מהגדולות והחשובות באירופה 

של לפני המלחמה אשר כללה 
עשרות ישיבות ואלפי תלמידים. 

בין בוגרי הישיבה הנודעים 
ניתן למנות את ר’ יחזקאל 

אברמסקי, ר’ יוסף שלמה כהנמן, 
ה”סטייפלער” ורבים אחרים. 

  
  

 אינו מתועד בוינוגרד. 
  

 15 גיליונים כל אחד 
10-20 עמודים. 

  
 חוברת א, ה-ו, ח-ט, יא-כ.

פתיחה $100
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LOT# 268

(AMERICANA) PINKAS (LEDGER) OF THE 
CONGREGATION SHAARAY TEFILA N.Y. 1897-1908

)אמריקנה( פנקס בית הכנסת שערי 
 .written sides & many empty pages 93תפילה בנ.י. תרנ”ז-תרס”ח

  
 Size: 26 Cm. 
  
 Congregation Shaaray Tefila (Hebrew for Gates 
of Prayer) was organized in 1845, and its first 
place of worship was in Franklin Street, near 
Broadway. In 1846, the congregation erected 
a synagogue on Wooster Street, near Spring 
Street, at a cost of $50,000. This synagogue 
was designed by Blesch & Eidlitz and served 
the congregation for nineteen years. In 1862 
the Wooster Street building was sold and the 
congregation met in the old armory building 
that was on the site of the Herald Building. 
  
  
 
 
 Following the Civil War years, the congregation 
erected a new synagogue on a midblock site at 
127 West Forty-fourth Street, between Sixth and 
Seventh Avenues. Henry Fernbach designed the 
synagogue in a variety of styles described by 
Occident magazine as “Byzantine Mooresque, “ 
and its exterior was noted for a central entrance 
pavilion with a gilded dome above. The sanctuary, 
described by Moses King as “richly decorated” 
and “costly, “ was illuminated by a large rose win-
dow over the ark, which, following tradition, was 
located on the east wall, oriented toward Jerusa-
lem, despite the fact that this placement was awk-
ward in a south-facing building. In keeping with 
Orthodox tradition, there was a separate gallery 
for the women. The synagogue was built at a cost 
of $200,000 and was consecrated in May, 1869.

 By the 1880s the area had become less residen-
tial as the city expanded to the north. Within a 
few years, the theatre district would move to 
42nd Street. The 44th Street synagogue was 
sold in February 1893, and in May of the same 
year construction began on a new synagogue 
 on West 82nd Street . On October 5, 1893, the 
cornerstone was laid for a building that would 
occupy the 75 by 102 foot lot. Designed by Arnold 
W. Brunner in a Byzantine-Moorish style, the West 
End Synagogue, as it would be known, was built 
of Indiana limestone, brick and terra cotta. The 
main entrance was arcaded, over which were 
an elaborate group of arched windows separat-
ed by slender columns with carved capitals. A 
double flight of steps led to the brick and stone 
vestibule that had a floor of marble mosaic. 

The sanctuary had galleries on three sides and 
provided seating for 650 people in a room that 
was 60 by 70 feet in size and 50 feet high. The 
ark, crafted of walnut and oak with rich inlays 
and gilded, was of Moorish style and came from 
the old synagogue. Above the ark were arcaded 
windows that were illuminated from behind.

  
 
 Very early in the morning of March 27, 1937, two 
fires occurred simultaneously in the basement of 
the synagogue and caused minor damage. Later 
that same morning, at 10 o’clock, 700 persons 
assembled to celebrated the second seder of the 
Passover. A few hours after the congregation had 
gone, a third fire was reported at 3:15 o’clock. 
This fire damaged the the Ark of the Covenant 
and destroyed 18 hand-illuminated Torah kept 
in the Tabernacle. The $25,000 pipe organ was 
badly damaged and the entire south end of 
the synagogue was wrecked by flames, smoke 
and the axes of the firemen. After investigations 
by the Fire Marshall, it was discovered that the 
incindiary fires had been set by the synagogue’s 
caretaker. The synagogue was reconstructed and 
remodeled to designs of S. Brian Baylinson, and 
a four-story synagogue house was added. Both 
buildings were dedicated at services on Friday 
night and Saturday, December 17 and 18, 1937.

 
 Following the Second World War, the demo-
graphic of the West Side changed as many 
longtime residents moved to other areas of 
the city. Much of the Jewish population shift-
ed to Upper Manhattan and the East Side, 
and their old neighborhoods became home 
to an influx of immigrants from Puerto Rico. In 
1958, after 65 years on West 82nd Street, the 
West End congregation decided to follow its 
members to the East Side of Manhattan.

 The congregation’s present sanctuary, located on 
the corner of East 79th Street and Second Avenue, 
was was originally built as the Colony movie 
theatre, later to become a Trans-Lux theatre. The 
shell of the theatre was converted for use as a 
synagogue, as designed by John J. McNamara 
and Horace Ginsbern & Associates, and was 
dedicated on September 25, 1959. Since moving 
to the East Side, the congregation reverted to 
its original and legal name of Shaaray Tefila.

START PRICE $500

ראה תיאור האנגלי 
אודות בית הכנסת. 

  
 93 עמודים כתובים ועוד 

עשרות דפים ריקים. 
  

 גודל: 26 ס”מ.

פתיחה $500
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LOT# 269

(AMERICANA) PINKAS (LEDGER) OF THE 
TALMUD TORAH ADERET EL, NY 1914-1917

)אמריקנה( פנקס תלמוד תורה 
אדרת אל, נ.י. תרע”ה-תרע”ז

A large & historic Pinkas in Yiddish & English of the 
Talmud Torah of the Synagogue Adereth El in NY. 
  
  
 It was in the midst of the depression year on the sixth 
day of Sivan on the holiday of Shavous that a small 
group of German Jews met on 23rd Street and Fourth 
Avenue and founded Congregation M’Adereth El. The 
early minutes of the Congregation refers to the name as 
Congregation M’Adereth El (not Congregation Adereth 
El). The original seal of the congregation reads in English, 
“80 years of the Indep.” This seal appears later in a 
document in the hall of Records, October 31, Chamber 
Street, 7th floor (SP19100), N.Y.C. The document is a 
petition to the Supreme Court of the State of New York 
dated July 23, 1869, asking for an order authorizing the 
Congregation to mortgage the property to the Mutual 
Life Insurance Co. The document is signed by the Presi-
dent, Morris Leon and Samuel Sulke, Vice-president. The 
document also gives a detailed description of the exact 
location and boundaries of the building on 29th Street. 
  
  
 We do not know exactly how many met for the first 
time to organize the Congregation because there are 
no minutes of the Congregation for the years 1857 
and 1858. The first minutes begin with the date Octo-
ber 18, 1859 and are written in German. However, in 
as much as the date of the first gathering for religious 
services is given as Shavous, then we may readily 
assume there was at least a Minyan or ten people. 
  
 The first minutes dated October 18, 1859 inform us that 
the President was Mr. Mode, the Vice-president was 
Mr. Sulke, the Trustees were Mr. Gluck, Mr. Abraham, 
Mr. Cattlow, Mr. Littman, and Mr. T. Cohn was Secretary. 
Their income from October 1858 to October 1859 was 
$361.31 and their disbursements were $315.67, leaving 
a balance of $45.64. The Congregation decided to 
celebrate the evening of Hoshana Rabah by learning 
and serving refreshments during the night. On April 
16, Mr. Mode was reelected President by 18 votes. On 
August 5, 1860 it is recorded that the Congregation 
rented a hall in College House for the High Holy Days. 
This College House may have had some connec-
tion with the College of Physicians and Surgeons. 
  
  
 In 1860 the Congregation decided to acquire a sec-

ond Sefer Torah to be purchased by Mr. Frederick 
who would write to Germany for that purpose. The 
words Sefer Torah in the minutes is written in Hebrew 
Script. On March 1861 the assets of the Congregation 
were insured with a “good” insurance company, for 
$200. A committee of six was appointed to purchase 
burial ground from Congregation Shaare Tzedek (now 
located on 212 West 93rd Street, N.Y.C.). The President, 
Mr. Gluck and the Vice-president, Sam Sulke, were 
thanked for their loan to the Congregation to help pay 
for the purchase of the burial ground. On August 1861 
a constitution was written. The Congregation agreed 
to buy two Esrogin costing no more that $2.50. On 
April 1862 it was resolved to obtain a charter, and this 
required a modification of the original Constitution.  
  
  
  
  
 On October 4, 1913, the Zion Talmud Torah was orga-
nized. Their first Talmud Torah was at 621 Second Avenue. 
On July 25, 1918, the Zion Talmud Torah resolved to 
merge with the Congregation Adereth El. The Com-
mittee of the Zion Talmud Torah who negotiated the 
merger consisted of Rabbi Goldstein, Mr. Abramson, 
Mr. Benus, Mr. Siskind, Mr. Litowitzer and Mr. Feinberg.  
  
  
  
 In April, 1920 the Congregation purchased the build-
ing on 133 East 29th Street, New York City, at the cost 
of $19,250.00. The Talmud Torah lot was bought in 
the name of Adereth El, from E.J. De Long, Mortgage 
$14,000. Dated June 14, 1920 recorded in Liber 3171, 
page 425 of Conveyance, Section 3, block 885, lot 
31. Searched by Lawyers Title and Trust company.  
  
  
  
  
 On May 19, 1926 a party was held to celebrate 
the paying of the mortgage on the Talmud Torah 
building, 133 East 29th Street, New York City.  
  
  
  
  
 .

START PRICE $500

פנקס גדול והיסטורי ביידיש 
ואנגלית של תלמוד תודה 

‘אדרת אל, של בית הכנסת 
‘אדרת אל, בניו יורק. 

  
 ראה בתיאור האנגלי אודות 

הבית הכנסת והתלמוד תורה. 
  

 128 עמודים כתובים ועוד 
כ12 דפים וניירת 

  
 גודל: 30.5 ס”מ.

פתיחה $500
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LOT# 270

(AMERICANA-WOMEN) PINKAS (LEDGER) OF THE SISTERHOOD 
OF CONGREGATION SHAARAY TEFILA N.Y. 1920-1926

)אמריקנה-נשים( פנקס אגודת נשים של בית 
 .Written sides. Original binding 244הכנסת שערי תפילה בנ.י. תר”פ-תרפ”ו

  
 25.5 Cm. 
  
 Congregation Shaaray Tefila (Hebrew for 
Gates of Prayer) was organized in 1845, and 
its first place of worship was in Franklin Street, 
near Broadway. In 1846, the congregation 
erected a synagogue on Wooster Street, near 
Spring Street, at a cost of $50,000. This syna-
gogue was designed by Blesch & Eidlitz and 
served the congregation for nineteen years. In 
1862 the Wooster Street building was sold and 
the congregation met in the old armory build-
ing that was on the site of the Herald Building. 
  
  
  
 
 
 Following the Civil War years, the congrega-
tion erected a new synagogue on a midblock 
site at 127 West Forty-fourth Street, between 
Sixth and Seventh Avenues. Henry Fernbach 
designed the synagogue in a variety of styles 
described by Occident magazine as “Byzantine 
Mooresque, “ and its exterior was noted for a 
central entrance pavilion with a gilded dome 
above. The sanctuary, described by Moses 
King as “richly decorated” and “costly, “ was il-
luminated by a large rose window over the ark, 
which, following tradition, was located on the 
east wall, oriented toward Jerusalem, despite 
the fact that this placement was awkward in a 
south-facing building. In keeping with Ortho-
dox tradition, there was a separate gallery for 
the women. The synagogue was built at a cost 
of $200,000 and was consecrated in May, 1869.

 
 By the 1880s the area had become less 
residential as the city expanded to the north. 
Within a few years, the theatre district would 
move to 42nd Street. The 44th Street syna-
gogue was sold in February 1893, and in May 
of the same year construction began on a 
new synagogue on West 82nd Street. On 
October 5, 1893, the cornerstone was laid 
for a building that would occupy the 75 by 
102 foot lot. Designed by Arnold W. Brunner 
in a Byzantine-Moorish style, the West End 
Synagogue, as it would be known, was built 
of Indiana limestone, brick and terra cotta. 
The main entrance was arcaded, over which 
were an elaborate group of arched windows 
separated by slender columns with carved 
capitals. A double flight of steps led to the 

brick and stone vestibule that had a floor of 
marble mosaic. The sanctuary had galleries 
on three sides and provided seating for 650 
people in a room that was 60 by 70 feet in 
size and 50 feet high. The ark, crafted of 
walnut and oak with rich inlays and gilded, 
was of Moorish style and came from the old 
synagogue. Above the ark were arcaded 
windows that were illuminated from behind.

 
 Very early in the morning of March 27, 1937, 
two fires occurred simultaneously in the 
basement of the synagogue and caused 
minor damage. Later that same morning, at 10 
o’clock, 700 persons assembled to celebrated 
the second seder of the Passover. A few hours 
after the congregation had gone, a third fire 
was reported at 3:15 o’clock. This fire damaged 
the the Ark of the Covenant and destroyed 18 
hand-illuminated Torah kept in the Tabernacle. 
The $25,000 pipe organ was badly damaged 
and the entire south end of the synagogue was 
wrecked by flames, smoke and the axes of the 
firemen. After investigations by the Fire Mar-
shall, it was discovered that the incindiary fires 
had been set by the synagogue’s caretaker. 
The synagogue was reconstructed and remod-
eled to designs of S. Brian Baylinson, and a 
four-story synagogue house was added. Both 
buildings were dedicated at services on Friday 
night and Saturday, December 17 and 18, 1937.

 
 Following the Second World War, the demo-
graphic of the West Side changed as many 
longtime residents moved to other areas of 
the city. Much of the Jewish population shifted 
to Upper Manhattan and the East Side, and 
their old neighborhoods became home to 
an influx of immigrants from Puerto Rico. In 
1958, after 65 years on West 82nd Street, the 
West End congregation decided to follow 
its members to the East Side of Manhattan.

 
 The congregation’s present sanctuary, 
located on the corner of East 79th Street and 
Second Avenue, was was originally built as 
the Colony movie theatre, later to become 
a Trans-Lux theatre. The shell of the theater 
was converted for use as a synagogue, as 
designed by John J. McNamara and Horace 
Ginsbern & Associates, and was dedicated 
on September 25, 1959. Since moving to the 
East Side, the congregation reverted to its 
original and legal name of Shaaray Tefila.

START PRICE $500

פנקס של אגודת הנשים של בית הכנסת 
שערי תפילה בנ.י. תר”פ-תרפ”ו. 

  
 244 עמודים כתובים.כריכה מקורית. 

  
 גודל: 25.5 ס”מ.

פתיחה $500
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LOT# 271

(AMERICANA) PINKAS (LEDGER) CHEVRA KADISHA 
AGUDAS ACHIM ANSHEI BROOKLYN K.A.P. 1920-1969

)אמריקנה( פנקס ח”ק אגודת אחים אנשי 
ברוקלין ק.א.פ תר”פ- תשכ”ט.

14 written sides & many empty pages,  
  
 Size: 37 Cm. 
  
 Original binding, lacking spine.

START PRICE $300

14 עמודים כתובים ועוד הרבה דפים ריקים. 
  

 גובה: 37 ס”מ 
  

 כריכה מקורית, חסר השדרה.

פתיחה $300
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LOT# 272

HISTORIC LETTER BY THE GAON RABBI ELIEZER SILBER TO BE MAZKIR 
NESHOMA OF PRESIDENT WARREN HARDING. PENNSYLVANIA 1923

מכתב היסטורי מהג' הרב אליעזר זילבער להזכיר נשמת נשיא 
ארה”ב וורן הרדינג שנפטר אז. פנסילבניה תרפ”ג.

Historic postcard ‘ ‘Perhaps 
it’s important to order in 
the chairman’s name to be 
Mazkir Neshoma of the Pres-
ident & send a condolence 
telegram to his widow’’  
  
 President Warren G. Hard-
ing died on August 2nd 1923 
& this postcard is dated 
the day afterwards 3rd of 
August in Pennsylvania. 
  
  
 Rabbi Eliezer Silber (1882 - 
1967) was a leading American 
rabbi in his generation. He 
was born in Lithuania & was 
one of the first disciples of 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, 
Rabbi of Vilna; and he learned 
by Rabbi Dovid Karliner and 
Rabbi Chaim Soloveitchik.  

  
  
 
 
 
 In 1907, he moved to the 
United States where he served 
as President of the Union of 
Orthodox Rabbis of the United 
States and Canada and was 
one of the foremost Orthodox 
rabbis of American Jewry.

 
 He served as rabbi of Cin-
cinnati for more than forty 
years and served as the head 
of the Agudas HaRabbonim. 
He was actively involved in 
saving European Jewry and 
raising the pride of Juda-
ism and Torah in America.

START PRICE $200

גלויה היסטורית “אולי נחוץ הי’ 
לצוות בשם היו”ר להזכיר נשמת 
נשיא המדינה ולשלוח טלגרמה 

של תנחומים להאלמנה”  
  

 הנשיא נפטר ביום שני 
באוגוסט תרפ”ג והגליה 

נכתב ביום שלאחריו השלישי 
באוגוסט בפנסילבניה. 

  
  
  

 הגאון רבי אליעזר סילבר 
)תרמ”ב-תשכ”ח( יליד ליטא, 

מהתלמידים הראשונים בקבוץ של 
הגאון רבי חיים עוזר גרוז’ינסקי 

אב”ד וילנא, וכן למד אצל 
הגאונים רבי דוד קרלניר ורבי 

חיים סולובייצ’יק. בשנת תרס”ז 
היגר לארה”ב והיה נשיא אגודת 

הרבנים של ארצות הברית 
וקנדה ובין הרבנים האורתודוקסים 

המובילים של יהדות אמריקה. 
  
  

 כיהן ברבנות באמריקה למעלה 
מארבעים שנה, ושימש כיושב 

ראש אגודת הרבנים, פעיל נמרץ 
להצלת יהודי אירופה, להרמת קרן 

היהדות בארצות הברית, וראש 
וראשון לכל דבר שבקדושה. 

מחיבוריו: ענפי אר”ז וצמח אר”ז.

פתיחה $200
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LOT# 273

IMPORTANT LETTER BY THE GAON RABBI 
ELIEZER SILBER ABOUT PUBLIC MATTERS. 1923.

מכתב חשוב מהגאון הרב אליעזר זילבער 
אב”ד סינסינעטי בענייני הכלל. תרפ”ג

Important letter con-
cerning public matters, 
& choosing Rabbis for 
several communities. 
  
 Harrisburg, PA 1923. 
  
 Rabbi Eliezer Silber (1882 - 
1967) was a leading American 
rabbi in his generation. He 
was born in Lithuania & was 
one of the first disciples of 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, 
Rabbi of Vilna; and he learned 
by Rabbi Dovid Karliner and 
Rabbi Chaim Soloveitchik. 
  
  
 

 
 
 In 1907, he moved to the 
United States where he served 
as President of the Union of 
Orthodox Rabbis of the United 
States and Canada and was 
one of the foremost Orthodox 
rabbis of American Jewry.

 
 He served as rabbi of Cin-
cinnati for more than forty 
years and served as the head 
of the Agudas HaRabbonim. 
He was actively involved in 
saving European Jewry and 
raising the pride of Juda-
ism and Torah in America.

START PRICE $200

בעינני הכלל ומינוי רבנים בכמב 
מקומות. האריסבורג תרפ”ג. 

  

  
 

  “הקו”ק בדבר אנשים ונשים 
ראינו”:.... כן החלטנו שנראה 

ונשתדל שבעיר וואשינגטאן יוקח 
רב משלנו כי יש חשש שיקלו 

ממנגדנו או לכה”פ מהנחשלים” 
 

   
 

 הגאון רבי אליעזר סילבר 
)תרמ”ב-תשכ”ח( יליד ליטא, 

מהתלמידים הראשונים בקבוץ של 
הגאון רבי חיים עוזר גרוז’ינסקי 

אב”ד וילנא, וכן למד אצל 
הגאונים רבי דוד קרלניר ורבי 

חיים סולובייצ’יק. בשנת תרס”ז 
היגר לארה”ב והיה נשיא אגודת 

הרבנים של ארצות הברית 
וקנדה ובין הרבנים האורתודוקסים 

המובילים של יהדות אמריקה. 
 
 

   
 

 כיהן ברבנות באמריקה למעלה 
מארבעים שנה, ושימש כיושב 

ראש אגודת הרבנים, פעיל נמרץ 
להצלת יהודי אירופה, להרמת קרן 

היהדות בארצות הברית, וראש 
וראשון לכל דבר שבקדושה. 

מחיבוריו: ענפי אר”ז וצמח אר”ז.

פתיחה $200
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LOT# 274

IMPORTANT POLEMIC LETTER BY THE GAON 
RABBI ELIEZER SILBER, CINCINNATI 1934.

מכתב פולמוסי חשוב מהגאון הרב 
אליעזר זילבער אב”ד סינסינעטי.

See Hebrew description 
for a partial transcription of 
this extraordinary letter. 
  
  
 Rabbi Eliezer Silber (1882 - 
1967) was a leading American 
rabbi in his generation. He 
was born in Lithuania & was 
one of the first disciples of 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, 
Rabbi of Vilna; and he learned 
by Rabbi Dovid Karliner and 
Rabbi Chaim Soloveitchik.  
  
 In 1907, he moved to the 

United States where he served 
as President of the Union of 
Orthodox Rabbis of the United 
States and Canada and was 
one of the foremost Orthodox 
rabbis of American Jewry. 
  
 He served as rabbi of Cin-
cinnati for more than forty 
years and served as the head 
of the Agudas HaRabbonim. 
He was actively involved in 
saving European Jewry and 
raising the pride of Juda-
ism and Torah in America.

START PRICE $200

מכתב פולמוסי כאוב “מכתבי 
הרבנים שהשגתי נרעשתי לשמע 
שזנתה ההנהלה את בני הערלים 

כי ראשי אגה”ר החדשים כבר 
המתיקו סוד פעמים ושלש יחד את 

המאכיל טרפות הכי גדול פה .... 
והתייעצו אתו עוד טרם האספה, 

סדרו איך לסבב דעת הרבנים 
להתיש לפני הפרצה ולהפיל 

חיל וחומה בעד בצע לרבנים.  
   

 אוי לנו שכה עלתה בימינו, האזעק 
בחוץ כי נבלה תעשה והכזונה 

נעשה את אגודתינו. לא לנו את 
המאכיל טרפות הג’ המתיקו סודץ 
ולא אדע באמת מדוע כה ימהרו 
המצוה הגדולה להתיר .... ולפתח 

הפתח למאכילי הטרפות בעת 
שאדע שרוב הרבנים נגדו....”  

   
 סינסינעטי תרצ”ד, על 

בלאנק רשמי. 
  

 הגאון רבי אליעזר סילבר 
)תרמ”ב-תשכ”ח( יליד ליטא, 

מהתלמידים הראשונים בקבוץ של 
הגאון רבי חיים עוזר גרוז’ינסקי 

אב”ד וילנא, וכן למד אצל 
הגאונים רבי דוד קרלניר ורבי 

חיים סולובייצ’יק. בשנת תרס”ז 
היגר לארה”ב והיה נשיא אגודת 

הרבנים של ארצות הברית 
וקנדה ובין הרבנים האורתודוקסים 

המובילים של יהדות אמריקה. 
  

 כיהן ברבנות באמריקה למעלה 
מארבעים שנה, ושימש כיושב 

ראש אגודת הרבנים, פעיל נמרץ 
להצלת יהודי אירופה, להרמת קרן 

היהדות בארצות הברית, וראש 
וראשון לכל דבר שבקדושה. 

מחיבוריו: ענפי אר”ז וצמח אר”ז.

פתיחה $200
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LOT# 275

(AMERICAN JUDAICA). BRANDON, BENJAMIN RAPHAEL DIAS. OROTH HA-MITZVOTH. 
[RATIONALES FOR THE 613 PRECEPTS]. BOUND WITH (AS ISSUED): EMEK BINYAMIN [RESPONSA].

)אמריקנה( אורות המצות-עמק בנימין. דפו”ר אמשטרדם תקי”ג, פעם הראשונה בה 
מופיעה פנייה של רב מאירופה לרב באמריקה. חתימת הרב אנשיל מיץ.

FIRST EDITION. Hebrew.

 
 Two introductory pages 
in Portuguese. Two titles 
in typographic borders. 
ff.16,103, (1); (2), 22,

 
 25-22 (lacking ff. 21, 23-4 
as orginally issued).

 Lightly browned. Later 
boards. Sm. 4to. [Vino-
grad, Amsterdam 1666].

 
 Good condition, Tear with 
slight loss to page [4].

 19 Cm.

 
 Amsterdam, J. Jansson: 1753.

 The First Rabbinic Text Relat-
ing to Jews in The Americas. 
Includes an inquiry relating to  
 Inheritance Law from 
Aaron Ledesma of the 

Jewish Community in 
Surinam, West Indies. 
 
   
 
 See I & S. Emmanuel, History 
of the Jews of the Netherlands 
Antilles, Vol. I, p. 178 and M. 
Silber, America in Hebrew 
Literature (1928) pp. 41-2. 
 
   
 
 Scarce. 
 
   
 
 See also: https://www.
aup-online.com/content/
journals/10.5117/SR2020.1-
2.009.GORE?crawler=true 
 
   
 
 Antique signature on 
title page ‘Anshil Metz’. 
Probably the signature 
of the Gaon Rabbi Anshil 
Metz Rabbi in Ofenbach.

START PRICE $120

1 .ספר אורות המצות, מהרב 
בנימין רפאל דיאש בראנדון, 

דפוס ראשון אמסטרדם תקי”ג. 
  

 הקדמה גם בפורטוגזית.  
  

 ]16[, קג, ]1[ דף 
  

 מצב טוב, קרע עם 
קצת חסרון בדף ]ד[. 

  
 נדפס עם:  

  
 2. ספר עמק בנימין – שו”ת, 

פסקי הלכה ודינים, רבי 
בנימין דיאס-בראנדון. דפוס 
ראשון אמשטרדם, תקי”ג. 

  
 בתשובה ט”ו שולח רבי בנימין 
שאלה אל רבי אהרן לידישמה 

אב”ד שורינ”ם )סורינאם 
 - Republiek Suriname -

מדינה בדרום אמריקה( בענייני 
ירושה, זו היא הפעם הראשונה 

בה מופיעה פנייה של רב 
מאירופה לרב באמריקה.  

  
  
  
 
 

 ]2[, כב דף, 19 ס”מ. מצב טוב, 
הדבקה בשוליים של הדף האחרון.

 
 נדיר. 

 
   
 

 חתימה עתיקה על השער 
‘אנשיל מיץ’ , ככל הנראה זה 

חתימת הגאון הרב אנשיל 
מיץ אב”ד אופנבאך.

פתיחה $120
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LOT# 276

(AMERICAN JUDAICA) TWELVE SERMONS DELIVERED IN THE NEW 
TEMPLE OF THE ISRAELITES AT HAMBURGH. CHARLESTON, SC 1841

)אמריקנה( שתים עשרה דרשות שנשא שלמה זלמן )גוטהולד( סלומון בבית התפילה 
החדש אשר לבני ישראל, ההיכל בהמבורג, טשארלסטון תר”א. מהדורה אמריקנית ראשונה

Twelve Sermons Delivered 
in the New Temple of the 
Israelites, at Hamburgh. The 
First American Edition. pp. 
[3], viii, [2], 14-236, [3]. [

 
 By Dr. Gothhold Salo-
mon. Translated from the 
German by Translated by 
Anna Maria Goldsmid.

 Charleston, SC, 1841

 Singerman 761; 
Rosenbach 483.

  
 
 
 
 Salomon (1784-1862) was the 
preacher of the new Reform 
Hamburg Temple. His “ser-
mons, modeled, like those of 
other preachers, on Protestant 
examples, were praised by 
his contemporaries, notably 
H. Heine” (EJ). Goldsmid 
(1805-1889), a daughter of 

Sir Isaac Lyon Goldsmid, was 
a London author, poetess, 
translator, educator and 
communal worker (JE). 

 The American edition of 
Twelve Sermons contains a 
new preface extolling the 
religious liberty of America 
and highlighting the refuge it 
afforded to the Jews. The new 
preface is merely signed “L, ” 
doubtlessly referring to Isaac 
Leeser. His involvement in this 
publication is not mentioned 
in the bibliographies, nor in 
the comprehensive biography 
by Lance Sussman (Isaac Lees-
er and the Making of American 
Judaism). The volume is pre-
ceded by two pages of adver-
tisements for works by Leeser 

 Overall in good condition, 
stains & age stains, half 
of book detached, origi-
nal detached binding.

START PRICE $200

שתים עשרה דרשות שנשא 
שלמה זלמן )גוטהולד( סלומון 

בבית התפילה החדש אשר 
לבני ישראל, ההיכל בהמבורג, 

בתרגום לאנגלית מאת אנה 
מריה גולדסמיד. ההיכל נתפרסם 

כהיכל הרפורמי הראשון וסביבו 
ניטש ריב ההיכל המפורסם. 

  
 טשארלסטון, סאוט 

קארולינה תר”א. 
  

 סינגרמאן 761, רוזנבאך 483. 
  

 ההקדמה חתום H ומקובל 
שהכוונה להרב אייזיק ליסר. 

  
 מצב כללי טוב, כתמים וכתמי 

זמן, חצי מהספר מנותק מהכריכה, 
כריכה מקורית מנותקת.

פתיחה $200
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LOT# 277

(LITURGY) FORM OF PRAYERS 
FOR NEW YEAR. N.Y. 1853-54

מחזור ראש השנה כמנהג פולין. נ.י. תרי''ד. 
המחזור הראשון מנהג אשכנז שנדפס בארה''ב.

Machzor for Rosh Hashana, Hebrew & En-
glish according to the Polish rite.  
 

 N.Y. Henry Frank 1853 or 1854.

 
 Rare. This is the first Ashkenazic Machzor printed in America.

 
 Issued by the Jewish printing establishment of Henry 
(Chaim) Frank of New York and based upon the celebrat-
ed Wolf Heidenheim edition, this prayer-book enabled 
the newly rising community of Aschkenazi American 
Jews to conduct services according to their own cus-
tom, as opposed to that of the Sephardic rite.

 
 Vol. 1 out of 2.

 
 Gold edged. A very good sound copy, New leather binding.

 Wachs 44, Mentioned in Goldman 40.

START PRICE $500

ניו יארק בדפוס חיים פראנק תרי”ד. 
  
  
 
 
 

 נדיר.המחזור הראשון מנהג אשכנז שנדפס בארה’’ב.

 
 חלק ראשון מתוך 2.

 
 מצב טוב מאוד, חיתוך דפים מוזהב, כריכת עור חדשה.

 וואקס 44. נזכר בגאלדמאן 40.

פתיחה $500
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LOT# 278

RARE: TRACTATE AVOT WITH THE MAGEN AVRAHAM 
COMMENTARY AND AN ENGLISH TRANSLATION. 
CHICAGO, 1895. HANDWRITTEN MANUSCRIPT.

נדיר: מסכת אבות עם פירוש 'מגן אבות' ותרגום לאנגלית. שיקגו, תרנ”ה. כתב-יד.

Tractate Avot with the Magen 
Avraham commentary and an 
English translation by Rabbi 
Berachiah Meirowitz “rabbi 
of the Orthodox communi-
ty in Kansas City.” Chicago, 
1895. Hebrew and English 
(mishnayot and commen-
tary) on facing pages.

 A rare book. 
 
   
 
 
 Inside are 17 pages of a 
manuscript on Avot in Hebrew 
& English, apparently from 
a period American Rabbi.

 
 Beautiful and important 
preface at the beginning of 

the book, in which the author 
writes, inter alia, about his 
desire to unite the spirit of 
pure enlightenment and the 
spirit of pure faith. As such, 
he translated his book into 
English, so that “youth born in 
the United States, with a foot 
in each world - Orthodox and 
Reform, will also know how 
to magnify and glorify the 
G-dly Torah and its sages, and 
that pure haskalah is not an 
enemy of traditional faith ...”

 
 [4], [1], 147, VII pp.

 Very fine condition.

 
 
 Goldman 697.

START PRICE $80

מסכת אבות עם פירוש ‘מגן 
אבות’ ותרגום לאנגלית, מאת 

רבי ברכיה מאיראוויץ, “רב לעדת 
הארתודוכסים בקאנזאס סיטי”. 

שיקאגא )שיקגו(, תרנ”ה ]1895[. 
עברית ואנגלית )המשניות 

והפירוש(, דף מול דף. 
  
  
 

 בראש הספר הקדמה נאה 
וחשובה, ובה כותב המחבר בין 
היתר על רצונו לאחד את רוח 

ההשכלה הטהורה, עם רוח 
האמונה הצרופה. על כן תרגם 

את ספרו לאנגלית, למען “יכירו 
וידעו גם הצעירים לימים הנולדים 

בארצות-הברית, הפוסחים עוד 
על שני הסעיפים, הארתודוכסי 

והריפורמי, איך להגדיל ולהאדיר 
תורה אל-הים עם חכמיה, 

וכי ההשכלה הטהורה אינה 

צוררת לאמונה מורשה...”.

 
 ספר נדיר. 

 
   
 

 בתוכו 17 דפים כתב יד על 
מסכת אבות בלה’’ק ואנגלית, 

כנראה מרב אמריקאי.  
 

   
 

 ]VII, 147, ]1 ,]4[ עמ’.

 
 מצב טוב מאוד. 

 

 יוסף גאלדמאן 697.

פתיחה $80
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LOT# 279

CONSTITUTION OF THE ‘FIRST 
AZIPOLIAR SOCIETY TO HELP THE 

SICK’. NY 1933. UNRECORDED.
תקנון חברת 'אזיפאלי תומכי חולים”. ניו יורק תרצ”ג. לא רשום.

Founded in 1921. 
  
 31 sides, Very good condition. 

  
 Unrecorded, no copy in 
any library worldwide.

START PRICE $100

‘קאנסטיטושאן פון דיא 
ערשטער אזיפאליער קראנקען 

אונטערשטיצונגס סאסייעיטי’. 
  

 ניו יורק תרצ”ג. 
  

 31 עמודים, מצב טוב מאוד. 
  

 נוסד בשנת תרפ”א. 
  

 לא ידוע ביבליוגרפית, אין 
בשום ספרייה בעולם.

פתיחה $100
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LOT# 280

MATEH DAN—2ND KUZARI. FIRST 
EDITION. LONDON 1714

מטה דן - כוזרי שני. מהדורה ראשונה. לונדון תע”ד.

Sefer Mateh Dan - Kuzari 
Sheni, “Verifies and teach-
es with logical assertions… 
the truth of the Oral Torah”, 
by Rabbi David Nieto.

 First edition. London, 1714.

  Illustrated title page . At the 
top of the title page is a draw-
ing of Rabbeinu HaKadosh 
(Rabbi Yehuda HaNasi) who 
compiled the Mishnah.

 Long Spanish dedication 
to the community leaders 
and gabai’im of the Sha’ar 
HaShamayim congregation 
in London and a Hebrew 
introduction to the book.

  
 
 Rabbi David Nieto (1654-1728, 

Otzar HaRabbanim 4926), 
a Torah genius with vast 
knowledge of science, also a 
Dayan, speaker and physician 
in Livorno and later first rabbi 
of the London Sephardic com-
munity. Author of the famous 
book Mateh Dan - Kuzari 
Sheni defending the truth 
of the Oral Torah and con-
tradicting mistaken theories 
which were rampant in the 
midst of the Anusim commu-
nities of Western Europe.

 
 One of the first Hebrew 
books printed in England.

 Overall in very good 
condition, taping to 
last page, Sumptuous 
full leather binding.

START PRICE $300

ספר מטה דן - כוזרי שני, “יוכיח 
ויורה בטענות שכליות... אמתת 

תורה שבעל פה”, מאת רבי דוד 
ניטו. לונדריש )לונדון(, תע”ד. 

  
 מהדורה ראשונה. שער מאויר, 

בראש השער דמות “רבינו 
הקדוש” – מחבר המשנה. 

  
  

 הקדשה ארוכה בספרדית לפרנסי 
וגבאי קהילת “שער השמים” 

בלונדון, והקדמת הספר בעברית. 
 

 
 רבי דוד ניטו )תי”ד-תפ”ח, אוצר 

הרבנים 4926(, גאון בתורה 
ובמדעים. דיין, דרשן ורופא בליוורנו 

ולאחר מכן רבה הראשון של 
קהלת הספרדים בלונדון. חיבר 
את ספרו המפורסם “מטה דן - 

כוזרי שני” בכדי להגן על אמיתות 
התורה שבעל פה ולסתור דעות 

שגויות שרווחו בקרב קהילות 
האנוסים במערב-אירופה.

 
 מן הספרים העבריים 

הראשונים שנדפסו באנגליה.

 
 

 ]6[, קיח דף. דף ]2-3[: 
“Dedicatoia”, הקדשה 
בספרדית, לפרנסי וגבאי 

קהילת שער השמים בלונדון.

  
 

 מצב כללי טוב מאוד, דף 
האחרון עם הדבקה. כריכת 

עור מלא מפוארת.

פתיחה $300
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LOT# 281

SEFER TOLDOT YA’AKOV, LONDON, 1770 - ONE OF 
THE FIRST HEBREW BOOKS PRINTED IN ENGLAND

ספר תולדת יעקב, לונדון, תק”ל – מביכורי 
הדפוס העברי באנגליה

By Rabbi Ya’akov ben Rabbi 
Eliezer Eisenstadt of Szydłow-
iec, the grandson of Rabbi 
Meir Av Beit Din of Eisenstadt, 
author of Panim Me’irot. “Res-
ident of England in London”.

 London at the newly 
established press 1770.

 
  The year in which the book 
was printed was the first year 
of Hebrew printing in England. 
Except for prayer books (Sid-
dur, Haggadah and Selichot), 
the book before us is the first 
Hebrew religious composition 
that was printed in England!

 
 At the beginning of the 
book, the author recalls the 
special adventures he had 
experienced during his life 
and the miracles that had 
saved him from various perils. 
 
 The author, who came from 
Poland to Israel, specifical-
ly included in his book an 
approbation by Rabbi Moshe 
Ha’Cohen di Azivido, the rabbi 
of the Sephardi community 
of London. In his preface of 
the book, the author explains 
that he had not included the 

approbations by the rabbis 
of the Ashkenazic commu-
nity who had praised the 
book only due to “the large 
expenses of printing”.

 
 In his homilies, the author 
refers to the situation of 
the Jewish world in those 
days. Thus for example, he 
writes (leaf 64): “God has 
graced several people who 
are considered important by 
the king, his ministers and 
advisors and sometimes they 
save Jewish lives … I have 
heard with my very own ears 
that that non-Jews say to 
each other: Jews have more 
influence in the king’s court 
since they can save a Jew 
from death more than we 
can, and they would say it is 
because of the money they 
have to give in order to save 
a life … this is why they are 
graced in the king’s court…”

 
 [3], 65 leaves. 15 cm.

 
 Excellent condition, 
Thick paper, Light stain-
ing, Original binding.

START PRICE $100

ספר תולדת יעקב, דרושים 
בתנ”ך ומדרשי חז”ל. מאת רבי 
יעקב ב”ר אליעזר אייזנשטאט 

משידלאווצי, בן-בנו של רבי 
מאיר אב”ד אייזנשטאט בעל 
פנים-מאירות. “מתושבי מגורי 

ארץ ענגלייטירא בלונדן”.  
  

 לונדון, בדפוס חדש 
שהוקם, תק”ל. 

  
  

 שנה זו בה נדפס הספר היא 
השנה הראשונה של הדפוס 

העברי בלונדון ובאנגליה כולה. 
מלבד ספרי תפילות )סידור, 
הגדה וסליחות(. לפנינו, זה 

החיבור התורני הראשון שנדפס 
בדפוס העברי באנגליה!

 
 בתחילת הספר מספר המחבר 

על ההרפתקאות המיוחדות שעברו 
עליו במשך חייו ועל הניסים 

שבזכותם ניצל מסכנות שונות.

 
 המחבר, שהגיע מפולין לאנגליה, 

הדפיס בספר שלפנינו הסכמה 
דווקא מרבי משה הכהן די אזיוידו, 

רבה של הקהילה הספרדית 
בלונדון. כלפי זאת מסביר המחבר, 

בהקדמתו לספר, כי אי פרסום 
הסכמתם של רבני ק”ק אשכנזים 

אשר שבחו את הספר, הוא רק 
“מחמת גודל הוצאות הדפוס”.

 
 בתוך דרשותיו מתייחס המחבר 

כמה פעמים גם למצב העולם 
היהודי באותן שנים. כך למשל הוא 

כותב )דף סד(: “ותנן ה’ חן לאיזה 
אנשים חשובים בעיני המלך ושרים 

ויועצים, ולפעמים מצילים נפשות 
מישראל... אשר באוזניי שמעתי 

כמה פעמים שבני נח היו אומרים 
זה לזה: ליהודים יש יותר תקיפות 

בחצר המלך, בזה שהם יכולים 
להציל את היהודי החייב מיתה 
לפטור אותו אצל המלך יר”ה 

יותר מאתנו, והיו אומרים בשביל 
רוב ממון שיש להם על הוצאות 

ליתן כדי להציל נפש... בשביל זה 
יש להם חסד בחצר המלך...”.

 
 ]3[, סה דף. 15 ס”מ.

 מצב מצוין, נייר עבה, קצת 
כתמים, כריכה מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 282

(ANGLO-JUDAICA) THE SERMON ON THE MOUNT 
EXAMINED IN AN ESSAY ON THE TALMUD AND 

THE GOSPEL BY RABBI M. ZIPSER. LONDON 1852
)אנגליה( דרשה על ההר, מהרב מאיר ציפסר. לונדון תרי”ב.

Rabbi Maier Zipser was 
born at Balassagyarmat, 
on 14 August 1815.  
  
 He studied in various Yeshi-
bot, among his teachers being 
Rabbi Wolf Boskowitz and 
Rabbi Meir Eisenstadt; and he 
acquired a secular education 
partly through the assistance 
of Löw Schwab and partly 
through his own endeavors. 
In 1844 he was chosen Rabbi 
at Stuhlweissenburg, where, 
however, he became involved 
in a controversy with the 
Orthodox members of the 
community on account of a 
divorce which he had granted 
without a precedent. In his 
defense he wrote a pam-
phlet titled Me ha-Shiloaן: 
Rabbinisches Gutachten 
über Jüdische Ehescheidung 
(Budapest, 1853). About 1850 
he went to England, where he 

published a pamphlet titled 
The Sermon on the Mount, 
defending Judaism against 
the parliamentary speeches 
of Inglis (London, 1852). 
  
 In 1858 Zipser was elected 
rabbi of Rechnitz, and he held 
this position until his death in 
1869. In addition to the two 
pamphlets already men-
tioned, he published various 
sermons and made numerous 
contributions to the Jewish 
press, especially to the Orient, 
the Allgemeine Zeitung des 
Judenthums, and the Neuzeit, 
winning the reputation of be-
ing one of the most scholarly 
Hungarian rabbis of his day.  

 Good condition, light 
marginal water stains, 
original wrappers.

START PRICE $150

רבי מאיר ציפסר )תקע”ה-תר”ל 
( כיהן כרב העיר שטול-ווייסנבורג 

)סעקעש-פעהערוואר, הונגריה( 
ומשנת תרי”ח בערך עבר לכהן 

 Rechnitz כאב”ד רעכניץ )רוהונץ
Rohonc- (. נודע בשל קונטרסו 

“מי השלח” )אופן 1853( בו יצא 
להכשיר גט שסידר ויצאו עליו 
עוררין. נגדו יצא אז בפולמוס 

רבי גוטליב פישר )שלימים היה 
רבה של הקהילה האורתודוקסית 

הקטנה בעיר(, בספרו “דלתים 
ובריח”, וינה תרט”ו )על הפרשה 

ראה: י’ כ”ץ, הקרע שלא נתאחה, 
ירושלים תשנ”ה, עמ’ 65-68(. 

  
 מצב טוב, כתמי מים קלים 

בשוליים, כריכת מעטפת.

פתיחה $150
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LOT# 283

TORAH, NEVIIM AND KETUVIM 
- LEIDEN, 1610-1615

תורה נביאים וכתובים - ליידן, ש”ע-שע”ה.

Printed by Plantiniana Raph-
elengii. Hebrew & Latin. 
  
 4 Volumes. 
  
 Biblia ,חמישה חומשי תורה .1 
Hebraica cum interlineari 
interpretatione Latina Xantis 
Pagnini Lucensis. 1613. 
  
 [31] pages, 659, [1] leaves. 
  
  
  
 Libri ]נביאים ראשונים[ .2 
Iehosuah, Iudicum, Sam-
uelis et Regum. 1611. 
  
  
 [1]. 3-583 leaves. 
  

 ,Isaias ,נביאים אחרונים .3 
Ieremias, Izechiel…. 1610.  
  
 100 pages, 101-527, [1] 
leaves. Some water stains. 
  
 כתובים - משלי, איוב[ .4 
 וחמש מגילות, דניאל, עזרא
-Pro [ונחמיה, ודברי הימים
verbia Salomonis, Iob, 
Canticum Canticorum, Ruth, 
Lamentationes Ieremiae, 
Ecclesiastes & Esther. 1611. 
  
 .Psalmi Davidis, 1615 [תהלים] 
  
 [1], 3-412, [1]. 415-548, 
[1], 551-763 leaves. 
  
 Very good condition, 
Original binding.

START PRICE $400

תורה נביאים וכתובים, עם 
תרגום ללטינית, ארבעה כרכים 

שנדפסו בליידן, ש”ע-שע”ה. 
דפוס פלנטיניוס רפלנגיוש 

 .)Plantiniana RaphelengiH(
עברית ולטינית, שורה אחר שורה.  

  
  

 ארבעה כרכים. 
   

 Biblia ,1. חמישה חומשי תורה 
 Hebraica cum interlineari

 interpretatione Latina
 .Xantis Pagnini Lucensis

לידה )ליידן(, שע”ג 1613. 
  

 ]31[ דף; 659, ]1[ עמ’.  
  
  

 Libri ]2. ]נביאים ראשונים  
 Iehosuah, Iudicum,

 .Samuelis et Regum
לידה )ליידן(, שע”א 1611. 

 ]1[, 3-583 עמ’

 
 

 Isaias, ,3. נביאים אחרונים  
 .…Ieremias, Izechiel
לידה )ליידן( ש”ע 1610.

 
 100 דף, 527-101, ]1[ 
עמ’. קצת כתמי מים.

 
  4. ]]כתובים - משלי, איוב וחמש 

מגילות, דניאל, עזרא ונחמיה, ודברי 
 Proverbia Salomonis, ]הימים
 Iob, Canticum Canticorum,

 Ruth, Lamentationes
 Ieremiae, Ecclesiastes &

EstheH. לידה )ליידן(, שע”א 1611.

 ,Psalmi DavidiH ]תהלים[ 
לידה )ליידן(, שע”ה 1615.

 ;548-415 ,]1[ 3-412 ,]1[ 
]1[, 763-551 עמ’. 

 מצב טוב מאוד, כריכה מקורית.

פתיחה $400
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LOT# 284

NEVIIM - LEIDEN, 1610 - POCKET EDITION
נביאים - לידה, ש”ע - פורמט כיס

Neviim Rishonim, Neviim 
Acharonim . Leiden: sons of 
Franciscus Raphelengius, 1610 
 . 
  

 Pocket edition. 10.8 Cm.

 One title page detached, 
water stains, old binding.

START PRICE $200

נביאים ראשונים, נביאים אחרונים 
לידה )ליידן Leiden(, ש”ע 1610, 
דפוס בני פרנקישקוש רפלנגיוש. 

  

 פורמט כיס, 10.8 ס”מ. 
  

 שער אחד מנותק, כתמי 
מים, כריכה ישנה.

פתיחה $200



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 290Sep 12

LOT# 285

NACH GENEVA 1618
נ”ך, גנווא, שע”ח,

Nevi’im Rishonim and Ne-
vi’im Acharonim. Vocalised, 
Printed in two columns.

 Geneva 1618.

 Fair condition, large hole to 
first 2 pages affecting text, 
tear to page 3, age stains, 
tears affecting text to second 
part. Full leather binding.

START PRICE $100

נ”ך-נביאים ראשונים ואחרונים, 
מנוקד, נדפס בשני טורים. 

 

 גנווא, שע”ח.

 מצב בינוני, חור גדול בשני 
דפים הראשונים גם בטקסט, 

קרע בדף ג, כתמי זמן, קרעים 
עם פגיעות בטקסט בחלק 

שני. כריכת עור מלא.

פתיחה $100



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 291Sep 12

LOT# 286

THE FIRST TANACH IN YIDDISH. POLEMIC. TANACH BILSHON ASHKENAZ-BLITZ, FIRST EDITION, FIVE 
TITLE PAGES, WITH ILLUSTRATED TITLE PAGE AND HAFTARAH-TABLE LEAF! AMSTERDAM, 1676/79.

התנ”ך הראשון ביידיש. פולמוס. תנ”ך בלשון אשכנז, -בליץ, דפוס ראשון, ששה 
שערים עם השער המצויר ודף לוח הפטרות! אמשטרדם, תל”ו – תל”ט.

Bible translated to Yiddish 
by Jekuthiel ben Isaac Blitz. 
Amsterdam, 1676-1679. Print-
ed by Uri Feivish HaLevi.  
  
 Includes the “Corrector’s 
Apologia” and the “Haftar-
ah’’ table, which is present 
only in some copies!

 Six separate title pages: For 
the Torah, for Megillot, Nevi’im 
Rishonim, Nevi’im Achronim 
and Ketuvim. Approbations of 
the rabbi of Va’ad Arba Artzot, 
Amsterdam Sephardi and Ash-
kenazi rabbis. On the leaves 
preceding the title page - 
special permission by the King 
of Poland for this printing, 
in Yiddish and in Latin.

 
  [7], 63, [1], 64-75, 77-138, 
140-256, [2], 18 leaves. 32 cm.

 However, another transla-
tion of the Bible was printed 
concurrently in Amsterdam 

by Joseph Athias, he pre-
sumably began printing his 
Bible book around the year 
1677 (the approbations from 
the Vaad Arba HaAratzot and 
the ban against printing this 
translation for sixteen years 
following the printing of the 
book are dated 1677 and 1678).

 This led to a dispute between 
the printers, each one accus-
ing the other of copyright 
infringement. Regarding the 
controversy between the 
printers surrounding this 
edition, see: A. M. Habermann, 
Perakim BeToldot HaMadpi-
sim HaIvriim, pp. 300-310.

 These two translations are 
considered the first Yiddish 
translations of the Bible. 

  
 
 Good condition, light 
water stains, stains, sump-
tuous full leather binding.

START PRICE $500

חמשה חומשי תורה, נביאים 
וכתובים בלשון אשכנז)יידיש 
טייטש(. מועתקים ומבוארים 

ע”י ר’ יקותיאל בליץ. 
  
  

 אמשטרדם, בדפוס אורי 
וייבש הלוי, תל”ו – תל”ט.

  ]7[ סג ]1[ סד-עה, עז-קלח, 
קמ-רנו ]1[ יח ד’; 32 ס”מ. 

ששה שערים נפרדים: תורה, 
מגילות, נביאים ראשונים, 
נביאים אחרונים וכתובים.

 
  כולל השער המצויר ודף 
“התנצלות המתקן” ו”לוח 
של הפטרות” שקיים רק 

בחלק מהעותקים!

 בתחילת הספר הסכמות רבני ועד 
ארבעה ארצות, רבני הספרדים 

והאשכנזים באמשטרדם. לאחר 
ההסכמות, רשות הדפסה 

ממלך פולין בלטינית ויידיש.

 

 אלא שבמקביל נדפס 
באמשטרדם תרגום נוסף לתנ”ך 
על ידי המדפיס יוסף עטיש, אשר 
כפי הנראה החל בהדפסת הספר 

כבר סמוך לשנת תל”ז )ההסכמות 
לספר מאת ועד ארבע הארצות 
והחרם שלא להדפיס תרגום זה 
שש עשרה שנים מיום הדפסת 

הספר הם מן השנים תל”ז ותל”ח(. 
 

 ובעקבות כך פרצה מחלוקת בין 
המדפיסים, כשכל צד מאשים 

את השני בהשגת גבול. על 
פולמוסי וקורות המדפיסים סביב 

הדפסה זו, ראה: א”מ הברמן, 
פרקים בתולדות המדפיסים 

העבריים, עמ’ 300-310.

 תרגומים אלה לתנ”ך נחשבים 
לתרגומים הראשונים של 

התנ”ך לשפת היידיש. 
 

   
 

 מצב טוב, כתמי מים קלים, 
כתמים, כריכת עור מלא מפוארת.

פתיחה $500
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LOT# 287

PARSHIOT SH’KORIN B’SHABBAT 
[SECTIONS WHICH ARE READ ON 
SHABBAT], VENICE, CIRCA 1740

פרשיות שקורין בשבת למנחה ולשני וחמישי, ויניציא ת”ק בערך

“Parshiot Sh’Korin B’Shabbat 
LMincha U’Lsheini V’Chami-
shi [Sections which are read 
on Shabbat at Mincha and 
on Monday and Thursday].

 Printed without a ti-
tle page. Very rare.

 Most probably print-

ed in Venice, circa 1740 
and maybe earlier. 
 

 
 18 pages.

 16 Cm.Good condi-
tion, Original binding.

START PRICE $140

“פרשיות שקורין בשבת 
למנחה ולשני וחמישי”.

  נדפס ללא שער. נדיר ביותר.  
 

   
 

 כנראה נדפס בוונציה, בערך 

בשנת ת”ק ואולי קודם לכן.

 יח דף. 
 

 16 ס”מ. מצב טוב, 
כריכב מקורית.

פתיחה $140
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LOT# 288

(LITURGY) EIS H’ZMIR - MANTUA, 
1753. MINT CONDITION

עת הזמיר - קבלה. מאת הרב”ך - רבו של 
הרמח”ל. מנטובה תקי”ג- מצב מפואר.

Prayers compiled by the 
members of the “Ashmur-
ot HaBoker Society” of the 
Modena community to be 
recited in the morning at 
the Sengviniti Synagogue,  
  
  
 
 Edited by Rabbi Binyamin 
HaCohen Vitali, with ad-

ditions by his son-in-law 
Rabbi Yeshayahu Bassan.

 
 Mantua, 1753.

 
 In excellent mint con-
dition. 17.3 cm. Origi-
nal carton covers.

START PRICE $100

ספר עת הזמיר, קובץ תפילות 
ופיוטים קבליים, מאת המקובל 

האלוקי רבי בנימין הכהן )הרב”ך; 
רבו של הרמח”ל(. דפוס רפאל 
חיים מאיטליא. מנטובה, תקי”ג. 

  
  

 שירי תפילה ופיוטים לימות 
השבוע ולמועדים שונים, על פי 

כוונות על פי הסוד. “הכינו גם 
חקרו הרב המובהק, המקובל 
האלוקי, חסיד ועניו כמוהר”ר 
בנימין הכהן זצ”ל”. עם דברי 

פתיחה וסיום מאת חתן המחבר 
רבי ישעיהו ב”ר ישראל חזקיה 

באסאן. בחלק מקהילות איטליה 
נהגו לומר פיוטים אלו בקביעות.  

  
 הכרך שלפנינו נדפס ע”י “מעלת 

בני חברת אשמורת הבוקר 
מקהלת מודונא שהנהגו לאומרו 

מדי יום ביום בקול רנה ותודה 
בבהכנ”ס החדשה מהיקרים 

ומפוארים בני סנגוויניטי יעי”א”.  
  

 הרב”ך - רבי בנימין הכהן וויטאלי 
]תי”א-ת”ץ, אוצר הרבנים 3692[, 

זקן רבני איטליה ומגדולי חכמי 
דורו. גאון ומקובל. הוא וחתנו רבי 

ישעיה באסאן, היו רבותיו של 
הרמח”ל. )ראה אודותיו במבוא 

לשו”ת הרב”ך(. ספר עת הזמיר, 
קובץ תפילות ופיוטים אשר 

נהגו לומר בני חברת אשמורת 
הבוקר מקהילת מודונא מדי בוקר 

ובמועדים. מאת רבי בנימין וויטאלי.  
  
  
 

 
 כד דף. 17.3 ס”מ. מצב מפואר 
כחדש. דפים בהירים איכותיים. 

כריכת קרטון מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 289

SHA’VAT YESHARIM, KARLSRUHE 
1784. EXTREMELY RARE!

נדיר ביותר! ספר שועת ישרים, תפילה לחולים, 
“מזמורים” – רשימת מזמורי תהלים שאומרים לפני חולה.

Prayers for the sick. Printed 
at the expense of the Chevra 
Kadisha in Biesheim, Elsass. 
  
 Karlsruhe 1784, With 
Yiddish instructions. 
  
 [9] Leaves, 14 Cm. 
  
 Very good condition, Original 
wrappers partly detached. 
  

 Extremely Rare, Not listed 
in Mifal Ha-Bibliography, 
Not in the JNUL, Has never 
appeared at public auction.  
   
 (Listed by Vinograd only 
according to Freidberg & 
Biberfeld, Listed by Ros-
enfeld only according to a 
single copy at the JTS library 
that’s lacking the title page)

START PRICE $120

קרסלרוא, תקמ”ד . נדפס ע”י 
הח”ק של בישא, עלזאס.

 
 ]ט[ דף. 14 ס”מ.

 מצב טוב מאוד, מעטפות רכות 
מקורית מנותקת חלקית.

  
 

 ספר נדיר ביותר, לא רשום 

במפעל הביבליוגרפיה, איננו 
בספריה הלאומית ולא 

הופיע במכירות מעולם ! 
 

   

 )רשום בוינוגראד רק לפי 
פרידבערג ולפי רשימת ביברפלד-
הדפוס העברי בקרלסרוא, נרשם 

ברשימת רוזנפלד לפי עותק בודד 
)HHHחסר שער בספריית ה

פתיחה $120
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LOT# 290

PASSOVER HAGGADAH WITH “BIRKAT HASHIR” 
COMMENTARY, WARSAW 1829. VERY RARE FIRST EDITION

הגדה של פסח עם פירוש ברכת השיר.
דפו”ר ווארשא תקפ”ט נדיר ביותר

Passover Haggadah with 
Commentary of Birkas Hashir 
commentary, by Rabbi Aryeh 
Leib Zuenz, with commen-
tary from his relative- Rav 
Yonasan Eibeschitz. 
  
  
 
 Brought to press by the 
author’s relative- Rav 
Yonasan Eibeschitz.

 A very rare Haggadah.

 
 First Edition, Warsaw 1829

  50 pages. 23 cm.

 Fair-bad condition, stains 
& wear, worming, tear 
to page 6 not affecting 
text, new binding.

 Yaari 497, Yudlov 690.

START PRICE $150

הגדה של פסח, עם פירוש ברכת 
השיר למהרא”ל צינץ. ווארשא, 

תקפ”ט . מהדורה ראשונה 
  

 הגדה נדירה ביותר.  
  

 .נ דף. ללא ]4[ דפי ההשמטות 
האחרונים הנדירים ביותר. 23 ס”מ. 

  
 

 מצב בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. 
פגעי עש, קרע בדף ו בלי 

פגיעה בטקסט, כריכה חדשה.

 יערי 497; אוצר ההגדות 690.

פתיחה $150
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LOT# 291

PASSOVER HAGGADAH WITH ARTISTIC 
COPPER ENGRAVINGS. AMSTERDAM, 1810

הגדה נאה עם תחריטי נחושת 
אומנותיים, אמשטרדם תק”ע.

Haggadas Maalah Beis 
Chorin. Amsterdam, 1810.  
   
 The illustrated Amsterdam 
Haggadahs are among the 
most magnificent Jewish print-
ed works and served as inspi-
ration for many later editions. 
The unique copper engravings 
were crafted by the Jewish 
artisan Avraham bar Yaakov 
Hager and printed for the 
first time in Amsterdam, 1695. 
These were reprinted later in 
other Amsterdam editions. 
  
  
 This Haggadah features com-
mentaries by the Alshich, Ma-
haral of Prague and Kli Yakar, 

as well as laws pertaining to 
Pesach and koshering vessels 
with Yiddish translation.  
  
  
 11 copper engraved il-
lustrations spanning 
a half-page each. 
  
  
 Amsterdam, 1810. [2], 9, 
50 leaves. 26 cm. Illus-
trated pre-title page. 
  
 Very good condition, Thick 
good quality paper, light 
wine stains, later binding. 
  
 Yaari 370, Yudlov-Ot-
zar Hahaggados 526.

START PRICE $350

הגדות אמשטרדם המצוירות 
הן מפאר היצירה של ההגדות 

של פסח והיוו השראה להגדות 
רבות. פיתוחי הנחושת נעשו 

על ידי האומן אברהם בר 
יעקב הגר, נדפסו לראשונה 

בהגדת אמשטרדם תנ”ה 
ושוב חזרו ונדפסו בהגדות 

אמשטרדם המהודרות.

 
 הגדה של פסח עם פירושי 

האלשיך הקדוש, מהר”ל מפראג 
ובעל ‘כלי יקר’, בתוספת דיני 

פסח והגעלת כלים ותרגום 
אשכנזי. הדינים ביידיש.

 
 כולל 11 ציורים - פיתוחי נחושת 

שנדפסו על גבי חצי עמוד.

 אמשטרדם תק”ע . דפוס אלמנת 
המדפיס יעקב פרופס ובנה.

 ]2[, ט’, נ’ דפים. 26 ס”מ. 
קדם שער מצויר.

 מצב טוב מאוד, דפים 
עבים ואיכותיים, קצת כתמי 

יין, כריכה מאוחרת.

 יערי 370, יודלוב-אוצר 
ההגדות 526.

פתיחה $350
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LOT# 292

RARE HASSIDIC SIDDUR, APPROBATIONS 
AND GREETINGS OF 20 OF THE 

GREATEST REBBES, FIRST EDITION 
PRZEMYŚL 1892- SIGNATURE OF THE 
GAON RABBI YEHUDA GRÜNWALD

סגולה ליראת שמים לשמירה וברכה! סידור הרמ”ק 
דפוס ראשון! - חתימת הגאון הרב יודא גרינוואלד

Seder Tefilah according to the 
Sephard custom, with the Tefilah 
L’Moshe commentary by Rabbi 
Moshe Cordovero - the Ramak. 
With Siddur Or HaYashar which 
includes the book Or Tzaddi-
kim by the Maharam Poppers 
and the book Derech HaChaim 
by Rabbi Ya’akov Loberbaum 
of Lisa. With other additions.  
   
 Przemyśl, 1892. Zupnik Press. 
Knohler et Hamersmidt.  
  
 Printed at the beginning of the 
book are 20 approbations by 
the greatest Rebbes praising the 
Siddur. Approbations: the Rebbe 
Rabbi Yehoshua Rokeach of Belz; 
Rabbi Yechezkel Sheraga Hal-
berstam of Shinova; Rabbi David 
Halberstam of Kishinev; Rabbi Zvi 
Elimelech Shapira of Blozov; Rabbi 
Meir Yehuda Shapira of Bikovsk; 
Rabbi Shlomo Shapira of Munk-
atch; rabbi Yehoshua Horowitz of 
Dzikov; Rabbi Yitzchak of Alesk; 
Rabbi Eliezer Zvi Safrin of Konra-
na; Rabbi Shlomo Halberstam of 
Vizhnitza (later of Bobov) ; Rabbi 
Baruch Hager of Vizhnitz; Rabbi 
David Moshe Friedman and Rabbi 
Mordechai Sheraga Friedman 
of Tchoortkov; Rabbi Yitzchak 
Friedman of Bian; Rabbi Yisrael 
Friedman of Sadigura; and more. 
  

 Part 1: Prayers for the days 
of the week and for Sab-
bath. [8], 24, 286 leaves. 
  
  
 Part 2: Prayers for Yamim Nora’im. 
[287]-432, 8; [1], 48, [3] leaves.  
  
 Small tears to frame of first tile 
page, stains to first few pages, 
otherwise in good condition, orig-
inal binding with some damage. 
  
 Rabbi Yehuda Grünwald (1848-
1920), author of Zichron Yehu-
da, a leading rabbi and yeshiva 
dean in Hungary. An outstanding 
Torah scholar, renowned since 
his youth as a holy, G-d fearing 
man. A disciple of the Ketav Sofer, 
and son-in-law of the latter’s 
brother R. Yozpa Sofer son of the 
Chatam Sofer (his teacher the 
Ketav Sofer acclaimed him at his 

wedding as “Holy of Holies”). 
  
 Already as a student, he was a 
close friend of his fellow students 
Rabbi Chaim Sonnenfeld (later rab-
bi of Jerusalem) and Rabbi Moshe 
Grünwald (later rabbi of Khust, 
author of Arugat HaBosem), and 
maintained close ties with them 
throughout his life. He served as 
rabbi of Sobotište and Bonyhád, 
and in 1898, was appointed rabbi 
of Satmar. Wherever he served as 
rabbi he also maintained a large 
yeshiva, which in Satmar numbered 
hundreds of students, many of 
whom later served as rabbis and 
dayanim in Hungary and Romania 
(his renowned disciples include: 
Rabbi Yosef Nechemia Kornitzer 
Rabbi of Selish and Kraków; Rabbi 
Shemaya Löw Rabbi of Kerestir; 
Rabbi Chaim Betzalel Paneth Rabbi 
of Reteag; Rabbi Moshe David 
Ostreicher Rabbi of Cimpa; Rabbi 
Naftali Herztke Hönig Rabbi of 
Sharmash [Sărmaşu]; and others). 
  
 
 During his tenure as rabbi of Sat-
mar, the community seceded from 
the Neologs, with the Orthodox 
faction maintaining control over 
the existing community institutions, 
while the Neologs established 
their independent community. 
This transformed Satmar into the 
stronghold of Orthodox Jewry in 
the region, headed by R. Yehuda 
Grünwald, who was renowned 
from his youth as a staunch defend-
er of faithful Orthodox Judaism.

 When Rabbi Yoel Teitelbaum 
settled in Satmar as a recently mar-
ried young Torah scholar, he was 
held in high esteem by R. Yehuda 
Grünwald, who drew him close 
and supported him financially. 
When slanderers tried contending 
that R. Yoel was not truly needy, 
since he distributed much money 
to charity, R. Yehuda was moved, 
and exclaimed that in such a case, 
he was even more needy, and he 
thereafter increased his regular 
support. Years later, when R. Yoel 
served as rabbi of Satmar, he was 
very careful not to alter the hala-
chic customs of the Shechita in the 
city, which were based on the holy 
instructions of the Zichron Yehuda.

START PRICE $300

סידור תפילה נדיר, מהחשובים 
והיקרים בעולם החסידות, עם 

הסכמות מכל גדולי צדיקי החסידות.  
  
  

 סידור עם פירוש תפלה למשה 
להרמ”ק עם סידור אור הישר 

בכרך אחד, מנהג ספרד.  
  

 פירוש תפלה למשה להקדוש המקובל 
הרמ”ק ]רבי משה קורדווירו מצפת[, יצא 
לאור לראשונה אחר שהיה ספון בכתב 
יד, אליו נלווה סידור אור הישר שנדפס 

באמשטרדם הכולל ‘אור צדיקים’ מהרב 
המקובל מהר”ם פאפירש, גם ספר 

דרך החיים ועוד הוספות חשובות, וכן 
תוספת חשובה פירוש רש”י על אבות. 

  
 קרעים קטנים במסגרת 

השער הראשון, כתמים בדפים 
הראשונים, מלבד זה במצב טוב, 

כריכה מקורית קצת פגומה. 
  
  

 פרעמישלא, בדפוס זופניק-
קנאללער-האמערשמיט, תרנ”ב.  

  
 סידור מקודש זה, מעוטר בהסכמות 

חמות ונלהבות מכל גדולי האדמורי”ם 
הצדיקים הקדושים נ”ע, בביטויים יוצאים 

מן הכלל על חשיבות סידור זה.  
  

 הרה”ק רבי יהושע מבעלזא כותב 
בשם אביו הרה”ק השר שלום מבעלזא: 
שלהדפיס סידור זה יהי’ לתועלת לילדי 
בני ישראל להכניס בלבם יראת השם.  

  
 הרה”ק האמרי ברוך מוויזניץ כותב: 
כי מי שיכניס הסידור לביתו יגן עליו 

הזכות שלא תאונה לו שום רע 
בביתו, ושלום ושלוה יהיה במעונם.  

  
 הרה”ק רבי אורי מסאמבור מבטיח 

בלשונו הקדוש: מי שיקח את הסידור 
הקדוש, יתברך בבני חיי ומזוני 

רויחא, ויהיה לו לשמירה בביתו.  
  

 הסכמות נוספות מהרה”ק הדברי 
יחזקאל משינאווא, הרה”ק רבי דוד 

מקשאנוב, הרה”ק השם שלמה 
ממונקאטש, העטרת יהושע מדזיקוב, 

הרה”ק רבי יצחק מאלעסק ואחיו 
הרה”ק רבי שלמה מסאסוב, הרה”ק 
הצבי לצדיק מבלאזוב ואחיו הרה”ק 

מבוקאווסק, הרה”ק הדמשק אליעזר 
מקאמארנא, הרה”ק האמרי יוסף 

מספינקא, הרה”ק רבי שלמה 
מבאבוב, הרה”ק רבי דוד משה 

מטשארטקוב, הרה”ק רבי מרדכי 
שרגא מהוסיאטין והרה”ק רבי יוסף 

מרימנוב. הרה”ק הפחד יצחק מבאיאן, 
והרה”ק רבי ישראל מסאדיגורא. 

  

  
 חלק א: תפילות חול ושבת. 

]8[, כד, רפו דף.  
  

 חלק ב: תפילות ימים נוראים. 
]רפז[-תלב, ח; ]1[, מח, ]3[ דף.  

  
  
  
  

 הגאון רבי יהודה גרינוואלד )תר”ח-
תר”פ(, בעל “זכרון יהודה”. מגדולי 

הרבנים וראשי הישיבות בהונגריה. גדול 
בתורה, שנודע מנעוריו כאיש קדוש 

וירא שמים. תלמיד ה”כתב סופר” וחתן 
אחיו רבי יוזפא סופר בן החתם סופר 

]רבו ה”כתב סופר” אמר עליו בחתונתו 
שהוא “קודש קדשים”[. עוד מתקופת 
בחרותו היה ֵרַע נאמן וידיד נפש של 

הבחורים ר’ חיים זוננפעלד ]לימים, רבה 
של ירושלים[ ור’ משה גרינוואלד ]לימים, 

רבה של חוסט, בעל ערוגת הבושם[, 
ועמד עמם בקשר רב כל ימי חייו. כיהן 

כאב”ד סאבאטיש ובוניהאד. בשנת 
תרנ”ח נבחר כאב”ד סאטמאר, בכל 
מקומות רבנותו החזיק ישיבה גדולה, 
ובישיבתו בעיר סאטמאר למדו מאות 

תלמידים, ורבים מהם שימשו אח”כ 
ברבנות ובדיינות בקהילות הונגריה 
ורומניה )בין תלמידיו נודעו: רבי יוסף 

נחמיה קורניצער אב”ד סעליש וקראקא; 
רבי שמעיה לעוו אב”ד קערעסטיר; 

רבי חיים בצלאל פאנעט אב”ד 
רעטיאג; רבי משה דוד עסטרייכער 

אבד”ק טשימפא; רבי נפתלי הירצקא 
העניג אב”ד שארמאש; ועוד(. 

  
  

 בתקופת כהונתו כרבה של סאטמאר, 
נתפלגה הקהילה מן הניאולוגים, 

כאשר החרדים האורתודוקסים נשארו 
לשלוט על מוסדות הקהילה הותיקה, 

והניאולוגים פתחו להם קהילה נפרדת. 
דבר זה הפך את העיר סאטמר למעוז 

האורתודוקסיה החרדית של קהילות 
האזור, כאשר בראשם עומד הגאון 
רבי יהודה גרינוולד, שנודע מנעוריו 

כלוחם מלחמת ה’. בתקופת כהונתו 
כאב”ד סאטמר, קירב והעריץ מאד 

את האברך הצעיר רבי יואל טייטלבוים 
שבא אז להתגורר בעיר לאחר חתונתו, 

והיה שולח לו סכומי כסף לתומכו. 
פעם אחת סיפרו לו מוציאי דיבה, 

על רבי יואל שאינו נצרך כל כך, שכן 
הוא מפזר הרבה לצדקה. נתרגש 

רבי יהודה ואמר “א”כ נצרך לו יותר”, 
ואכן מאז הוא הוסיף לו על סכומי 

התמיכה. לאחר שנים כשכיהן רבי יואל 
כאב”ד סאטמאר, הזהיר מאד שלא 
לשנות את המנהגים ההלכתיים של 

השחיטה בעיר, המיוסדים על הוראותיו 
הקדושות של בעל ה”זכרון יהודה”.

פתיחה $300
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LOT# 293

COPY OF RABBI MEIR SHAPIRO OF PIOTRKÓW & 
LUBLIN- YESHIVAS YACHAL. RARE KABBALAH SIDDUR

עותק הרב מאיר שפירא אב”ד פיעטרקוב 
ולובלין- ישיבת יח”ל. סידור קבלי נדיר

Siddur Metzapeh Yeshuah, 
Warsaw 1913. A Kabbalistic 
prayer book foe weekdays as 
well as Shabbos & Festivals. 
  
 A rare Kaballah Sid-
dur, has never appeared 
at public auction.  
   

 Flyleaf with handstamp of 
the Gaon Rabbi Meir Sha-
piro famous Rabbi of Pi-
otrków & Lublin. Stamps of 
Yeshivas Chacmei Lublin. 
  
 Very good condition, 
Original binding.

START PRICE $150

סידור מצפה ישועה, ווארשא 
תרע”ג. תפלות וזמירות בחרוזים 

לימות השבוע, שבת וחגים, 
ועוד, על דרך הקבלה.  

  
 סידור קבלי נדיר, לא הופיע 

מעולם במכירה פומבית.  

   
 בדף הפורזץ חותמת הגאון 

הרב מאיר שפירא אב”ד 
פיעטרקוב ולובלין- וחותמת 

ישיבת חכמי לובלין. 
  

 מצב טוב מאוד, כריכה מקורית.

פתיחה $150
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LOT# 294

PASSOVER HAGGADAH JEWISH BRIGADE, PALESTINIAN 
FIELD SURVEY COMPANY 524, ITALY, 1946.

הגדה של פסח הבריגדה היהודית, פלוגה ארץ-ישראלית למדידה 524.
איטליה, תש”ו.

Non-traditional Haggadah, 
photocopy of typewritten 
text, illustrations and ty-
pography by Zeev Lipman. 
(Name of illustrator does not 
appear in the Haggadah). 
  
 Many humorous passages 

inspired by the Haggadah 
text as well as the menu for 
the Passover dinner. The 
figures in the illustrations 
are drawn as soldiers.  
  
 [12] leaves, Very good 
& clean condition.

START PRICE $200

הגדה לא מסורתית לפסח, 
פלוגה ארץ-ישראלית למדידה 

-524מ.מ. איטליה שהתפרסמה 
בזריזותה במיפוי שדות המערכה 

ובהדפסה ליטוגרפית מהירה 
של מפות., תש”ו, 1946. 

  
 איורים וטיפוגרפיה מאת זאב 
ליפמן. )שם המאייר אינו נזכר 

בהגדה(. כריכה מקורית מאוירת.  

  
  

 כוללת קטעים הומוריסטיים 
רבים ברוח נוסח ההגדה ואת 

תפריט הסעודה. הדמויות מאוירות 
כחיילים. “שבח והודיה / הלל 

וזמרה / נצח וגדולה / ְּפרֹומֹוֶׁשן 
  .”H524-ּוְסְרַייִּפים / לחכמי הבשול ב

  
 מצב טוב ונקי. ]12[ דף.

פתיחה $200
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LOT# 295

FIVE BOOKS OF THE TORAH, GIFT OF THE VAAD 
HAHATZALAH, MUNICH 1947- SPECIAL LEATHER BINDING

חמשה חומשי תורה, מתנת ועד ההצלה, 
מינכן תש”ז- כריכה מיוחדת מעור.

Chamisha Chumshei Torah 
and Chamesh Megilot, with 
the commentary of Rash”i 
and Onkelus. Preceding the 
title page, a letter of grati-
tude to the American Nation 
and President Truman was 
printed by the rabbis of Va’ad 
HaHatzalah, on the backdrop 

of an illustration of the USA 
flag, in English and on the 
following leaf, in Hebrew. Col-
orful lithographic title page.

 
 Special binding, Very 
good condition.

START PRICE $300

חמשה חומשי תורה, מתנה מאת 
ועד ההצלה לשארית הפליטה. 

נדפס ע”י הועד להוצאת ספרים 
אצל ועד ההצלה, מינכן, תש”ז. 

  
  

 חומש ומגלות רות, איכה וקהלת, 
עם פירוש רש”י ואונקלוס. לפני 

דף השער שני דפים, ובהם 

מכתב תודה באנגלית ובעברית 
)עם איור דגל ארצות הברית( 

לעם האמריקאי ולנשיאו, 
בחתימת הרבנים אביעזר 

בורשטין ונפתלי בארוך. שער 
צבעוני בדפוס ליטוגרפי. 

  
 כריכה מיוחדת, מצב טוב מאוד.

פתיחה $300
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SHERIT HAPLEITA- REPORT ON AGUDA ACTIVITIES IN ROMANIA- 
UNKNOWN PHOTOS OF MARAN THE HOLY IMREI CHAIM OF VIZNITZ

שארית הפליטה- סקירה על פעולות אגו”י ברומניה אחרי 
השואה-תמונות נדירות ממרן האמרי חיים מוויזניץ

Rare pamphlet about the 
activities of Agudas Yisroel in 
Romania right after the war. 
  
 Hebrew & Yiddish. Arad 1946. 

  
 Rare pictures of the Holy 
Imrei Chaim of Viznitz 
visiting the Kibbutzim & 
offering his support.

START PRICE $100

חוברת נדירה ‘סקירה ודין וחשבון 
מפעולותיו’ , אראד תש”ו. 

  
 לשה”ק ואידיש. תמונות נדירות 
ממרן האמרי חיים וויזניץ מבקר 

ומחזק את קיבוצי שארית הפליטה. 
  

 נערך ע”י יודא רעזמיוועש 
ויודא ריינער.

פתיחה $100
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LOT# 297

300 MARGINAL NOTATIONS! COPY OF THE 
NETZIV OF VALOZIN, LEVUSH, VENICE 1620.

חיבור שלם בתוך ההגהות! עותק 
הנצי”ב. לבוש, ווינציאה ש”פ

Sefer Levush - Venice, 1620. 
  
 By Rabbi Mordechai Yoffe. 
Levush HaTechelet and Levush 
HaChur - Orach Chaim. 
  
 There are a minimum of 300 
important marginalia, shorter, 
long & very long ones.  
  
 Tile & fist pages with several 
stamps of the Gaon Rab-
bi Naftali Zvi Yehuda Berlin 
(the Natziv) of Volozhin. 
  
 Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin 
(the Natziv) of Volozhin (1817-
1893) was the son of Rabbi 
Yaakov and one of the most 
well-known sages of Eastern 
Europe in the 19th century. 
For around 40 years he led 

the Volozhin yeshiva, which 
he inherited from his father-in-
law, Rabbi Itzileh of Volozhin. 
He was the father-in-law of 
the Grach of Brisk. He wrote 
Emek HaShe’elah, a com-
mentary on the She’iltot, and 
Emek Davar on the Torah, Rina 
shel Torah on Shir HaShirim, 
Meromi Sadeh on the Shas, 
and Shut Meishiv Davar.  

 Signature or inscrip-
tion: Shmuel Aviad Sar 
Shalom Bianchini.

 Fair condition, tapings to title 
page, stains, water stains, 
text block split in two within 
the binding, later binding.

START PRICE $400

ספרי הלבוש, מאת רבינו מרדכי 
יפה.: לבוש התכלת –לבוש 

החור אורח חיים, ווינציה, דפוס 
בראגדין בבית ייואני קאיון, ש”פ. 

  
 בספר ישנם מינימום 

של 330 הגהות! קצרות, 
ארוכות, וארוכות מאוד.  

  
 בשער ובדף הראשון כמה 

חותמות רבינו הנצי”ב מוואלוז’ין. 
  

 הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין 
– הנצי”ב מואולוז’ין )תקע”ז-תרנ”ג(, 
מגדולי גאוני דורו, חתנו של הגאון 
רבי יצחק מוואלוז’ין וממלא מקומו 
בראשות הישיבה במשך עשרות 

שנים. אביו, רבי יעקב ברלין ממיר 
)תקנ”ד-תרכ”ח(, עלה לירושלים 

בשנת תרי”ד והיה מראשי ומנהיגי 
קהילת ה”פרושים” בעיר. הנצי”ב 

מוולוז’ין נודע בהתמדתו ובגאונותו 
הרבה. במשך עשרות שנים הנהיג 

ברמה, במסירות ובאהבה את 
ישיבת וולוז’ין, שהיתה “בית היוצר” 

המרכזי לגדולי התורה שפיארו 
את יהדות ליטא, רוסיה ופולין. 
באישיותו האצילית ובלמדנותו 

העמוקה והיסודית העמיד דורות 
של תלמידי חכמים גדולי-עולם, 

ראשי ישיבות, דיינים ורבני ערים. 
היה מעורב בהנהגת הציבור ודעתו 

היתה סמכותית ומכרעת בכל 
עניני הקהילות ברוסיה וליטא. כמו 

כן, היה משיב תשובות בהלכה 
לרבנים רבים שפנו לקבל את 
הכרעותיו. בשל העומס הרב 

שהיה מוטל על כתפיו היה רגיל 
לחתום את מכתביו במילים: 

“העמוס בעבודה”. חיבר ספרים 
רבים: “העמק שאלה” – חידושים 
על ה”שאילתות”; “העמק דבר” 
על התורה; שו”ת “משיב דבר”; 

חידושי הש”ס ופירושים על מדרשי 
ההלכה: מכילתא, ספרא וספרי.  

  
  

 רישום או חתימה: שמואל 
אביעד שר שלום ביאנקיני. 

  
 רא, ]2[ דף. 

  
 מצב בינוני, השער משוקם, 
כתמים, בלוק הספר מחולק 

לשניים בתתוך הכריכה, כתמי 
מים, כריכה מאוחרת.

פתיחה $400
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LOT# 

298

SIGNATURES OF THE GAON RABBI 
SHMUEL HELLER & RABBI CHAM SETHON 

WITH IMPORTANT MARGINALIA. 
NEOT YAAKOV. IZMIR, 1761

חתימות הגה”ק ר' שמואל העליר והגאון 
רבי חיים סתהון עם הגהות חשובות. 

נאות יעקב. אזמיר תקכ”א.

Sefer Neot Yaakov - respon-
sa, homilies and elucidations 
on the Passover Haggadah 
and the Maaneh Lashon 
kuntress, entries in alphabet-
ical order by Rabbi Yisrael 
Yaakov Algazi. Along with Get 
Mekushar, regarding the laws 
of the Shtar Kiddushin, by 
his son, the Maharit Algazi. 
  
  
 First edition, Izmir 1761. 
Important Marginalia in 
Sephardic hands.  
  
 A Torah genius,  Rabbi Shmuel 
Heller born in 1803, was raised 
in the home of the Chozeh of 
Lublin, and following his coun-
sel ascended to Eretz Israel.in 
1817 He served as Dayan & lat-
er Rabbi of Safed for 60 years 
from 1841 onwards and was 
one of the greatest Chassidic 
leaders in the Land of Israel.  
  
  
  
  
 He wielded great influence 
in setting the public agenda. 
His rulings and actions reveal 
a clear trend that placed at 
its center the Land of Israel 
and the ancient traditions 
that represented for him a 
coveted, pre-exile world. He 
craved what was perceived 
as authentic to the Land of 
Israel and strove to connect 
with local traditions (See 
Otzar HaRabanim 19134).  
  
  
 He passed away in Safed 
on the 22nd of Tevet, 1884. 
He authored: Taharat HaKo-
desh, Derech Nesher, Kavod 
Melachim, Divrei Mishpat, 
Shivrei Luchot, and others  
   
   
 Rabbi Cham Sethon was 
one of the rabbis of the city 
of Safed , and for a time 

served as the city’s chief 
rabbi. Author of the book 
‘Eretz Chaim’ regarding the 
customs of the Land of Israel. 
  
  

 He was born in Safed to Rab-
bi Menashe Sethon , former 
rabbi of Aleppo . His father 
married a woman of Ashkenazi 
descent in Safed, after he was 
widowed by his first wife, 
and from this marriage Rabbi 
Chaim was born. After being 
orphaned by his father at the 
age of only five, his mother 
married Rabbi Yitzchak Yaakov 
Salitzer, and educated him 
according to her spirit and 
aspirations, according to the 
Ashkenazi custom. He studied 
in the yeshivot of the Ashke-
nazi rabbis. After that he con-
tinued to study in the compa-
ny of the Sephardic rabbis.

 
 In 1902 she was appoint-
ed Chief Rabbi in Safed .

 
 Author of a Sefer of customs 
on the customs of the Land 
of Israel called ‘Eretz Chaim’. 
The Sefer is a collection of 
laws and customs related to 
the land from a wide variety 
of arbitrators, collected and 
edited by Sethon. The book 
includes the consents of the 
rabbis Rabbi Yaakov Shaul 
Elishar , Rabbi Yitzchak Moshe 
Abulafia , the Ridavaz , Rabbi 
Chaim Berlin and Rabbi Eliya-
hu Bechor Hazan. He finished 
writing the Sefer on his 35th 
birthday and three years 
later was brought to print.

 Fair-Bad condition, heavy 
worming, tapings to first 15 
pages affecting text, other 
pages with tapings, wa-
ter stains, later binding.

START PRICE $300

ספר נאות יעקב - שאלות 
ותשובות, דרשת, ביאורים על 

הגדה של פסח וקונטרס ‘מענה 
לשון’ מערכות בסדר א”ב מאת 
הראשון לציון רבי ישראל יעקב 

אלגאזי מאזמיר-ירושלים  
 וספר ‘גט מקושר’ על 

דיני שטר קידושין מאת 
בנו המהרי”ט אלגאזי.  

  
 מהדורה ראשונה. אזמיר תקכ”א. 

  
  
  

 הגהות ספרדיות עתיקים וחשובים.  
  

 הגאון הקדוש רבי שמואל העליר 
נולד בשנת תקס”ג. רבה ומנהיגה 

של הקהילה האשכנזית בצפת 
במשך למעלה מארבעים שנה. 

רבי שמואל סיפר, שראה בילדותו 
את החוזה מלובלין בעת עריכת 
סדר פסח והעיד שראה את כל 

אבריו הפנימיים כמו היו גופו ובגדיו 
שקופים. יש הטוענים שמאז קיבל 
ידע רב ברפואה עד שמכל האזור 
היו באים אליו חולים לרפואה, גוים 
כיהודים. כמו כן קיבל תורה מפיו, 

אשר הטביעו בו חותם עמוק.  
  

 לאחר מותו של רבו הרב הקדוש 
רבי אברהם דב מאוורוטש בעל 

הבת עין בשנת ת”ר, נהיה לרבה 
ומנהיגה של הקהילה האשכנזית 
בצפת, מגדולי מנהיגי החסידים 

בארץ ישראל, ר’ היה שמואל 
העליר לדמות המובילה בהנהגת 
היישוב עד לפטירתו. כמו”כ היה 
מקורב לגדולי הצדיקים שבגולה 
אשר נתנו בו אמון רב בהנהגת 

הקהילה בצפת. מחבר הספרים: 
‘טהרת הקדש’, ‘דברי משפט’ 

ו’שברי לוחות’, ועוד. נפטר בשנת 
תרמ’’ד ונקבר בבית העלמין 

העתיק של צפת סמוך לרבני 

צפת האר”י ורבי משה קורדובירו. 
  
  
  

 הגאון רבי חיים סתהון 
)תרל”א- צפת תרע”ו (, היה 

מרבני העיר צפת, ולמשך 
תקופה כיהן כרב הראשי של 

העיר. מחבר הספר ארץ חיים 
בעניין מנהגי ארץ ישראל. 

 
 נולד בצפת לרב מנשה סתהון, 

רבה לשעבר של ארם צובא. 
אביו נישא בצפת לאשה ממוצא 

אשכנזי, לאחר שהתאלמן מאשתו 
הראשונה, ומנישואים אלו נולד רבי 
חיים. לאחר שהתייתם מאביו בגיל 

חמש שנים בלבד, נישאה אמו 
לרב יצחק יעקב סאליצר, וחינכה 

אותו לפי רוחה ושאיפותיה, כמנהג 
האשכנזים. הוא למד בישיבות 

רבני האשכנזים. אחר כך המשיך 
ללמוד בחברת רבני הספרדים.

 
 בשנת תרס”ב נתמנה לרב ראשי 

בצפת. חיבר ספר מנהגים על 
מנהגי ארץ ישראל הנקרא “ארץ 

חיים”. הספר הוא אסופה של 
דינים ומנהגים הקשורים לארץ 

ממגוון רחב של פוסקים, שנאספו 
ונערכו בידי סתהון. הספר כולל 

את הסכמותיהם של הרבנים 
הרב יעקב שאול אלישר, הרב 

יצחק משה אבולעפיא, הרידב”ז, 
הרב חיים ברלין והרב אליהו 

בכור חזן. הוא סיים לכתוב את 
הספר ביום הולדתו ה-35 וכעבור 

שלוש שנים הביאו לדפוס.

 מצב בינוני-גרוע, נקבי עש 
קשים, 15 דפים הראשונים 
עם הדבקות גם בטקסט, 

עוד דפים עם הדבקות, כתמי 
מים, כריכה מאוחרת.

פתיחה $300
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MOVING BROADSIDE LETTER SUPPORTING FUNDRAISING MISSION 
OF RABBI CHAIM MODAI AFTER THE 1760 EARTHQUAKE IN TZFAT

אגרת שליחות מרגש מאוד לשליח צפת הרב חיים 
מודעי אחרי הרעש של שנת תק''ך.

Very rare printed broadside 
containing letter written by 
the Pekidei Tzfas officers of 
Tzfas] in Constantinople and 
by the Rabbis of Constantino-
ple, in support of fundraising 
mission of Rabbi Chaim Modai 
after the 1760 earthquake, 
describing the state of the ref-
ugees living in Acco and the 
debts they owed to the Arabs. 
  
  
 
 Printed in Constantinople in 
1762 and sent to the Mode-
na community in Italy.

 
 Signed by the Pekidei Tzfas 
in Constantinople: Yaakov 
Zogana, Moshe Bechar Yaakov, 
Baruch Zogana, Yaakov Bonfil, 
Yosef Yehuda and Yaakov Ash-
kenazi, and by the following 

Rabbis of Constantinople: 
Rabbi Avraham b. R. Yehu-
da Meyuchas, Rabbi Rafael 
Yitzchak Yerushalmi and Rabbi 
Shlomo b. R. Chaim Alfandari.

 
 Yaari reproduced a similar 
letter (p. 452), sent to the 
Pisa community. For further 
details on the earthquake 
and on this fundraising 
mission, see Sheluchei 
Eretz Yisrael pp. 450-455.

 Not in the Israel Na-
tional Library.

 
 1 side. 33.5 x 45 cm. Good 
condition. Fold marks.

 
 Inscription of contents 
in Italian on recto.

START PRICE $150

דף בודד נדיר מאוד אגרת 
שליחות פקידי צפת בקושטא 

ורבני קושטא להשליח הרב חיים 
מודעי אודות המצב הנורא בצפת 

שישבו בעכו כפליטים אחרי 
הרעש של שנת תק’’ך והחובות 
העצומים למושל הערבי האכזרי. 

  
  
 

 נדפס בקושטא בשנת תקכ’’ב 
ונשלח לקהילת מודינא באיטליה.

 
 חתום ע’’י ‘פקידי צפת’ בקושטא 

יעקב זוגאנה, משה בכר יעקב 
, ברוך זוגאנה, יעקב בונפיל, 

יוסף יאודה, יעקב אשכנזי.

 

 וע’’י רבני קושטא ר’ אברהם 
בכ’’ר יאודה מיוחס, ר’ רפאל 

יצחק ירושלמי, ר ‘שלמה 
בכמה’’ר חיים אלפאנדארי.

 נזכר ביערי עמוד 452 
עפ’’י עוד טופס בודד 

שנשלח לקהילת פיסא.

 ראה פרטי הרעש ושליחות זו 
בספרו של יערי עמוד 450-455.

 לא נמצא בספרייה הלאומית. 

 1 עמוד, 45H33.5 ס”מ, 
מצב טוב, סימני קיפול.

 
 מאחור רישום תוכן 
המודעה באיטלקית.

פתיחה $150
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ROSH DAVID FIRST EDITION THAT THE 
HOLY CHID’’A GAVE TO HIS FRIEND RABBI 
MOSHE YOSEF MORDECHAI MEYUCHAS. 

SIGNATURES OF THE SAGES YOSEF 
RAPHAEL BEN NUN, YAAKOV BEN ATAR, 

YOSEF YAAKOV BEN NUN & OTHERS.
ראש דוד דפו”ר שנתן החיד”א לידידו הרב מרדכי 

יוסף מיוחס. חתימות הרבנים יוסף רפאל בן נון, 
יעקב בן עטר, אברהם אליהו בן נון ועוד.

Rosh David, novellae and homi-
letics on the Torah portions, by 
Rabbi Chaim Yosef David Azulai 
- the Chida. Mantua, 177]. First 
edition. Lacking title page. 
  
 Many Sephardic Inscriptions, Signa-
tures & Marginalia in various hands.  
  
 On top of the first page a self 
dedication ‘’ To me from the 
author hatzair Mayi’’m ‘’ 
   
 This is the signature of Rabbi M 
oshe Y osef Mordechai M eyuchas 
known for his works that incor-
porate that word Mayim in their 
title ‘Shaar Hamayim’, ‘Mayim 
Shaal’, ‘Mayim Rishonim’, ‘Pnei 
Hamayim’ & ‘Ein Hamayim’. 
  
 The Rishon LeZion, Rabbi Moshe 
Yosef Mordechai Meyuchas (1738-
1806), the son of the Rishon LeZion 
Rabbi Raphael Meyuchas and the 
son-in-law of the Rishon LeZion 
Rabbi Yom Tov Algazi. One of the 
sages of Jerusalem who studied 
with Rabbeinu the Chida at the 
Beis El Yeshiva. Since 1760 was the 
Rosh Yeshiva of Knesses Yisroel 
and since 1794, a Shadar to Egypt 
and India. Since 1802 servd as the 
Rishon LeZion. Authored many 
halachic books and a composition 
on the history of Jewish Sages. 

 Underneath him a signature of 
 Rabbi Yosef Raphael Ben Nun 
, (1834-1906) One of the Sag-
es of Jerusalem & Rabbi of the 
Sephardi community of Jaffa.

 Inscription & signature of 
 Rabbi Yaakov ben Atar writing 
that he bought the Sefer from 
 Rabbi Baruch Pinto [1841-1893, A 
Rabbi & Sage in Jerusalem] for his 
Yeshiva’ Mishmeres Kehunah’.

 Rabbi Ya’akov Ben Atar was born 
in Azimore, Morocco in 1845. At 
the end of 1884 he immigrated to 
Jerusalem with his wife Hana nee 
Yaish and their little daughter Miriam, 
she is the mother of Yitzhak Navon, 
the fifth president of the State of 
Israel. In the Land of Israel they had 
two more sons: Chaim and Shimon 
ben Atar. Rabbi Ya’akov established 
a Yeshiva in Jerusalem called “ 
 Mishimeres Kehunah “ and was its 
head until the day of his death.

 
 Since he was one of the leaders 

of the Western community, Rabbi 
Yaakov was sent as a doctor to 
collect funds to build shelters for 
the poor in the Mahane Yisrael 
neighborhood. His mission lasted 
about seven years, from 1901 to 1908, 
during which he moved and shook 
from place to place “from branch to 
branch”. He visited Gibraltar, Lisbon 
and North Africa several times, 
and more than once he walked the 
length and breadth of Morocco. 

 He wrote a book called “The House 
of God Jacob”. He received approval 
from the two chief rabbis - Rabbi 
Yaakov Meir the Sephardi and Rabbi 
Avraham Yitzchak HaCohen Kook 
Ashkenazi - and they praised the 
man and his book, but Ben Atar did 
not get to see his entire book print-
ed. In 1924, when only fifty-six pages 
were printed, when he reached the 
printing of the “Lech Lech” case - he 
passed away. Rabbi Ya’akov Ben Atar 
composed, among other things, the 
common song in praise of Maran 
Ya’akov Abuhchira, the grandfather 
of Baba Sali, which opens with the 
words “I will praise the Nibi.”

 Before he went on a mission for the 
Israel camp, Rabbi Jacob went on a 
mission on behalf of the Kabbalistic 
Yeshiva “Beit El”. The mission also 
lasted about seven years (1891-1899) 
and was in North Africa, Portugal and 
Gibraltar. In this mission, he raised a 
donation for the establishment of a 
Yeshiva “Mishimeres Kehunah”, and it 
operated under his leadership until 
his death. Rabbi Jacob Ben Atar was 
a distinct man of spirit and an expe-
rienced man of action at the same 
time and knew how to radiate inspi-
ration and human warmth. During 
his time, the Western community 
in Jerusalem had its own court on 
Chabad Street between the walls, 
and it was composed of three rabbis: 
Rabbi Shimon Asheriki, Rabbi Yaakov 
Ben Atar and Rabbi Eliyahu Ajimi. 
According to them the laws were 
decided in the spiritual life and in the 
material affairs of the community.

 
 Inscription & signature (part-
ly erased) of Rabbi Avra-
ham Eliyahu son of 
  Rabbi Yosef 
 Yaakov Ben Nun . Among the sages 
of Jerusalem, he died young in 1887.

 Another cursive signature, 
possibly of the Ben Nun family.

START PRICE $400

ספר ראש דוד, חידושים ודרושים על 
פרשיות התורה, מאת רבי חיים יוסף 

דוד אזולאי - החיד”א. מנטובה, תקל”ו. 
מהדורה ראשונה. חסר השער. 

  
 רישומים, חתימות והגהות 

רבים מכמה חכמים.  
  

 בראש הדף הראשון הקדשה עצמית “ 
לי לשמי מאת המחבר הצעיר מי”ם “ 

  
  

 רבי משה מרדכי יוסף מיוחס )נפטר 
תקס”ו(, בנו של הגאון רבי רפאל מיוחס 
בכ”ר שמואל מחבר “פרי האדמה”. גדל 

על ברכי התורה כאחד מחובשי בית 
המדרש “בית יעקב”. עוד בעלומיו הפליג 

בכתיבת חידושי תורה המפוזרים בחיבוריו, 
שו”ת ופסקים שהשיב לחכמי הדור מזמן 

היותו בן ט”ו שנים ואילך. סיפורי מופת 
ומעשי קדושה סובבים את אישיותו.  

  
  

 אביו כתב בצוואתו שבנו ימלא את 
מקומו בכהונת ה”ראשון לציון”, אולם רבי 
מרדכי יוסף מיוחס נעשה חתנו של הגאון 

המהרי”ט אלגאזי, ויתר לו על מקומו וזכותו 
מפני הכבוד. רק לאחר שנסתלק חמיו 

לבית עולמו בשנת תקס”ב, ירש את מקומו 
כראש בית הדין הגדול בירושלים וכ”ראשון 

לציון”, ושימש בתפקיד זה עד פטירתו. 
  
  

 חיבוריו: “ברכות המים”, “שער המים”, 
“מים שאל” וספח אליו את חיבורו 

“מים ראשונים” שחיבר לפני גיל 
שמונה עשרה, “פני המים”, “עין המים” 

ועוד ספרים שנשארו בכתב יד. 
  
  
  

 מתחתיו חתום הרב יוסף רפאל בן 
נון )תקצ”ד-תרס”ח( מחכמי ירושלים, 
רב הקהילה הספרדית ביפו. חיבורו 

הלמדני הגדול “יאיר מבין” )ירושלים, 
תרס”ב(. וכן פרסם מאמרים בירחון 

“המאסף” לרבי בן ציון קואינקה. 
  
  
  

 רישום וחתימה מ רבי יעקב בן עטר 
שקנה הספר מעזבון רבי ברוך פינטו 
])תר”א-תרנ”ג(, מרבני ודייני ירושלים. 
חבר בית דינו של רבי אהרן עזריאל. 

הספד עליו מאת רבי יעקב שאול 
אלישר בספרו דברי אי”ש דף י’[ לישיבת 

‘משמרת כהונה’ שעמד בראשה. 
  

 נולד באזימור שבמרוקו בשנת תר”ה. 
בסוף שנת תרמ”ד עלה לירושלים 

עם אשתו חנה לבית יעיש ועם בתם 
הקטנה מרים, היא אמו של יצחק נבון, 

הנשיא החמישי של מדינת ישראל. 

בארץ ישראל נולדו להם עוד שני בנים: 
חיים ושמעון בן עטר. רבי יעקב הקים 

בירושלים ישיבה ששמה ״משמרת 
כהונה״ ועמד בראשה עד יום מותו.  

  
  

 מכיוון שהיה אחד ממנהיגי העדה 
המערבית, נשלח רבי יעקב כשד״ר 

לאסוף כספים לבניית בתי מחסה לעניים 
בשכונת מחנה ישראל. שליחותו ארכה 

כשבע שנים, מ-תרס”א עד תרס”ח, 
ובהן נע ונד והיטלטל ממקום למקום 

״מבד אל ענף״. הוא ביקר כמה פעמים 
בגיברלטר, בליסבון ובצפון אפריקה, ולא 
אחת התהלך במרוקו לאורכה ולרוחבה. 

  
  

 רבי יעקב בן עטר הניח כתב לספר 
ששמו ״בית אלוהי יעקב״. הוא קיבל 

הסכמות משני הרבנים הראשיים – רבי 
יעקב מאיר הספרדי והרב אברהם יצחק 
הכהן קוק האשכנזי – והם הפליגו בשבחו 

של האיש וספרו, אך בן עטר לא זכה 
לראות את כל ספרו מודפס. בשנת 

תרפ”ד, כאשר נדפסו רק חמישים ושישה 
דפים, כשהגיע להדפסת פרשת ״לך לך״ 

– הלך לעולמו. רבי יעקב בן עטר חיבר 
בין היתר את השיר הנפוץ בשבח מרן 

יעקב אבוחצירה, סבו של הבבא סאלי, 
הפותח במילים ״אערוך מהלל ניבי״.  

  
 לפני שיצא לשליחות למען מחנה 

ישראל, יצא רבי יעקב לשליחות מטעם 
ישיבת המקובלים ״בית אל״. השליחות 

ארכה אף היא כשבע שנים )1899-1891( 
והייתה בארצות צפון אפריקה, בפורטוגל 

ובגיברלטר. בשליחות זו גייס תרומה 
להקמת ישיבת ״משמרת כהונה״, והיא 

פעלה בראשותו עד פטירתו. רבי יעקב בן 
עטר היה איש רוח מובהק ואיש מעשה 

מנוסה גם יחד וידע להקרין השראה וחום 
אנושי. בתקופתו היה לעדה המערבית 

בירושלים בית דין משלה ברחוב חב״ד בין 
החומות, והוא היה מורכב משלושה רבנים: 
רבי שמעון אשריקי, רבי יעקב בן עטר ורבי 

אליהו לעג׳ימי. על פיהם נפסקו הדינים 
בחיי הרוח ובעניינים הגשמיים של העדה.  

  
  

 רישום וחתימת )מחוקה בחלקה( של רב 
י אברהם אליהו בן הרב יוסף יעקב בן נון.  

  
 מתלמידי החכמים אשר בירושלים שנפטר 

בדמי ימיו בשנת תרמ”ז. כתב הגהות על 
מספר ספרים. וכך הוא נוסח מצבתו , ‘אוי 

מה היה תאניה ואניה במבחר ימיו עלה 
בסערה מתהלך בתומו השקדן בתורה 

שייף כייל שייף נפיק החכם אברהם אליהו 
בן נון נלב”ע ביום כ’ שבט התרמ’’ז’ 

  
 עוד חתימה מסולסלת, 

יתכן ממשפחת בן נון.

פתיחה $400
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MOREH B’ETZBA AND TZIPOREN SHAMIR - LIVORNO, 1786 - FIRST 
EDITION - SEFORIM PRINTED IN THE LIFETIME OF THE CHIDA

ספר מורה באצבע וציפורן שמיר – ליוורנו, תקמ”ו – מהדורה 
ראשונה – מספרי החיד”א שנדפסו בחייו.

[Kabbalistic practices]. Livorno: Castilo - Sa’adon 
1786. First Edition. Two parts in one. 
  
 Vinograd, Livorno 230.

START PRICE $160

ספר מורה באצבע וספר צפורן שמיר, שני ספרים מתוך 
ספר חורש מצ”ל, מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי 

– החיד”א. ליוורנו, תקמ”ו מהדורה ראשונה. 
  

 נדפס בחיי המחבר הרב חיד”א. הספר במקורו נקרא חורש 
מצ”ל, על שם שלושת החיבורים שנכללו בו: מורה באצבע, 

צפורן שמיר, לדוד אמת. דף השער הכללי חסר ברוב הטפסים. 
כלולים בספר שני החיבורים מורה באצבע וצפורן שמיר, עם 

דף שער נפרד לכל אחד מהם. שני חיבורים אלו נדפסו אחר 
כך בהוצאות רבות בשם המשותף ‘עבודת הקודש’. 

  
  
 
 

 הספר יצא על ידי הגאון חיד”א בפורמט קטן על מנת שיהא בהישג יד 
וקל ללימוד. אחד החיבורים המתוקים של הרב חיד”א כל הנהגות היום 

של האיש הישראלי בהלכות קצרות וקטנות, בשפה ברורה ונעימה.

פתיחה $160
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LE’DAVID EMET BY THE CHIDA- LIVORNO, 
1786 - FIRST EDITION, VERY RARE!

ספר לדוד אמת לגאון חיד”א, דפוס 
ראשון ליוורנו תקמ”ו. נדיר מאוד!

Sefer Le’David Emet about the laws of a Sefer Torah. 
  
 Printed By the Chida in his lifetime & is very rare. 
  
 First Edition, Livorno, 1786.

START PRICE $180

ספר לדוד אמת לגאון חיד”א על הלכות ספר 
תורה, דפוס ראשון ליוורנו תקמ”ו.  

  
 נדיר מאוד. נדפס בחייו של החיד”א. 

  
 הספר יצא על ידי הגאון חיד”א בפורמט קטן על מנת שיהא בהישג יד 
וקל ללימוד. אחד החיבורים המתוקים של הרב חיד”א כל הנהגות היום 

של האיש הישראלי בהלכות קצרות וקטנות, בשפה ברורה ונעימה.

פתיחה $180
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LOT# 303

MAZAL SHA’AH, SALONIKA 
1812. VERY RARE

מזל שעה, דפו”י שאלוניקי תקע”ב. נדיר ביותר

Sefer Mazal Sha’ah, By the 
Kabbalist Rabbi Shlomo ben 
Rabbi Yehuda Ha’Cohen. 
  
 Only edition, Thes-
saloniki 1812. 
  
 Very rare, has only ap-
peared once at public 
auction in 1986 [At Sotheby’s 
, where it brought £143]  
  
 The kabbalist Rabbi Shlomo 
ben Rabbi Yehuda Ha’Cohen 
lived in early 19th century. His 
kabbalistic books became ba-
sic kabbala books. During the 

years 1818-1820, he was sent 
by the rabbis of Jerusalem to 
Turkey and Greece. Authored 
the rare books “Mazal Sha’ah” 
- novellae on Maimonides’ 
Ha’Yad Ha’Chazakah, “Hora’at 
Sha’ah” - commentary on 
Kavanot, “She’at Ha’Kosher” 
- Derashot for Sabbath and 
“Sha’ot DE’Rabanan” - Re-
sponsa. His son Rabbi Yehuda 
was the author of “Ohel Yehu-
da” and “Ashmoret Ha’Boker”. 

 Overall in very good condi-
tion, pages cut unevenly, one 
page with stains, new binding.

START PRICE $130

ספר מזל שעה, להמקובל 
הרב שלמה הכהן. 

  
 מהדורה יחידה שאלוניקי תקע”ב. 

  
 נדיר ביותר, הופיע רק פעם 

אחת במכירב פומבית ]בשנת 
תשמ”ו, בבית המכירות 

סותביס ונמכר אז ב143£[  
   

 המקובל האלקי רבי שלמה ב”ר 
יהודה הכהן מגדולי החסידים 

והמקובלים בדורו. ספריו הנוראים 
נתקבלו בתור ספרי יסוד בחכמת 

הקבלה הנעלמה, אותה זכה 
להאיר בחכמתו ותבונתו. בני 

דורו העידו עליו כי לא עבר עליו 
לילה ללא שיהא נעור ברנה של 
תורה, וזאת במשך חמשים שנה 

רצופות. בין השנים תקע”ח-תק”פ 
סיבב רבי שלמה בשליחות 

ירושלים בערי תורקיא ויוון. בדרך 
השליחות הדפיס חלק מספריו. 

בהגיעו לעיר לארסו שביוון הקריבו 
לפניו ראשי הקהל שאלה בענין 
מסים. התשובה נדפסה בספר 
“חקרי לב”. רוב ספרי המחבר, 

נדירים הם, ומהם שאף בספריות 
גדולות לא נמצא זכרם, וזו סיבה 
לרבוי הטעויות והחיסורים בתיאור 

ספריו בספרות הביבליוגרפיה. 
ספריו הם: “מזל שעה” – חידושים 

על הי”ד החזקה להרמב”ם, 
“הוראת שעה” – ביאור עניני 

הכוונות, “שעת הכושר” – דרשות 
לשבתות, ו”שעות דרבנן” – שאלות 
ותשובות. בנו ר’ יהודה בעל “אהל 

יהודה” ו”אשמורת הבקר”.  
   

 מצב כללי טוב מאוד, חיתוך 
דפים לא ישר, דף אחד עם 

כתמים, כריכה חדשה.

פתיחה $130
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LOT# 304

SIGNATURES OF THE GAON & MEKUBAL RABBI VIDAL ANGIL. 
MACHAZIK BRACHAH, SALONIKI 1812 SECOND EDITION.

חתימות הג' המקובל רבי וידאל אנגיל. מחזיק ברכה 
מהחיד”א. מהדורה שניה. שאלוניקי תקע”ב.

Please see Hebrew description for his biography.

 
 Signature of Rabbi Yosef Ben David Alkapach.

 Overall in good condition, light stains & wa-
ter stains, marginal worming minimally affect-
ing text. Sumptuous full leather binding.

START PRICE $180

ספר מחזיק ברכה פלפולים 
וחידושי דינים, על שו”ע אוה”ח 

ויו”ד. מרבינו חייים יוסף דוד אזולאי 
החיד”א. כולל קונטרס אחרון 

וקונטרס אחרון לספר ראש דוד.

 מהדורה שניה. שאלוניקי. תקע”ב 
, בדפוס בצלאל אשכנזי. 

 הגאון המקובל רבי וידאל אנגיל 
זצ”ל בהיותו בן שלושים לערך 

עלה מסאלוניקי לירושלים ושמו 
הטוב הלך לפניו זמן מועט 

אחר כך נתמנה לדיין בבי”ד 
של הגאון הראש”ל ישא ברכה 
זצ”ל וגם נתמנה להרב החסיד 

בישיבת בית אל עד יום פטירתו 
וכן היה אב”ד בעה”ק ת”ו 

נפטר בכ”ח שבט שנת תרס”ז 
כשהוא בן ס”ב שנה לערך.

 על מצבתו נכתב:

 
 “והלך לפניך צדקיך כבוד ה’ 
יאספך מ”ק וי להאי שופרא 

דבלי בארעא וי לארעא דישראל 
דחסרא גברא רבא איש אשר 

הערה למות נפשו בעד קיום 
דגל התורה פאר החכמים ונזר 

החסיד מוציא לאור כל תעלומה...
הרב הגדול מעוז ומגדול ראב”ד 
מקודש וראש רבני ק”ק בית אל 

ימצאנו כקש”ת וידאל ב’ חנוך 
אנגיל זצוק”ל וזיע”א אשר היה 

מ”כ אור ליום כ”ח שבט התרס”ז “

 הניח אחריו שני בנים הראשון 
הגאון רבי נחמן אנגיל זצ”ל 
נשנולד בסוף שנת תרכ”ו 

בסאלוניקי ולמד ביחד עם הגרב”צ 
קואינקה זצ”ל אצל מור אביו הגאון 

רבי וידאל זצ”ל. בשנת תשל”ז 
יצא הספר ובו דרשותיו של רבי 

נחמן זצ”ל מכתבים מעזבונו 
בנו השני הוא החכם רבי משה 
אנגיל שהיה גם כן מהחכמים 

שבירושלים עה”ק גאונותו וצדקותו 

 חתימת הרב יוסף 
בדאוד אלקאפאח.

 מצב כללי טוב, כתמים וכתמי 
מים קלים , נקבי עש בשוליים 
עם פגיעה מינימלית בטקסט, 

כריכת עור מפוארת.

פתיחה $180
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LOT# 305

SIGNED GLOSSES BY THE SDEI CHEMED! 
COPY OF THE GAON OF KUTNO RABBI 
MOSHE YEHUDA LEIB ZYLBERBERG, R. 

RABBI CHAIM YEHUDAH LEIB AUERBACH, 
R.YITZCHAK BADHAV. MACHANEH EFRAIM. 

FIRST EDITION, CONSTANTINOPLE 1738
הגהות חתומות מהשדי חמד! עותק הג' מקוטנא 

ר' משה יהודה ליב זילברברג, ר' חיים יהודה 
ליב אויערבאך, ר' יצחק באדהב. ספר יסוד 
דפוס ראשון. מחנה אפרים קושטא, תצ”ח

Torah novellae, halachic queries and respon-
sa on Mishneh Torah L’HaRambam by Rabbi 
Efraim Navon. Copy lacking title page. 
  
   
   
 There are 7 Glosses signed by the 
Sdei Chemed! & 5 unsigned.  
  
 Some of the glosses were written us-
ing sharp language against the author. 
  
 There are Glosses from two peri-
ods in his life, early on when he was 
very young & from his later years. 
  
 The famous Sephardic sage & Gaon, Rabbi 
Chaim Chizkiyahu Medini [1833 - 1904] was 
born in Jerusalem. His teachers were some 
of the most outstanding Rabbis of Jerusalem, 
particularly the Rishon Mion (Sephardic Chief 
Rabbi) Yitzchak Kubo and Rabbi Joseph Nissim. 
Burla, Head of the Beth Din of Jerusalem. In 
the year 5613 (1853) Rabbi Chaim Chizkiyah’s 
father passed away. The burden of support-
ing the entire family, including his own wife 
Rivkah, his widowed mother and two young 
sisters fell upon the twenty year old son. 
There was nothing for him to do but to follow 
the advice of the elders of his community to 
move to Constantinople, where he had rich 
relatives, rich both in learning and in worldly 
goods. For thirteen years he lived, studied 
and taught in Constantinople. The burden 
of his responsibilities became too much 
for him. He longed for peace and quiet, to 
be able to study and write undisturbed.  
  
 The opportunity came when a wealthy Jewish 
merchant from the Crimea (in southern Russia) 
arrived in Constantinople on business and of-
fered Rabbi Chaim Chizkiyah Medini to become 
the spiritual leader of the Crimean Jews. The 
merchant promised the Rabbi adequate sup-
port and ample time for study and writing. He 
was about 33 years old when he settled in Kara-
subazar, in the Crimea, in the year 5627 (1867). 
During the next 33 years of his life he lived 
among the Crimean Jews and was their devot-
ed and dedicated leader. He established Yeshi-
voth and spread the knowledge of Torah among 
the Crimean Jews. In 1899 he decided to return 
to his native Holy Land. He was received with 
much honor in Jerusalem, but soon afterwards 
he was called to Hebron, where the title of 
“Chacham Bashi” (Chief Rabbi) and Head of the 
Beth Din was bestowed upon him. He imme-
diately established a Yeshiva in the city of our 
Patriarchs, where he gave regular lectures, and 
spread the knowledge of Torah also among the 
lay members of the Jewish community. On erev 
Shabbos, which was also erev Chanukah (Kislev 
24th), in the year 5665 (1905) Rabbi Chaim 
Chizkiyah Medini passed away and he was laid 
to rest in this most ancient city in the Holy 
Land, the resting place also of our Patriarchs.  
  

  
 He corresponded with Torah leaders 
all over the world, & is famous for his 
magnum opus Sdei Chemed, a compre-
hensive Sefer on Talmudic topics that 
serves as a Talmudic encyclopedia. 
  
 Of his great library close to nothing survived, 
as it was burnt in 1948 in “Misgav La-Dach” 
Hospital in the old city of Jerusalem.  
  
  
 One of the Glosses is signed Yb’’m , 
which stands for Yitzchak Ben Michael. 
  
 Rabbi Yitzchak Badhav was a Kabbalistic rabbi, 
editor of rabbinical literature and author of 
many books. He was born in Jerusalem to Leah 
and HaRav Michael Badhav who served as a 
Shadar (emissary). His paternal grandfather was 
HaRav Raphael Badhav, who immigrated to 
Eretz Israel from Larissa, Greece before 1840, 
scion of a family originally from Saragossa. His 
mother’s father was the Chief Rabbi (Rishon 
LeZion) HaRav Yitzchak Covo, member of the 
Kobo family of rabbis found in Covo, Italy, to 
which they came after the Expulsion from Spain.  
  
  
 In July 1886, HaRav Badhav, together with 
Rabbi Avraham Azriel, Rabbi Yaakov Chai Burla 
and Rabbi Bechor Yaakov Papula, founded 
the Shomrei Mitzvah and Malbish Arumim 
congregations in Jerusalem, which aimed to 
help orphans and poor children. At the end of 
1887, he went on a mission to Tripoli, Libya, as 
an emissary of the Kabbalist Yeshiva Beit El. He 
returned to Jerusalem in the winter of 1888. 
  
  In 1901 he started to teach Talmud in the 
yeshiva of Rabbi Hezekia Medini in He-
bron. In the following summer he came 
back to Jerusalem due to illness.  
  
  
 He was buried on the Mount of Olives. 
An alley was named after him in the Yemin 
Moshe neighborhood, located between the 
Great Sephardic Synagogue and his house, 
where he lived until the end of his life. 
  
 Ownership inscription & stamps of the noted 
Gaon of Kutno,  Rabbi Moshe Yehuda Leib Zyl-
berberg (1798-1865) author of Zayit Raanan and 
Tiferet Yerushalayim. A prominent Torah leader 
of the generation in Poland, he served as rabbi 
of various Polish cities, notably of Kutno, by 
which he was known for posterity. He immigrat-
ed to Eretz Israel in 1857, and was one of the 
leading rabbis in Jerusalem. While still in Poland 
he edified many disciples, and many Polish rab-
bis and rebbes were his students. In Jerusalem, 
he devoted his entire day to Torah study, be-
decked in Tallit and Tefillin. The exceptional Tal-
mudic lectures he delivered in his home were 
attended by many of Jerusalem’s students. 
The Gaon of Kutno would deliver two lectures 

daily: one in the morning, on the Talmud with 
the Rashi and Tosafot commentaries, and 
one in the evening on halachic literature. He 
was recognized as one of the foremost Torah 
scholars in the city, and earned the title of Mara 
D’Ara DeYisrael (Rabbi of Eretz Israel), as he led 
the city together with Rabbi Shmuel Salant and 
Rabbi Meir Auerbach the Imrei Bina, who had 
immigrated from Kalisch three years after him.  
  
 Among his grandsons is the Mash-
pia Rabbi Tzvi Meir Zylberberg. 

 Signatures of the Kabbalist Rabbi Morde-
chai Gimpel Barg , author of Be’er Morde-
chai (Jerusalem, 1926), rabbi of Tiberias 
and mashgiach of the Kabbalists’ yeshi-
vah, Sha’arei Shamayim, in Jerusalem. 
  
 Inscription & stamps o f Rabbi Mendel Walman 
of Viroshov son of Rabbi Yisrael Ya’akov HaLevi 
Wolman Rabbi of Plonsk, son in law of the Gaon 
of Kutno Rabbi Moshe Yehuda Leib Zilberberg. 
  
  
 Ownership inscription & stamp of Rabbi Chaim 
Yehudah Leib Auerbach (1887-1954, Otzar 
HaRabbanim 6334), Hassid and Kabbalist, son 
of the righteous Rabbi Avraham Dov Auerbach 
grandson of the Rebbe Rabbi Avraham Dov 
Auerbach Av Beit Din of Chamelnik, son-in-law 
of author of Toldot Ya’akov Yosef), among the 
greatest scholars of Jerusalem, Rosh Yeshiva 
of the Sha’ar HaShamayim Yeshiva of Kabbal-
ah. His son is the Ga’on Rabbi Shlomo Zalman 
Auerbach, Rosh Yeshiva of Kol Torah. His son-
in-law is the Jerusalemite Maggid, the Ga’on 
Rabbi Shalom Mordechai HaCohen Shvadron. 
Additional ownership stamps and signatures. 
  
 Rabbi Efraim Navon (1676-1735), author of 
Machaneh Efraim was a brilliant scholar and 
dayan in the beis din of the Mishneh Lamelech 
in Constantinople. In the approbation to the 
Zolkova edition, the Chasam Sofer writes that 
“His greatness is famous throughout all the 
sefarim of the sages of Sephard- the great Ach-
ronim.” The Chida in Shem Hagedolim declares, 
“His comprehensive knowledge and fluency is 
evident from his great work, and we have heard 
wonders from his Torah, brilliance and piety.”  
  
  
  
 The Machaneh Efraim numbers among the 
prestigious works of Jewish literature and was 
enthusiastically received and studied both 
in Ashkenazic and Sephardic communities 
throughout the Diaspora. It is presently studied 
extensively in Yeshivos as one of the essential 
works on the Rambam and Nosei Keilim.  
   
   
 Constantinople, 1738. First edi-
tion. Stefansky Sifrei Yesod #317

START PRICE $3000
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חידושים ושאלות ותשובות על סדר 
משנה תורה לרמב”ם, מאת הגאון 
רבי אפרים נבון. עותק חסר שער. 

  
  

 נמצאים פה 7 הגהות חתומות מהשדי 
חמד! ועוד 5 הגהות לא חתומות.  

  
 חלק מההגהות נכתבו בלשון חריף “ואני 
אומר דשרי ליה מאריה להרב המחבר’’  

  
 למעשה יש פה הגהות משני 
תקופות בחייו, מוקדמות מאוד 

בצעירותו ויותר מאוחרים.  
  

 גאון הגאונים רבי חיים חזקיהו מדיני 
)תקצ”ג - תרס”ה. 1833 - 1904(. מגדולי 

האחרונים, נולד בירושלים ולמד תורה 
מפי החכם באשי רבי יצחק קובו ומפי רבי 

יוסף חיים בורלא. הוסמך להוראה בגיל 
13 שנה, בגיל צעיר נשא אשה ובחופתו 

השתתפו כל גדולי הדור. עקב פטירת אביו 
סבל מקשיים כלכליים והיגר לקושטא 

)איסטנבול( ושימש שם ברבנות,  אך גם 
שם לא הוטב מצבו. בשנת תרכ”ז נקרא 
לכהן כרבה של קראסובזאר שבחצי האי 

קרים. שם החל בחיבור ספרו החשוב. 
מאות ואלפים מאנשי קהילתו ומערים 

אחרות באו ללוותו בעלותו להפליג 
בספינה לארץ ישראל ועמדו שם “עד 

שנעלמה על מימי הים השחור”. 
  

 בשנת תרנ”ט שב לחונן רגבי אדמת 
ארץ הקודש לאחר שלושים ושלוש שנה 

בקרים. בתחילה התיישב בירושלים 
ובהמשך עבר לחברון, שם הקים ישיבה. 

עם פטירת רב העיר רבי חיים רחמים 
יוסף פרנקו נתמנה לרב העיר תחתיו.  

  
  

 נודע בהתמדתו ובגאונותו בנגלה 
ובנסתר. עמד בקשרי מכתבים עם 

גדולי ישראל מכל הארצות. הוציא לאור 

לבדו את חיבורו האנציקלופדי הענק 
“שדי חמד”, י”ח חלקים, ועוד ספרים 

רבים. ידועה ומפורסמת ההערצה הרבה 
שרחשו גדולי ישראל לרב ולספריו.  

  
   

 ספרים מה’שדי חמד’ יקרים ונדירים 
וזאת עקב השריפה שפרצה בספרייתו 

לאחר פטירתו וכילתה כמעט את כולה.  
  
  

 אחד מההגות חתום ‘יב”ם’ 
דהיינו יצחק בן מיכאל. 

  
  רבי יצחק באדהב היה רב מקובל, עורך 
ספרות רבנית ומחבר ספרים רבים. נולד 

בירושלים ללאה ולרב מיכאל באדהב, 
ששימש כשד”ר כוללות העיר. סבו מצד 

אביו היה הרב רפאל בדהב, שעלה לארץ 
ישראל מלאריסה שביוון לפני שנת ת”ר 

בן למשפחה שמוצאה בסרגוסה שבספרד.
אביה של אמו היה הראשון לציון והחכם 

באשי הרב יצחק קוב’ו, בן למשפחת 
הרבנים קובו שמוצאה בקובו שבאיטליה, 

אליה הגיעה לאחר גירוש ספרד. 
  
  

 בשנת תרמ”ו ייסד בירושלים יחד עם 
הרב אברהם עזריאל, הרב יעקב חי 

בורלא והרב בכור יעקב פאפולא את 
חברת ‘שומרי מצווה ומלביש ערומים’, 

שמטרתה לסייע ליתומים ולילדים 
עניים. בסוף שנת תרמ”ז יצא בשליחות 

ישיבת המקובלים בית אל כשד”ר 
אל טריפולי שבלוב, שם שהה כשנה 
וחזר לירושלים בחורף שנת תרמ”ח. 

  
  

 בשנת תרס”א החל לשמש כמורה 
לתלמוד בישיבתו של הרב חיים חזקיהו 

מדיני בחברון,  ובחודש תמוז חזר 
שוב לירושלים בעקבות מחלותיו. 

  

  
 נקבר בהר הזיתים. על שמו נקראה 

הסמטה בימין משה, השוכנת בין 
בית הכנסת הספרדי הגדול לבין 

ביתו, בו התגורר עד סוף ימיו.  
  

 רישום בעלות וחותמות הגאון מקוטנא 
רבי משה יהודה ליב זילברברג )תקנ”ד-

תרכ”ה( בעל “זית רענן” ו”תפארת 
ירושלים”. מגדולי הדור הנודעים בפולין, 
כיהן ברבנות בכמה ערים בפולין ונודע 

שמו לדורות ע”ש כהונתו כאב”ד העיר 
קוטנא. עלה לארץ בשנת תרי”ז, והיה 

אחד מגדולי הרבנים בירושלים. כבר 
בחו”ל העמיד תלמידים הרבה, ורבים 

מרבני ואדמו”רי פולין היו מתלמידיו. 
בשבתו בירושלים עסק בתורה כל 

שעות היום, כשהוא יושב מעוטף בטליתו 
ומוכתר בתפיליו. תלמידים רבים מבני 
ירושלים היו באים לביתו לשמוע את 

שיעוריו הנפלאים בתלמוד. דרכו של הגאון 
מקוטנא הייתה למסור שני שיעורים בכל 
יום - בשעות הבוקר היה משמיע שיעור 

בגפ”ת ]גמרא, רש”י ותוס’[, ובשעות 
הערב היה משמיע את שיעורו בפוסקים. 
מעמדו הוכר בעיר כאחד מגדולי התורה, 

ואף נתכנה בתואר “מרא דארעא 
דישראל”, כשהוא מנהיג את העיר 

יחד עם רבי שמואל סלנט ורבי מאיר 
אויערבאך בעל ה”אמרי בינה” שעלה 

מקאליש לירושלים כשלוש שנים אחריו.  
  

 מתלמידיו הגאון רבי יהושע צבי מיכל 
שפירא בעל ‘ציץ הקודש’, והגאון רבי 
שמואל זנוויל קלפפיש ראב’’ד ורשה. 

מנכדיו של המחבר נודע המשפיע 
החסידי המפורסם הרה’’צ רבי צבי 

מאיר זילברברג שליט’’א מירושלים.  
  
  
  

 בדף הראשון ובדף א חתימות 
המקובל רבי מרדכי גימפל בארג , 

בעל ה’באר מרדכי’ )ירושלים, תרפ”ו(, 
רב בעיר טבריה ומשגיח ישיבת 

המקובלים ‘שער השמים’ בירושלים. 
  

 רישום וחותמות רבי מנחם מנדל 
וואלמאן מוויערשוב בן רבי ישראל 
יעקב הלוי וואלמאן אב”ד פלונסק, 

שהיה חתנו של הגאון מקוטנא 
רבי משה יהודה ליב זילברבר 

  
 רישום בעלות וחתמת רבי חיים 

יהודה ליב אויערבאך )תרמ”ז-תשי”ד, 
אוצר הרבנים 6334(, חסיד ומקובל, בן 

הרה”צ רבי אברהם דוב אויערבאך נכד 
האדמו”ר רבי אברהם דוב אויערבאך 

אב”ד חמלניק חתנו של בעל “תולדות 
יעקב יוסף”(, מגדולי חכמי ירושלים, 

ראש ישיבת המקובלים “שער השמים”. 
בנו הוא מרן הגאון רבי שלמה זלמן 
אויערבאך, ראש ישיבת קול-תורה. 

חתנו הוא “המגיד הירושלמי” הגאון 
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון.  

  
  

 הגאון בעל ‘מחנה אפרים’ )תל”ו-תצ”ה(, 
“שמעו הגדול מפורסם בכל ספרי חכמי 

ספרד גדולי האחרונים” )לשון החת”ס 
בהסכמתו למהדורת זולקווא(. הוא שימש 

כדיין בבית דינו של בעל ‘משנה למלך’ 
בקושטא. “וחכמתו ובקיאותו ניכר מספרו 
הנורא ושמענו נפלאות מתורתו ובקיאותו 

וחסידותו” )לשון החיד”א ב’שם הגדולים’(.  
  
  

 ספר ‘מחנה אפרים’ הוא מחשובי 
הספרות הלמדנית והתקבל מאוד בכל 

תפוצות ישראל הן אצל בני ספרד הן 
אצל בני אשכנז וכן בחוגי ישיבות ליטא, 

כספר יסודי על הרמב”ם ונושאי כליו.  
   
  

 קושטא תצ”ח. סטפנסקי, ספרי יסוד 317.

פתיחה $3000
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LOT# 306

SEFER VAVEI HAAMUDIM, LIVORNO 1858. SINGLE EDITION 
- DEDICATION BY THE PUBLISHER RABBI AVRAHAM TIAB

ווי העמודים, ליוורנו תרי”ח, מהדורה יחידה – 
הקדשת המו”ל רבי אברהם טייב

START PRICE $100

ספר ווי העמודים, ספר יראים 
לרבינו אליעזר ממיץ, עם ביאור 

רחב היקף מאת הגאון רבי 
יצחק טייב בעל “ערך השלחן”. 

  
  
 

 
 

 ליוורנו, תרי”ח. מהדורה יחידה.

 
 בשער הקדשת נכד המחבר 

רבי אברהם טייב מחכמי תוניס.

פתיחה $100
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LOT# 307

DEDICATIONS & SIGNATURES OF RABBI 
YITZCHAK CHAI BUKAVZAH RABBI OF 

MOKNINE, GABES & TRIPOLI. MOED 
DOVID, FIRST EDTION JERUSALEM 1887.

הקדשות וחתימות הרב יצחק חי בוכבזה 
אב”ד גאבס, מוכנין וטריפולי. מועד 

דוד, דפו”ר ירושלם תרמ”ז.

Sefer Moed Dovid on the Avo-
das Hakadosh by the Rashba, 
Jerusalem 1887- First Edition. 
  
  
 Shoshanna Haslevy 
number 590. 
  
 Rabbi Yitzchak Chai Bukavzah 
(1853-1930) was the Rabbi of 
Moknine & Gabes in Tunisia.  
  

  
 A Kabbalist and a songwriter. 
Already in his youth, he wrote 
songs, and served as rabbi in 
various places. In 1925, he was 
appointed chief rabbi of Tripo-
li, its Av Beit Din, and leader of 
Libyan rabbis. He was famous 
for visiting the Vatican cellars, 
where, according to rumor, 
he saw the Temple treasures.

START PRICE $120

ספר מועד דוד הולך וסובב על 
ספר עבודת הקודש )עם הפנים( 

חלק בית מועד מדיני הלכות יו”ט 
לגדול אדונינו הרשב”א זלה”ה 

 מאת רבי דוד בונאן מגדולי 
רבני תונס, הובא לדפוס על 

ידי בנו רבי יצחק בונאן.

 דפוס ראשון ירושלים 
תרמ”ז. ש.הלוי 590.

  
 

 הרב יצחק חי בוכבזה 
זיע”א שמש כרב בעיר 

 גאבס ושם הקים ישיבה גדולה 
ואף היה לו שם ספריה עם ספרים 
יקרי הערך, שימש גם דיין וכמורה 

צדק בעיר מוכנין שבתוניסיה. 
בקהילה זו זכה לאהדה רבה, ופעל 

רבות לשיפור חיי הקהילה. נודע 
בקשריו עם רבני ארץ ישראל, 
ורבנים ושד”רים שהגיעו מארץ 

ישראל התארחו בביתו שבמוכנין. 
הוא השפיע רבות על בני קהילתו 

לתרום למוסדות ארץ ישראל, 
ובחודש אייר תרע”א אף ביקר 

בארץ, בשנת תרפ”א החל לכהן 
כרב העיר גאבס למשך 5 שנים. 

ובתחילת שנת תרפ”ו נבחר לכהן 
כרבה הראשי של טריפולי, אב 

בית הדין וראש הרבנים של לוב.

 
 מסופר עליו כשביקר בטריפולי 
ויטוריו אמנואלה השלישי, מלך 
איטליה בשנת תרפ”ח, נערכה 
לכבודו בקהילה היהודית קבלת 

פנים גדולה ב-22 באפריל, מספר 
ימים לאחר הגעתו לעיר. כל בני 

הקהילה יצאו לקראתו, והרב 
בוכבזה יחד עם מאה מנכבדי 

הקהילה יצאו ללוותו לבית הכנסת 
המרכזי, שם נערך טקס השיא. 
בבית הכנסת עמדו ויטוריו ובני 
משפחתו על הבימה המרכזית, 

והרב בוכבזה עמד לצידם ובירכם 
בברכת “הנותן תשועה למלכים”. 

ויטוריו השתאה לנוכח אישיותיו של 
הרב בוכבזה, והעניק לו אות כבוד 

ממדרגה ראשונה. לפי המסופר, 
לאחר מספר חודשים מהביקור, 

הוזמן הרב על ידי המלך להשתתף 
בחתונת בנו ברומא שבאיטליה. 

בחתונה, התפעל האפיפיור 
מאישיותו של הרב, ומתשובותיו 

לשאלותיו. כשרצה הרב בוכבזה 
להיפרד מהמלך ולחזור לטריפולי, 

ביקש ויטוריו להעניק לו מתנה 
כלשהי, ושאל האם חסר לו משהו, 

כדוגמת העלאה במשכורת. 
הרב בוכבזה השיב כי לא חסר 
לו כלום, אולם ויטוריו התעקש 

להעניק לו מתנה, ובקשתו של 
הרב בוכבזה הייתה לבקר בוותיקן 

ולראות את כלי המקדש. ויטוריו 
הסביר כי הוותיקן לא בשליטתו, 

אך לבסוף יצר קשר עם האפיפיור, 
כדי שזה יעניק לרב אישור לבקר 

שם. האפיפיור, שמההיכרות 
הקצרה עם הרב בחתונה התפעל 
מאישיותו, נאות לאשר לרב ביקור 
חד פעמי, ובתנאי שלא יכנס איתו 
אף אדם. לאחר שנקבעו תאריך 

ושעה, הגיע הרב למתחם הוותיקן, 
והוכנס למרתף שבו מאוחסנים כלי 
המקדש, בליווי נציג מטעם הוותיקן. 

כשהגיע הנציג להזיז את אחד 
הוילונות, ענה לו הרב בוכבזה 

שהוא מסתפק במה שראו עיניו, 
ואינו מסוגל לראות מעבר, וביקש 
לסיים את הביקור. כשחזר לביתו 
בטריפולי, לא חש בטוב ולא יצא 

ממיטתו במשך 40 יום, עד שהלך 
לעולמו ביום כ”א בשבט תר”ץ.

פתיחה $120
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LOT# 308

SELECTION OF RARE SEFORIM PRINTED 
IN ALEPPO BY THE DWECK FAMILY.

מקבץ ספרים נדירים שנדפסו בארם 
צובה ע”י משפחת דוויך.

1.  Tehillim (Psalms) with Knei 
HaMida, by Rabbi Moshe 
Dwek HaCohen. Aleppo, 1926.  
  
 Rare.  
   
 2-3 . Derech Emu-
nah, Aleppo, 1914 
  
 Derech Emunah. Rebuke 
and parables with ethical 
lessons by Rabbi Yaakov 
Shaul Dweck HaKohen. 
Aleppo. 1914. First edition.  
  
 Sermons that the author de-
livered between Pesach and 

Shavuot. The title page notes 
“section one, “ however, no 
other sections were printed. 
Prominent approbations.  
  
  
 The author, an Aleppo rabbi, 
was born in 1841. He was 
called the “Rav”d Mekudash” 
and “Saba D’Mishpatim.” His 
son, Rabbi Avraham, wrote 
in his Shearit Yaakov [Alep-
po, 1925], that his father was 
the head rabbi in Aleppo. 
He passed away in 1919. 
  
 2 copies.

START PRICE $120

1. ספר תהלים, קנה המידה. 
ארם צובה תרפ”ו.  

  
   
   

 תהלים עם ספר קנה 
המדה, מאת רבי משה דוויך 

הכהן. ארם צובא, תרפ”ו.  
  
  

 נדיר.  
   

  2-3. דרך אמונה, דברי תוכחה 
ומשלי מוסר, שדרש המחבר 
בין פסח לעצרת. מאת רבי 

יעקב שאול דוויך הכהן. 
  

 דרשות שאמר המחבר בין 
פסח לעצרת. בשער: חלק 

ראשון, אבל לא נדפס יותר. 
עם הסכמות חשובות.  

  
  

 ארם צובה, תרע”ד. 
מהדורה יחידה.

 2 עותקים.

 
 המחבר מרבני ארם צובא, נולד 
בשנת תר”א והיה מכונה ראב”ד 

מקודש וסבא דמשפטים. בנו 
רבי אברהם כותב בספר שארית 
יעקב ]ארם צובא, תרפ”ה[ שאביו 
היה ראש הרבנים באר”ץ ]-ארם 
צובא[. הוא נפטר בשנת תרע”ט.

פתיחה $120
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LOT# 309

CLASSIC- BEN ISH CHAI (SERMONS) - 
JERUSALEM 1904, FIRST EDITION- COPY 

OF THE WRITER YITZHAQ SHAMI
ספר יסוד נדיר, בן איש חי )דרשות( – ירושלים, 

תרס”ד, מהדורה ראשונה. עותק הסופר יצחק שמי.

Sefer Ben Ish Chai, the 
content of sermons deliv-
ered by Rabbi Yosef Chaim 
of Baghdad every Sabbath 
to thousands of listeners.  
  
 First edition, Jerusalem, 1904.  
  
 [3]. 152 leafs. 22.4 cm. 
  
 Overall in good condition, 
tears & folding to top corners 
of some pages, old binding.  
  
  
  
  
 Rabbi Yosef Chaim Of Bagdad 
(1833-1909), the most famous 
Iraqi rabbinical leader in 
recent times. Rabbi Yosef 
Chaim, was a son of Rab-
bi Eliyahu and grandson of 
Rabbi Moshe Chayim - Rabbi 
of Baghdad, and a disciple 
of Rabbi Abdallah Somekh - 
author of Zivchei Tzedek. He 
was a great halachic author-
ity, cabbalist and author of 
numerous rabbinic works 
and the recognised rabbini-
cal authority by the Jews of 
Iraq and many other oriental 
communities. His works are 
studied and revered by both 
Sefardim and Ashkenazim. His 
most famous works are: Ben 
ish Chai, Ben Ish Chayil, Rav 
Pe’alim and Ben Yehoyada.  
  
  
 Signatures of the writer 
Yitzhaq Shami (Hebrew: יצחק 
 August 4, 1888 - March) (שמי
1, 1949) was a Palestinian 
Jewish and Israeli writer, who 
wrote both in Arabic and He-
brew He is one of the earliest 
modern Hebrew literature 
writers in Palestine, prior to 
Israeli statehood. His work 
was unique for his period, 
since in contrast with the vast 
majority of Hebrew writers 
of the period he crafted his 
art based on characters who 
were either Arabs or Sephar-
dic Jews, residing in the Otto-
man Palestine, and his literary 
influences were predominant-
ly Arab and Middle Eastern. 
Shami published short stories, 
one novella, several poems 
and a number of essays. 
  
  

  
  
 Shami’s birth name was 
Yitzhaq Sarwi. He was born in 
Hebron (al-Khalil) in 1888, el-
dest of three sons. His father, 
Eliyahu, was a textile merchant 
of Syrian Jewish origin, who 
relocated from Damascus to 
Hebron in 1885. The father was 
therefore known as “a-Shami” 
(the Damascene), and that 
was the origin of the pen-
name later adopted by the 
writer. Eventually, it became 
his legal name as well. His 
mother, Rivka Castel, was a 
Hebronite from the illustrious 
Castel family, a traditional Sep-
hardic family which had lived 
in Hebron for generations. 
Growing up, Shami spoke Ara-
bic with his father, and Ladino 
with his mother, and the family 
conducted its life in customary 
Middle Eastern style of the pe-
riod. His family was religiously 
observant, and in his youth, 
he studied Hebrew and Arabic 
in the local religious school. 
  
 Shami was sent to a He-
bron yeshiva to study under 
Rabbi Chaim Hezekiah Medini, 
renowned author of the Sdei 
Chemed and Chief Rabbi of 
Hebron. Influenced by secular 
literature, he rebelled against 
religious education and was 
asked to leave the yeshiva 
over his “heretical attitudes.” 
In 1905 at age 17, he moved 
to Jerusalem and enrolled in 
the Ezra Teacher’s Training 
College, where he completed 
his studies in 1907. His father 
opposed his secular studies, 
while his mother secretly sent 
him money on occasion until 
her suicide. During his studies, 
he met other young writers, 
among them Yehuda Burla. 
While living in Jerusalem, he 
began dressing in Western 
clothing and was exposed 
to Zionism, meeting future 
icons of the Zionist movement 
such as future Israeli President 
Yitzhak Ben-Zvi and Hebrew 
poet Shmuel Yosef Agnon. 
He is also thought to have 
attracted the attention of 
future Israeli founding Prime 
Minister David Ben-Gurion as 
an expert on Arab society.

START PRICE $150

ספר בן איש חי, דרשות לשבתות 
השנה. מאת רבינו יוסף חיים 

הידוע בכינויו ה”בן איש חי” על שם 
ספרו בן איש חי הלכות ודרשות. 

  
  
 
 

 ירושלים, תרס”ד. מהדורה 
ראשונה. נדפס על ידי נאמן 

ביתו רבי בן ציון מרדכי חזן.

 
 ספר זה הוא המקביל לספר “בן 

איש חי” הלכות. שכן את הדרשות 
שנדפסו כאן דרש רבינו יוסף 

חיים לאלפי שומעי לקחו יהודי 
בגדאד, במשך שבתות השנה 
במקביל לפסקי הלכה שהיה 

דורש באותה עת ושנדפסו בספרו 
המפורסם “בן איש חי” הלכות.

 
  ]3[, קנב דף. 22.4 ס”מ.

 מצב כללי טוב. קרעים 
וקמטים בפינות חלק 

מהדפים, כריכה ישנה. 

 חתימת וחותמת הרב 
שלמה זלמן סלאטקין.

  
 

 חתימות הסופר יצחק 
שמי )ָסְרִוי( נולד ב 

 חברון בכ״ז באב תרמ״ח,  לאביו 
אליהו ָסְרִוי )יליד דמשק( ולאמו 

רבקה לבית קסטל )ילידת חברון, 

בת למשפחה ספרדית מיוחסת(. 
למד בחברון ב׳חדר׳, אחר-כך 

בישיבת ״שדה-חמד״ של הרב 
ר׳ חיים חזקיה מדיני. בהיותו בן 

שמונה-עשר יצא לירושלים, בה 
סיים לימודיו בבית המדרש למורים 
מטעם חברת ״עזרה״ )1909(. עסק 

בהוראה בעקרון, דמשק ובמשך 
שש שנים בפיליפולי בבולגריה, 

שם נשא לאשה את פנינה גינגולד, 
מורה, ילידת רוסיה. בבולגריה 

נולד בנם ידידיה )שמיר(. ב-1919 
)תר״פ( חזרה המשפחה לחברון 
ויצחק עסק בהוראה ובעסקנות 

ציבורית. בסוף 1925 )חשון תרפ״ו( 
נפטרה עליו אשתו. לאחר חודשים 
מספר נישא יצחק לאשתו השנייה, 

שרה )לבית קאליש(, אשר 
גדלה וחנכה את בנו והמשפחה 

עקרה ב-1928 לטבריה.

 ב-1930 עברו לחיפה וגם בה 
עסק בהוראה. סיפורו הראשון 
)״העקרה״( על הווי הספרדים 

פירסם ב״העומר״ )כרך א, תרס״ז( 
ומאז פירסם סיפורים באכסניות 

הספרותיות בארץ ובחו״ל 
)״התקופה״, ״השלוח״( בהם תיאר 

את הווי הערבים, עדות המזרח, 
חברון ועוד. בנפרד יצא בחייו 

סיפורו ״נקמת האבות״ )סיפור 
מחיי הערבים, תרפ״ח(. אסופת 
סיפוריו בעריכתו ובהקדמתו של 

אשר ברש יצאה בתשי״א )כאן גם 
״נקמת האבות״(. סיפורו ״נקמת 

האבות״ תורגם לאנגלית, ספרדית 
ואיטלקית ונתפרסם באנתולוגיות 

שונות בשפות אלו. יצחק שמי 
נפטר בחיפה בל’ בשבט תש״ט,

פתיחה $150
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LOT# 310

RETTUNG FÜR DIE JUDEN IN 
JEMEN. WEIN 1935, VERY RARE!

גאולה ליהודי תימן, ווין תרצ”ה. נדיר ביותר!

A plan to rescue the Jews of Yemen. By 
Y. M. Abraham Levi. Wein 1935.

 Oclc only records a single copy in the German National Library.

 29 pages, Printed wrappers.

 Signature of Rabbi Shlomo Baumgarten the last Rab-
bi of the Schiffschul in Vienna & later in London.

START PRICE $150

תוכנית הצלה ליהודי תימן. 
  

 עותק בודד נרשם בספרייה הלאומית הגרמנית. 
  

 29 עמ’ , מעטפות מודפסות. 
  

 חתימת בלועזית של הרב שלמה בוימגארטען, הרב האחרון 
של השיפשיהל בווין ולאח”כ אב”ד תורת עץ חיים בלונדון.

פתיחה $150
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LOT# 311

SIX LEAVES HANDWRITTEN BY THE HOLY BEN ISH CHAI - WITH 
BLESSINGS “MAY G-D COME TO OUR ASSISTANCE, AMEN”

ששה דפים כתי”ק רבינו ה”בן איש חי” - עם ברכות 
“אל שד-י יהיה בעזרתינו אכי”ר”

Begins with his blessing: “ 
With Hashem’s help, May 
His glory be restored, 
and His kingdom revealed 
upon us imminently”. 
  
  
 Concludes with the Ben Ish 
Chai’s blessing: “May G-d 
come to our assistance, 
Amen so be his will”.  
  
 12 written sides- 6 Page. 
Handwritten on both 
its sides with Divrei To-
rah by Maran Rabbi Yosef 
Chaim, the Ben Ish Chai.  
  
  
  
 Rabbeinu Yosef Chaim of 
Baghdad, author of Ben Ish 
Chai [1833-1909], the greatest 
scholar of his city and country, 
disciple of Rabbeinu Abdal-
lah Somekh. From his youth 

he was known for his genius 
and his righteousness. All 
the rabbis and Dayanim of 
Baghdad surrendered to his 
lips, the undisputed leader 
of all of Babylonian Jewry. His 
greatness was published all 
over the world. In the year 
1869, when he traveled to 
the Land of Israel, an angel 
was revealed to him and 
revealed that his soul was 
rooted in the soul of Benaya-
hu ben Jehoiada, and that is 
why he called the names of 
many of his writings: ‘ben Ish 
Chai’, ‘Ben Ish Chayil’, ‘Rav 
Pealim’, ‘Ben Yehoyada’ etc.  
  
  

 Very good condition,  Over 
185 autograph lines. 13.8 cm. 
Beautiful new leather binding 
in Oriental style, with slipcase.

START PRICE $3000

בראש דף הראשון כתב ה”בן 
איש חי”: “בס”ד ליקבה”ו” 

]בסייעתא דשמיא, לשם יחוד 
קודשא בריך הוא ושכינתיה[.  

  
 12 עמודים כתובים- 6 דפים כת

  
 כתב חצי קולמוס. כתיבה 
אוטוגרפית. הכל בכתב יד 

קדשו של הבן איש חי. 
  
  

 רבינו יוסף חיים - ]תקצ”ג-תרס”ט[. 
בעל ה’בן איש חי’, מנהיגה של 
יהדות בבל וגדול חכמי המזרח 

בדורו. תלמידו של רבי עבדאללה 
סומך. בדרשותיו המיוחדות היו 
מתאספים אלפי איש לשמוע 
את דרשותיו שנמשכו במשך 
שעות ארוכות. מספרים שגם 
הרחובות שמסביב היו מלאים 

אדם שלא הצליחו להיכנס 
והמשטרה הייתה נערכת מדי 

דרשה בכוחות מתוגברים 
לשמור על הסדר הציבורי.  

  

 רבינו ה”בן איש חי” היה גדול 
חכמי עירו וארצו, כל הרבנים 

והדיינים בבגדאד נכנעו למוצא 
שפתיו והוא היה המנהיג הבלתי 
מעורער של יהדות בבל. עסק 
ב”תורה לשמה”, גדולתו כ”חד 

בדרא” בנגלה ובנסתר התפרסמה 
בכל קצוי תבל, והוא נודע 

בקדושתו הרבה. בשנת תרכ”ט 
נסע לארץ ישראל להשתטח על 

קברות הצדיקים, ואז נתגלה לו 
מן השמים שהוא משורש נשמת 
בניהו בן יהוידע ולכן קרא לרבים 

מחיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, 
בן יהוידע, רב פעלים, עוד יוסף 

חי, ועוד. ספריו הנוספים הם: לשון 
חכמים, אדרת אליהו, שו”ת תורה 

לשמה )שהדפיס בעילום שם(, 
חסדי אבות, ברכת אבות ועוד.

 
 מצב טוב מאוד, למעלה 

מ-185 שורות בכתב-יד קדשו 
של ה”בן איש חי”. 13.8 

ס”מ. כריכה עור מפוארת 
בסגנון מזרחי, עם קופסא.

פתיחה $3000
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LOT# 312

MANUSCRIPT, AMULETS. NORTH AFRICA
כת”י שמות הק' וקמיעות מצפון אפריקה

32 Sides. 
  
 12 Cm.

START PRICE $300

32 עמודים. 
  

 12 ס”מ.

פתיחה $300
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LOT# 313

APPROBATION BY MARAN HARV OVADYA YOSEF, 1987- LETTER 
BY RABBI YITZCHAK YOSEF ON BEHALF OF HIS FATHER, 1976.

מכתב הסכמה ממרן הרב עובדיה יוסף, תשמ”ז- 
מכתב הרב יצחק יוסף בשם אביו, תשל”ו

START PRICE $100 פתיחה $100
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LOT# 314

FOUNDATIONAL WORK OF KABBALAH: PRI 
ETZ HAIM (THE MAHARHAV)—FIRST EDITION, 

KORITZ 1782. IMPORTANT APPROBATIONS.
ספר יסוד - פרי עץ חיים )מהרח”ו( - קבלה מהדורה ראשונה קוריץ תקמ”ב.

The first section from Sefer 
Pri Etz Hadar, the work of 
kavanot by Rabbi Haim 
Vittel as he heard from 
his Rebbe, Rabbi Yitzhak 
Luria Ashkenazi (the Ari). 
  
 With endorsements by Rabbi 
Chaim Tzanzer of Brod, the 
Arugot HaBosem, Rabbi 
Mordechai of Brod, Rabbis 

of Ostraha, and more.  
  
 Stefanski Sifrei Yesod 348.  
  
  
 Good-Fair condition, title 
page repaired & with worm-
ing, first 2 pages with loss to 
text, worming affecting text, 
water stains, new binding.

START PRICE $180

ספר פרי עץ חיים “חלק ראשון 
מס’ פרי עץ חיים והוא ספר 
הכוונות שחיבר הרב האלהי 

מוהר”ר חיים וויטאל זללה”ה כפי 
מה ששמע מרבו מובהק... מוהר”ר 

יצחק לוריא אשכנזי זללה”ה.  
  

 מהדורה ראשונה - 
קארעץ תקמ”ב. 

  
  

 בהסכמות: הגאון רבי חיים 
צאנזער מבראדי. רבי משה 

מאוסטרהא בעל ערוגת 
הבושם על שיר השירים. 

ורבי אשר צבי מאוסטרהא 
בעל מעין החכמה ועוד. 

 סטפנסקי ספרי יסוד 348.

 מצב טוב-בינוני, השער משוקם 
ועם נקבי עש, חסרון בטקסט בשני 

דפים הראשונים, נקבי עש גם 
בטקסט, כתמי מים, כריכה חדשה.

פתיחה $180
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LOT# 315

CLASSIC KABBALAH SEFER: SHEFA TAL , BILOZIRKA 1807.
STAMP OF THE GAON RABBI YOSEF CHAVER SON OF 
THE NOTED GAON RABBI YITZCHAK EIZIK CHAVER.

שפע טל בילזורקע תקס”ז. עותק הג' ר' יוסף בן הג' ר' יצחק אייזיק חבר. הגהות.

Important Kabbalistic book. 
By the Kabbalist Rabbi Shabtai 
Sheftel Horowitz of Prague, 
including various exegeses on 
the wisdom of the philoso-
phy of the Ramak. “Keys for 
opening locked and stuck 
doors in the genizah of secret 
treasures, wisdom of kabbal-
ah.” Many Kabbalistic illustra-
tions, printed by Shmuel the 
Printer & his son Mordche.  
  
 Approbation of the Holy Reb-
bi Aryeh Yehuda Leib Segal, 

from Zabariz and from Wallit-
shk, that says: travelling to the 
Holy Land for life and peace.”  
  
 Marginalia.  
  
  
 One of the 4 Seforim 
printed in Bilozorka.

 Overall in Good-Fair con-
dition, Greenish paper, first 
4 pages repaired, worming 
mostly to margins & a little 
in text, later binding.

START PRICE $150

ספר שפע טל מאת רבי שבתי 
סג”ל הורוויץ מפראג. ספר חשוב 

מאד בקבלה, בעיקר זו של 
הרמ”ק. הספר כולל הקדמה 

ושמונה שערים בחכמת הקבלה. 
  
 
 

 דפוס בילזורקע תקס”ז. )בעיירה 
זו נדפסו רק ארבעה ספרים 

עבריים! בהסכמה לספר מסופר 
על השתלשלות חומר הדפוס, 

למדפיס המקומי מרדכי ב”ר 
שמואל(. עם תרשימים ואיורים. 

חלק מהדפים בנייר כחלחל. 

 על הספר מתנוססת הסכמתו 

הנדירה של הרה”ק רבי אריה לייב 
מוואלטשיסק, מתלמידי המגיד 

ממעזריטש שעלה לארץ ישראל, 
הסכמה זו ניתנה קודם נסיעתו 

ממש וכפי שנראה מחתימתו הולך 
ונוסע לאה”ר לחיים ולשלום.

 חותמת הגאון הרב יוסף בן 
הגאון הרב יצחק אייזיק חבר. 

אב”ד קונישין, יעדאוונע,  מח”ס 
שער יוסף. כפלים לתושיה, זרוע 

נטויה, נפש נקי, ציון לנפש.

 מצב כללי טוב-בינוני, נייר 
ירקרק, השער ושלשה דפים 

הראשונים משוקמים, נקבי 
עש בעיקר בשוליים וקצת 
בטקסט, כריכה מאוחרת.

פתיחה $150
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LOT# 316

LEVUSH PARTS 3-5, BERDITCHEV, 
1809. SIGNATURES & INSCRIPTIONS.

לבוש ח”ג, ח”ד, ח”ה. ברדיטשוב, 
תקע”ט. חתימות, רישומים והגהה.

This edition was published with import-
ant Chassidic approbations. 
  
 3 parts in one volume. 
  
 Green paper, good condition, light worming, light wa-
ter stains, page with inscriptions detached, unbound.

START PRICE $200

לבוש ח”ג, ח”ד, ח”ה.. מאת רבי מרדכי יפה. 
ברדיטשוב, תקע”ט. דפוס ישראל בק.  

  
  

 3 חלקים בכרך אחד. 
  

 המהדורה זכתה להסכמתם של גדולי האדמו”רים רבי אברהם 
יהושע העשיל מאפטא. רבי ישראל ב”ר לוי יצחק מברדיטשוב 

רבי מרדכי טברסקי מטשרנוביל ועוד. עם סמלו של בק בשער.  

 ניייר ירוק, מצב טוב, נקבי עש קלים, כתמי מים 
קלים, הדף עם הרישומים מנותק, לא כרוך.

פתיחה $200
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LOT# 317

COLLECTION OF WORKS BY RABBI SAMSON 
RAPHAEL HIRSCH. FIRST RARE EDITIONS.

אוסף ספרי הרב שמשון רפאל הירש. 
מהדורות ראשונות ונדירות.

A thick volume containing: 
  
 1. Horeb. Rabbi Sam-
son Raphael Hirsch. First 
Edition. Altona, 1837 
  
  
 
 
 Horeb. The source for 
each and every mitzvah in 
the Torah, the reasons for 
the mitzvahs, and how the 
reason for the mitzvah can 
be found in each detail of the 
mitzvah, through the latest 
halachic authorities. Rab-
bi Samson Raphael Hirsch. 
Altona, 1837. First edition.

 
 This is the author’s first work. 
It was prepared in 1835, when 
the author was only 27 years 
old, and still the rabbi of Old-
enburg. There was no Jewish 
publisher willing to take the 
risk of publishing this great 
work, given the grim condi-
tion of the Jews in Germany. 
He therefore turned to a 
non-Jewish publisher in Altona 
who was unfamiliar with the 
Jewish market. He too was 
concerned about his finances, 
so he asked Rabbi Hirsch to 
first publish a small compi-
lation as a trial. Therefore, 
Rabbi Hirsch published his 
famous book Nineteen Letters 
on Judaism in Altona in 1836, 
and given its success, the 
publisher agreed to publish 
this work, Horeb, in 1837.

 
 The goal of the book was 
not to adjudicate practical 
halachah, but to draw youth 
to Torah and Jewish tradi-
tion, but over time, the book 
became German Jewry’s 
“Shulchan Aruch.” The book 
was written in German at a 
high literary level, with many 
quotes in Hebrew. Rabbi 
Hirsch called his book “an 
attempt to explain Jewish 
doctrine.” The book was 
translated over the years into 
many languages and editions.

 

 This first edition is ex-
traordinarily rare.

 
 2. Igrot Tzafon Altona, 
1836 - First Edition. 
 

 ‘’Neunzehn Briefe über Juden-
thum“, Nineteen Letters on 
Judaism, in German, the first 
book written by the fighter on 
behalf of Orthodox Judaism 
and Germany Jewry, Rabbi 
Shimshon Refael Hirsch. 
 

 Published under the pseud-
onym “Ben Uziel”, the work 
takes the form of a dialogue 
between “Binyamin”, a young 
Jew struggling and debat-
ing life’s complexities, and 
“Rabbi Naftali”, an Orthodox 
Jewish rabbi who straight-
ens him out and shows him 
the derech. This work was 
the breakthrough of Rashar 
Hirsch’s philosophy, because 
of which he became famous 
and his philosophy became 
a benchmark of Germany 
Jewry for the maintenance of 
the orthodox lifestyle in the 
face of reformation in the 19th 
century. Repaired title page, 
stains, overall good condition.

 
  3. Naftulei Naftali - Rabbi 
Shimshon Rafael Hirsch -First 
Edition,  Altona 1838. Rare

 This book was written by 
Rabbi Hirsch when he was 
thirty years old, and in it he 
refutes all the foundations of 
the reform, which distort the 
words of the Torah. The pub-
lication of the book caused 
a severe war on the part of 
the reformers against it.

 4. A pamphlet in Ger-
man, Altona 1844.

 Stamp of Sigmund 
Brill, Budapest.

 Overall in good condition, 
detached pages, water 
stains. text block split in 
3, damaged binding.

START PRICE $100

כרך עבה המכיל: 
  

 1 . חורב. רבי שמשון רפאל 
הירש. מהדורה ראשונה ונדירה. 

אלטונא, תקצ”ז 1837. 
  
  

 חורב. מקור כל מצוה ומצוה 
ממצוות התורה, טעמי המצוות, 

וכיצד ניכר טעמה של המצוה 
בכל פרטי המצוה, עד אחרוני 

הפוסקים. ספרו המונומנטלי של 
הרב שמשון רפאל הירש. אלטונא, 

תקצ”ז 1837. מהדורה ראשונה. 
  

 לפנינו חיבורו הראשון של 
המחבר. הספר היה מוכן בשנת 
תקצ”ה , בהיות המחבר בן 27 

בלבד. בהיותו עדיין רבה של 
אולדנבורג. אולם לא נמצא 

מו”ל יהודי שיסכים לקחת על 
עצמו את הסיכון בהדפסת ספר 

גדול זה, לאור המצב העגום 
של יהדות גרמניה. לכן פנה אל 

מו”ל לא יהודי באלטונא שלא 
הכיר את השוק היהודי. אלא 
שגם הלה חשש לכספו, ולכן 
ביקש מהרב הירש שיפרסם 

קודם כל קונטרס קטן לנסיון. לכן 
פירסם הרב הירש בשנת תקצ”ו 
באלטונא, את ספרו המפורסם 

‘אגרות צפון’. ולאור הצלחתו, 
הסכים המו”ל לפרסם בשנת 

תקצ”ז את ספרו הנוכחי ‘חורב’.  
  
  

 מטרת הספר היתה לא לפסוק 
הלכה למעשה אלא לקרב את 
בני הנוער אל התורה ומסורת 
ישראל, אלא שעם הזמן הפך 

הספר להיות ה’שלחן ערוך’ של 
יהדות אשכנז. הספר נכתב 

בשפה הגרמנית, ברמה ספרותית 
גבוהה. עם ציטוטים רבים בעברית. 

הרב הירש קרא לספרו ‘נסיון 
להסביר את תורת ישראל’. 

הספר תורגם במהלך השנים 
לשפות רבות ובמהדורות רבות. 

  
  

 המהדורה הראשונה 
הנוכחית נדירה ביותר.  

   
 Neunzehn ,2. אגרות צפון 

Briefe über Judenthum, ]תשע-
עשרה אגרות על היהדות[, מאת 

 J. רבי שמשון רפאל הירש. הוצאת
F. Hammerich, אלטונה, תקצ”ו 
1836. גרמנית. מהדורה ראשונה. 

  
  

 מהדורה ראשונה של ספרו 
הידוע של הרש”ר הירש, שיצא 

לאור תחת שם העט “בן עוזיאל”. 
הספר נכתב בגרמנית ומורכב 

מחליפת מכתבים בין בנימין, 
צעיר יהודי המתלבט בנוגע לאורח 

חייו הדתי לבין נפתלי, רב צעיר 
ההולך בדרכי המסורת. לימים 
תורגם הספר לעברית מספר 

פעמים, על ידי מתרגמים שונים. 
  

 3. ספר נפתולי נפתלי - 
רבי שמשון רפאל הירש 

- אלטונה, 1838 
  
  

 Erste ,ספר נפתולי נפתלי 
 mittheilungen aus Naphtali’s

brief-wechsel, מאת רבי 
שמשון רפאל הירש )החותם 

בשם העט “בן עוזיאל”(. 
 , J. F. Hammerich הוצאת

אלטונה, תקצ”ח 1838. גרמנית. 
מהדורה ראשונה. נדיר. 

  
  

 ספר זה נכתב על ידי הרש”ר 
הירש בהיותו בן שלושים, ובו הוא 
מפריך את כל יסודות הרפורמה, 

המסלפים את דברי התנ”ך. 
פרסומו של הספר גרם למלחמה 

קשה מצד הרפורמים כנגדו. 
  

 4. חוברת בגרמנית, 
אלטונה תר”ד. 

   
 מצב כללי טוב, דפים מנותקים, 

כתמי מים, בלוק הטקסט מחולק 
לשלוש חלקים, כריכה פגומה.

פתיחה $100
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LOT# 318

CHIDUSHEI RABBI AKIVA EIGER ON THE 
SHAS. FIRST EDITION. PUBLISHED BY 
THE AUTHOR’S SON. BERLIN, 1858.
חדושי רבי עקיבא איגר. דפו”ר ברלין תרי”ח.

Chidushei Rabbi Akiva Eiger, 
compilation from innovations 
on tractates Bava Metzi’ah, 
Gitting, Ketubos and addi-
tional compiled innovations. 
Published by the author’s 
son, Rabbi Binyomin Wolf 
Eiger. Corning Press, Ber-
lin, 1858. First edition.

 

  The Sefer was edited by 
Rabbi Binyomin Wolf Eiger’s 
son-in-law, Rabbi Nachman 
Goldberg, who added at 
the end of the Sefer his 
own innovations on the 
laws of Edus Krovim.

 Signature: Moshe Eliyahu son 
of Yitzchak Yaakov Rogozin.

START PRICE $80

ספר חדושי רבי עקיבא איגר. 
לקוטים מחודשים על מסכתות 

בבא מציעא, גיטין, כתובות, 
ועוד חדושים מפוזרים. מאת 

רבן של כל בני הגולה מרן רבי 
עקיבא איגר אב”ד פוזנא. 

  

  
 ברלין, תרי”ח. מהדורה ראשונה.

 
 חתימת משה אליהו בן 

יצחק יעקב ראגאזין.

פתיחה $80
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LOT# 319

TIFERET LEMOSHE, LEMBERG 1863, SINGLE EDITION- 
DERECH CHAIM, PRESSBURG 1837. ONLY EDITION.

תפארת למשה, לבוב תרכ”ג. מהדורה יחידה- רשימת 
חותמים ארוכה. דרך חיים דפו”י פרעשבורג תקצ”ז.

1 . Sefer Tiferet LeM-
oshe, B y Rabbi Moshe 
Meshulam Horowitz. 
  
 Lemberg 1863 - Sin-
gle Edition. 
  
 Long list of subscribers 
from many famous cities. 
  
 Bound with:  

  
 2 . Sefer Derech Chaim, By 
Rabbi Yechiel Mechel Tzifer. 
Pressburg 1837. Only edition. 
  
 Stamp of Rabbi Ben Tzi-
on Wesel Rabbi of Tur-
da on title page.  
  
 New full leather binding.

START PRICE $120

1. ספר תפארת למשה, 
שלושה חלקים, ביאורים עם 

בראשית-שמות. דרשות שדרש 
המחבר לבני קהילתו בלבוב. 

שלושה דרושים שדרש המחבר 
בקהילות גדולות. חידושים 
על מסכתות ושו”ת. מאת 
רבי משה משולם הורביץ.

 
 למברג, תרכ”ג. מהדורה יחידה.

 הסכמות רבות, ושמות חתומים 
רבים מקהילות רבות: קראקא, 

לעמבערג, ברודי, זלאטשוב, 
טארנא, טארניפאל, בוטשטשט, 

בערזאן, קאליש, טשארטקוב, 
טשערנוביץ, סטריא זאלקווע, 

פרעמישלא, סיגעט. ועוד רבות.

 כרוך עם:

 2. ספר דרך חיים, על שו”ע 
אורח חיים, הלכות פסח, מאת 

רבי יחיאל מיכל ציפר. דפוס 
יחיד, פרעשבורג, תקצ”ז .

 חותמת הגאון רבי בן ציון וועזעל 
)תרכ”ד – תרצ”ח( נולד בטורדא 

ולמד אצל אביו ששימש כ רב 
העיר, הוסמך לנוראה ע”י מרן 

ה’קדושת יום טוב’ מסיגעט, 
בשנת תרס”ב נעתר לבקשתו 

של ה’קדושת יום טוב’ והתמנה 
לרב בטורדא שם גם פתח ישיבה 

ועמד בראשה, בשנים הבאות 
הוא כיהן כנשיא ארגון מחזיקי 

הדת במחוזות טרנסליבניה 
וכנשיא כנסת הרבנים, כן נבחר 

נשיא הלשכה האורטודוקסית 
ובכך שימש בעצם כמנהיגה של 

יהדות טרנסליבניה בשנים אלו.

 כריכת עור מלא חדשה.

פתיחה $120
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LOT# 320

KOL ARYEH, JERUSALEM, 1866, ONLY 
EDITION IN EXCELLENT CONDITION.

ספר קול אריה, ירושלים, תרכ”ו, 
מהדורה יחידה. מצב מצוין.

Only Edition. Two title-pages, 
each with woodcut vignette of 
Holy Sites. Many distinguished 
approbations (see below).  
  
  
 ff. (4), 80 (i.e. 84).
Shoshanna Halevy 127.  
  
  
 Jerusalem, Israel Bak, 1866. 
  
 Beautiful clean condition as 
it left the printing press.  
  
 Published by the Author’s 
grandson, R. Shneur Zalman 
Mendelovitz of the Chabad 
Community in Hebron. The 
work carries an unusually 
large number of approba-
tions, including: Rabbi Israel 
Salanter (seldom given to 
proffer such commenda-
tions), Rabbi Joshua Leib 
Diskin and the five sons of 
the Grand Rabbi of Lubavitch, 
Rebbi Menachem Mendel.  
  
 The Author provides a lengthy 

preface in which he recounts 
his travels in aid of the Hebron 
community, visiting Europe, 
the Near East and India. In a 
lengthy foreword, the person 
who brought it to print 
wrote about his mission as an 
emissary for Kollel Ashke-
nazim Chaba”d, and about 
his travels to Oriental lands. 
He also tells of his meetings 
with members of the Sassoon 
family in various countries 
and goes into detail about 
their great help in publishing 
the book in memory of their 
father, R’ David Sassoon, who 
passed away right before this 
book’s printing. (Regarding his 
mission and the book’s print-
ing, refer to Ya’ari, Shluchei 
Eretz Yisrael 695-696.)  
  
  
  
  
 
 
 Original binding, front 
cover detached.

START PRICE $100

ספר קול אריה, חידושים 
על סוגיות בש”ס, מאת רבי 

אריה ליב חריף, אב”ד הומל. 
ירושלים, ]תרכ”ו 1866[. דפוס 
ישראל ב”ק. מהדורה יחידה. 

  
  

 הספר הובא לדפוס על 
ידי נכדו של המחבר, רבי 

שניאור זלמן מנדלוביץ,

 רבי שניאור זלמן ב”ר מנחם 
מענדיל מנדלוביץ )תקס”ד-תרמ”ה( 

שד”ר קהילת חב”ד בחברון – 
באירופה ובערי כורדיסטאן, סוריה, 

בבל והודו. ]ראה אודותיו: יערי, 
שלוחי ארץ ישראל, עמ’ 695-696; 

וכן: רחמים מלמד-כהן, על זכרון 
ירושלים, ירושלים תשע”ב[. גאון 

מופלג ומחבר פורה, וכן אמן וצייר 

מוכשר. חיבר את הספר “זכרון 
ירושלים”, בו הוא מביא תיאורים 

על הישוב היהודי בזמנו, ותיאורים 
ממסעותיו ומהערים בהן עבר. 

 שני שערים, 
 מצב מצוין ונקי כמו 
שיצא מבית הדפוס. 

 

 ]4[, מח, ]1[, מט-נא, ]1[, נב-נד, 
]2[, נה-פ דף. פגינציה משובשת.

 שושנה הלוי מס’ 127.

 כריכה מקורית, כריכה 
קדמית מנותקת.

פתיחה $100
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LOT# 321

RARE: TIV GITTIN V’KEDUSHIN BY THE ADMOR RABBI CHAIM 
YOSEF GOTTLIEB OF STROPKOV, FIRST EDITION, UNGVAR 1868, 

WITH A RARE INTRODUCTION FROM THE AUTHOR’S SONS.
נדיר: טיב גיטין וקידושין מאדמו”ר רבי חיים יוסף גוטליב מסטרופקוב, דפו”ר אונגוואר תרכ”ח

Sefer Tiv Gittin V’Kedushin, 
First edition, Ungvar 1868.

 Chiddushim from the Admor 
Rabbi Haim Yosef Gottlieb, 
the Av Beit Din of Stropkov, 
with approbations from the 
Divrei Haim of Sanz, Rebbi Zvi 
Hirsch of Liska, & Rabbi Men-
achem Ash Rabbi of Ungvar.

 With a leaf of introduction 
from the author’s sons “Me-
nashe and Ephraim”, which 
is not found in all copies.

  Rare & uncommon Sefer.

 [3], 39 pages,  [7] 
leaves. 28 Cm. 
 

 Very good condi-
tion. Later binding.

 Long list of subscribers 
which includes many seldom 
mentioned towns & hamlets. 
Some of the famous Rebbes 
& Rabbis of the generation 
subscribed, see Hebrew 
descrition for a partial list. 

 
 The author Rabbi Haim Yosef 
Gottlieb (1790-1867) studied 
in the Chatam Sofer’s yeshiva 
and stayed close with him his 
entire life, and he would bless 
“in the merit of Mori v’Rabi 
HaChatam Sofer”. His rebbi 
in the torah of the Baal Shem 
Tov was the Rebbi Yitzhak 
Isaac of Kaliv, and after his 
death he adhered to Rebbi 
Naftali of Rofshitz. After the 
latter’s death he became 
one of the greatest students 
of the Rebbe Chaim of Sanz 
and was considered one of 
the “Familia shel Ma’alah” 
of the Sanzer chassidim.

 On the orders of his rebbi the 
Divrei Haim he was appoint-
ed in 1841 rabbi of Stropkov, 
where he remained until 
his death. His grave was a 
pilgrimage site for multitudes 
after guaranteeing before 
his death that “at any mo-
ment of trouble or suffering, 
come to pour out your ills 
to me at the holy spot”. See 
more about him in the work 
Rabbeinu HaKadosh of Sanz, 
Part III: His Students, p. 78.

START PRICE $160

ספר טיב גיטין וקידושין, חידושי 
גפ”ת מאת האדמו”ר רבי חיים 
יוסף גוטליב אב”ד סטראפקוב, 

עם הסכמות הדברי חיים מצאנז, 
רבי צבי הירש מליסקא, והרב 

מנחם אש אב”ד אונגוואר. 
  

 עם הדף של הקדמת בני 
המחבר “מנשה ואפרים” 

שאינו מצוי בכל העותקים.  
  

 ספר נדיר ולא מצוי.  
  

 ]3[, לט דף, ]7[ עמ. 28 ס”מ. 
  

 מצב טוב מאוד, כריכה מאוחרת. 
  

 דף לה, ב-לט: בשם הרב מוה’ 
שלמה גאצפריד ]צ”ל: גאנצפריד[ 

מפ”ק אונגוואר. שמעתא 
דמצוה הבאה בעברה, סוכה 

ר”פ ]ריש פרק[ לולב הגזול...  
  

 רשימת פרענומעראנטן ארוכה 
בסוף הספר מהרבה ערים 

ועיירות נדירים. בין נותני המעות 
קדימה נמצאים הרה”ק משינאווא 

בסטראפקוב. הרה”ק רבי משה 
יוסף טייטעלבוים בזבאריב, הרב 

רבי ברוך אברהם בינדיגער 
בהאנאשאוויץ, הרה”ק רבי צבי 

הירש מליסקא, האפסי ארץ 
בנאנאש, אב”ד מונקאטש, הרה”ק 

בטאהש, ועוד רבים וטובים. 
  

 המחבר רבי חיים יוסף גוטליב 
)תק”ן – תרכ”ז( למד בישיבת 

החת”ס והיה אדוק בו כל ימיו, 
והיה נוהג לברך “בזכות מורי ורבי 

החת”ס”. רבו המובהק בתורת 
הבעש”ט היה הרה”ק רבי יצחק 

אייזיק מקאליב זיע”א, ולאחר 
פטירתו דבק בהרה”ק נפתלי 

מרופשיץ זיע”א, לאחר פטירת 
רבו מרופשיץ נעשה מגדולי 

תלמידי הרה”ק ר’ חיים מצאנז 
זיע”א ונחשב לאחד מהפמליא 

של מעלה של חסידי צאנז 
ומהמקורבים ביותר, על פי הוראת 

רבו הדברי חיים נתמנה בשנת 
תר”א לרב בעיר סטראפקוב 

עד להסתלקותו בשנת תרכ”ז, 
קברו היה מוקד עליה לרבים 

לאחר שהבטיח לפני הסתלקותו 
“כי בכל עת צרה וצוקה יבאו 

לשפוך שיח בציון קדשו” ראה 
עוד אודותיו בספר רבינו הקדוש 

מצאנז חלק ג’ – תלמידיו, עמ’ עח.

פתיחה $160
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LOT# 322

MENUCHAT ASHER, PART 1, FIRST 
EDITION. SIGHET 1876. SIGNATURES

ספר מנוחת אשר ח”א, דפו”ר 
סיגעט תרל”ו. חתימות.

Sefer Menuchat Asher, part 
one “including tremendous 
pilpul and svarot yesharot on 
most sugyot of the Talmud in 
alphabetical order, that was 
researched in the sea of Tal-
mud, and Rishonim and lead-
ing Achronim” by Rabbi Asher 
Anshel Jungreisz of Csenger.

 Approbations from the Yitav 
Lev of Sighet and Rabbi 
Joseph Saul Nathansohn of 
Lemberg. Concludes with 
Torah novellae by the author’s 
son, the publisher Rabbi 
Shmuel Zev Halevi; and the 
Nayach Nafashi kuntress from 
his grandfather, his moth-

er’s father, Rabbi Meir Almas 
of Mattersdorf. Along with 
Torah novellae by the author’s 
son-in-law, Rabbi Yehoshua 
Baruch Reinitz and words of 
wisdom and mussar from the 
aforementioned publisher.

 First edition - Sighet, 1876.

 Signatures of R’ Yuda 
Aryeh Shlowmowitz.

 Signature: Teitelbaum 
David, M. Lapos

 Good condition, marginal 
tears, original binding.

START PRICE $160

ספר מנוחת אשר חלק ראשון 
“כולל פלפול עצום וסברות ישרות 

על רוב סוגיות הש”ס על סדר 
האלפ”י בי”ת אשר איזן וחקר 

בים התלמוד וראשונים ובגדולי 
האחרונים” מאת הגאון רבי 

אשר אנשיל יונגרייז מטשענגער. 
הסכמת ה’ייטב לב’ מסיגעט 

ורבי יוסף שאול נתנזון מלבוב. 
בסופו חידושי תורה מבן המחבר 

המוציא לאור רבי שמואל זאב 
הלוי, וקונטרס ‘נייח נפשי’ מסבו 

אבי אמו המנוחה אשת המחבר, 
רבי מאיר אלמאשד אבדק”ק 
מאטארסדארף. וחידושי תורה 

מחתן המחבר רבי יהושע ברוך 
רייניטץ, ודברי חכמה ומוסר 

מהרב המוציא לאור הנ”ל.

 מהדורה ראשונה - סיגעט תרל”ו.

 חתימות ר’ יודא אריה 
שלאמאוויטש.

 Teitelbaum :חתימה בלועזית 
David, M. Lapos

 מצב טוב, קרעים בשוליים, 
כריכה מקורית.

פתיחה $160
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LOT# 323

CHUKEI HAISHUS. NODA B’YEHUDA. ONLY 
EDITION. MUNKACS 1903. EXTREMELY RARE!

מהדורה יחידה ספר חוקי האישות - לבעל 
הנודע ביהודה - מונקאטש, תרס”ג.

Extremely rare sefer in Hebrew 
translating a treatise written 
by the Noda B’Yehuda in 
January 1783, upon the request 
of the Kaiser, outlining all the 
basic laws relating to a Jewish 
marriage. Seemingly, for legal 
reasons the government 
wanted a concise synopsis 
of the Halachic laws per-
taining to a Jewish marriage 
and divorce, which as Chief 
Rabbi the Noda B’Yehuda 
was obligated to write. 
  
 Only edition, Munk-
atch 1903. 16 Leaves. 
  
 Good condition, lase 
page with small hole & 
chips, old binding. 
  
  
 Rabbi Yechezkel Landau (1713-
1793), was born in Opatow 
and studied in the great 
Yeshivos of Ludmir and Brody. 
He served first as a Dayan in 
Brody and later as a Rabbi in 
Yampol. Whilst in Yampol, his 
reputation preceded him to 
the renowned Jewish commu-

nity of Prague who retained 
him as Rabbi, and where he 
served until his passing. He 
was held in awe by his rabbini-
cal contemporaries as well as 
the general public, and was 
greatly respected in govern-
ment circles. World famous 
as one of the most promi-
nent rabbinical leaders of his 
generation, he led a great 
Yeshiva and authored many 
important works, including 
his classic halachic responsa 
Noda B’Yehuda (after which he 
is known), Dagul Mervavah on 
the Shulchan Aruch and Tzion 
L’Nefesh Chaya (abbreviated 
as Tz’lach) on the Talmud.

 

 Bound with:

 Mofes Ha’Dor, biogra-
phy of the Noda B’Yehuda 
authored by Rabbi Yekusiel 
Komelher, Munkacs 1903.

 Taping to title page, oth-
erwise in good condition.

START PRICE $120

ספר חוקי האישות. על פי 
דת משה והתלמוד. מאת 

רבי יחזקאל לנדא 

 מונקאטש תרס”ג. דפוס 
קאהן. טז עמוד.

 ספר נדיר ביותר, ובו תרגום 
לעברית של מסה שכתב הנודע 

ביהודה, על פי בקשת הקיסר 
בינואר תקמ”ג, בו הוא מתווה 

את ההלכות הבסיסיות הנוגעות 
לנישואים יהודיים. ככל הנראה, 

מסיבות משפטיות ביקשה 
הממשלה תקציר מתומצת 

של הדינים וההלכות הנוגעים 
לנישואין וגירושין יהודיים. הנודע 

ביהודה, מתוקף תפקידו כרב 
הראשי, התחייב לכתוב אותה. 

 

 מצב טוב, דף האחרון עם 
חור קטן, כריכה ישנה.

 כרוך עם:

 ספר מופת הדור, תולדות 
רבי יחזקאל לנדא, ה’נודע 

ביהודה’, מאת רבי יקותיאל 
אריה קאמעלהאר. דפוס 
ראשון מונקאטש תרס”ג. 

 הדבקות בשער, מלבד 
זה במצב טוב.

פתיחה $120
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LOT# 324

DEDICATION BY R. AMRAN GREENWALD TO THE PHILANTHROPIST R. 
DAVID GESTETNER. KEREN LEDAVID. FIRST EDITION, SATMAR 1929.

הקדשת המסדר ר' עמרם גרינוואלד להנגיד ר' דוד געשטעטנער.
קרן לדוד דפו”ר, סאטמאר תרפ”ט.

Sefer Keren LeDavid Responsa 
First Edition - Satmar, 1929. 
  
  
 
 Special binding, with 
stamped engrav-
ing on back cover 
 ‘’Sent as a gift to the 
Nagid & Katzin Morenu 
David Gestetner’’. 
 
   

 
 Flyleaf with similar manu-
script inscription signed by 
R. Amram Greenwald who 
organized the Sefer from 
manuscript to publishing. 
 
   
 
 [4], 180, [13] pages. 30.5 Cm.

 Excellent condition, Origi-
nal binding, lacking spine.

START PRICE $120

ספר קרן לדוד - שאלות תשובות 
חלק אורח חיים, מרבי אליעזר 

דוד ב”ר עמרם גרינוואלד. דפוס 
ראשון סאטמאר, תרפ”ט. 

  
 כריכה מיוחדת, בכריכה האחורית 

הקדשה מוטבעת  “מנחה 
שלוחה לכבוד הנגיד והקצין 

מוה”ר דוד געשטעטנער.  

   
 בדף הפורזץ הקדשה 

דומה בחתימת ר’ עמרם 
גרינוואלד, מסדר הספר.  

   
 30.5 ס”מ. ]4[, קף, ]13[ דף,  

  
 מצב מצוין. כריכה 

מקורית, חסר שדרה.

פתיחה $120



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 331Sep 12

LOT# 325

SIGNATURES OF R’ ABRAHAM KAUFMAN OF PUPA-
GALANTA. KREITI U’PLEIT, LVIV 1897- MARGINALIA,

חתימות ר' אברהם קויפמאן מפאפא, תרצ”ב. 
כרתי ופלתי, לבוב תרנ”ז- הגהות חשובות.

Kreiti u’Pleiti section one on 
Shulchan Aruch Yoreh Deah, 
Lemberg 1897. Bound with 
Tiferet Yisrael - halachic 
novellae on Nidah, Lemberg 
1897. Leaf 4 of Kreiti u’Pleiti 
has a lengthy scholarly gloss. 

  
 Signature: Ger-
shon Stein, 1935. 
  
 Good condition, minor 
tears, original binding.

START PRICE $100

:ספר כרתי ופלתי, חלק א – יורה 
דעה. מאת רבי יהונתן אייבשיץ. 

למברג, תרנ”ז. כרוך עם: תפארת 
ישראל, למברג, תרנ”ז.  

  
  
  

 רישום “לדהו”מ פה גאלאנטא 
תרצ”ב לפ”ק. זה הספר כרתי 

ופליתי שייך להב’ אברהם 
קויפמאנן מפאפא יע”א “. עוד 

חתימה ממנו על השער. 
  

 רישום” זה הספר כרתי ופלתי 
שייך להרב החסיד.... מופת 
הדור ובכל קצוי ארץ יצחק 

שמולעוויטץ פה לאדז” 
  

 בכריכה האחורית חתימה: ה”ק 
גרשון שטיין תרצ”ה לפ”ק. 

  
 הגהות חשובות בדף ד. 

  
 מצב טוב, קצת קרעים, 

כריכה מקורית.

פתיחה $100
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LOT# 326

COLLECTION OF RARE PRINTING 
PLACES, EAST & WEST.

אוסף ספרים מדפוסים נדירים, ממזרח וממערב.

A large & varied collection of Seforim 
printed in Rare printing places. 
  
 Various sizes & conditions. Sig-
natures, stamps & dedication. 
  
 Please see Hebrew description for a 
itemized list & study pictures well.

START PRICE $400

אוסף גדול מגוון ומענין של ספרים 
נדירים ונדירים ביותר. 

  
 גודל ומצב משתנים. חתימות, חותמות 

והקדשה. נא לעיין היטב בתמונות. 
  

 1. ספר ספר נועם המדות. נא אמון )מצרים( תרכ”ה. 
  

 2 . ספר “חבל בנימין” והוא ביאורים ופירושים 
ע”ד דרוש בהרבה מקראי קודש. ודרשות לר”ה 

וסוכות באידיש. ובסוף חידודים מפי גאונים 
מפורסמים. מאת רבי חיים בנימין ליפקין.  

  
 אחרי דף השער תמונת המחבר. הסכמות: הרה”ג 

רבי יצחק קאסאווסקי, ומכתב הרה”ג רבי יהודה 
ליב לנדא רב הכולל באפריקה הדרומית.  

  
 יוהנסבורג, “מספרי היהדות הבודדים 

שנדפסו בדרום אפריקה”. תרצ”ד. 
  

 3 . ספר בגדי שש, קזבלאנקא תרפ”ט. 
                 

 4. ספר יד חיים, עדעלין. לא נרשם 
במפעל הביבליגרפיה.  

   
 5 . קונטרס יגדיל תורה. רידיק, חוברת ה: אדר 

תרפ”ג. ז ה הספר היחיד שנדפס ברידיק.  
   

 6. ספר “מעשה רוקח”, רבי אליעזר 
ב”ר יהודה מגרמיזא, המו”ל-חיים 

הירשפונג מדוקלא, סאניק תרע”ב. 
  

 7. ספר חידושי הלכות על מסכת 
כריתות, זאלעשטשיקי תרס”ט. 

  
 8 . ספר ‘מנחת יהודא’ חידושי תורה 

ודרשות לנישואין, לברית ולז’ אדר מהגאון 
רבי יהודא קליין ראש ומיסד ד’חברא ש”ס 

ומנהיג העדה דק”ק קישקאראש. 
  

   1 מ-4 הספרים שנדפסו בקונסט 
מיקלאש. מהדורה יחידה. ת”ש בדף אחרון: 

תמונת מצבת קברו של המחבר. 
  

 9. יוסף חן – טריפולי, תרפ”ח – מהדורה 
ראשונה – עברית וערבית  

  
   ספר יוסף חן, דרושים ופסקי הלכה, מאת 

רבי יוסף רובין. “מלוקט מזמן רב משהייתי בעיר 
מולדתי טריפולי... ועתה פה העירה מאלטה...”  

  
  

 טריפולי, תרפ”ח. דפוס אברהם תשובה. 
הסכמות בית הדין טראבלס המערב. 

  
  

 10. בכורי יהודה – לוצין, תר”ץ – מהדורה יחידה 
  

   ספר בכורי יהודה, חידושי תורה בש”ס ופוסקים, 
תשובות ודרושים, מאת רבי יהודה ליב למשפחת 

דון יחייא גאב”ד טשערניגאוו. חלק ראשון.  
  

 11. חוברת הירדן ג’, סטניסלוב )נדפס בלבוב( תרס”ו. 
  

 12.  ספר חזוקי שפת עבר : לבני ישראל 
הפרסים, מאת שלמה בן... יוסף כהן... חלק א.  

   
 טהראן דפוס כלימיאן, תרע”ח. לא 

יצא יותר והוא נדיר ביותר.  
   

 13. ספר שאלות ותשובות מגן דוד להגאון 
רבי מרדכי גיג בן דוד. אלגיר תרנ”א. 

  
 14 . ספר אפריון דוד להגאון רבי אורי 

דוד אפריון. איידטקוהנען תרל”ב. 
  

 15. ספר כלי שרת מרבי אברהם אבא רזניק 
הי”ד מפילווישקי )ליטא(. גראיעווא, תרפ”ז. 

  
 16. ספר דברי חיים, איידטקוהנען, 

תרל”ב. הקדשת המחבר.  
  

 17. ספר שו”ת חזון למועד - דברי חיזוק 
בענייני השעה ושו”ת בעניינים שונים, מאת הרב 

מרדכי דב איידלברג. ביאליסטוק, תרפ”ג. 
  

 18. ספר מעיל שמואל, גראיעווא תר”ע. 
  

 19. ספר הגהות רבינו עקיבא איגר, על חושן 
משפט ואבן העזר. עם ליקוטים נפלאים על 
הש”ס בסוף הספר מאת רבי עקיבא איגר 

  
 טהארן תרכ”ט. מהדורה ראשונה.  

  
 20. ספר משנה התלמוד על כמה סוגיות 
הש”ס. חלק ראשון מאת הרב ישעיה הלוי 

יונגרייז הי”ד. טיסאסאספאלא. תרע”ג .  
  

 21. ספר מבי”ט חלק א’, מאת רבי משולם 
רובינשטיין אב”ד קיש קערעש.  

  
 קיש-קערעש, דפוס יצחק קאליש, תרנ”ו. ז 

הו הספר העברי היחיד שנדפס בעיר זו.

פתיחה $400
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LOT# 327

LARGE COLLECTION OF YEARLY 
CALENDARS FROM VARIOUS PLACES.

אוסף גדול של לוחות שנה ממקומות שונים.

A large & interesting collection. Many scarce pieces. 
  
 Includes a Pocket-Size Calendar - Limoges 1945 
- Printed in Hebrew in France at the Height of the 
Holocaust, Under the Vichy Government.

START PRICE $200

אוסף גדול ומעניין, הרבה מהם נדירים.  
  

 ביניהם לוח לשנת תש”ה, עם סדר ספירת 
העומר. לימוז’ תש”ה, עברית וצרפתית.  

  
 בפורמט כיס –– הדפסה עברית בצרפת בעיצומה 

של תקופת השואה, תחת משטר וישי.

פתיחה $200
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LOT# 328

MECTAV YOSHER DIVREI EMET-RARE POLEMIC NEUTRA 
SYNAGOGUE AGAINST STOLIN-KARLIN. [BROOKLYN 1981].

מכתב יושר דברי אמת- פולמוס נדיר ביהמ”ד נייטרא 
נגד חסידי סטולין קארלין ]ברוקלין תשמ”א[

Polemic pamphlet ‘Mectav 
Yosher Divrei Emet’. Con-
gregation Bethe Medrash 
Chemed- Neutra, against 
Congrgation Beth Aaron 
V’israel, Stolin-Karlin. 
  

 Yiddish, Hebrew & En-
glish. 31 sides. 
  
 Very Rare! Has never 
appeared at public auc-
tion & is not in the JNUL.

START PRICE $100

קונטרס פולמוסי ‘מכתב יושר 
דברי אמת’. צד ביהמ”ד חמד-
נייטרא נגד חברת בית אהרן 
וישראל-חסידי סטולין-קרלין.  

  
 יודיש, לשה”ק ואנגלית. 

31 עמודים. 
  

 נדיר ביותר! לא הופיע 
מעולם במכירה פומבית 
ואינו בספרייה הלאומית.

פתיחה $100
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LOT# 329

DEDICATION BY THE MUNKATCH 
REBBE SHLITA.

הקדשת האדמו''ר ממונקאטש שליט''א. 
ספר שער יששכר, תשל”ה.

START PRICE $120

הקדשת האדמו’’ר ממונקאטש שליט’’א. ספר שער יששכר, תשל”ה. 
  
  

 להנגיד ר’ בנציון פישהאף ז”ל.

פתיחה $120
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LOT# 330

GROUP OF LETTERS SIGNED BY RABBI 
YITZCHAK ISAAC HALEVI HERZOG

מקבץ מכתבים ע”ח הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

Letters of recommendation. 
  
 Rabbi Yitzhak HaLevi Herzog, also known as Isaac Her-
zog or Hertzog, was the first Chief Rabbi of Ireland, his 
term lasting from 1921 to 1936. From 1936 until his death in 
1959, he was Ashkenazi Chief Rabbi of the British Mandate 
of Palestine and of Israel after its independence in 1948.

START PRICE $100

מקבץ מכתבי המלצה. 
  

 הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג - )תרמ”ט - תשי”ט(, הרב הראשי האשכנזי 
של ארץ ישראל משנת תרצ”ו ואחר כך של מדינת ישראל עד יום 
מותו. בתקופה מוקדמת יותר שמש רבה הראשי של יהדות אירלנד.

פתיחה $100
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LOT# 331

UNIQUE THREE DIMENSIONAL “POP-UP” ENGRAVING - 
DIORAMA OF A LAVISH SUKKOT MEAL. GERMANY, CIR. 1730-1740

תחריט “פופ-אפ” תלת-ממדי ייחודי - דיורמה של סעודה 
חגיגית בסוכה. גרמניה סביב ת”צ-ת”ק.

Diorama with five wings, numbered 119.1 to 119.4, 
which together form a view of a festive meal 
during the Feast of Tabernacles (Sukkot). 
  
 Germany, Circa 1730-1740. Hand colored. 
  
 Frieze: part of a vaulted ceiling with a cartouche in the middle 
with the text: Juedisches Lauberhuetten Fest. Fete des Tab-
ernacles. Backdrop: to the right and left, part of a wall with a 
doorway in front and a rococo mirror behind it. On stage left 
a man in 18th century clothes with wig and stitch on his head 
and on stage right a woman with behind her a man with wig. 
  
  
 Engraving; watercolor; paper and cardboard gluings. 
A unique “pop-up” engraving, colored by hand,   
  
 Very Rare!  
  
  
 This diorama is made of five layers: each layer consists of 
an engraving (apparently the engravings were printed es-
pecially for this diorama), mounted on a cardboard sheet. 
The cardboard sheets are meant to be put on top of each 
other, which creates the three-dimensional effect. 
  
  
 Good overall condition. Lacking several small pieces.

START PRICE $500

תחריט “פופ-אפ” )דיורמה( ייחודי, צבוע ביד, 
המתאר ארוחת חג חגיגית בתוך סוכה.  

  
  

 דיורמה בעלת חמש חלקים, שמספרן 119.1 עד 119.4, 
היוצרות יחד נוף של ארוחה בחג הסוכות. 

  
  

 גרמניה ת”צ-ת”ק בקירוב. 
  
  

 תחריט; צבע מים; הדבקות נייר וקרטון. 
  
  

 נדיר ביותר!  
  
  

 הדיורמה שלפנינו עשויה חמש שכבות: כל שכבה כוללת 
תחריט )כפי הנראה, התחריטים נדפסו במיוחד לכבוד יצירה 

זו(, המודבק על לוח קרטון. לוחות הקרטון אמורים להניח 
אחד על השני, מה שיוצר את האפקט התלת-ממדי.  

  
 אפריז: חלק מתקרה מקומרת עם קרטוש באמצע עם הטקסט: 

 .Juedisches Lauberhuetten Fest. Fete des Tabernacles
רקע: מימין ומשמאל, חלק מקיר עם פתח מלפנים ומאחוריו מראת 

רוקוקו. על הבמה גבר בבגדים מהמאה ה-18 עם פאה ותפר 
על ראשו ועל הבמה ימין אישה עם מאחוריה גבר עם פאה. 

  
  

 מצב כללי טוב. מספר פיסות קטנות חסרות.

פתיחה $500
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LOT# 332

SEDER BRIS MILAH ON VELLUM. 1932.
סדר ברית מילה על קלף. תרצ”ב.

Seder Bris Milah with a colorful title page. 
  
 4 sides. 
  
 10.4 Cm. 
  
 Inner tear to first page.

START PRICE $300

סדר ברית מילה עם קלף עם שער צבעוני. 
  

 4 עמודים. 
  

 10.4 ס”מ. 
  

 קרע פנימי בדף הראשון.

פתיחה $300
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LOT# 333

ANCIENT STONE WITH JEWISH MOTIFS. 
CIRCA SECOND TEMPLE ERA

אבן עתיקה עם מוטיבים יהדיים. סביב 
תקופת בית המקדש השני.

This gray stone slab was found in Jerusalem near 
the Temple mount at the time of the British man-
date the carvings on the side represent the צנצנת מן 
and the כרובים,  it is a part of a stone tabletop. 
  
 when professor.נחמן אביגד was shown this piece. He suggested 
it was very rare find. And explained that a complete table can 
be seen in the Israel museum, and also parts of the tabletop 
as ours, but none of them carry Jewish motifs as this one. 
  
 Length: 18 Cm 
  
 Width: 13.5 Cm 
  
 Height: 5.5 Cm

START PRICE $2000

לוח האבן האפור הזה נמצא בירושלים ליד הר הבית 
בזמן המנדט הבריטי, הגילופים בצד מייצגים את 

צנצנת המן והכרובים, והוא חלק משולחן אבן.  
  
  

 כשפרופסור נחמן אביגד ראה יצירה זו, הוא הציע שזה 
ממצא נדיר מאוד. והסביר שבמוזיאון ישראל ניתן לראות 

שולחן שלם, וגם חלקים מהשולחן כמו שלנו, אבל אף 
אחד מהם לא נושא מוטיבים יהודיים כמו זה. 

  
 אורך: 18 ס”מ. 

  
  

 רוחב: 13.5 ס”מ. 
  
  

 גובה 5.5 ס”מ.

פתיחה $2000
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LOT# 334

A VELISH EASTER SCROLL - KABALISTIC 
LETTERS, 18TH CENTURY

מגילת אסתר, איטליה, המאה ה18.

A Megillah written in the Velish style of middle Europe. Has 
the Kabalistic letters, some places needs repair, a bit faded. 
  
 38.1 cm

START PRICE $200

כתב וועליש. אותיות קבליות. קצת דהוי, וצריך תיקונים. 
  

 גובה: 38.1 ס”מ.

פתיחה $200
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LOT# 335

A SILVER FILIGREE MEGILLAH CASE, 
WITH GEVIL ESTHER SCROLL.

נרתיק למגילה עם מגילת גוויל, 
גרשון, ישראל שנות השמונים.

Gershi - Jerusalem circa 1980 The case made entire-
ly of filigree, The Esther scroll is made of Gevil.  
  
 Not signed. Minor water damage.  
  
 Total height 48.2 cm, height of scroll 25 cm.

START PRICE $400

גרשי, ישראל שנות השמונים. כולו עבודת פיליגרן. 
  

 המגילה על גוויל. נזקי מים קלים. 
  

 לא חתום.  
  

 גובה כללי: 48.2 ס”מ. 
  

 גובה הקלף: 25 ס”מ. 
  

 נזקי מים, הידית עקום.

פתיחה $400



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 342Sep 12

LOT# 336

SEFER TORAH
ספר תורה.

It is written in the Bet Yosef style and has several replace-
ment sections, generally it is in a nice condition. 
  
 Height: 47.6 cm. 
  
 44-48 Lines. 
  
 Has not been checked-Sold as is.

START PRICE $350

כתב בית יוסף. יריעות ישנים וחדשים. מצב כללי טוב. 
  

 גובה: 47.6 ס”מ. 
  

 44-48 שורות. 
  
  

 לא נבדק כשרות-נמכר כמו שהוא.

פתיחה $350
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LOT# 337

ANTIQUE SEFER TORAH, EUROPE 
END OF 19TH CENTURY.

ספר תורה עתיק, אירופה, סוף המאה ה19.

Ktav ‘Ari’ nice lettering - natural parchment
  .nice writing lightweight. no Etz Chiam ת
  
 Height of scroll: 55.8 Cm.  
  
 Has not been checked. Sold as is.

START PRICE $400

כתב אר”י יפה, משקל קל. בלי עצי חיים. 
  

 גובה הקלף: 55.8 ס”מ. 
  

 לא נבדק כשרות, נמכר כמות שהוא.

פתיחה $400
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LOT# 338

A SMALL SEFER TORAH. EASTERN 
EUROPE, 19TH CENTURY.

ספר תורה קטן, מזרח אירופה, המאה ה19.

A bit faded. 
  
 42 lines Bet Yosef style 
  
 Scroll height: 25 Cm. 
  
 With Etz Chaim: 53 Cm. 
  
 Natural parchment with nice Etz Chiam. 
  
 Not checked-Sold as is.

START PRICE $1200

42 שורות, כתב בית יוסף. 
  

 גובה הקלף: 25 ס”מ 
  

 עם העצי חיים: 52 ס”מ. 
  

 הכתב קצת דהוי. 
  

 לא נבדק כשרות, נמכר כמות שהוא.

פתיחה $1200
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LOT# 339

A SILVER TORAH CROWN, BY 
HADAD. ALMOST NEW.

כתר לספר תורה מכסף סטרלינג כמעט חדש

Almost new. 
  
 Israel. Hadad brothers. 
  
 Weight: 1407 Grams. 
  
 Height: 38.6 Cm.

START PRICE $700

ישראל, האחים חדד. 
  

 משקל: 1407 גרם. 
  

 גובה: 38.6 ס”מ.

פתיחה $700



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 346Sep 12

LOT# 340

A BEAUTIFUL SILVER FILIGREE TORAH 
CROWN, GERSHI, JERUSALEM, CIRCA 1980

כתר לס”ת, גרשון, ישראל שנות 
השמונים, כסף פיליגרן.

Made by Gershi in Jerusalem c1980 entire-
ly of filigree, in excellent complete condition. 

  
 Height 34 cm. 
  
 Weight 1262 grams.

START PRICE $1400

תוצרת גרשי בירושלים סביב 1980 כולו מפיליגרן, במצב שלם מעולה. 
  

 גובה: 34 ס”מ. 
  

 משקל: 1262 גרם.

פתיחה $1400
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LOT# 341

KIDDUSH CUP MADE FROM HOLY 
BLESSED SHMIRAH COINS!
גביע של כסף מפוארת ומהודרת 

ממטבעות שמירה של צדיקים!

Silver Kiddush cup. Specially beautifully hand made from 
blessed Shmirah coins given by the Holy Rebbes of Sat-
mar, Phsevorsk & the Tzadik Rabbi Moshe Aryeh Freund. 
  
 Attached are photocopies of letters of attestment.

START PRICE $5900

גביע וכוס של כסף לקידוש, הבדלה וארבע כוסות, ייצור מיוחד 
וקדוש, ניצוק מכמה מטבעות קודש שנתברכו על ידי כמה 

צדיקים, כולל בתוכו מטבעות שנתברכו מרביה”ק מסאטמאר 
זי”ע, הרה”ק רבי יאנקעלע מפשעווארסק, והגה”ק רבי משה 

ארי’ פריינד גאב”ד עדה החרדית בירושלים עיה”ק. 
  

 מנהג חסידים מקדמת דנא, שהצדיקים נתנו לעתים שונים מטבעות 
לברכה ולשמירה. מטבעות המבורכים מכונים בשמות שונים: “מטבעות 

של צדיקים”, מטבעות מ”שקל הקודש” וגם “שמירות” או “שמורות”. 
מנהג ישן נושן היה שכשנתרבו המטבעות, התיכו אותם ועשו מהם 

חפצי קודש ובמיוחד גביעים לקידוש, שבהם שורה הברכה.  
  
  

 מצורפים צילומי מכתבי אישור.

פתיחה $5900
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LOT# 342

AN EARLY AMERICAN COIN SILVER KIDDUSH 
CUP, JAMES WATSON, PHILADELPHIA 1852

כוס קידוש אמריקאי מוקדם עם 
הקדשה לביהמ''ד משנת תרי”ב.

This cup is hallmarked by the 
silversmith James Watson 
of Philadelphia, who used 
this mark between 1820 and 
1850. It has hand chased 
decoration in Rococo taste. 
Underneath the base, in 
beautiful English script, it 
is engraved “Beth Abraham 
Twelfth Month 22nd, 1852”.  
  

 Verified Jewish ceremonial 
objects made and used by 
American Jews before the Civil 
War are rare and desirable.  
  
 Apparently this cup was 
presented to a Synagogue to 
be used for Kiddush at some 
point during the Sabbath.  
  
 H 8.5 cm.

START PRICE $400

היצרן: גיימס וואטסון, פילדלפיה. 
השתמש בחותמת זו בין 

השנים תק”פ-תר”י. 
  

 רקוקע ביד בסגנון רוקוקו. 
  

 חריטה באנגלית: בית אברהם, 
22 חודש ה12 תרי”ב. 

  
 חפצים טקסיים יהודיים 

מאומתים שנעשו ושימשו 
יהודים אמריקאים לפני מלחמת 

האזרחים הם נדירים ורצויים. 
  

 גובה: 8.5 ס”מ

פתיחה $400
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LOT# 343

A HISTORICALLY IMPORTANT 
SILVER TRAY, LONDON, 1894-5

מגש כסף בעל חשיבות היסטורית, לונדון, 1894-5

This exquisitely cast and 
decorated silver tray rests on 
three highly detailed claw-
and-ball feet, and is engraved 
as a gift to Eleazer Pool by the 
Mildmay Park Synagogue (lo-
cated in London), in Februrary 
of 1895. This Synagogue was 
founded in 1886, mostly by 
the efforts of Salomon Pool, 
who appears to be a relative 
of Eleazer Pool. According 
to the Jewish Communities 
and Records of the United 
Kingdom, Eleazer Pool was a 
secretary of this Synagogue 

at various periods of time, and 
later was appointed Vice Pres-
ident of this Synagogue from 
1924 to 1927. This Synagogue 
was Orthodox and prayed in 
the Sephardi tradition. The 
Synagogue closed in 1937.

 The tray bears sterling 
silver hallmarks for the 
city of London 1894.

 
 Weight 2080.5 grams, 

 Size: 46.9 cm in diameter.

START PRICE $1500

מגש כסף יצוק ומעוצב להפליא 
זה נשען על שלוש רגלי טפרים 

וכדורים מפורטות במיוחד. 
  

 מתנה לאלעזר פול על ידי בית 
הכנסת מילדמיי פארק )הממוקם 

בלונדון(, בפברואר 1895. בית 
כנסת זה נוסד בשנת 1886 
, בעיקר על ידי מאמציו של 
סלומון פול , שנראה כי הוא 

קרוב משפחה של אלעזר. על 
פי רישומי הקהילה היהודית, 
אלעזר פול היה מזכיר בית 

כנסת זה בתקופות שונות, 
ולאחר מכן מונה לסגן נשיא בית 
כנסת זה משנת 1924 עד 1927. 

בית כנסת זה היה אורתודוקסי 
והתפלל במסורת הספרדית . 

בית הכנסת נסגר בשנת 1937.  
  

 חותמת כסף סטרלינג, 
לונדון 1894. 

  
 משקל: 2080.5 גרם. 

  
 קוטר: 46.9 ס”מ.

פתיחה $1500



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 350Sep 12

LOT# 344

THE LIBERTY BELL HANUKKAH LAMP, 
MANFRED ANSON, UNITED STATES, 1990

מנורת חנוכה פעמון החירות, מנפרד 
אנסון, ארצות הברית, 1990

Created in 1990 by folk artist 
Manfred Anson, this lamp 
continues the themes seen 
in his 1986 Statue of Liberty 
menorah Its candle holders 
are Liberty Bells, Each bell 
holds a candle, and on the rim 
of each bell is the name, birth 
date, and year of death of a 
famous American Jewish patri-
ot including Haym Solomon, 
Uriah H. Levy and Rebecca 
Gratz who devoted his or her 
life to fighting for liberty,

 A identical one to this 
Menorah was used in Hanuk-
kah 2021 at the white house 
as seen in the photos.  

 Just before the Second World 
War, Manfred Anson, born 
Germany 1922, was one of 
twenty boys saved by the 
Jewish Welfare Guardian 

Society of Australia. In 1963 
he came to America, and in 
1990 created this design.

 Manfred Anson work is today 
highly collectible and per-
manently in the collection of 
the Library of congress, the 
National Museum of American 
Jewish History, the Jewish 
Museum of Berlin, the Jewish 
Museum of New York, and the 
Museum Fine Art Boston.

  
 
 
 See 
 https://vimeo.
com/655463465

 & https://www.c-span.
org/video/?516426-1/
white-house-meno-
rah-lighting&vod

START PRICE $4000

מנורה זו, שנוצרה ב-1990 על 
ידי אמן הפולק מנפרד אנסון, 
ממשיכה את הנושאים שנראו 

בחנוכיית פסל החירות שלו 
משנת 1986. הפמוטים שלה 
הם פעמוני חירות, כל פעמון 

מחזיק נר, ועל שפת כל פעמון 
מופיע השם, תאריך הלידה ושנת 
מותו של פטריוט יהודי אמריקאי 

מפורסם כולל חיים סולומון, אוריה 
ה. לוי ורבקה גרץ שהקדיש את 

חייו ללחימה למען החירות,  
  
  

 בחנוכה 2021 נעשה שימוש 
עם חנוכיה זהה לזו בבית הלבן 

כפי שניתן לראות בתמונות.  
  
  

 רגע לפני מלחמת העולם השנייה, 
מנפרד אנסון, יליד גרמניה 

1922, היה אחד מעשרים נערים 
שניצלו על ידי האגודה היהודית 
לשומרי הרווחה של אוסטרליה. 

ב-1963 הוא הגיע לאמריקה, 
וב-1990 יצר את העיצוב הזה. 

  
  

 עבודות מנפרד אנסון ניתנת 
כיום לאספנות והם נמצאים 

באוסף ספריית הקונגרס, המוזיאון 
הלאומי להיסטוריה יהודית של 
אמריקה, המוזיאון היהודי של 
ברלין, המוזיאון היהודי של ניו 
יורק ומוזיאון בוסטון לאמנות. 

  
https://vimeo. ראה 

  com/655463465
  

https://www.c-span.org/ & 
video/?516426-1/white-

house-menorah-lighting&vod

פתיחה $4000
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LOT# 345

A BRASS HANUKKAH LAMP, 
ITALY 18TH CENTURY

חנוכיה מפליז, איטליה סוף המאה ה18.

Hanukkah lamp shaped like a gate, Brass, cast, sheet brass,  
  
  
 11.5 inches high, 7.75 inches wide.  
  
 Old repairs and damage. But it’s complete.

START PRICE $1200

מנורת חנוכה בצורת שער. פליז יצוק. 
  

 גובה: 11.5 אינץ. 
  

 רוחב: 7.75 אינץ. 
  

 תיקונים ישנים עם נזקים, אבל שלם.

פתיחה $1200
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LOT# 346

SILVER 18TH CENTURY TORAH 
SHIELD, ITALY 1779

טס לספר תורה מכסף. איטליה תקל”ט

An early silver Torah shield 
dated in Hebrew 1779 
including the donor infor-
mation Raphael David son 
of Shlomo Yisrael Porto. 
  

 Apparently unmarked. 
  
 Height: 15.5 cm. 
  
 Width: 19.5 cm.

START PRICE $1500

טס לספר תורה מכסף מוקדם 
מתוארך בעברית תקל”ט. 

  
 כולל שם התורם: רפאל דוד 

בן שלמה ישראל פורטו. 
  

 כנראה לא חתום.  
  

 גובה: 15.5 ס”מ. 
  

 רוחב 19.5 ס”מ.

פתיחה $1500
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LOT# 347

A MAGNIFICENT SILVER TORAH 
SHIELD, GALICIAN, 18TH CENTURY

טס מפואר לספר תורה מכסף, גליציה, המאה ה-18

A Magnificent Sil-
ver Torah Shield. 
  
  
 
 This Torah shield hails from 
Poland or Ukraine, dating to 
the 18th century. It is entire-
ly fashioned by hand. The 
center decoration displays 
Rococo scrolls, while the 
large Pillars of Solomon have 
floral decoration, which would 
match the floral motifs seen 
on carved wooden Torah 
arks that were in Poland and 
the Ukraine during the 18th 
century. An applied crown is 
at top, and there is border 
decoration of acanthus leaves. 
The center of the shield has 
the word “Shabbat” engraved, 
and below it, a magnificent 

prancing lion. Finally, at the 
very top, is a piece of silver 
in the form of a seashell. This 
shell is further influence of the 
Rococo art movement, as the 
word “Rococo” comes from 
the French words “rocaille” 
(rock), and “coquille” (shell).

 
 There are different types 
of hand-chased work found 
on 18th century Polish and 
Ukrainian Torah shields. The 
immense amount of chas-
ing found on this shield is 
quite thick and bold, mak-
ing this shield unusual. It 
is a truly rare example in 
terms of quality and rarity.

 
 25.5 cm x 17 cm.

START PRICE $9000

טס זה מגיע מפולין או אוקראינה, 
המתוארך למאה ה-18. זה מעוצב 

כולו בעבודת יד. העיטור המרכזי 
מציג את מגילות הרוקוקו, בעוד 

שבעמודי שלמה הגדולים יש 
עיטור פרחוני, שיתאים למוטיבים 

הפרחוניים שנראו על ארונות 
תורה מגולפים מעץ שהיו בפולין 

ובאוקראינה במהלך המאה ה-18. 
כתר מיושם למעלה, ויש עיטור 
גבול של עלי אקנתוס. במרכז 

המגן חרוטה המילה “שבת” 
ומתחתיה אריה מפואר מזדרז. 
לבסוף, בחלק העליון מאוד, יש 

פיסת כסף בצורת צדף. קליפה זו 
היא השפעה נוספת של תנועת 

אמנות הרוקוקו, שכן המילה 
“רוקוקו” באה מהמילים הצרפתיות 

“רוקה” )רוק(, ו”קוקיל” )קליפה(. 
  
  
  

 ישנם סוגים שונים של עבודות 
ריקוע ביד שנמצאו על מגיני 

תורה פולניים ואוקראינים מהמאה 
ה-18. כמות הריקועים העצומה 

שנמצאת על המגן הזה היא עבה 
למדי, מה שהופך את המגן הזה 

ליוצא דופן. זוהי דוגמה נדירה 
באמת מבחינת איכות ונדירות. 

  
 25.5H 17 ס”מ.

פתיחה $9000
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LOT# 348

A QUALITY SILVER GILT ETROG CONTAINER WITH 
MATCHING KIDDUSH CUP, CONTINENTAL, CIRCA, 1900

קופסת אתרוג איכותי מכסף מוזהב עם גביע 
קידוש תואם. אירופה, סביב תר”ס.

The Etrog is hand chased 
topped with double head-
ed eagle with the Hebrew 
prayer bold embossed 
around the container, The 
kiddush cup engraving with 
the blessing of the wine, 
two lions flanking a crown. 
  
  
 Apparently unmarked. 
  
 Etrog weight is 647.4 grams, 
19 cm tall x 19.7 cm length.  
  
 Kiddush weight 316.7 
grams, 14.8 cm tall.

START PRICE $3200

האתרוג רקוע ביד ומעליו נשר 
עם ראש כפול עם תבליט מודגש 

של התפילה העברית מסביב 
לכלי, חריטת כוס הקידוש עם 

ברכת היין, שני אריות לצד כתר. 
  

 קופסת האתרוג: 
  

 משקל: 647.4 גרם 
  

 גובה: 19 ס”מ. 
  

 רוחב מירבי: 19.7 ס”מ 
  

 כוס הקידוש: 
  

 316.7 גרם 
  

 גובה 14.8 ס”מ 
  

 לא חתומים.

פתיחה $3200

LOT# 349

A RARE GERMAN SILVER ETROG 
BOX, KONIGSBERG, CIRCA 1820

קופסת אתרוג נדירה, קניגסבערג סביב תק”פ.

Of fruit form, with dis-
tinct, separate applied 
“leaves”, and elongat-
ed stem, so that this 
box appears to be an 
Etrog recently plucked 
from an Etrog tree. 
  
 Hallmarks are from the 
Prussian city of Konigs-
berg. Circa 1820’s. After 
World War Two Konigs-
berg became part of the 
Soviet Union and was 
renamed Kaliningrad. 
  
 19 x 11 cm

START PRICE $4000

בצורת פרי, עם “עלים” 
מופרשים נפרדים, וגבעול 
מוארך, כך שהקופסה הזו 

נראית כאתרוג שנלקח 
לאחרונה מעץ אתרוג.  

  
 חותמות הכסף הם מהעיר 
הפרוסית קנינגסברג. 1820 

בערך. לאחר מלחמת העולם 
השנייה הפך קניגסברג 

לחלק מברית המועצות 
ושמה שונה לקלינינגרד. 

  
 19H 11 ס”מ.

פתיחה $4000
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LOT# 350

ILLUSTRATED OLIVE WOOD ETROG BOX, 
JERUSALEM EARLY 20TH CENTURY.

קופסת אתרוג מצויירת מעץ זית. 
ירושלים תחילת המאה ה20.

Width: 19.3 Cm 
  

 Height: 7.2 Cm

START PRICE $200

רוחב: 19.3 ס”מ.  
  

 גובה: 7.2 ס”מ.

פתיחה $200
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LOT# 351

AN ISRAELI PARCEL-GILT ETROG BOX, 
CARMEL SHABI, JERUSALEM, CIRCA 1985

קופסת אתרוג, כסף מוזהב, כרמל 
שאבי, ירושלים סביב תשמ”ה.

In the form of a double cup, the lower applied by 
screws with a gilt openwork large inscription, gilt in-
terior, marked on base with monogram maker’s 
mark, Menorah, 925 and Hebrew Jerusalem  
 
 

 Height 7 ½ in. 19 cm

 The base has the verse ‘And rejoice be-
fore the Lord your God for seven days’.

 The date on the bottom is 1985.

 Carmel Shabi 1939-2009.

 The silversmith and Judaica artist Carmel Shabi was the only 
Israeli (and Jewish) member in the Swiss Jewelers’ Guild; won 
a prize for Jewish Art awarded by the Bar-Ilan University.

START PRICE $2800

בצורת כוס כפולה, התחתון מוחל על ידי ברגים 
עם כיתוב פתוח מוזהב, פנים מוזהב. 

  
 חתום. 

  
 עם הפסוק ‘ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים’. 

  
 גובה: 19 ס”מ. 

  
 מיוצר על ידי הצורף כרמל שאבי )1939-2009(.  

  
 חרש הכסף ואמן היודאיקה כרמל שבי היה החבר הישראלי 

)והיהודי( היחידי בגילדת הצורפים השוויצרית; זכה בפרס 
אוניברסיטת בר-אילן בתחום האמנות היהודית.  

  
 משקל: 873.8 גרם.

פתיחה $2800
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LOT# 352

A SILVER KIDDUSH GOBLET, 
LUDWIG WOLPERT 1973 FOR THE 

JUDAIC HERITAGE SOCIETY
כוס כסף לקידוש, לודויג וולפרט, תשל”ג.

Modern classic kiddush 
goblet created by Wolp-
ert for the Judaic Heri-
tage Society in 1973-4. 
  
 Signed, Numbered 92. 
  
 18.6 cm tall

START PRICE $1100

חתום. 
  

 ממוספר 92. 
  

 גובה: 18.6 ס”מ.

פתיחה $1100

LOT# 353

A SILVER GERMAN ART 
DECO CANDELABRA

קנדלברה ארט-דקו מכסף גרמני.

Hallmarked 800, 
  
 Height: 29.2 CM 
  
 Weight: 1030.6 GR

START PRICE $500

חתום 800. 
  

 גובה: 29.2 ס”מ. 
  

 משקל: 1030.6 גרם.

פתיחה $500
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LOT# 354

PAIR OF PASSOVER GLASS CUPS 
INSCRIBED IN YIDDISH. 1853

זוג כוסות זכוכית לפסח עם הקדשה ביידיש. תרי”ג

A Rare pair of quality glass 
cups inscribed ‘’Cup for 
Passover for P. Leven-
berg 5613 .צ.א.פ.ב, אי”  
   w
 Second glass with identical 
etching, apart from the name 
which is L . Levenberg. 

   
 Nice etching of wine leaves. 
   
 These are possibly early 
American Jewish glasses.  
   
 Very nicely preserved. 
Height: 12.3 Cm.

START PRICE $650

זוג כוסות נדירים מזכוכית 
חרוטים “כוס של פסח פו”ר פ. 
לאווענבערג צ.א.פ.ב.אי. 5613“  

   
 הכוס השני עם חריט זהה פרט 

לשם שהוא ל. לאווענבערג. 
   

 וחריטה יפה של עלי גפן. 
  

 יתכן שהם זכוכית יהודי 
מוקדמים מארה”ב.  

  
 שמורים במצב טוב מאוד. 

גובה: 12.3 ס”מ.

פתיחה $650
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LOT# 355

A LARGE PEWTER PASSOVER 
PLATE, GERMANY DATED 1768

קערת פיוטר גדולה לליל הסדר. גרמניה תקכ”ח.

This plate is hand engraved in 
a whimsical folk-art style. The 
center has the “Four Sons” 
mentioned in the Haggadah, 
each figure titled as such in 
addition to having the cor-
relating verse from the Hag-
gadah encircling them. We 
direct your attention to how 
the wise son is dressed (upper 
right), as he is wearing a cloak 
and a flat hat called a barette, 
which is the Sabbath and 
holiday dress worn by German 
Jewish men during the 18th 
and early 19th centuries.  
  
 The wide outer rim of the 

plate has two bands of He-
brew engraving; the first, is 
the order of the Seder service, 
while the second states 
the three things that must 
be mentioned on Passover: 
“Pesach, Matzah, Maror”, and 
indeed the depictions seen af-
ter these words are of the pas-
chal lamb, matzah, and bitter 
herbs. Finally, in a cartouche 
flanked by a pair of lions, are 
the husband and wife owners 
of this plate “Yakov / Pearla” 
and a Hebrew date of 1768. 
  
 43.3 cm

START PRICE $1500

עבודת חריטה ידנית 
בסגנון פולק-ארט. 

  
  

 צלחת זו חקוקה ביד בסגנון 
פולק-ארט גרמני. במרכז יש את 

“ארבעת הבנים” המוזכרים בהגדה, 
כל דמות נקראת ככזו בנוסף לכך 
שהפסוק המתאם מההגדה מקיף 

אותם. אנו מפנים את תשומת 
לבכם לאופן לבוש הבן החכם 

)מימין למעלה(, שכן הוא חובש 
גלימה וכובע שטוח הנקרא בארט, 
שהיא שמלת השבת והחג שלבשו 

גברים יהודים גרמנים במהלך 
המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19.  

  

  
  
  

 בשפה החיצונית הרחבה של 
הלוח שני פסים של חריטה 

עברית; הראשון, הוא סדר טקס 
הסדר, ואילו השני מציין את 

שלושת הדברים שיש להזכיר 
בפסח: “פסח, מצה, מרור”, ואכן 
התיאורים הנראים לאחר מילים 
אלו הם של פסח, מצה, עשבי 
תיבול מרים. לבסוף, בקרטוש 

שבצדו זוג אריות, נמצאים הבעל 
והאישה של לוח זה “יעקב/פרלה” 

ותאריך עברי של תקכ”ח. 
  

 43.3 ס”מ.

פתיחה $1500
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LOT# 356

A SILVER CASTED SPICE TOWER, 
GERMANY, CIRCA 1900

מגדל בשמים, גרמניה סביב תר”ס

Unusual design, shaped 
like a house-tower, marked 
800 moon and crown. 
  
 15.2 cm Tall

START PRICE $250

חתום 800 כתר וירח. 
  

 גובה: 15.2 ס”מ.

פתיחה $250

LOT# 357

AN EARLY SILVER SPICE TOWER, 
BERLIN, 1780-1820

בשמים, ברלין סביב תק”מ-תק”פ.

Minor damage to the fili-
gree, fully marked on base. 
  
 28 cm Tall

START PRICE $450

כסף חתום. 
  

 פגמים קלים לפיליגרן. 
  

 גובה: 28 ס”מ.

פתיחה $450
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LOT# 358

A SILVER TRAVELING SET, MOSHE 
SMILOVICI, TEL AVIV, CIRCA 1950
סט כלי כסף למסעות. משה שמילוביץ, 

תל אביב, סביב תש”י.

Contains a Kiddush cup, 
Besamim, candle holder, 
and a Chanukah Menorah, 
Moshe Smilovici works are 
known for putting together 
pieces from existing parts 
and adding gem stones.   

 500.6 grams.

 30.5 cm tall.

 Moshe Smilovici, (Buhusi 1912- 
Tel Aviv 1962), a Romanian 
born Artisan Silver & Gold-
smith who worked in Tel Aviv,

START PRICE $500

מכיל: כוס לקידוש, בשמים, 
מחזיק נרות, ומנורת חנוכה. 

  
 משקל: 500.6 גרם. 

  

 גובה: 30.5 ס”מ. 
  

 האמן משה שמילוביץ )באהוש 
תרע”ב- תל אביב תשכ”ב( נולד 

ברומניה ועבד בתל אביב.

פתיחה $500
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LOT# 359

A SILVER BEZALEL SPICE CONTAINER, 
JERUSALEM, CIRCA 1950

קופסת בשמים, בצלאל, ירושלים סביב תש”י.

Applied with the Beza-
lel Jerusalem plaque. 
  
 12.2 cm tall.

START PRICE $250

עם פלאק בצלאל ירושלים. 
  

 גובה: 12.2 ס”מ.

פתיחה $250

LOT# 360

A SILVER CHARITY CONTAINER, AVI 
BIRAN, JERUSALEM CIRCA 2000

קופסת צדקה מכסף, אבי בירן, ישראל סביב תש”ס.

Tzedakah box with out-
stretched hand design. 
  
 Silver 925. Signed. 
  
 “|Do not shut your hand 
against your needy kinsman. 
Rather, you must open your 
hand and lend him sufficient 
for whatever he needs” 
(Deuteronomy 15.7-8) 
  
 The design was inspired 
by the verse. The quota-
tion is sawn out by hand 
on both sides of the box. 
  
  
 The sides serve as cov-
ers which can be opened 
to empty the contents. 
Sterling Silver, Cork,  
  
 Weight: 689.9 Grams. 
  
 Widest point: 20 Cm. 
  
 Length: 8.2 Cm. 
  
 Height: 5.5 Cm.

START PRICE $1000

קופסת צדקה עם דגם 
של יד פשוטה. 

  
 “ ְוֹלא ִתְקפֹּץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך 

ָהֶאְביון:ִכּי ָפתַֹח ִתְּפַתּח ֶאת ָיְדָך לֹו” 
  

 כסף 925 , חתום .  
  
  

 משקל: 689.96 גרם 
  

 רוחב מירבי: 20 ס’’מ. 
  

 אורך: 8.2 ס”מ. 
  

 גובה 5.5 ס”מ.

פתיחה $1000
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LOT# 361

A SILVER HONEY DIPPER, AVI 
BIRAN, JERUSALEM CIRCA 2000

כף לטבילה בדבש. אבי בירן, ישראל סביב תש”ס.

“A land flowing with milk and 
honey” (Leviticus 20:24) 
  
 A map of the land of Is-
rael is integrated next to 
the biblical quotation. 
  
 Silver 925, Signed. 
  
 Length: 19.5 Cm. 
  
 Weight: 55.3 Cm.

START PRICE $300

“ארץ זבת חלב ודבש” , 
ומפת ארץ ישראל. 

  
 כסף 925 , חתום .  

  
  

 אורך: 19.5 ס”מ. 
  

 משקל: 55.3 גרם.

פתיחה $300

LOT# 362

A SILVER YOM KIPPUR BELT BUCKLE, 
AUSTRO-HUNGARIAN, 19TH CENTURY

אבזם לאבנט ליום כיפור – אוסטריה-
הונגריה, המאה ה-19.

Handmade silver Yom Kippur 
belt buckle, Austro-Hungar-
ian Empire, 19th century. 
  
 Repoussé with Lions of 
Judah flanking a crowned 
cartouche whose interior 
reads in Hebrew “For on this 
day He will make atonement 
for you, to purify you from all 
your sins, before G-d you will 
be purified” (Leviticus 16:30) 

 Marked with Austro-Hungar-
ian silver import hallmark.

 
 H 6 cm x W 10.5 cm.

START PRICE $2000

כסף, חתום עם חותמת 
ייבוא אוסטרי. 

  
  

 עבודה יד רקועה מעוטר בצמד 
אריות זקופים מתחת לכתר, 

האוחזים מגינית בה חקוק הפסוק 
“כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר 

אתכם מכל חטאתיכם לפני 
ה’ תטהרו” )ויקרא ט”ז, ל’(.  

  
  

 המתפללים ביום הכיפורים נהגו 
לחגור חגורה מיוחדת להידוק 

ה”קיטל”, חלוק התפילה הלבן, 
והאבזם היה מעוטר בדרך כלל 

באריות או בתיאור עקידת יצחק.  
  
  

 גובה: 6 ס”מ, רוחב: 10.5 ס”מ.

פתיחה $2000
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LOT# 364

A COLLECTION OF THIRTEEN 
TEFILLIN BAGS, 1900-1908.

אוסף 13 תיקי תפילין תר”ס-תרס”ח.

. 
  
 European and American, the 
Tefillin bags with dates are from 
1900 to 1908 some without 
dates, mixed conditions.

START PRICE $200

 .
  

 אירופה וארה”ב. חלקם בלי 
תאריך, מצב משתנה.

פתיחה $200

LOT# 363

EMBROIDERED BOOK BINDING, 
DAILY PRAYERS, PARIS.

כריכה עבודת יד-סידור אמרי לב פאריז.

Siddur Imrei Lev. Par-
is & Strasbourg.

START PRICE $400
פתיחה $400
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LOT# 365

HAND-WASHING UTENSIL, 
USA STERLING SILVER.

נטלה לנטילת ידים מכסף סטרלינג , ארה”ב.

Weight: 299.4 Grams. 
  
 Height: 17.5 Cm 
  
 Engraved: A place 
in the sun 1996.

START PRICE $200

משקל: 299.4 גרם. 
  

 גובה: 17.5 ס:מ. 
  

 עם חריטה משנת תשנ”ו.

פתיחה $200

LOT# 366

STERLING SILVER UTENSIL FOR WASHING HANDS.
נטלה לנטילת ידים מכסף.

Israel, marked 925. 
  
 Height: 17 Cm. 
  
 Weight: 353 Grams.

START PRICE $200

ישראל, חתום 925. 
  

 גובה: 17 ס”מ. 
  

 משקל: 353 גרם.

פתיחה $200
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LOT# 367

LARGE ITALIAN SHELL SHAPED 
STERLING SILVER BOWL.

קערת כסף איטלקית גדולה בצורת צדף על שלשה רגליים.

Weight: 1741.8 Grams. 
  
 Diameter: 48.2 Cm. 
  
 Height: 19 Cm.

START PRICE $900

כסף 925. 
  

 משקל: 1741.8 גרם. 
  

 קוטר: 48.2 ס”מ. 
  

 גובה: 19 ס”מ.

פתיחה $900

LOT# 368

SET VASES IN STERLING SILVER. USA 
BEGINNING OF 20TH CENTURY

סט אגרטלים מכסף סטרלינג. ארה”ב תחילת המאה ה20.

Interesting design with handles. 
  
 Total weight: 1233.4 Grams. 
  
 Height: 14.5 Cm. 
  
 Damage to one of them.

START PRICE $500

דגם מענין עם ידיות. 
  

 משקל כולל: 1233.4 גרם. 
  

 גובה: 14.5 ס”מ. 
  

 פגם באחד מהם.

פתיחה $500
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LOT# 369

PAIR OF GORHAM STERLING SILVER 
TAZZAS. USA END OF 19TH CENTURY-

BEGINNING OF 20TH CENTURY
 .Gorham זוג טאצות מכסף סטרלינג תוצרת גורהם

ארה”ב סוף המאה ה-19תחילת המאה ה20.

Weight: 684.6 Grams. 
  
 Diameter: 18 Cm. 
  
 Height: 8 Cm. 
  
 Damage to one foot.

START PRICE $400

משקל: 684.6 גרם. 
  

 קוטר: 18 ס”מ. 
  

 גובה: 8 ס”מ. 
  

 פגם ברגל של 
אחד מהם.

פתיחה $400

LOT# 372

HEAVY SET OF 12 BEAUTIFUL 
STERLING SILVER CHARGERS

סט מרהיב של צלחות כסף

Total weight: 10,316 Grams. 
  
 Width: 29.5 Cm.

START PRICE $4200

משקל כולל: 10,316 גרם. 
  

 רוחב 29.5 ס”מ.

פתיחה $4200



www.appelauction.com Appel Fine Judaica Auctions 368Sep 12

Before the sale
1.1 Agent for the seller Unless otherwise agreed, APPEL AUCTION INC hereafter 
referred to as Appel Auction House acts as agent for the seller. The contract 
for sale of the property is therefore made between the Seller and the Buyer.

1.2 Definitions For the purposes of the current Terms and Conditions, the 
Seller shall be defined as the owner of the Goods. It is implied that the Seller 
is the legitimate owner and is authorized to sell the Lot. The Bidder is any 
registered person participating in the auction, and the Buyer is the successful 
Bidder for a particular Lot. The Lot means the item(s) put up for sale by Appel 
Auction House and to which the present Terms and Conditions apply.

1.3 Catalogue descriptions any representation in any catalogue or oth-
erwise as to the origin, date, age, attribution, genuineness or estimated 
selling price of any lot is a statement of opinion only. Such statements 
do not constitute a representation warranty or assumption of liability by 
Appel Auction House in relation to the Lot. Any prospective Buyer should 
satisfy themselves prior to the sale as to the reliability of the catalogue 
description. The absence of mention related to prior restorations in the 
Catalogue descriptions does not imply that the good is exempt thereof. 
Photographs of any Lot provided by Appel Auction House are for indicative 
purposes only and are not deemed to be a precise representation of 
the said Lot. The Buyer is advised to seek independent expert advice in 
order to be assured of the authenticity and true state of the good.

1.4 Inspection Prior to auction, prospective purchasers are strongly advised 
to personally examine personally any property in which they are interested 
to satisfy themselves in relation to matters which may concern them.

 1.5 Condition report, Appel Auction House may issue a Condition Report on 
request prior to the sale. This Condition Report is for identification purposes 
only and cannot be considered as giving a precise account of the Lot’s true 
state. Thus, some imperfections and faults may not be accounted for in the 
Condition Report. As aforementioned, and in the absence of any contractual 
value of the Condition report, it is the Buyer’s sole duty to inspect in person 
the Lot in order be assured of its true condition and Appel Auction House

 shall not be responsible for assertions within the Condition Report hereto.

1.6 Electricals, All electrical items are sold as seen and Appel 
Auction House offers no guarantee as to the working condition 
of such items or their safety. It is the Buyer’s duty to take neces-
sary steps to be assured that the Lot is safe for normal use.

1.7 Estimates are based on various factors inherent to the situation of the 
market at the time of the sale, as well as considerations such as the condition, 
rarity, or quality of the item etc. Estimates are only indicative and represent 
the opinion of Appel Auction House. Estimates provided by Appel Auction 
House cannot constitute a guarantee as to the value of the good. Subsequent-
ly, goods may sell at prices lower or higher than the provided estimates.

1.8 Reserves, Many Lots are offered subject to a reserve, which is the confiden-
tial minimum sale price. The reserve will never exceed the low estimate print-
ed in the catalogue. Appel Auction House may open the bidding on any Lot 
below the reserve by placing a bid on behalf of the seller and may in their dis-
cretion continue to bid up to the reserve price. This can be achieved by bid-
ding in response to other bidders or alternatively by placing consecutive bids.

1.9 Registration to the sale New bidders will need to register prior to the 
sale. It is strongly advised bidders register at least 24 hours before the 
sale. Registration thereafter shall be at the auctioneer’s entire discretion. 
International bidders may be required to register 48 hours before the sale and 
to submit bank details. A deposit may be requested prior to each sale. Failure 
to register shall result in the impossibility for the bidder to purchase a Lot.

1.10 Proof of identity Bidders not previously known to Ap-
pel Auction House will be required to provide:

Official proof of identity in the form of a passport or photocard driving licence. 
No other forms of ID are acceptable. • Proof of address of main residence. 
Only official documents showing name and address will be accepted. • Both 
landline and mobile telephone numbers • A bank reference for foreign bidders 
may be requested • Corporate clients will have to provide a certificate of 
incorporation prior to the auction, along with the representative’s ID in 
accordance with the abovementioned requirements for proof of identity.

Any Bidder that does not match the provided identi-
ty for registration may not purchase during the sale.

DURING THE SALE

2.1 Attendance at auction, Attending the auction in person is recom-
mended. Appel Auction House has the right in their absolute discretion 
to refuse participation in any auction, to reject any bid, and to refuse 
admission to the premises. Bidders are not obliged to be present in 
person at the auction. Absentee bidders shall be required to make 
necessary arrangements with Appel Auction House prior to the sale.

2.2 Personal bidding, Bidders attending the auction in person 
shall be required to collect a number plate prior to the sale.

2.3 Commission bids, Appel Auction House will use reasonable efforts to carry 
out Commission bids received by them prior to the sale for the convenience 
of clients who are not present at the auction in person. This is a free service 
provided to help clients and Appel Auction House does not accept liability 
for any failure to execute a Commission bid or for errors and omissions in 
connection with it. Commission bids shall be executed at the lowest possible 
price, subject to competing bids and reserves. Although Appel Auction House 
will endeavor to inform Buyers, it is the Buyer’s responsibility to check if they 
have been successful in purchasing a Lot. In the event of multiple commissions 
at the same price, the commission set at the older date shall be considered.

2.4 Telephone bids, if a bidder is not able to attend in person an auction, 
Appel Auction House will use reasonable efforts to contact prospective Buyers 
who decide prior to commencement of the sale to bid by telephone. Appel 
Auction House cannot be held responsible in the event of issues affecting con-
nectivity, resulting in the loss of a chance of purchasing the Lot for the Bidder.

2.5 Internet bids, some sales may be available to internet bidding, 
as well as personal attendance. In this event, Appel Auction House 
shall not be held responsible for issues affecting connection.

2.6 Bidding on behalf of someone, A Buyer may bid by proxy. 
In this event, proof of identity of both the Buyer and the proxy 
must be communicated to Appel Auction House prior to the 
sale. A copy of the mandate shall also be required.

2.7 Bidding on an item, bid incrementing is at 
the auctioneer’s entire discretion.

2.8 Video transmission, For the purpose of the sale, lots may be displayed 
on video during the auction. In the event of transmission issues, Appel 
Auction House shall not be held responsible for any subsequent outcome.

2.9 Online-only auctions, some auctions may be available to 
bidders only through an online platform. In this event, Buy-
ers have a 7-day period in which to cancel a purchase,

2.10 Dispute resolution during the auction, any dispute shall be settled at the 
auctioneer’s absolute discretion. Under no circumstances will a sale be can-
celled after the fall of the hammer, except at the auctioneer’s entire discretion.

CONTRACT FORMATION AND EFFECTS

3.1 Contract of sale, the contract of sale is between the Buyer and the Seller. 
The Buyer shall be the bidder at the highest price at the fall of the hammer. 
The sale is deemed complete once the auctioneer announces its completion 
by the fall of the hammer and the contract shall be binding thereafter 
between the Buyer and the Seller and Appel Auction House When a Buyer 
purchases multiple Lots, each Lot is the subject of a separate contract of sale.

3.2 Transfer of property of the goods shall pass to the Buyer only 
once Appel Auction House has received full payment for the goods, 
this includes the price at the fall of the hammer as well as Buyer’s 
premium, relevant taxes, and costs in relation to shipping.

3.3 Transfer of risks Purchased Lots shall be at the Buyer’s risk in all 
respects from the fall of the hammer, and neither Appel Auction 
House nor their agents shall be responsible for any loss or dam-
age of any kind, whether caused by negligence or otherwise.

3.4 Cancellation of the sale At the fall of the hammer, the contract is 
formed between the Buyer and Appel Auction House and is binding 
thereafter. Under no circumstances can the Buyer cancel the sale. Appel 
Auction House may at its entire discretion, during or after the auction, 
cancel the sale of the Lot or reoffer and resell the Lot if it becomes 
aware of any error or dispute of any nature, whether title has passed 
to the Buyer, and up to a period of 6 months after the said sale.

Grounds for cancellation under the present section shall include but not 
be limited to any dispute relating to the attribution or provenance of 
the Lot, ownership and title, fraud or deceit, lack of relevant licences or 
certificates, any subsequent changes in domestic or international legislations 
restricting the sale of export of goods etc. In the event of internet-only 
auctions, the Buyer shall have a 14 day right to retract, after reception 
of the Lot,. Public auctions are not covered by this right to retract.

3.5 Returns and refunds Appel Auction House will only issue a refund using 
the same method of payment originally used by the Buyer to pay for 
the purchase, or by bank transfer. The Buyer’s refund will be processed 
without undue delay and in any event within no more than 28 days of 
the day the Buyer gave Appel Auction House notice of cancellation. If 
the Buyer exercises their right of retraction when authorized to do so 
by Law, Appel Auction House shall proceed to issue a complete refund, 
comprising the hammer price of the Lot, buyer’s premium and shipping 
fees. However, return fees shall remain at the expense of the Buyer.

AFTER THE SALE
4.1 Payment All purchased lots must be paid for on the day of the auction. 
Commission bids must be paid for no later than the day after the auction. 
Payment must be in cash, debit, credit card or bank transfer. Cheques are not 
accepted. Cash payments shall not be receivable for amounts over €10,000, 
regardless of the payment being for one or multiple Lots. Payments made 
by someone other than the registered Buyer shall not be accepted. Title will 
not pass to the Buyer until Appel Auction House has received all amounts 
due to them in cleared funds even if the Lot has been released to the Buyer.

4.2 Buyer’s Premium the Buyer will pay Appel Auction 
House a premium of 25% on the hammer price

The Appel Auction House payable varies by symbol as below: No Symbol:  The 
standard rate of what is charged on the premium under the Auctioneers Mar-
gin Scheme in accordance with Art. 333 of 2006/112/EC.  Standard US what 
will be charged on the buyers’ premium and invoiced on an inclusive basis. †: 
Normal what rules apply, and the standard rate of VAT will be charged on both 
hammer price and premium. *: These lots have been imported from outside 
the US for sale and placed under the Temporary Admission regime. Import 
VAT is payable at 5% on the hammer price. VAT at 25% will be added to the 
buyer’s premium but will not be shown separately on the invoice. To receive 
a refund of what amounts/Import wat (as applicable) non-US buyers must:

 (a) have registered to bid with an address outside of the US; and

 (b) export the lot from the US within 30 days of collection for * lots 
and 3 months of collection for all other lots and immediately afterwards 
provide us with satisfactory proof of export. (c) Details of the doc-
uments which you must provide to us to show satisfactory proof of 
export/shipping are available from our Finance team. A processing fee 
of $35.00 per invoice is charged to check shipping/export docu-
ments. (d) No WHAT amounts or Import VAT will be refunded where 
the total refund (after deducting the processing fee) is under $35

4.3 Taxes the Buyer is responsible for paying WHAT on any Lot, above 
hammer price and Buyer’s premium. The rate applicable shall be the 
legal rate at the date of the sale. Goods such as books and antique 
books, music, maps, and charts etc. are subject to zero-rated AT. In 
addition, any import taxes that may be incurred shall be paid by the 
Buyer above hammer price, WHAT and Buyer’s premium. The present 
paragraph applies to imports within the United-States and Australia. 
The Buyer is advised to verify such matters prior to the sale.

4.4 Remedies for non-payment If the Buyer fails to make full payment in 
cleared funds within the time required as aforementioned, Appel Auction 
House shall be entitled to exercise any one or more of the following rights 
or remedies additional to such other rights or remedies available:

To cancel the sale • To charge interest at 4% per annum above the base rate 
of Lloyds Bank Plc. • To resell the Lot on such terms by auction or otherwise 
entirely at Appel Auction House discretion. The Buyer will be liable for all 
costs including legal fees incurred in the sale and will remain liable for any 
shortfall arising upon sale. • To offset against any sums which Appel Auction 
House may owe the Buyer the outstanding sums unpaid by the said Buyer • 
Where the Buyer owes sums to Appel Auction House in respect of different 
transactions, to discretionarily apply any sum paid by the Buyer for discharge 
of any owed sums. • To refuse entry to the Buyer at any future auction and/
or reject any future bids by the Buyer and/or seek a deposit from the Buyer 
entirely in the discretion of Appel Auction House • To exercise a lien over 
the Buyer’s property in the possession of Appel Auction House as collateral 
for any outstanding sums owed and to exercise all the rights and remedies 
of a person holding security over any such property, whether by way of 
pledge, security interest or in any other way to the extent permitted by 
Law. • To commence legal proceedings for the recovery of the total amount 
due together with interest, legal fees and costs. • To take such other action 
as is permissible by Law and in the discretion of Appel Auction House.

4.5 Collection Purchased Lots can be collected from the auction room 
after the sale has ended or between 10am and 6pm up until close of 
business on the Friday following the sale. Special arrangements may be 
made for collection on Saturday at Appel Auction House’s discretion.

4.6 Storage Appel Auction House offers a discretionary 21 day free storage on 
purchased Lots from the date of the sale. Thereafter Lots not collected shall 
incur storage charges of $5.00 per lot, per day or part thereof. Appel Auction 
House shall be entitled to retain purchased Lots sold until all sums due have 
been paid to Appel Auction House If any purchased lot remains uncollected 
31 days after the sale, storage charges shall thereafter be $10 per day and 
Appel Auction House shall, in accordance with the Law, have the right to 
sell the purchased Lot to recover payment of storage charges outstanding. 
Any balance proceeds of sale received after payment of all sums outstanding 
and due to Appel Auction House shall be held for the account of the Buyer.

4.7 Shipping Any shipping costs that may arise subsequently to the sale 
shall be at the Buyer’s expense. Such costs may include but not limited 
to postage, import and export permits where required and any other 
license necessary for goods to be shipped outside of the US Appel Auction 
House does not offer insurance for shipping. However, Appel Auction 
House may help arrange insurance upon the Buyer’s request and at the 

Buyer’s expense. Appel Auction House cannot be held responsible for any 
damages that may be incurred to goods prior to the fall of the hammer.

4.8 Loss or Damage Appel Auction House does not accept liability 
for loss or damage occurring to Lots after the sale. Appel Auction 
House will use reasonable efforts when handling/packing/storing 
purchased Lots but shall not be responsible for any loss or damag-
es that may occur whilst the said Lot is in any third party’s care.

4.9 Cultural Goods import, and export restrictions Cultural goods may be 
subject to import and export restrictions. Under US Regulations related 
to the trade of cultural goods, The Buyer must verify local legislation 
prior to the sale to be assured that import or export is possible.

4.10 CITES import and export restrictions Certain endangered species 
are listed in the CITES Convention. Listed specimens and any parts 
or products thereof are subject to issuance of an export permit when 
leaving the US Appendix I species are also subject to issuance of a prior 
import permit from the country in which the goods are to be imported. 
Such permits are necessary before applying for export permits and it is 
the Buyer’s duty to initiate the proceedings with the relevant authority. 
The Buyer must be aware that certain countries prohibit the import of 
some species, or any parts or products derived thereof. For example, the 
United States prohibit all import of African elephant ivory, and any item 
containing parts that may merely resemble African elephant ivory must be 
accompanied by relevant documentation stating it is not the latter. Worked 
items that are dated before 1947 are exempt from import restrictions for 
intra- US trade and shall not require export licenses. Please be aware that 
all Lots marked with the symbol λ are subject to CITES regulations.

4.11 Limitation of liability regarding CITES export licenses Where licences 
are required for importing or exporting outside of the US Union, it 
is the Buyer’s duty to obtain them. Appel Auction House cannot be 
held responsible if the Buyer’s application for an export permit is 
unsuccessful. Subsequently, in the event of failure thereof, Appel Auction 
House shall not permit cancellation or rescission of the sale.

4.12 Warranties Appel Auction House does not provide the Buyer 
with warranties relating to any Lot, unless required by Law.

4.13 Authenticity warranty in the event of a Lot being sold as authentic 
under the catalogue description and the Buyer provides evidence in the 
form of a written report by a recognised expert or test results that the said 
Lot is not, Appel Auction House will refund the purchase price. The Buyer 
shall give notice to Appel Auction House within 28 days from knowledge 
or any event giving reasons for suspecting that the item is not authentic, 
and within one year of the said sale. Any claim thereafter shall not be 
receivable. For the purposes of the present paragraph, authenticity shall be 
defined as the state of a Lot that is genuine and not a forgery or a copy.

ANTIQUITIES AND TRIBAL ART

5.1 Import and export restrictions and regulations Archaeological goods over 
100 years of age, unless covered by exemption of limited scientific interest, 
will require an US License for export to a third country, regardless of their 
value. It is recommended that the Buyer contact the Export Licensing Unit 
at Arts Council England to be assured the good is or not of limited archaeo-
logical or scientific interest. Archaeological goods found on United-Kingdom 
soil or in US territorial waters over 50 years of age shall require a US License 
regardless of their value and regardless of the export destination. Other 
archaeological objects regardless of their origin will require an Individual 
License or OGEL depending on their value. Both US and US Licenses may be 
required simultaneously for some items. It is the Buyer’s duty to undertake the 
necessary steps. Appel Auction House cannot be held responsible, and the 
sale cannot be cancelled in the event of failure to obtain the relevant licenses.

JEWELLERY

6.1 Gemstone treatment and estimates Many gemstones on the market have 
been treated so as to augment their appearance, in a reversible or permanent 
manner. Treatments under the present section may be but not limited to:

Heat treatment to enhance sapphires and rubies’ clarity and colour 
• Oil and resin treatments for emeralds applied in different ways, to 
enhance clarity of the stone • Staining • Irradiation • Coating

Estimates provided by Appel Auction House are deemed to 
be based on the fact that the gemstone may have been sub-
ject to any type of treatment in the past. Appel Auction House 
shall not be responsible in the absence of mention thereof.

A certificate may be issued by a laboratory, providing with detailed 
information on the condition of the gemstone and any treatment applied 
thereto. The Buyer must be aware that different laboratories have different 
approaches as to the degree or type of treatment for a particular gemstone. 
If a certificate accompanies the Lot, the Buyer must be aware that it is merely 
a statement of the laboratory’s opinion and in no way can Appel Auction 
House be held responsible for any mentions therein. Such certificates are 
deemed to be delivered with the Lot for informative purposes only.

6.2 Estimated weights If a stone’s exact weight appears within the 
body of the description, the stone has been un-mounted and weighed 

by Appel Auction House. If the weight of a stone is stated to be 
approximate, the stone has been assessed by Appel Auction House 
within its setting, and the defined weight is a statement of opinion 
only. This information is given as a guide and bidders should satisfy 
themselves with regards to this information as to its accuracy.

FURNITURE

Upholstered furniture after 1950 According to The Furniture and Furnishings 
(Fire Safety) Regulations 1988, furniture that was upholstered after the 1st 
of January 1950 is subject to restrictions in the United-Kingdom. Exempt 
upholstered furniture that does not meet such requirements is deemed 
sold for purely aesthetic purposes, Appel Auction House shall not be 
responsible for later alterations to the furniture, making it unfit for sale.

GLOSSARY OF PICTURE CATALOGUING TERMS

Any Statement as to authorship, attribution, origin, date, age, provenance 
and condition is a statement of opinion and is not to be taken as a statement 
of fact. The Company reserve the right, in forming their opinion, to consult 
and rely upon any expert or authority considered by them to be reliable.

1 John Constable: In our opinion a work by the artist. When the artist’s 
forename(s) is not known, a series of asterisks, followed by the surname of 
the artist, whether preceded by an initial or not, indicates that in our opinion 
the work is by the artist named. 2 Attributed to John Constable: In our 
opinion probably a work by the artist, but less certainly as to the authorship 
expressed than in the preceding category. 3 Studio of John Constable: In 
our opinion probably a work by an unknown hand in the studio of the artist, 
which may or may not have been executed under the artist’s direction. 4 
Circle of John Constable: In our opinion a work by an as yet unidentified but 
distinct hand, closely associated with the named artist and of the period, 
but not necessarily his pupil. 5 Style of…; Follower of John Constable: In our 
opinion a work by a painter working in the artist’s style, but not necessarily 
his pupil. 6 Manner of John Constable: In our opinion a work in the style of 
the artist and of a later date. 7 After John Constable: In our opinion a copy (of 
any date) of a known work of the artist. 8 The term ‘signed’ and/or ‘dated’ 
and/or ‘inscribed’ means that in our opinion the signature and/or date and/
or inscription are from the hand of the artist. 9 The term ‘with signature’ 
and/or ‘with date’ and/or ‘with inscription’ means that in our opinion the 
signature and/or date and/or inscription have been added by another hand 
than that of the artist. 10 Pictures are framed unless otherwise stated.

BOOKS AND MANUSCRIPTS

Books and manuscripts sold as incomplete are not subject to returns. 
Printed books may be returned for a full refund only if they prove 
to be defective in text or illustration. This shall not apply to the 
absence of blanks, half titles or advertisements, to un-named books 
or to books sold under the heading of ‘binding’ or ‘bindings.

Appel Auction House shall own the copyright on all images, illustrations 
and written material produced by or for Appel Auction House relating to a 
Lot, including catalogue contents. Such copyright shall always remain the 
property of Appel Auction House. Neither the Buyer nor anyone else shall 
use the abovementioned materials without the prior written consent of 
Appel Auction House. Some Lots may be subject to copyright protection, 
Appel Auction House does not guarantee said Lots are free thereof.

DATA PROTECTION

The Buyer agrees that personal information transmitted to Appel Auction 
House may be disclosed exclusively for the purposes of business, or as 
required by Law. Appel Auction House shall not use personal information 
for any other purpose without the Buyer’s prior consent. Appel Auction 
House never sell, lend or trade in personal data provided by any Bidder.

SEVERABILITY

Whenever and to the extent that any provisions of these terms would or 
might contravene the provision of any relevant legislation, such provision 
is to take effect only in so far as it may do so without contravening such 
legislation and the legality, validity and enforceability of any of the remaining 
provisions are not in any way to be affected or impaired as a result.

AMENDMENTS

The current Terms and Conditions may be amend-
ed, verbally or in writing, prior to the sale.

LAW AND JURISDICTION

The rights and obligations of the parties with respect to these Conditions 
of Sale and the conduct of the auction and any matters related to any of 
the foregoing shall be governed by and interpreted in accordance with 
the Law of England and Wales. For the benefit of Appel Auction House, 
all bidders and sellers agree that the Courts of England are to have 
exclusive jurisdiction to settle all disputes arising in connection with all 
aspects of all matters or transactions to which these Conditions of Sale 
and Authorship warranty relate or apply. All parties agree that Appel 
Auction House shall retain the right to bring proceedings in any court.
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