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Dear Friends,
Once again, we at Genazym are 
excited to present you with our new 
catalogue for the upcoming summer 
2021 auction.
Keeping with the Genazym tradition, 
we put together a fascinating collection 
of meticulously chosen items for this 
auction. 
We feel humbled and proud to have 
the privilege of bringing to the public 
these exquisite items, each one  with its 
unique historic story attesting to our 
nation's mesirus nefesh for ruchnius 
and learning Torah .

With over 250 items covering a wide 
range of rare sefarim and manuscripts.
We are sure you will find something 
that will inspire and connect you to 
our glorious history and heritage, you 
are a part of.
This aucting provides you with the 
opportunity to bequeath these precious 
gems for yourselves, your family and 
future generations.
For further information and expanded 
item descriptions, we encourage you 
to visit our site www.genazym.com.

Genazym's professional team, would 
love to hear from you. We will be happy 
to answer your questions and inquiries. 
Please contact us for any assistance.
Based on feedback from prior Auctions 
and due to high volume and interest 
on the day of the Auction, we kindly 
urge you to register early to assure your 
attendance in the upcoming Public 
Auction which will be held, Iy”H, 
Wednesday July 28th 2021.

Genazym Team
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מסכת.חגיגה.אמשטרדם.תק"ד.]1744[.עותק.מיוחס.......17
משניות.זרעים.)עם.רמב"ם.ור"ש(:.קושטא.]1588[............13
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יבין.שמועה:.ויניציאה.שצ"ט.]1539[................................................19
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ברית.מלח:.אמשטרדם.תע"ח.]1718[............................................40
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מבחר.הפנינים:.שונצינו.רמ"ד.]1484[.........................................240

ספרי מוסר
אגרת.דופי.הזמן:.ויניציאה.שנ"ח.]1598[...................................199
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אלון.בכות:.טשרנוביץ.תרמ"ד.]1884[.........................................105
בית.אהרן:.בראדי.תרל"ה.]1875[....................................................169
בית.ישראל.)זידיטשוב(:.למברג.תקצ"ד.]1834[................107
גאולת.ישראל:.אוסטראה.תקפ"א.]1821[...............................151
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שולחן.ערוך.הרב.-.הלכות.שבת:.קאפוסט.]1816[...........172

סלאוויטה וזיטומיר- דפוס שפירא
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סליחות:.סלאוויטה.תקפ"ז.]1827[................................................139
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סיבוב.רבי.פתחיה:.פראג.שנ"ה.]1595[......................................247
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הערבי......................................................................................................................26
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מעשה.עלילת.הדם.במיץ.בשנת.ת"ל.]1670[...........................37
משפט.לשון.הקודש.למדקדק.ר'.זלמן.הענא......................147
סדר.הושענא.רבה.-.איטליה.............................................................205
סדר.מעמדות.מצוייר.-.איטליה......................................................204
סידור.'תכלאל.-.כתב.יד:.תימן.תרכ"ג.]1863[......................144
עץ.חיים.למהרח"ו:.אשכנז.שנות.הת"ק......................................84
פנקס.חברא.קדישא.דק"ק.טעמשוואר.......................................56
פנקס.חידושי.תורה.מגדולי.אשכנז..מנהיים.המאה.ה-18.......10
בקשות.ופיוטים.מספריית.האדמו"ר.בעל.'אמרי.אמת'.165
תפילה.לריבוי.חולי.מהמקובל.בעל.'זרע.שמשון'................84

דפים בודדים
כרוז.מרן.הבית.יוסף:.מנטובה.שי"ט.]1559[..........................249
לוח.קיר.אומנותי.לא.ידוע..בוקרשט.תר"ח.]1848[..........252
שאלו.שלום.ירושלים:.ירושלים.תרכ"ב.]1862[....................212

493 אמונות.ודעות.לרס"ג:.קושטא.שכ"ב.]1562[............23.
499 בית.אלהים.להמבי"ט:.ויניציאה.של"ו.]1576[........198.
373 דברי.שלום:.ירושלים.תר"ג.]1843[...................................90.
218 זהר.הרקיע.להתשב"ץ:.קושטא.רע"ה.]1515[...........28.
442 זמירות.ישראל.)נג'ארה(.ויניציאה.שנ"ט.]1599[...140.
63 חכמת.שלמה.)מהרש"ל(.קראקא.שמ"ב.]1582[...32.
159 לבוש.יורה.דעה:.קראקא.שנ"ד.]1594[...........................33.
374 לשם.שבו.ואחלמה:.ירושלים.תרפ"ד.]1924[.............91.

253 מהרי"ל:.סביוניטה.שט"ז.]1555[.........................................30.
317 מחנה.אפרים:.קושטא.תצ"ח.]1738[................................34.
41 מסכת.מגילה:.ויניציאה.רפ"א.]1521[.............................14.
413 סידור.השל"ה:.אמשטרדם.תע"ז.]1717[...................137.
48 ספר.הישר.לר"ת:.וינה.תקע"א.]1811[.........................116.
240 פסקי.חלה.להרשב"א:.קושטא.רע"ה.]1515[............27.
332 רזיאל.המלאך:.אמשטרדם.תס"א.]1701[....................81.
3 רמב"ן.על.התורה:.פיזרו.רע"ד.]1514[.................................6.

338 רקאנטי:.ויניציאה.רפ"ג.]1523[..........................................102.

320 שאגת.אריה:.פרנקפורט.דאודר.תקט"ז.]1756[.....35.

219 שאילתות.דרב.אחאי.גאון:.ויניציאה.ש"ו.]1546[....21.

258 שו"ת.הגאונים.שערי.צדק:.שאלוניקי.]1792[............22.

276 שו"ת.מהר"ם.מינץ:.קראקא.שע"ז.]1617[...................31.

352 שער.היחודים:.קוריץ.תקמ"ג.]1783[.............................242.

261 תשובות.שאלות.ואגרות.הרמב"ם:.קושטא.]1514[.....25.
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ספרי יסוד
רשימת.סטפנסקי.-.ספר.יסוד
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2.
Pocket Tanach. 
Venice, 1615

תנ"ך קטן בפורמט כיס. 
ויניציאה, שע"ה

1.

 תנ"ך מיניאטורי.
לידה, ש"ע

Miniature Tanach. 
Leiden, 1610

Complete 17th century miniature Tanach 
in good condition. Printed in Leiden, 
Holland.
Each section boasts a separate title page, 
for a total of 4 title pages.
Leiden, 1610. 264:227:287:238 sides. 
Page size: 10.5cm. Gilded edges. Good 
condition. Antique leather binding with 
remnants of clasps.

תנ"ך.מיניאטורי.שלם.ומושלם..נדפס.בעיר.לידה.
)ליידן(.שבהולנד.בראשית.המאה.השבע־עשרה.

נוספים. שערים. ניקוד.. ללא. אחד. בטור. נדפס.

וכתובים.. אחרונים. נביאים. ראשונים,. לנביאים.
סך.הכול.4.שערים.

לידה ש"ע ]1610[..264:.227:.287:.238.עמודים..

10.5.ס"מ..חיתוך.דפים.מוזהב.עם.הטבעות.על.

גבי.החיתוך..מצב.טוב,.כריכת.עור.עתיקה.עם.
שאריות.אבזמים.

Actual 
size!

Torah, Neviim and Kesuvim. Printed 
in Sabbioneta font at the behest of 
the Venetian nobleman and printer 
Bragadini.
Venice, 1615. Small-size format 
measuring only 12cm. 143:107: 218: 
[219] – 337, [3] leaves.
Each section boasts a separate title 
page, for a total of 4 title pages.
Gilded edges with artistic engravings 

on edges. Leather binding. Good 
condition. No copy in the Jerusalem 
National Library.

תורה,.נביאים.וכתובים."נדפסו.באותיות.סביוניטה".
במצוות.השר.בראגדיני.

]1615[..פורמט.קטן:.12.ס"מ.. ויניציאה שע"ה 

קמ"ג:.ק"ז:.רי"ח:.]רי"ט[-.של"ז,.]3[.דף..התאריך.
בקולופון.בסוף.חלק.כתובים:.שע"ו.

לכל.חלק.שער.נפרד,.סך.הכול.4.שערים.
חיתוך.דפים.מוזהב.-.עם.הטבעות.אומנותיות.
נהדרות.על.גבי.החיתוך..כריכת.עור..מצב.טוב..

נדיר..אינו בספרייה הלאומית בירושלים.

 2  Opening bid $2,500 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה



 4  Opening bid $1,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה  3  Opening bid $1,500 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה

4.

Torah, Nevi'im and Kesuvim. Precisely 
edited and proofread based on ancient 
manuscripts, with Italian translation of 
select words.
Vol. 1 has 3 title pages. Vol. 2-4 have 
2 title pages. The first title page is 
illustrated with pillars and architectural 
designs, the others have magnificent 
bronze engravings portraying scenes 
and figures from Tanach by the famed 
Italian artist Francesco Griselini.
Two first title pages are printed in red 
ink with the printer's emblem on verso.
1. Torah [499]. [1], 21, [3], 148 leaves, 
[1] chart. Initial title page illustrated 
with 11 drawings of Akeidas Yitzchak.

Commentary on Targum Yonasan, Targum 
Yerushalmi, and Targum Sheini on Megillas 
Esther by Rabbi Dovid of Sherbeshin.
The Targum Yonasan and Yerushalmi 
contain many difficult words and 
perplexing remarks requiring scholarly 
proficiency in order to understand 
them. This work offers a comprehensive 
commentary of the above translations and 
was reprinted in numerous editions. The 
present first edition is particularly rare.
Prague, 1609. First Edition. 59 leaves. 
Page size: 17.5cm. Ancient owners’ 
signatures belonging to the May and 
Halperin families.
Title page lightly reinforced. Good 
condition. Leather binding.

פירוש.על.תרגום.יונתן.ותרגום.ירושלמי.על.התורה.

ופירוש.על.תרגום.שני.על.מגילת.אסתר.מאת.
רבי.דוד.משברשין.

בדברי.התרגום.יונתן.והירושלמי.יש.מילים.קשות.

במדרשי. בקיאות. שבלי. סתומים,. דברים. וגם.

חז"ל.קשה.להבינם..ספר.זה.כולל.ביאור.מקיף.

לכמה. בהמשך. זכה. והוא. הנ"ל. התרגומים. על.
מהדורות..הוצאה ראשונה זו היא נדירה.

פראג שס"ט ]1609[. דפוס ראשון. נט.דף..17.5.

משפחת. מבני. עתיקות. בעלים. חתימות. ס"מ..
מייא.והיילפרון.

חיזוקי.נייר.קלים.בשולי.השער..מצב.טוב,.כריכת.
עור.

 פירוש על תרגום יונתן וירושלמי.
פראג, שס"ט. דפוס ראשון

Commentary on Targum Yonasan & Yerushalmi. 
First Edition. Prague, 1609

Tanach. Venice,
1739-1741.
Rare. Complete set. 

3.

2. Early Prophets [499]. 108 leaves, [1] 
chart. Depiction of Yehoshua, Shmuel, 
and Dovid.
3. Later Prophets [500]. [109], 223 
leaves, 1 chart. Depiction of Yeshayahu, 
Yirmiyahu, and Yechezkel.
4. Scriptures [501]. [224], 348 leaves, 
1 chart. Illustration of Dovid kneeling 
before Hashem in front of a Sefer 
Tehillim.
Rabbi Simcha Calimani’s rules 
of Hebrew grammar (sefer Klalei 
HaDikduk) are printed in the beginning 
of the Tanach, and an 80-year Jewish 
calendar appears at its end. Rabbi 
Simcha Calimani was a prominent 

Rav in Venice who was charged with 
editing and proofreading this edition 
of Tanach.
Venice, 1739-1741. Page size: 27cm. 
Good condition. Rare to find this Tanach 
complete and so well preserved. The 
Jerusalem National Library does not 
possess a complete set of this edition.

תורה,.נביאים.וכתובים.מוגה.ומדויק.על.ידי.ספרים.
ישנים.וכתבי.יד,.עם.פירושי.מילים.באיטלקית.

בראש.כל.חלק.שני.שערים.ובראש.חלק.א'.שלושה.
שערים..שער.אחד.ארכיטקטוני.ושער.שני.מצויר 
כולו עם פיתוחי נחושת.נהדרים.מדמויות.וסיפורי.

.Francesco Griselini.התנ"ך,.מעשה.ידי

שני.השערים.הראשונים.עם.דיו.אדום,.כולל.דגל.
המדפיס.מעבר.לשער.

1. תורה ]תצ"ט[..]1[,.כא,.]3[,.קמח.דף,.]1[.דף.לוח..
קדם.שער.מצויר.עם.11.ציורים.של.עקדת.יצחק.

2. נביאים ראשונים ]תצ"ט[. קח.דף,.]1[.דף.לוח..
ציור.של.יהושע,.שמואל.ודוד.

3. נביאים אחרונים ]ת"ק[..]קט[-רכג.דף,.1.דף.
לוח..ציור.של.ישעיהו,.ירמיהו.ויחזקאל.

4. כתובים ]תק"א[..]רכד[-שמח.דף,.1.דף.לוח..

ציור.של.דוד.כורע.לפני.ה'.ולפניו.ספר.תהילים.
בראש.התנ"ך.נדפס.ספר.'כללי.הדקדוק'.לרבי.
שמחה.קאלימאני,.מרבני.ויניציאה.וממגיהי.הספר,.

ובסופו.'לוח.לשמונים.שנה'.
ויניציאה תצ"ט –תק"א ]1741-1739[.גודל:.27.
אין  נדיר מאוד.  כזו  בשלמות  טוב.. ס"מ..מצב.

בספרייה הלאומית בירושלים עותק שלם.
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4 volumes 
with artistic 
illustrations 

on title pages!

 עותק נהדר
 עם שערים
מצוירים

תנ"ך ויניציאה
תצ"ט - תק"א



 5  Opening bid $30,000 מחיר.התחלתי | Estimate Price $40,000-$60,000 הערכה

Haftorahs for the entire year 
according to the Yemenite Jewish 
custom. This book was inscribed 
on parchment during the late 
14th century (1350-1400).
The custom of Yemenite Jews 
is to read one verse in Hebrew 
followed by the verse’s translation 
in Aramaic (Targum). 
The manuscript is written with 

this layout. Each verse is written in Hebrew 
and is followed with the verse in Aramaic 
translation.   
This manuscript contains all haftaros 
for weekly Parshiyos including the Arba 
Parshiyos, Rosh Chodesh, and Yamim Tovim. 
The first leaf of the manuscript begins at 
Parshas Chayei Sarah and concludes with 
the haftarah recited at Shacharis on Yom 
Kippur — excluding the Haftaros for Sukkot 

and Chanukah.
[187] leaves; 2 columns per page. Page 
size: 28x19cm. Thick parchment with line 
etching. Square Yemenite script with upper 
punctuation.  
Used condition, dark first page. Ten pages 
with damage to parchment and several tears 

הפטרות.לכל.השנה.כמנהג.בני.תימן..פסוק.עברי.פסוק.

תרגום.ארמי,.כתוב.בכתב.יד.על.קלף.משנות.המאה.
ה־14.המאוחרות.)ק"י-ק"ס(.

מנהג.קהילות.בני.תימן.לקרוא.את.ההפטרה.בבית.הכנסת.

בציבור.פסוק.בלשון.הקודש.ופסוק.בארמית.-.וכך.נכתב.
כתב.יד.זה,.מקור.ותרגום.ארמי,.פסוק.אחר.פסוק..

כולל:.הפטרות.כל.השנה.כולל.ד'.פרשיות,.ראש.חודש.

וחלק.מהפטרות.המועדים,.פסוק.בלשון.הקודש.ופסוק.
בארמית..

187.דף..נכתב.בשני.טורים.בעמוד..19*28.ס"מ..כתב.תימני.
מרובע,.עם.ניקוד.עליון..קלף.עבה,.עם.שרטוטי.השורות.

כתב.היד.מתחיל.באמצע.הפטרת.חיי.שרה.ומסתיים.

חג. הפטרות. )ללא. כיפור. יום. של. שחרית. בהפטרת.

הסוכות.וחנוכה(..מצב.משומש,.דף.ראשון.כהה..בעשרה.

דפים,.בעיקר.אחרונים,.שברים.בקלף.ובחלקם.קרעים.
עם.חיסרון..בדף.]167[.חסר.כל.הטור.השמאלי.

)מצורפת.חוות.דעת.על.כל.האמור.מאת.פרופ'.בנימין.

ריצ'לר,.מנהל.לשעבר.של.מחלקת.כתבי.היד.בספרייה.
הלאומית.בירושלים.(

 Book of 
Haftorahs 

on 
Parchment. 

Yemen, 
14th Century

 ספר הפטרות נדיר
 על קלף.

תימן, המאה ה-14!

5.
MANUSCRIPT

MEDIEVAL 

with missing text —mostly at the end. Page 
167 missing left column.
(Genazym thanks Professor Benjamin 
Richler, former director of the Jerusalem 
National Library Manuscript Department for 
his assistance. (See report on genazym.com.)

♦ Provenance: collection of David Suliman 
Sasoon



 

 תהילים מיניאטורי. פאריז, שכ"ה.
עותק נאה בכריכת קלף

Miniature Tehillim. Paris, 1565. 
Attractive copy with original 
parchment binding.

Book of Psalms with punctuation in a small format measuring 
only 10 cm.
Printed separately as a Book 
of Psalms, and not as part of 
the Tanach.
Paris, 1565. Roberto Stefanos 
Edition. [159] pages. Back 
pages feature index of chapters. 
High-quality printing. Good 
condition. 

ספר.תהילים.מנוקד.בפורמט.קטן:.
10.ס"מ.בלבד.

נדפס כספר נפרד ולא כחלק מהתנ"ך. 
פאריז שכ"ה ]1565[,.דפוס.רוברטו.
סטפנוס..]159[.דף..בדפים.האחרונים.
מפתחות.הפרקים..הדפסה.איכותית,.
מצב.טוב..כרוך.בכריכת.קלף.עתיקה.
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פירוש.על.חמישה.חומשי.תורה.מאת.רבינו.משה.
בן.נחמן,.מגדולי.רבותינו.הראשונים..

פירוש.רבינו.הרמב"ן.על.התורה.הוא.מהפירושים.
היסודיים.ביותר.על.התורה,."והלומד רש"י בחומש 
בלא רמב"ן כלומד גמרא עם רש"י בלא תוספות" 
מוואלוז'ין(.. חיים. רבי. רבו. בשם. סלנט. )הגרי"ז.
"הוא  החתם.סופר.כתב.על.פירוש.הרמב"ן.כי.
סופר. חתם. )שו"ת. ושורש הדת". יסוד אמונה 
ח"ו.סי'.סא(.ובצוואתו.ביקש.מבניו.שילמדו.עם.

בניהם.פירוש.הרמב"ן.
בפירושו.שילב.הרמב"ן.את.עיקרי.ויסודות.הדת,.
וכן.דברים.על.פי.חוכמת.האמת,.וטמן.בו.סודות.
רבים.ועמוקים.)ראה.הקדמת.מהרח"ו.ל'עץ.חיים'.

בשם.האר"י(.
בדפים.הראשונים.עיטורים.מרשימים.ומפוארים,.
מסגרות.שער.מרהיבות.עשויות.ביד.אומן..הכותרת.
'סדר.בראשית'.בראש.הספר.אף.היא.מעוטרת.
בעיטורים.אומנותיים..מסגרות.אלו.הוזמנו.במיוחד.
על.ידי.המדפיס.שונצינו.אצל.האומן.הנודע.פלורין.

פאפאסורי.
בני.שונצינו.. ידי. על. נדפס.  ]1514[ רע"ד  פיזרו 
]176[.דף..27.ס"מ..המסגרת.בדף.3.קצוצה.מעט.

בראשה..מצב.טוב,.כריכה.חדשה.
נדיר.מאוד.למצוא.ספר.שימושי.כפירוש.הרמב"ן.

–.בשלמות.ובמצב.כזה.
סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.3.

♦ מקור: אוסף.זגייסקי.

 רמב"ן על התורה.
פיזרו, רע"ד
עותק שלם
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The Soncino Family and the History 
of Hebrew Printing

The name Soncino is synonymous with the history of early 
Hebrew printing. The illustrious Soncino family worked 
in the Hebrew printing industry for some 70 years and 
strongly influenced the printing of Jewish foundational 
works. This family perceived Hebrew printing as a holy 

occupation. 
The Soncinos founded printing houses in all the cities 
they migrated to. Pesaro, Italy was one of the more famous 
cities where the Soncino family published works of high 
caliber. The Ramban's commentary is a clear testimony to 
the excellence of the Soncino family's work. The opening 
pages display impressive decorations and the title page 
borders are works of art. The printers commissioned a 
well-known artist by the name of Fleurine Papasuri to 

create the title page of Sefer Bereishis.

Ramban 
on the Torah.
Pesaro, 1514 
Commentary on the Chumash by 
Rabbeinu Moshe ben Nachman 
(Ramban).
“The Ramban incorporated foundational 
beliefs of Jewish faith into his commentary 
and Infused within it many deep secrets.” 
(Harav Chaim Vital, in the name of the 
Arizal in his introduction to Eitz Hadaas.) 
The Ramban's commentary on the 
Chumash is one of the most fundamental 

commentaries on the Torah. "One who 
learns Chumash and Rashi without 
Ramban is like one who learns Gemara and 
Rashi without Tosfos.” (Harav Chaim of 
Volozhin)The Chasam Sofer wrote that the 
Ramban's commentary is “The foundation 
of belief and the root of Judaism.” 
Pesaro, 1514. Soncino Family Press. 176 
leaves. Page size: 27cm. Top Border of p. 
3 cropped. Good condition. New binding.
It is extremely rare to find a widely 
used book like the Ramban al HaTorah, 
complete and in such good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #3 
♦ Provenance: The Zagaisky collection.

Ramban
Pesaro, 

1514

 6  Opening bid $8,000 מחיר.התחלתי | Estimate Price $10,000-$12,000 הערכה

Actual 
size!

 7  Opening $2,500 מחיר.התחלתי | Estimate $3,000-$5,000 הערכה



 8  Opening bid $4,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $6,000-$8,000 הערכה

19.5.ס"מ..בשולי.השער.השלמות.ברסטורציה.

בטקסט,. חיסרון. ללא. קרע. רי. בדף. אומנותית,.
מעט.נקבי.עש..כריכת.חצי.עור..נדיר.

פירוש.גדול.ומקיף.על.כל.ספר.תהילים.מאת.רבי.
יואל.אבן.שועיב.

פירושו.של.רבי.יואל.אבן.שועיב,.המשתרע.על.

פני.למעלה.מ-600.עמודים,.הוא.אחד.הפירושים.

המקיפים.והחשובים.על.ספר.תהילים,.אולם.הוא.
לא.זכה.למהדורה.נוספת.

רבי.יואל.אבן.שועיב.היה.מגדולי.בעלי.הדרוש.בדור.

גירוש.ספרד,.שימש.כרב.בארגוניה.ונבארה,.בשנת.

הגירוש.נדד.לשאלוניקי.ושימש.כרב.קהילת.בני.

ארגון.בשאלוניקי..את.חיבורו.על.תהילים.חיבר.

בטולידו.בשנת.רמ"ט.)1489(..מחיבוריו.נדפסו.גם.

'עולת.שבת'.)ויניציאה.של"ז(.ופירוש.על.איכה.בתוך.
'קול.בוכים'.לרבי.אברהם.גלאנטי.)ויניציאה.שמ"ט(.

שאלוניקי.שכ"ט.]1569[..דפוס.ראשון..324.דף..

A large, comprehensive elucidation on 
the entire sefer Tehillim by Rabbi Yoel 
ibn Shuiv.
This work of over 600 pages is one of 
the most thorough and noteworthy 
commentaries on Tehillim, and yet it 
has never been reprinted.
Rabbi Yoel ibn Shuiv, Rabbi of Aragon 
and Navarra, was one of the greatest 
commentators in the era of the Spanish 
Expulsion. Fleeing Spain, he settled in 
Salonika where he served as Rabbi of the 
Congregation of Jews from Aragon. He 
authored his work on Tehillim in Toledo 
in the year 1489. Other published works  

פירוש גדול וחשוב על 
ספר תהילים
 'נורא תהלות'.
שאלוניקי, שכ"ט

Remarkable 
commentary 
on Tehillim!
Nora Tehillos. 
Salonika, 1569.

9.

of his include Olas Shabbos (Venice, 1577) 
and a commentary on Eichah published 
together with Harav Avraham Galante's 
Kol Bochim (Venice, 1589).
Salonika, 1569. First Edition. 324 
leaves. Page size: 19.5cm. Title page 
professionally restored. Minor tear on 
page 210 but text is intact. Minor moth 
holes. Half-leather binding. Rare.

8.

ספר.תהילים.עם.פירוש.רש"י.ועם.תרגום.

גדולות. "באותיות. מנוקד.. טייטש. עברי.
מאירות.עינים"..עם.ספר.משלי.ואיוב.

דפוס   .]1832[ תקצ"ב  סלאוויטה 
הרב  בן  שפירא  שמואל  אברהם  רבי 
בדפים. ס"מ.. דף..24.4. רג. מסלאוויטה..

בשוליים,. עש. פגעי. בודדים.

מצב. שימוש.. וסימני. כתמים.
טוב,.כריכת.עור.חדשה.מהודרת.

Book of Tehillim with Rashi’s 
commentary and Yiddish translation. 
Printed in large, clear letters. Includes 
the books of Mishlei and Iyov.
Slavita, 1832. Printed by Harav 
Avraham Shmuel Shapiro, son of the 
Rabbi of Slavita.
203 leaves. Page size: 24.4cm. 
few pages marginal moth 
holes, stains and signs of 
use. Good condition. 
N e w  l e a t h e r 
binding. 

Tehillim Hamagid. 
Shapiro Edition. Slavita, 1832

 ספר תהלים – המגיד. דפוס שפירא.
סלאוויטה, תקצ"ב

 8  Opening bid $5,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $8,000-$12,000 הערכה



כתב יד - חידושי תורה על הפרשיות מגדולי אשכנז. מנהיים, המאה השמונה־עשרה

 11  Opening bid $10,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $15,000-$20,000 הערכה  10  Opening bid $5,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $10,000-$15,000 הערכה

books of Chumash with the Targum 
and commentaries of Rashi and Ohr 
Hachaim…”
Slavita, 1832. Shapiro Press. Bereishis: 
[3], 196 leaves. Shemos: 182: 24 leaves. 
Vayikra: [1], 3-144 leaves. Bamidbar: 162 
leaves. Devarim: 132, 26 leaves. Page 
size: 26cm. Mostly printed on blue and 
light blue paper. Good condition. All five 
volumes in new bindings.
The flyleaf attributes ownership of this 
set to Harav Shneur Zalman of Lublin, 
author of Shu”t Toras Chesed.

Chumash, Megillos, and Haftaros 
with Ohr Hachaim commentary by 
the legendary Rabbi Chaim ben Attar. 
Complete 5-volume set. Published by 
Harav Shmuel Avraham Shapiro in 
Slavita.
Megillas Eichah includes Rishon Lezion, 
the commentary of the Ohr Hachaim.
Approbation printed in Bereishis, 
from the Admor Harav Mordechai of 
Chernobyl praising the publishers of the 
Slavita Press: “It is known that the famous 
chassid and descendant of Admorim, the 
Av Beis Din of Slavita, Moreinu Harav 
Moshe Shapiro and his sons illuminated 
the world with the precious books that 
they print, and particularly these five 

חמישה.חומשי.תורה,.מגילות.והפטרות.עם.פירוש.

אור.החיים.הקדוש.לרבי.חיים.בן.עטר..סט.שלם.

-.חמישה.חלקים..נדפס.בבית.הדפוס.של.רבי.
שמואל.אברהם.שפירא.בסלאוויטה.

למגילת.איכה.נדפס.פירוש.'ראשון.לציון'.מרבינו.
האור.החיים.

בראש.חלק.בראשית.הסכמת.הרה"ק.רבי.מרדכי.

"כבר. סלאוויטה:. דפוס. של. בשבחו. מטשרנוביל.

גלוי.וידוע.שכבוד.הרב.החסיד.המפורסם.בנן.של.

קדושים.כש"ת.מוהר"ר.משה.שפירא.נ"י.אב"ד.דק"ק.

סלאוויטא.עם.בניו.שיחיו.האירו.פני.תבל.בספרים.

היקרים.הנדפסים.אצלם.ובפרט.בספרי.חמש.חומשי.
תורה.עם.תרגומים.ופירוש.רש"י.ואור.החיים…"

סלאוויטה תקצ"ב ]1832[. דפוס.שפירא..בראשית:.

]3[,.קצו.דף..שמות:.182:.24.דף..ויקרא:.]1[,.ג-קמד.

דף..במדבר:.קסב.דף..דברים:.קלב,.כו.דף..26.ס"מ..

רובו.על.נייר.כחול.וכחלחל,.מצב.טוב,.חמישה.

חלקים.בכריכות.חדשות.
סט החומשים היה שייך לגאון הנודע רבי שניאור 
זלמן מלובלין, בעל שו"ת 'תורת חסד', כפי שנרשם 

בדפי הפורזץ בכל החלקים.

Handwritten Torah novellae from Harav 
Avraham Broide, Harav Yaakov Katz — 
author of Shav Yaakov, Harav Yehonasan 
Eibschitz, Harav Baruch Kahana — Av 
Beis Din of  Fürth, Harav Shmuel Hillman 
— Av Beis Din of Metz, Harav Tebeli 
Hess — Av Beis Din of Mannheim, Harav 
Shmuel Krakover — prime disciple of 
Harav Avraham Broide.
The last few pages are written in a 
different handwriting, with Torah 
novellae by: Harav Yehuda Leib 
Halberstadt — dayan in Fürth and disciple 
of the Pnei Yehoshua, Harav Moshe Rapp 
of Frankfurt de Main and Rebbi of Harav 
Nosson Adler, Harav Yaakov Hamburg 
of Prague — author of Kol Kol Yaakov, 
Harav Wolf Hamburger of Fürth, and 
other distinguished Rabbanim from 
Mannheim, Fürth, and Western Europe.
The novellae appearing in this notebook 
were apparently transcribed by a great 
scholar — a resident of Mannheim who was 
a disciple of the local Av Beis Din - Harav 
Tebeli Hess, whom the scribe repeatedly 
describes as ‘mori v’rabbi’ (see pp. 11b, 58a). 
The author also cites novellae by Harav 
Moshe of Reingenoum of Mannheim, and 
mentions his own grandfather — Harav 
Yosef Ne’eman of Mannheim.
On the back cover there's a list of owners, 
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Complete 
Set!

 'אור החיים'
סלאוויטא

Manuscript. Torah Novellae by Europe’s 
Greatest Torah Luminaries.

פנקס.חידושים.על.פרשיות.התורה.עם.חידושים.
מגדולי.גאוני.אשכנז.–.גדולי.האחרונים.

כולל חידושים מגאוני אשכנז רבי אברהם ברודא, 
רבי יעקב כץ בעל 'שב יעקב', רבי יהונתן אייבשיץ, 
רבי ברוך כהנא אב"ד פיורדא, רבי שמואל הילמן 
אב"ד מיץ, רבי טעבלי העס אב"ד מנהיים, רבי 
שמואל קרקוביר ]מגדולי תלמידי רבי אברהם 

ברודא[ ועוד.
נראה.שעיקרו.של.הפנקס.נכתב.בידי.בן.העיר.
מנהיים,.תלמידו.של.רבי.טעבלי.העס.אב"ד.מנהיים,.
ואותו.הוא.מזכיר.כמורו.ורבו.)ראה.דפים.י"א.ב',.
נ"ח.א'(.וכן.מביא.דברים.ששמע.מרבי.משה.ר"ג.
]ריינגאנום.ממנהיים[.בשעת.אמירת.השיעור..כמו.
יוסף.נאמן.דק"ק. כן.הוא.מזכיר.את.זקנו.רבי.
ישנה. האחורית. בכריכה. גם. א'(.. )ע"ח. מנהיים.

רשימת.בעלות.מהעיר.מנהיים.
בדפים האחרונים נוספו בכתב יד שונה חידושים 
מרבי יודא לייב הלברשטט דיין דק"ק פיורדא 
]תלמיד ה'פני יהושע'[, רבי משה ראפ מפפד"מ 
]רבו של רבי נתן אדלר[, רבי יאקב המבורג מפראג 
]בעל ספר 'קול קול יעקב'[, רבי וואלף המבורגר 

מפיורדא ועוד רבני מנהיים, פיורדא ואשכנז.
פ"ט.דף..20*16.ס"מ..כריכה.מקורית,.מצב.טוב..
הרבנים. כל. של. מדויקת. רשימה. באתר. ]ראה.
]www.genazym.com.:המוזכרים.בכתב.היד

residents of Mannheim.
89 leaves. Page size: 16x20cm. Original 
binding. Good condition. (see, list of all 
the Rabbanim cited in this manuscript 
on genazym.com).

שייך לסוכות מהגאון מה"ו רבי אברהם ברודא ז"ל

על שבועות מאדוני מורי ורבי מה"ו יעקב כ"ץ 
נרו אשר היה אב"ד בק"ק פרנקפורט

מאדוני מורי ורבי מה"ו משה ר"ג 
במסכת חולין

לפ' נח מהגאון מוהר"ר יונתן דק"ק פראג

מהגאון מה"ו שמואל שאטין כ"ץ

Written in Mannheim, 
18th Century

חומש 'אור החיים'. דפוס שפירא. סלאוויטה תקצ"ב. סט שלם

11.
Chumash Ohr Hachaim. Shapiro Press. Slavita, 1832



Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 הערכה  12  Opening bid $1,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה

were revealed to the Beis Yosef, and that 
Eliyahu Hanavi appeared to him as well.
Lvov, 1795. First edition. [4], 86: [1] 
102 leaves. Second part with additional 
title page. 23cm. Good condition. New 
leather binding.

Kabbalistic commentary on the Torah by 
the holy kabbalist Rabbi Nosson Shapiro 
of Cracow, the Megaleh Amukos.
Megaleh Amukos al HaTorah, contains 
commentary and explanations on the 
entire Torah. Replete with gematria and 
deep kabbalistic secrets. Rabbi Nosson’s 
sefarim are regarded as fundamental 
kabbalistic works.
This sefer features impressive 
endorsements, among them an 
approbation by Harav Mordechai of 
Nashkiz, a descendant of the author.
The saintly kabbalist Rabbi Nosson Nutta 
Shapira (1585–1633) Ab”d Cracow, from 
the greatest Ashkenazic Kabbalist.
He was instrumental in spreading the 
teachings of the Arizal throughout 
Poland, and his descendant Harav 
Yehonasan Eibschitz describes him in 
the preface to Kreisi U’pleisi as “The 
third mouth of the Arizal.” The Chida in 
Shem Hagedolim recounts that he had a 
malach-maggid revealing secrets of the 
Torah to him, similar to the way they 

ביאורים על הפרשיות על דרך הקבלה מאת הגאון 
המקובל האלוקי, רבי נתן שפירא מקראקא.

בחיבוריו הפליא רבי נתן בגימטריות ונוטריקונים, 
ענייני גלגולים ועשרות רמזים קבליים, שהפכו 

לאבני יסוד בספרי הקבלה והדרוש.

הספר.נדפס.על.פי.כתב.יד.שהיה.בגנזי.הגאון.רבי.

אפרים.זלמן.מרגליות.מבראד,.בעל.'בית.אפרים'.

)ראה.בהקדמתו(,.עם.הסכמות.חשובות,.בהן.של.
הרה"ק.רבי.מרדכי.מנשכיז.שהיה.מצאצאי.המחבר.

המקובל האלוקי רבי נתן שפירא אב"ד קראקא 
)שמ"ה-שצ"ג(.היה.נכד.הגאון.רבי.נתן.שפירא.
מהורדנא.)המהרנ"ש(.בעל.'מבוא.שערים.על.שערי.

דורא',.גדול.המקובלים.האשכנזים.

.היה.'פה.שלישי'.להאר"י.ז"ל.)כלשון.רבי.יהונתן.

אייבשיץ.שנמנה.עם.יוצאי.חלציו.בהקדמת.'כרתי.

כמו. השמיים. מן. מגיד. מלאך. לו. היה. ופלתי'(..

שהיה.לבית.יוסף.)'שם.הגדולים'.להחיד"א(,.ונגלה.

אליו.אליהו.הנביא.)הקדמת.בן.המחבר.ל'מגלה.
עמוקות'.קראקא(.

לבוב תקנ"ה ]1795[. דפוס ראשון. ]4[,.פו:.]1[.

קב.דף..לחלק.שני.שער.נוסף..23.ס"מ..מצב.טוב..
כרוך.בכריכת.עור.חדשה.

 מגלה עמוקות על התורה.
דפוס ראשון. לבוב, תקנ"ה

Megaleh Amukos al HaTorah. 
First Edition. Lvov, 1795

12.

Mishnah 
& Talmud

 משנה
ותלמוד



 14  Opening bid $25,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $40,000-$60,000 הערכה  13  Opening bid $8,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $10,000-$15,000 הערכה

משניות זרעים עם 
פירוש הרמב"ם: 
קושטא. שמ"ח

Mishnayos, 
Zeraim with 
Rambam’s 
commentary. 
Constantinople, 
circa 1588

13.

Tractate Megillah. Complete volume 
from the first edition of the talmud 
printed by the renowned printer 
Daniel Bomberg at his famous press 
in Venice.
Beautiful, high-quality printing with 
dark ink on white paper.
Venice, 1521. Daniel Bomberg Press. 
42 [130:41] leaves. Page size: 33cm. 
Minor stains. Good condition. New 
half-leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod # 41, Appendix 
p.168.

The Venice Shas – 
Prototype for All Gemaras

The first complete set of Talmud 
Bavli was printed by Daniel Bomberg 
at his famed printing house in Venice 
between the years 1520-1523. The 
complete set was a masterpiece, 
with an attractive clear type and 
practically free of censorship. It 
contained new material that was 
printed for the first time based on 
handwritten manuscripts.
The Venice Shas established the 
famous tzuras hadaf which fixed 
the page count in each tractate and 
served as the basis for all future 
printings of the Gemara. To this 
very day, anyone who cites a source in 
Shas references the daf as established 
in Bomberg’s Venice Shas.
Sources: Stefansky Sifrei Yesod p.18

תלמוד בבלי בומברג דפוס ראשון. מסכת מגילה ויניציאה רפ"א
First Edition Bomberg Talmud Bavli. Tractate Megillah. Venice, 1521.

14.

מסכת.מגילה.–.כרך.שלם.מתוך.מהדורת.

התלמוד.הראשונה.הידועה.שהדפיס.המדפיס.

הנודע,.דניאל.בומברג,.בבית.דפוסו.הגדול.
בוויניציאה.

ויניציאה רפ"א ]1521[..דפוס.דניאל.בומברג..

]צ"ל:.מ"א[.דף..33.ס"מ..מעט.כתמים. מ"ב.

חדשה.. עור. חצי. כריכת. טוב.. מצב  בהירים..
הדפסה נאה ומשובחת על נייר עבה ובדיו כהה.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.41.ובנספח.שם.
בעמ'.168.

משניות.סדר.זרעים.עם.פירוש.המשנה.להרמב"ם.
ופירוש.רבינו.שמשון.משאנץ.בעל.התוספות.

כולל.מראי.מקומות.ברמב"ם,."וגם.נתווסף.על.

הראשונים.שנדפסו.עד.עתה.הגהות.במשניות.
ופירוש.הרמב"ם.אשר.מצאנו".

בראשו.הקדמתו.הידועה.של.הרמב"ם.למשנה.

בעל. אלחריזי,. יהודה. רבי. המתרגם. והקדמת.
הספר.'תחכמוני'.

קושטא ]שמ"ח 1588[.בערך..דפוס.יוסף.יעבץ,.נכד.

החסיד.רבי.יוסף.יעבץ..4,.פו.דף..פורמט.גדול:.31.

ס"מ..נייר.עבה,.עם.קישוטי.עלים.בתחילת.וסוף.

המסכתות..שיקומי.נייר.בשולי.השער.ושרבוטי.
דיו..כריכת.עור.

ink stains. Leather binding.
Owner’s inscription: “My purchase in 
honor of my Creator. Moshe Cordova.” 
(Title page verso; p.23b)
Yaari. Hebrew printing in Constantinople 
#206.

Mishnayos Zeraim with commentaries 
by the Rambam and Rabbi Shimshon 
of Shantz from the Baalei Tosfos. The 
Mishnayos includes the Rambam’s 
introduction to the Mishnah which is 
missing in most editions.
Constantinople, circa 1588. Printed by 
Yosef Yavetz, grandson of the pious Rabbi 
Yosef Yavetz. 4, 86 leaves. Large format: 
31 cm. Thick paper with intricate designs 
of leaves at the beginning and end of each 
tractate. Margin on title page restored, 

חתימות בעלים: מקנת כספי לכבוד בוראי משה 
קורדובה.)מעבר.לשער.ובדף.כג,.ב(;.לי.לשמי.
ישועה.ענתבי.–.מחכמי.ורבני.ארם.צובה.)'לקדושים.
אשר.בארץ'.אות.תק"ה(;.גואל.אחרון.שלמה.בכור.

חוצין.–.המדפיס.הנודע.מבגדאד.
יערי,.הדפוס.העברי.בקושטא.מס'.206.



 15  Opening bid $8,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $10,000-$15,000 16 הערכה  Opening bid $5,000 מחיר.התחלתי.|.Estimate Price $10,000-$15,000 הערכה

דף גמרא, כתב יד אשכנזי על קלף מימי הביניים. 
ממסכת. גמרא. גיליון. של. ומרגש. קדום. שריד.
סנהדרין,.מתקופת.רבותינו.הראשונים,.שבודדים.

כמותו.שרדו!

דף.מתוך.גמרא.שבה.למדו.לפני.800.שנה.בבתי.

המדרש.שבצרפת,.אולי.אפילו.בישיבות.ראשוני.

בעלי.התוספות,.נכדי.וצאצאי.רש"י.הקדוש,.שעיקר.
מגוריהם.היה.בעיר.צרפת..

דף.כתוב.משני.צידיו.בשני.טורים.על.קלף.אשכנזי..

כתב.אשכנזי.ְקדם-מרובע..מקביל.למסכת.סנהדרין.
דפים.סז,ב-סח,ב./.פא,א-פא,ב

עם.שינויי.נוסחאות.מנוסח.הדפוסים.המצויים.

Gemara Folio, Ashkenazic Script 
written on Parchment. Circa 13th 
Century!
A fascinating surviving folio from an ancient 
13th century Gemara which was used in 
study houses in France over 800 years ago, 
the days of the rishonim, perhaps in the 
yeshivos of Rashi’s grandchildren, the Baalei 
Tosfos located in France. 
From Tractate Sanhedrin, parallel to what's 
known today as daf (pages) 67b-68b/81a-
81b,    with several variants from the text 
printed in contemporary gemaros.

Tractate 
Brachos and 
Mishnayos Zeraiim 
with the commentaries of 
the great Achronim.
Special edition edited by Rabbi Yehonoson 
Eibishitz 
Includes the work of the Rambam with his 
commentators relevant to Tractates Brachos 
and Zera’im. With, his Chidushim on the 
Aggados of Chazal. These novellae, which 
were printed anonymously, were actually 
the first of his works to be published and 
remained unknown for many years and were 
only reprinted in our times. 
Prague, 1728. 67 leaves, [4]: Piskei HaRosh: 
47 pages: Seder Zeraim: 86 pages Mishneh 
Torah L’Rambam: [125]. Page size: 38 cm. 
Water stains. Last two pages professionally 
restored. Few letters missing on final leaf. Rare.
♦ Provenance: Mosad Harav Kook Collection, 
back binding label by Yehuda Leib HaCohen 
Fishman-Maimon. Stamp of owners on last 
page: Moshe Anzel Taub Altendorf].

Double-sided handwritten folio on 
parchment with 2 columns per side. Page size: 
24.5x 28cm wide with additional 8.5cm part 
of another folio attached to it, Marginalia 
in handwriting from a later era. Stains and 
several damages.

(for full report by Shlomo Zucker - Manuscript Division 
of the National Library in Jerusalem - See online www.
genazym.com)

פרוט. .www.genazym.com באתר. )ראה.
וחומר.מצורף(

פריט תלמודי היסטורי מרגש, מלא הוד קדומים
שריד גמרא מצרפת מתקופת רבותינו בעלי התוספות!

15.

Relic of an 
ancient Gemara

from the time of the 
BAALEI 

TOSFOS!
800 Years old!

מיוחדת. הדפסה. זרעים.. ומשניות. ברכות. מסכת.

שנדפסה.בהשתדלות.ובהשגחת.הגאון.רבי.יהונתן.
אייבשיץ.

בסוף.הספר.נדפסו.פירושים.לאגדות.חז"ל.בעילום.

שם..חידושים אלו הם מרבי יהונתן אייבשיץ,.והם.

הדברים.הראשונים.שהובאו.לדפוס.מרבי.יהונתן.

אייבשיץ..חידושים.אלו.כמעט.לא.היו.ידועים.ורק.
בימינו.נדפסו.שוב.

פראג תפ"ח ]1728[.סז,.]4[:.פסקי.הרא"ש:.מז:.

.סדר.זרעים:.פו:.משנה.תורה.להרמב"ם:.]125[.

38.ס"מ..כתמי.מים..בשני.דפים.אחרונים.שיקומים.

חיסרון. האחרון. בדף. אומנותית.. ברסטורציה.
בטקסט,.כריכת.עץ.עתיקה,.נדיר.

בגב. ספר. תו. קוק,. הרב. מוסד. אוסף. ]מקור:.

הכריכה.של.ר'.יהודה.לייב.הכהן.פישמן-מימון..

בעמוד.האחרון.חותמת.בעלים:.משה.ענזל.טויב.
אלטענדורף[

16.

מסכת ברכות - פראג, תפ"ח
הדפסה מיוחדת שנדפסה על ידי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ

Tractate Brachos. Prague, 1728
Special Edition Published by Harav Yonasan Eibschitz

For the full historical story, 
visit www.genazym.com

?
How did 

Rabbi 
Yehonasan Eibschitz 

print the Talmud 
despite the 

strict censor



Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 הערכה  

'כהן גדול משרת'
 מסכת ברכות -

 העותק האישי של
 הרה"ק רבי צבי הירש

מרימנוב

 17  Opening $2,000 | Estimate $3,000-$5,000

 מסכת חגיגה – העותק האישי של הרה"ק
רבי אלעזר מנחם מנדל בידרמן מלעלוב

מסכת חגיגה.מדפוס.אמשטרדם,.העותק.האישי.של.הרה"ק.רבי.אלעזר.
ובדף לח, ב חותם קודשו:  בשער הספר  מנחם.מנדל.בידרמן.מלעלוב..

"אלעזר מנחם ב"ה מו"ה משה זצלה"ה".
בשער.הספר.גם.חותם.בנו.הרה"ק.רבי.אלטר.אברהם.בצלאל.מסוסנוביץ.

מסכת חגיגה, אמשטרדם תק"ד ]1744[..כל.דף.מהמסכתות.הרגילות.נדפס.

על.שני.דפים.עם.חידושי.מהרש"א.על.הדף..נה.דף..19.5.ס"מ..תיקונים,.נקבי.
עש..כריכה.חדשה.

17.

18.

Maseches Chagigah Amsterdam, 1744, small 
format, 
This volume was the personal Gemara of Harav Elazar 
Menachem Biderman of Lelov and bears his stamp on the title 
page and on page 38: “Elozor Menachem B”h (Ben HaRav) 
Mv”h (Mori vRabi HaRav) Moshe Zt”llhh” .
On the title page there is also the stamp of his son Harav Alter 
Avraham Betzalel of Sosnowitz.
Harav Elazar Menachem Mendel Biderman of Lelov (1827-
1883) was the son of Rav Moshe of Lelov and married the 
granddaughter of the Chozeh of Lublin. 
Amsterdam, 1744. Tractate Chagigah. 55 leaves. Page size: 
19.5cm. Restorations, moth holes. New binding. 

Tractate Chagigah. Personal Copy 
of Rabbi Elazar Menachem Mendel 
Biderman of Lelov

יוסף.פרידמאן

מסכת.ברכות.דפוס.סלאוויטא..העותק.האישי.של.הרה"ק.רבי.צבי.הירש.הכהן.

מרימנוב.וחותם.קודש.בנו.ממלא.מקומו,.הרה"ק.רבי.יוסף.הכהן.מרימנוב..
בראש.השער.נרשם:.שייך.להרב.הקדוש.מ'.צבי.הירש.

בשער.הספר.חותמו.של.בנו,.רבי.יוסף.הכהן.מרימנוב:.יוסף.פרידמאן.עם.ציור.
נשר..]שם.משפחתו.פרידמן,.כיוון.שגדל.בבית.הרה"ק.רבי.ישראל.מרוז'ין[

מסכת.ברכות.עם.רי"ף.ומשניות.זרעים..דפוס.הרה"ק.רבי.משה.שפירא.
מסלאוויטא.

סלאוויטא תקע"ז ]1817[. קל"ז:.סד:.ע'.דף..35.ס"מ..עם.שערים.נוספים.

סלאוויטא. כריכת. קרעים.. ומעט. רבים. עש. נקבי. עם. והרי"ף.. למשניות.
מקורית.עם.גב.חדש

This Maseches Brachos, printed in early 19th century Slavita, 
was the personal gemara of the Admor Harav Tzvi Hirsh 
Hakohein of Riminov.
Inscribed in bold on the top of the title page are the words 
“Property of the holy Rabbi M. Tzvi Hirsh.” The title page 
likewise features the stamp of his son the Admor Harav Yosef 
Hakohein of Riminov, “Yosef Friedman” with an illustration of 
an eagle.
Maseches Brachos. 137: 64: 70 leaves. Page size: 35 cm with 
additional title pages for Mishnayos and Rif. Moth holes 
and several tears. Compromised condition. Original Slavita 
binding with new spine.

 18  Opening $20,000 | Estimate $30,000-$40,000

 שייך להרב
הקדוש מ'

צבי הירש... כהן

Rabbi 
Tzvi Hirsh 
Riminov’s 

Personal 
Copy 

of Tractate Brachos



   22  Opening $500  |  Estimate $700-$1000  20  Opening $1,000  |  Estimate $2,000-$3,000

בגיליונות.הספר.כעשרים.הגהות.בכתב.יד.קודשו..שתיים.מהן.חתומות.בראשי.
תיבות.שמו:.הש"ה.]הצעיר.שמואל.העליר[..ראה.דפים:.ס,.ב,.סב,.א.

בשער.ובגוף.הספר.מפוזרות.חתימותיו.הידועות.של.רבי.שמואל.וכן.חותמיו.
)3.סוגי.חתימות.וכן.3.סוגי.חותמות(.

סלאוויטא תקפ"ב ]1822[..דפוס.רבי.משה.שפירא.אב"ד.סלאוויטא..קסג.דף..

26.ס"מ..חלק.מהשער.בדיו.אדום,.כריכה.ישנה..מצב.טוב..)כרך.1.ממשניות,.
לא.ידוע.על.כרכים.נוספים.של.משניות.סלאוויטא.עם.הגהותיו(.

The sefer contains approximately twenty handwritten annotations, 
with 2 signed (pages 60B and 62A)
Hagaon Harav Shmuel Heller (1803 circa-1884) visited the 
Chozeh of Lublin several times during his youth, and the Chozeh 
personally placed tefillin on him and blessed him. He immigrated 
with his father to Tzfat where he gained a reputation as a great 
sage and kabbalist and was appointed to be the Rav of the city. 
Slavita, 1822. Printed by Rabbi Moshe Shapiro of Slavita. 163 
pages. Page size: 26 cm. Old binding. Good condition. 

Handwritten & autographed annotations by 
Harav Shmuel Heller on Mishnayos Seder 
Kodshim. Slavita, 1822

הגהות בכתב יד הגאון רבי שמואל העליר, אב"ד צפת, 
על משניות סדר קדשים. סלאוויטא, תקפ"ב

20
Shu”t Hageonim Shaarei Tzedek. 
First Edition. 1792.
Halachic responsa by Babylonian Geonim
שו"ת הגאונים 'שערי צדק' - דפוס ראשון
שאלות ותשובות אשר השיבו להלכה ולמעשה גאוני בבל
Collection of responsa contains approximately 500 halachic 
responsas from the Geonim of Babylon. On verso of the title 
page is a list of the Geonim whose responsa appear in this work, 
among them Rav Shrira Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Sadya Gaon, 
Rav Amram Gaon, Rav Natronai Gaon, and Rav Tzemach Gaon.
This work was edited and published by Rabbi Chaim Modai, Av 
Beis Din of Izmir. In the present copy Rabbi Chaim Modai added 
a hand-written comment on the errata leaf.
Saloniki, 1792. First Edition. [5] 117 leaves. Page size: 20cm. 
Good condition. Attractive new leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #258

קובץ.תשובות.זה.מכיל.כ-500.תשובות..מעבר.לשער.נדפסה.רשימת.הגאונים.
שבאו.תשובותיהם.בספר,.מהם:.רב.שרירא.גאון,.רב.האי.גאון,.רב.סעדיה.

גאון,.רב.עמרם.גאון,.רב.נטרונאי.גאון.ורב.צמח.גאון.
הספר.יצא.לאור.ונערך.על.ידי.הגאון.רבי.חיים.מודעי,.אב"ד.אזמיר,.עם.

הקדמה.ממנו..בלוח.הטעויות.שבסוף.הספר.רשם.רבי.חיים.מודעי.בגיליון.
עותק.זה.בעצם.כתב.ידו:."ע"כ ]עד כאן[ הגהתי אני חיים ומן... והלאה, ידי 
לא היתה בו, כי היה שער הקוצר, והנה המה הגהות המגיה בבית הדפוס…" 

שאלוניקי תקנ"ב ]1792[. דפוס.ראשון..]5[.קי"ז.דף..20.ס"מ..מצב.טוב..כריכת.
עור.חדשה.נאה..סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.258.

22.

Halichos Olam by Rabbi Yeshua Halevi of Tlemcen with Klalei HaGemara 
by Rabbi Yosef Karo and Yavin Shmuah by Rabbi Shlomo Algazi.
The Halichos Olam is printed in the center of the page with the Beis 
Yosef’s popular Klalei HaGemara on one side, and Yavin Shmuah on 
the other side.
Venice, 1639. First Edition. 129, [16] leaves. Page size: 27 cm. 
Good condition. Sevreral references handwritten in Ashkenazic script. 
Original binding from the library of Harav Nachum Dov Ber Friedman 
of Sadigura with his stamp.
Stefansky Sifrei Yesod # 528 

19.
First Sefer Written after the Talmud!
Sheiltos D’Rav Achai Gaon. 
First Edition. Venice, 1546.
הספר הראשון שנכתב אחרי הגמרא!

שאילתות דרב אחאי גאון - דפוס ראשון. ויניציאה, ש"ו 

21.
Fundamental work on the structure of 
the Talmud Yavin Shmuah by Rabbi 
Shlomo Algazi. First Edition. Venice, 1639

ספר יסודי על כללי התלמוד 'יבין שמועה' למהר"ש אלגאזי 
דפוס ראשון. ויניציאה, שצ"ט 

Halachos and rulings based on the order of the Torah portions by Rav 
Achai of Shivcha, one of the first Geonim in Babylonia.
Sefer HaSheiltos was the very first halachic manuscript written after the 
completion of the Talmud, and is regarded as a premier and fundamental 
work of Jewish Law. The Rishonim ascribed great significance to Rav 
Achai’s opinion, and wrote: “One can rely on his rulings, as if were written 
in the Talmud.” (Shu”t Maharam Rottenberg)
Venice, 1546. First Edition. Published by the Daniel Bomberg Press.
61, [1] leaf. Page size: 29.5cm. Handwritten dedication and autograph 
in Ashkenazic font. Light water stains. Worn antique leather binding. 
♦ Provenance: Lunzer-Valmadonna Collection

פסקי.דינים.והלכות.כסדר.הפרשיות.מאת.רב.אחא.)אחאי(.משבחא,.מראשוני.גאוני.
בבל..דפוס.ראשון.בדפוס.דניאל.בומבירגי.

ספר השאילתות הוא ספר ההלכה הראשון שהתחבר אחרי חתימת התלמוד, והוא 
מיסודי ספרי ההלכה. רבותינו הראשונים ייחסו משקל מכריע לדבריו וכתבו שיש 
לסמוך על הכרעתו, כאילו דבריו כתובים בתלמוד )שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן ש"י(.

ויניציאה ש"ו ]1546[..דפוס.ראשון..ס"א,.]1[.דף..29.5.ס"מ..הקדשה.וחתימה.בכתב.יד.
אשכנזי..כתמי.מים.בהירים,.כריכת.עור.עתיקה.משופשפת..]אוסף לונצר-ואלמדונה[.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 219.

ספר.'הליכות.עולם'.לרבי.ישועה.הלוי.מתלמסאן,.עם.'כללי.הגמרא'.לרבינו.יוסף.קארו.
וספר.'יבין.שמועה'.לרבינו.שלמה.אלגאזי.–.דפוס.ראשון.

במרכז.הדף.נדפס.הספר.הקדמון.'הליכות.עולם',.וסביבו.בצד.אחד.'כללי.הגמרא'.–.
חיבורו.הנודע.של.מרן.ה'בית.יוסף'.על.כללי.הגמרא,.ובצד.שני.החיבור.'יבין.שמועה'.

ויניציאה שצ"ט ]1639[ דפוס.ראשון..קכט,.]16[.דף.27.ס"מ..בדפים.האחרונים.מפתחות.

הכללים..מצב.טוב..מעט.מראי.מקומות.בכתב.יד.אשכנזי..כריכה.מקורית.מספריית.
הרה"ק.רבי.נחום.דובער.פרידמאן.מסאדיגורה.עם.חותמו.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.528.בהערות.
 19  Opening $1,000  |  Estimate $1,500-$2,000 21  Opening $1,200  |  Estimate $1,500-$2,000



 Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 24 הערכה  Opening $5,000  |  Estimate $6,000-$8,000

Seder Olam Zuta and Pirkei 
Mashiach by the Rambam.
Paris, 1572
סדר עולם זוטא ופרקי משיח להרמב"ם.
פריז, של"ב

תולדות.הדורות.בקיצור.רב.מיוחס.לרבינו.יום.טוב.עלם,..קטעים.מסדר.הקבלה.
להראב"ד.ופרקים.מספר.'משנה.תורה'.להרמב"ם,.העוסקים.בימות.המשיח.

בכותרת.שבראש.דברי.הרמב"ם.נדפס."קבלת.רבי.משה".
פריז של"ב ]1572[. דפוס ראשון. חלק.עברי.וחלק.לטיני.]45[:.86.עמ'..17.
ס"מ..שני.שערים.בעברית.ולטינית,.תיקונים.קטנים.בשערים,.מצב.חדש.

ממש..כריכת.חצי.עור.חדשה..נדיר.

Sefer of Jewish Chronolgy attributed to Rabbenu Yom Tov 
Elem. Printed with sections from Seder Hakabbalah by the 
Raavad and with chapters from Mishneh Torah L’Rambam 
regarding the era of Mashiach.
The section excerpted from the Rambam is entitled Kabbalas 
Rabbi Moshe.
Hebrew and Latin sections with separate title pages.
Paris, 1572. First Edition. . [45]: 86 sides. Page size: 17cm.  
Minor restorations on title pages. Pristine condition. New 
half-leather binding. Rare.
♦ Provenance: Sothebys NY June 26, 1984 lot 28.

24.

23.

by Rabbi Saadia Gaon. 
First Edition. 
Constantinople, 1562

ספר יסוד. 'האמונות והדעות' לרס"ג 
- דפוס ראשון. קושטא, שכ"ב
יסודות.התורה,.האמונה.והדת.מאת.רב.סעדיה.גאון.

הספר.'האמונות.והדעות'.לרס"ג.הוא.ללא.ספק.מספרי.ההגות.היהודית.
היסודיים.ביותר.

קושטא שכ"ב ]1562[. דפוס ראשון. פח.דף..18.5.ס"מ..נייר.עבה,.מצב.
טוב..בדף.נז,.א.הערה.בכתב.יד.עתיק.בחצי.קולמוס..כריכת.עור.חדשה.

עם.קופסה.תואמת..נדיר..סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.493.

Only 
the 

Torah 
defines 

our 
nation

The Book
of Beliefs

Sefer Ha’emunos V'hadeios by Rabbi Saadia Gaon.
Ha’emunos V'hadeios was the first work to thoroughly 
elucidate the principles of Jewish belief. It contains all the 
profound tenets of Jewish philosophy according to the Torah, 
and all subsequent works of Jewish thought drawn from this 
monumental piece, including the works of the Rambam and 
Ramban.
Constantinople, 1562. First Edition. 88 leaves. Page size: 
18.5cm. Thick paper. Good condition. Handwritten quill 
pen annotation on p.57a. New leather binding with 
matching case. Rare.  Stefansky Sifrei Yesod # 493. 

 23  Opening $10,000  |  Estimate $15,000-$20,000



תשובות,.שאלות.ואיגרות.מהמאור.

הגדול,.רבינו.הרמב"ם,.אשר.השיב.

לכל.קצווי.ארץ.ממזרח.וממערב.-.

מחכמי.ארץ.ישראל,.חכמי.צרפת.
וספרד,.תימן.ובבל.

קושטא רע"ד ]1514[ בערך..דפוס.

מצב. ס"מ.. .24 דף.. .]24[ ראשון..

אומנותיים. שיקומים. מעט. טוב,.

בשוליים..בדף.י"ג.השלמה.בשוליים.

הפנימיים.עם.פגיעה.מזערית.בכמה.

אותיות..כרוך.בכריכת.עור.מהודרת.
מאוד.  נדיר  תואמת.. קופסה. עם.
סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.261..על.
קביעת.שנת.הדפוס.ראה:.מ'.בניהו,.
'ספר.זיכרון.להרב.יצחק.נסים'.חלק.

ב'.עמ'.קע"ה.

25.
The First Edition of the Rambam’s Responsa

Constantinople, circa 1514
ספר יסוד - תשובות ואיגרות הרמב"ם. קושטא, רע"ד 

A collection of responsa and letters by the Rambam. 
The Rambam responded to halachic queries from 
around the world, corresponding with sages from 
countries as distant as France, Spain, Yemen and 
Babylonia. 
The Rambam’s letters and responsa constitute a 
treasure trove of halachah and principles of Jewish 
faith and belief. This sefer is the first published 
collection of the Rambam’s responsa.
This collection encompasses both halachic responsa 
as well as responses to challenges, questions, and 
arguments on his rulings in Mishneh Torah which 

he was asked to clarify and qualify. The letters 
concern the fundemantals of Jewish faith, as well as 
additional writings referring to the debate regarding 
the Rambam’s sefarim.
The most famous among these responsa are letters 
that he wrote to the sages of Lonil, and his responsum 
to Rabbi Pinchas of Alexandria which includes vital 
information that facilitate the understanding of his 
magnum opus Mishneh Torah.
Constantinople, circa 1514. First Edition. [24] 
leaves. Page size: 24cm. Good condition. Minor 
professional repairs at margins. Page 13 was restored 
in the inner margin, slightly affecting several letters. 

Ornate leather red and gold binding with 
matching case. Very rare. Stefansky 

Sifrei Yesod #261.

 25  Opening bid $30,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $40,000-$60,000 הערכה



   27 Opening $7,000  |  Estimate $8,000-$12,000  26  Opening $8,000 | Estimate $10,000-$15,000

פסקי.דינים.והלכות.בדיני.חלה.מאת.רבינו.שלמה.בן.אדרת.)הרשב"א(.
'פסקי.חלה'.להרשב"א.הוא.הספר.היסודי.ביותר.מרבותינו.הראשונים.על.הלכות.חלה.

והובא.להלכה.בבית.יוסף.על.'הטור'.הלכות.חלה.עשרות.פעמים.
קושטא רע"ה ]1515[ בערך דפוס ראשון. ]14[.דף..19.ס"מ..נקבים.בשוליים.הפנימיים,.

מצב.טוב..כריכת.עור.חדשה.
סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.240..יערי,.'הדפוס.העברי.בקושטא'.מס'.84.

Laws of Hafrashas Challa by the Rashba, Harav Shlomo ben Aderes.
Piskei Halachah by the Rashba is the premier halachic work on the 
subject of challah. Written by an early Rishon, it is cited dozens of times   
as the final halachah by the Beis Yosef on the Tur.
Constantinople, circa 1515. First edition. [14] leaves. Page size: 19cm. 
Minor holes in inner margins. Good condition. New leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #240;
Yaari, Jewish Press in Constantinople #84

 ספר יסוד, דפוס ראשון.
'פסקי חלה' להרשב"א. קושטא, רע"ה

27.

Complete Manuscript. 
Guide to the Perplexed. 
Original Arabic. 
Yemen,1933.
 'דלאלה אלחאירין'
 - מורה נבוכים,
 כתב יד שלם במקורו הערבי.
תימן, תרצ"ג

.הוא. ספר.'דלאלה.אלחאירין'.).

באותיות. הערבי. במקורו. נבוכים'. 'מורה. ספר.

עבריות,.כפי.שיצא.מתחת.ידי.הרמב"ם..כתב.יד.

שלם.–.שלושת.חלקי.ה'מורה',.ומסודר.עם.שער.
מצויר.ואיורים.צבעוניים.

כתבי יד תימניים של חיבוריו של הרמב"ם ידועים 
ככתבי היד המדויקים ביותר.

נוסח השער: "זה ספר דלאלה אלחאירין למרנא 
ורבנא הגאון משה בר מימון זכר צו"ק ]צדיק 

וקדוש[ לחיי העה"ב ]העולם הבא[".
נוסח הקולופון: "נשלם.מורה.הנבוכים.בעזרת.
מרים.הנמוכים.ג'.כ"ט.לחודש.ניסן.שנת.ה'.תרצ"ג.
לבריאת.העולם.ב'.רמ"ד.לשטרות.ועתה.אשאל.
מאלהי.שימחול.לי.על.מה.ששגיתי.כמאמר.נעים.

זמירות.שגיאות.מי.יבין.וכו'
נכתב.זה.הספר.מורה.הנבוכים.לתשוקת.מעכ"ת.
השה"ט.יהודה.ן'.יצחק.ן'.שלמה.ימני.שהזיל.מעות.
לאהבת.ה'.ותורתו.המב"ה.]=המקום.ברוך.הוא[.
יזכהו.להגות.בה.הוא.וזרעו.וז"ז.עסכ"ה.אכי"ר.
]=וזרע.זרעו.עד.סוף.כל.הדורות.אמן.כן.יהי.רצון[.

"התנצלות המעתיק,.אמר.יאמר.העבד.הצעיר.
והנקל.עפר.רגלי.סופרים,.בתחנה.ובקשה.לפני.
כל.קורה.ומעיין.בזה.הספר.דלאלה.אלחאירין.
שאם.ימצא.בו.איזה.טעות.ידינני.לכף.זכות.ומן.
השמים.ידינוהו.לכף.זכות.אכי"ר.הצעיר.הקל.
סאלם.ן'.יחיה.אלרדאעי".–.הוא.חכם.שלום.
רדאעי,.ראה.אודותיו.אנציקלופדיה.לחכמי.

תימן.ח"א.עמ'.587.
]299[.דף.)598.עמודים(..18*24.ס"מ..ראשי.
הקטעים.באותיות.גדולות.ועליהן.עיטור.
היד.במסגרת. כתב. שער. סגול.. בצבע.
בצבעי. רבים. עיטורים. עם. מעוטרת.
קופסה. בכריכת. שמור. סגול־שחור..

מהודרת,.מצב.טוב..

26.

Dlela
Alchirin

מורה נבוכים

Guide to the 
Perplexed

Piskei Challah by the Rashba. 
First Edition. Constantinople, 1515

The manuscript of the Guide to the Perplexed (Moreh 
Nevuchim) is present in its original form in Arabic 
transliterated into Hebrew. This well-organized 
manuscript includes all three parts of the original 
Guide to the Perplexed.
Handwritten Yemenite manuscripts of the Rambam's 
writings are deeply treasured for their great accuracy.
The title page text reads: "This work, Guide to the 
Perplexed by our Rabbi, the great Moshe bar Maimon, 
zecher tzaddik v'kadosh l’chayei olam haba.”
The manuscript contains a disclaimer by the scribe: 
"The young servant who collects the dust of scribes 
beseeches all who read this work, that in the event 
that he shall find any mistake, may he judge 
me meritoriously and from 
Heaven they will judge him 
meritoriously, amein ken 
yehi ratzon. The youth 
Salem ben Yichyeh Radi.”
Yemen,1933.  299 
leaves,  598 sides. 
Page size: 24x18cm. 
Paragraph headers in 
large purple letters. 
Decorat ive t it le 
page in black and 
purple. Protected in 
ornate case. Good 
condition. 



Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 הערכה  28  Opening bid $8,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price 12,000-$18,000 הערכה

Zohar Harakia by the 
Rashbatz. First Edition. 
Constantinople, 1515

ספר 'זהר הרקיע' 
להרשב"ץ, דפוס ראשון. 
קושטא, רע"ה 

28.

Zohar Harakia by Rabbi Shimon ben 
Tzemach Duran (1361-1444), 
author of the Tashbetz, on 
Minyan HaMitzvos.
Set as a commentary to Rabbi 
Shlomo Ibn Gabirol’s famous 
poem ‘Azharos’.
‘Azharos’,  a classica l 
piyut (poem) listing the 
613 commandments 
in liturgical song, was 
composed by Rabbi 
Shlomo ibn Gabirol 
(1020-1058). The 
comprehensive poem 
gained widespread 
acknowledgement 
as sages throughout 
later generations 
referenced it 
extensively in 
their writings.
There is a custom to recite this piyut on the festival of 
Shavuos, which commemorates the giving of Torah on 
Sinai.
Constantinople, 1515. First edition. [116] Page 19.5 cm. 
Good condition. Small moth marks artistically restored. 
Owners’ signatures include the Parchi and Vitirbo 
families. New leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod # 218

ספר
יסוד

ביאור.על.מניין.המצוות.מאת.רבי.שמעון.בן.צמח.דוראן,.בעל.התשב"ץ.
הספר.נכתב.כביאור.על.אזהרות.רבינו.שלמה.אבן.גבירול,.והוא.

מספרי.היסוד.על.מניין.תרי"ג.מצוות.
מניין.תרי"ג.מצוות.בדרך.שיר. פיוט.הכולל.את. הוא. ה'אזהרות'.
ומליצה..יש.נוהגים.לאומרו.בתפילת.חג.השבועות.–.יום.מתן.תורה.

קושטא רע"ה ]1515[, דפוס ראשון. ]116[.דף..19.5.ס"מ..מצב.טוב..

סימני.עש.זעירים.נסתמו.ברסטורציה.אומנותית..חתימות.בעלים.
ממשפחת.פרחי.ומשפחת.ויטירבו..כרוך.בכריכת.עור.חדשה.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.218.

ֶלְך. ֶלת.ֲאדוֵֹננּו.ַהמֶּ ַחת.ֶמְמשֶׁ ר.ִהיא.תַּ ִתי.ֲאשֶׁ ִעיר.קוְֹסַטְנִטין.ַרבָּ ָלָמתוֹ.בָּ ....ְוָהְיָתה.ַהשְׁ

ִנים.בילא"ו. וֹשַׁ שּׁ ַנת.ָהרֶֹע"ה.בַּ ר.יוֹם.ְלחֶֹדׁש.ְמַנֵחם.שְׁ יוֹם.ַאַחד.ָעשָׂ ים.יר"ה.בְּ שּׂוְלָטן.ַסלִּ

רּוְך.ה'.ְלעוָֹלם.ָאֵמן.ְוָאֵמן[ .29]=בָּ

Original
Rishon Autograph

15th century

Autographed Responsum by the

The Maharik - Rabbi Yosef Colon



תשובת רבינו יוסף קולון – המהרי"ק 
בחתימת כתב יד קדשו. קובץ שלם מהמאה ה-15

נאם הצעיר וחדל אישים
יוסף קולון בן מהר"ר שלמה זלה"ה

This. is. the. most. famous.
responsa. published. by. the.
Maharik,.and.it.is.the.basis.
for. the. entire. Chapter. 45.
of. Shulchan. Aruch,. Even.

Haezer.

תשובה.זו.של.המהרי"ק.היא.אחת.

התשובות.המפורסמות.ביותר.של.

המהרי"ק.וממנה.יתד.ופינה.להלכה.

הפסוקה.בשולחן.ערוך.אבן.העזר.
סימן.מ"ה.

שולחן ערוך אבן העזר סימן מ"ה

Raban Shel Yisrael 
RABBI  JOSEPH  COLON

1410-1480
29.

תשובה.ארוכה.להלכה.ולמעשה.)27.עמ'(.מאת.רבינו.

המהרי"ק.–.בתוספת.5.שורות.בכתב.יד.קודשו.

-.וחתומה.בחתימת.ידו.המקורית:."נאם.הצעיר.

וחדל.אישים.יוסף.קולון.בן.מהר"ר.שלמה.זלה"ה"..
כתב היד

27.עמודים.]14.דפים[..כתב.יד.איטלקי.-.אשכנזי.

רהוט..תשובה.זו.נדפסה.בשו"ת.מהרי"ק.שרש.

רבים. נוסח. שינוי. שלפנינו. היד. בכתב. קע"א..

לטובה.לעומת.התשובה.בדפוס.
עם. משובחת. אמנותית. עור. בכריכת. כרוך.

הטבעות.בצבע.זהב..21x15.ס"מ.
סיום.התשובה.–.5.שורות.אחרונות.בעצם.כתב.
יד.קודשו:."ועליכם.הראשים.ק"ק.פייארניצא.
יצ"ו.שרי.עשרות.ושרי.חמישים,.איני.קורא.תגר.
ואיני.מאשים.כי.חשבתי.שלא.מלבכם.לעשות.
דעוית. הוא. שלוחא. ברם. המעשים,. כל. את.

אשר.בדא.מלבו.קנטורים.ודברים.קשים.ויבקש.

ויעש.באושים.העלה.נעצוצים. לעשות.ענבים.

תחת.ברושים,.והנם.לו.לפח.יוקשים.בחושבו.

לעשות.לו.שם.גם.רכב.גם.פריצים.והודיע.לכל.

כי.ננעלו.בפניו.שערי.בינה.ולא.ישכיל.ולא.ישמע.
לקול.מלחשים.

נאם.הצעיר.וחדל.אישים.יוסף.קולון.בן.מהר"ר.
שלמה.זלה"ה".

ברבות הימים, הגזירות, הפרעות והגירושים, כמעט לא נותר בידינו כיום אוטוגרפים מתקופת רבותינו 
הראשונים, לפניך קובץ שנשמר בשלימות מהמאה ה-15 ועד היום, חתום בחתימת ידו של – המהרי"ק 

מחותמי תקופת הזוהר של תורת הראשונים ומהראשונים המשפיעים ביותר על ספר השולחן ערוך.
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The Maharik

Rabbi Yosef Colon, the Maharik (1410-1480), was a 
descendant of Rashi Hakadosh. His brilliant writings 
and responsa spread far and wide, and the yeshivah 

that he led attracted the greatest rabbis and halachic masters 
in Italy. Among his most famous disciples was Rabbi Ovadya 
of Bartenura, the leading commentator on the Mishnah
The Maharik was the spiritual leader of his generation. His 
contemporary the Maharam Mintz writes: “Behold, you have 
the elderly Rabbonim who are certainly preferable to me, 
and whose wisdom far surpasses mine, and especially that 
you have the leader of the generation… Maharik Colon…”
The Maharshal similarly praises him: “His words are strong 
as an iron chain, and they soar to the heights of the heaven, 
due to his sharpness” (Yam shel Shlomo, Bava Kama Ch. 8a).

בינו יוסף קולון )ק"ע-ר"מ(,.הנודע.בשמו.המהרי"ק,.נולד.בשנת.ר
ק"ע.בצרפת.לאביו.רבי.שלמה,.שהיה.מגזע.רש"י.הקדוש..עקב.
פרעות.שערכו.גדודי.ליסטים.ביהודי.המחוז.נמלטו.לצפון.איטליה,.

ומשם.יצא.שמעו.של.מהרי"ק.לכל.קצות.תבל.
שימש.כרב.וראש.ישיבה.בערי.איטליה..בישיבתו.למדו.רבנים.גדולי.
תורה.ומורי.הוראות.בכל.רחבי.תבל,.ועל.כולם.נודע.תלמידו.הגדול.

מפרש.המשנה,.רבינו.עובדיה.מברטנורא.
בן.דורו.-.המהר"ם.מינץ.כותב.עליו:."מה.אני.כלי.קנקן.ריקם,.הלא.יש.
אתך.רבנן.קשישאי.ועדיפא.מינאי.אשר.קטנם.עבה.ממתני.ובפרט.

ריש.גלותא.סיני.ועוקר.הרים.מהר"י.קולון".
וכן.משבחו.גדול.האחרונים.המהרש"ל.וכותב.עליו.ש"כל.דבריו.קשורים.
כשלשלת.של.ברזל,.ומגיע.עד.רום.שמים,.לרוב.חריפתו".)'ים.של.שלמה'.

בבא.קמא.פ"ח.סי'.ע"א(.

רבינו המהרי"ק

The Maharik

Original early autograph manuscripts, from famous early Jewish sages are extremely hard to obtain. The troubles and 
wandering of our nation, did not leave much in public hands, certainly not in private hands. Yet even the surviving 

autographs are mostly from the post Spanish expulsion era (1492 onwards) and they too are few and scarce.
Ancient autographs from the Pre expulsion era, such as the present Autograph, from Rabbi Joseph Colon, are 

exceedingly rare and only singular pieces are known worldwide.
The Maharik's Magnitude roll in Jewish history makes this sacred Booklet extremely unique and precious.

1410-1480

The Last Of The Rishonim Period

References:  Leopold Zunz, Z.G., p. 106. •  H. A. Rabinowicz, The Life and Times of Rabbi Joseph Colon, PhD Dissertation, University 
of London 1947. • The Authority of Custom (Minhag) in the Responsa of R. Joseph Colon, Dine Yisrael, 19 (1997–1998), 143-173.

Handwritten halachic responsum by the Maharik
with 5 lines that the Maharik added with his own 
handwriting, and signed with his personal autograph 
“Yosef Colon ben Moreinu Harav Shlomo z”l.”
The Maharik numbered among the very last Rishonim, 
culminating a glorious era. His rulings and decisions 
are widely accepted, following the halachic principle of 
‘halachah d’basra’i, the halachah follows the most recent.’ 
The Responsa of the Maharik is one of the premier works 
of halachic responsa, and its rulings are cited throughout 
the Shulchan Aruch.
In his preface to his famous commentary Beis Yosef, Rabbi 
Yosef Karo mentions the Maharik’s responsa in the same 
breath as those of the greatest Rishonim, among them the 

Rashba, Rosh and Rivash. He likewise cites him in his 
commentary, the Beis Yosef, over 300 times!
The Rema in his preface to Darkei Moshe writes similarly, 
"The responsa of the sages after whom we are all drawn…
the responsa of the Rosh, Rashba and Maharik…these are 
the great lights that illuminate the eyes of the people".
Published in sefer Shu”t Maharik in Chapter 171.
27 sides (14 leaves); clear Ashkenazic-Italian writing. 
New ornate leather binding with gold engravings. Page 
size: 15x21 cm. 
The rarity and importance of the present responsa 
with the Maharik’s original autograph is unparalleled. 

CENTURY

th15
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First edition of halachic questions and 
responsa by Harav Moshe Mintz.
The Maharam Mintz (c. 1415- c.1480) 
was one of the last Rishonim of Ashkenaz. 
He was the talmid of the Mahari Weil, 
and also of the Terumas Hadeshen.
Cracow, 1617. First Edition. 154 leaves, 
[158],[12]. Page size: 20cm. Old signatures 
of former Ashkenazic and Italian owners. 

שאלות.ותשובות.להלכה.ולמעשה.מאת.רבינו.
משה.מינץ.–.דפוס.ראשון.

תשובותיו.יסודיות.ביותר.בספרות.השו"ת..מהן.

נודעו.התשובות.בענייני.כתיבת.שטרות.וכתובה.

'נחלת.שבעה'. בסי'.ק"ט.–.שהן.הבסיס.לספר.

העוסק.בדינים.אלו,.וכן.דיני.קדיש.יתום.)סי'.פ(.
שצורף.למנהגי.רבי.אייזיק.טירנא..

]צ"ל:. דפוס.ראשון..קנד.  .]1617[ קראקא שע"ז 

קנח[,.]12[.דף..20.ס"מ..מצב.טוב..כריכת.בד.ישנה,.

מצב.טוב. מספריית האדמו"ר רבי שלמה פרידמן 
מטשורטקוב וחותמו.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.276.

Good condition. Old cloth binding. 
From the library of the Admor, Rabbi 
Shlomo Friedman of Chortkov, bearing 
his stamp.
Stefansky Sifrei Yesod # 276.

Jewish laws, halachic rulings, and customs 
for the entire year by the Maharil, Rabbi 
Yaakov Segal Moelin. The sefer also 
includes the customs of his rebbi, Harav 
Shalom of Neustadt.
The Maharil is recognized as ‘the father 
of Ashkenazic customs, and his sefer is 
regarded as a fundamental halachic 
masterpiece. The Maharil’s sefer was the 
prime influence on the Rema’s rulings in 

the Shulchan Aruch, and all Ashkenazic 
Jews followed his customs.
Sabbioneta, 1555. 116 leaves. Page size: 
19.5cm. Good condition. New leather 
binding.
Stefansky Sifrei Yesod #253

Sefer Maharil. 
First Edition. 
Sabbioneta, 1555

30.

פסקי.דינים,.הלכות.ומנהגים.לכל.השנה.מאת.

רבינו.יעקב.סג"ל.מולין,.עם.מנהגי.רבו,.רבי.שלום.
מנוישטאט.

רבינו המהרי"ל הוא 'אבי מנהגי אשכנז', וספרו 
הוא מספרי היסוד של ההלכה היהודית. המהרי"ל 
הוא החיבור המשפיע ביותר על פסקי הרמ"א 
בשולחן ערוך, ועל פיו נהגו כל בית ישראל יוצאי 

מדינות פולין ואשכנז.
סביוניטה שט"ז ]1555[..קט"ז.דף..19.5.ס"מ..מצב.

סטפנסקי..ספרי.יסוד.מס'.253.טוב,.כריכת.עור.חדשה.

 ספר היסוד
למנהגי אשכנז

The basis of 
Ashkenazic 

customs!

Shu"t Maharam Mintz. First Edition. Cracow, 1617
ספר יסוד. שו"ת מהר"ם מינץ דפוס ראשון. קראקא, שע"ז

31.

 ספר מהרי"ל,
דפוס ראשון.

סביוניטה, שט"ז 
Shu"t 

Maharam 
Mintz is 

one of the 
fundamental 
authoritative 

sefarim in 
halachah and is 
the basis for the 

sefer Nachlas 
Shivah which 
discusses the 

laws of writing 
contracts and 

kesubos. 

Hebrew 
Classic
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חידושי.דינים.וטעמים.על.טור.יורה.דעה.מאת.
הגאון.רבי.מרדכי.יפה.אב"ד.פוזנא.

ספר 'הלבוש', מספרי היסוד של ההלכה היהודית.
ספרי.'הלבוש'.התקבלו.בכל.תפוצות.ישראל,.ומייד.
עם.צאתו.לאור.עולם.קבעו.בו.רבים.את.סדר.
לימודם,.כיוון.שהוא.כותב.את.ההלכות.בצורה.
קצרה.ותמציתית.בתוספת.טעמי.ומקורות.הדינים.

וכך.כותב.הגאון.בעל.'אליהו.רבא',.שסידר.את.ספרו.
סביב.'הלבוש'.)ולא.סביב.השולחן.ערוך(:."באשר 
ספר הלבוש, הלב חומד ומושך לב העם והלומדים 
ללמוד לקבוע עתים בחצרותם ובטירותם ובבתי 

מדרשים".
כל.גדולי.הפוסקים.הבאים.אחריו.שתו.בצמא.
את.דבריו.-.הסמ"ע,.הש"ך.והט"ז.דנים.בדבריו.
בתדירות,.ובמשנה.ברורה.הוא.נזכר.מאות.פעמים!

הגאון רבי מרדכי יפה בעל 'הלבוש' )ר"צ-שע"ב( 
היה.תלמידו.הגדול.והמובהק.של.הרמ"א..נשיא.
וראש.ועד.ארבע.ארצות,.כיהן.בקהילות.קדושות.

ומיוחסות.בישראל:.לובלין,.פראג.ופוזנא.
.]1[ רכא,. ]1594[, דפוס ראשון.  קראקא שנ"ד 
דף..29.ס"מ..קרעים.בשולי.השער.ובשני.דפים.
אחרונים.–.ללא.שום.פגיעה.בטקסט..תוקנו.ושוקמו.

ברסטורציה.אומנותית..מצב.טוב.
 Halachic novellae and rulings on Turסטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.159.

Yoreh Deah by Harav Mordechai Yaffe, 
Av Beis Din of Posen.
Levush — A Fundamental Halachic Work
The Levush’s sefarim were widely 
accepted throughout the Jewish world, 
and many gedolim established a fixed 
time to learn from them every day. His 
sefarim, reprinted in several editions 
even during his lifetime, were popular 
for their concise language and inclusion 
of reasons and sources of the halachos 
they present.

Many sages and halachic authorities 
who succeeded him, including the Sm”a, 
Sha”ch, and Ta”z drew from the wells 
of his wisdom. In Mishnah Brurah, the 
Chafetz Chaim references the Levush 
hundreds of times!
Harav Mordechai Yaffe (1530-
1612), renowned as the Levush after 
his 10-volume series, was one of the 
greatest sages of his times and acted as 
Nasi of Vaad Arba Ha’Artzos in the era 
of celebrated Torah luminaries such as 
the Maharshah and Maharal of Prague. 

He was a prime disciple of the Rem”a and 
fluent in both the revealed and hidden 
Torah, He served as Rav in illustrious 
Jewish metropolises, among them Lublin, 
Prague, and Posen.
Cracow 1564. First Edition. 221, [1] leaf. 
Page size: 29cm. Tears in the margins of 
the title page, and in the last two pages - 
artistically restored without damage to 
the text. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #159

32.
 הגהות מהרש"ל

על הש"ס - דפוס ראשון
 Maharshal’s 

Comments on Shas 
First Edition!
Cracow, 1582

This original version, which contains 
the complete commentary, is essential 
to fully understanding the Maharshal’s 
corrections and explanations.

Cracow, 1582. First Edition. 
18cm. In their preface, the 

Maharshal’s sons relate that 
they printed the sefer as a 
small volume “So it will be 
easy to carry.”

For the pages count see: 
www.genazym.com. Total: 

595 leaves. Complete copy
Thick volume bound in new, attractive 

leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #63

ספר 'חכמת שלמה' על הש"ס 
לרבינו המהרש"ל – קראקא שמ"ב. 

עותק שלם!
הגהות.רבינו.המהרש"ל.על.הש"ס.אשר.הועתקו.

מגיליונות.הגמרא.שלו.ונדפסו.על.ידי.בניו.
מייד.עם.הדפסתם.החלו.מדפיסי.התלמוד.להגיה.
את.התלמוד.על.פי.הגהות.מהרש"ל.)לראשונה.
בש"ס.קושטא.שמ"ג-שמ"ה(..לאחר.מכן.ברוב.
מהדורות.התלמוד.נדפסו.הגהות.מהרש"ל,.אך.
המדפיסים.קיצרו,.קיצצו.והשמיטו.בדבריו.ולעולם.
לא.נדפס.עם.הש"ס.בשלמות..הוצאה.ראשונה.זו,.
שבה.נדפסו.כל.הגהות.מהרש"ל.בשלמות,.חשובה.
ביותר.להבנת.הגהותיו.ורק.על.פיה.ניתן.לעמוד.

על.דברי.המהרש"ל.במדויק..
ס"מ.. ראשון..18. דפוס.  .]1582[ קראקא שמ"ב 
www.genazym.com :לפירוט מספור הדפים 

מעט.נקבי.עש.זעירים.בשוליים.הפנימיים.של.

מסכת.כתובות.ובדפים.בודדים.של.מסכת.בבא.

קמא..כרך.עב.כרס,.כרוך.בכריכת.עור.חדשה.נאה..
סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.63.

The Maharshal’s comments on Shas, 
copied from the glosses of his personal 
Gemara and published by his children.
Immediately upon the publication of 
the Maharshal’s notes, printers 
took to proofreading the 
Talmud according to his notes 
before going to print — first 
printed in Constantinople 
Shas, 1583-1585. Although 
most later editions of Shas 
included the Maharshal’s 
comments, many versions 
abridged or omitted parts of the text, 
so his notes were never printed in their 
complete, unabridged form. 

Chochmas Shlomo on Shas by the Maharshal. 
Cracow, 1582. Complete copy! 

This sefer contains 
the only Haskomah 
ever written by the 

Rama!

ספר יסוד. לבוש עטרת זהב 
 דפוס ראשון.

קראקא, שנ"ד

Levush Ateres Zahav. 
First Edition. 
Cracow, 1594

33.
Jewish Library 

Classic!
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ספר יסוד. שאגת אריה - דפוס ראשון, תקט"ז
עותק מיוחד שהתקבל מידיו הקדושות של המחבר

Shaagas Aryeh. First Edition. 
Frankfurt an der Oder, 1756

עותק.קדוש.ומיוחס.זה.היה.בידיו.הקדושות.של.המחבר,.אשר.נתנו.להגאון.

רבי.יעקב.שמש,.ראש.הקלויז.בפרנקפורט.ורבו.של.החתם.סופר,.כפי.שמעיד.
רבי.יעקב.בכתב.ידו.בשער..

פרנקפורט דאודר תקט"ז ]1756[, דפוס ראשון..]1[.צג.דף..32.5.ס"מ..מצב.
טוב..כריכה.ישנה..סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.320.

This sacred copy was gifted by the Shaagas Aryeh himself to the 
Rebbi of the Chasam Sofer. Harav Yaakov Shamash, head of the 
Jewish community in Frankfurt 
Harav Yaakov Shamash’s inscription on the title page reads,
“I, hakatan Yaakov Shamash received from the author himself, 
Hagaon Harav Av Beis Din and Rosh Mesivtah of the holy 
congregation of Metz when he visited this community on 
Sunday, 29 Tammuz, 5527 (1767)…”
Frankfurt an der Oder, 1756. First Edition. [1] 93 leaves. 
Page size: 32.5cm. Good condition. Old binding.

34.

חידושים.ושאלות.ותשובות.על.סדר.משנה.תורה.לרמב"ם,.מאת.הגאון.
רבי.אפרים.נבון.

בגיליונות.הספר.כמה.הגהות.בכתב.יד.ספרדי,.אחת.מהן.חתומה.בר"ת:.
יא"ה.ס"ט.

קושטא תצ"ח ]1738[..דפוס.ראשון..]3[,.כב:.קו:.מ"ח.דף..30.5.ס"מ..שוליים.

רחבים,.כתמי.מים.בשוליים..בדף.]2[.קרע.בשוליים.עם.השלמת.נייר..כריכת.
חצי.עור.ישנה..סטפנסקי,.ספרי.יסוד.317.

Torah novellae, halachic queries and responsa on Mishneh Torah 
L’Rambam by Rabbi Efraim Navon (1676-1735).
It is presently studied extensively in yeshivos as one of the essential 
works on the Rambam and Nosei Keilim.
Several handwritten notes in Sephardic script on margins .
Constantinople, 1738. First edition. [3] 22b, 106b. 48 leaves. 
30.5 cm. Wide margins with water stains. Restored marginal 
tear on page 2. Old half-leather binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #317

 ספר יסוד דפוס ראשון.
מחנה אפרים, קושטא, תצ"ח

Machaneh Efraim. First edition! 
Constantinople, 1738

 לה' הארץ ומלואה נאם הק' יעקב שמש
ק' ]=קניתי[מהמחבר עצמו ה"ה הרב הגאון אב"ד ור"מ דק"ק מיץ בעוברו 

דרך פה לק"ק הנ"ל יום א' כ"ט תמוז תקכ"ז

Hebrew 
Classic

Sefer 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. 

35.

This sacred 
copy was gifted 

by the 
Shaagas Aryeh 

himself

Western Europe
אשכנז
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This Yiddish manuscript recounts, in 
great detail, the chilling sequence of 
events of the notorious 17th century blood 
libel in Metz. The narrative begins with 
the arrest of an innocent jew, the court 
proceedings and the intense efforts taken 
by French congregational leaders, and 
community activists to dispel the wrath 
of the authorities.
Part of the story as described in the 
manuscript was published in Hatzofeh 
L’chochmas Yisrael Vol. 11 (1927) pp.46-
65 . where it describes the events which 
transpired up until 28 Teves. In the 
present manuscript the tale goes on to 
recount the events which occurred up 
until 25 Tammuz.
[30] leaves. Page size: 20x32cm. Clear, 
legible, old Yiddish. Pages 21-22 missing 
from the original page count of the 
manuscript. Margin of leaf 28a is marked 
with the date 1726. Worn at edges. New 
binding.

סיפור.מעשה.עלילת.הדם.הנורא.שאירע.בעיר.
מיץ.שבצרפת.במאה.השבע־עשרה.

של. מפורט. כרונולוגי. תיאור. כולל. היד. כתב.

סיפור. מתחילת. האירועים. השתלשלות. כל.

העלילה,.התפיסה,.בית.הסוהר,.מהלך.המשפט.

וההשתדלויות.הרבות.שעשו.קציני.הקהל.אצל.
השלטונות..כתוב.כולו.ביידיש.

הסיפור.במקורו.ביידיש.נדפס.לראשונה.ב'הצופה.

לחכמת.ישראל'.כרך.י"א.)תרפ"ז(.עמ'.46-65,.אך.

שם.נדפס.סיפור.המעשה.עד.כ"ח.בטבת..המשך.

הסיפור.המופיע.כאן.-.עד.כ"ה.בתמוז.)9.דפים.
אחרונים(.-.לא.נדפס.שם.

]30.דף[.32*20.ס"מ..כתב יד אשכנזי קריא וברור. 
חסרים דפים כא-כב במספור הדפים המקורי של 
כתב היד. בשולי.דף.28.א.נרשם.התאריך.תפ"ו.
1726..קרעים.ובלאי.בשוליים..כרוך.בכריכה.חדשה.

נעשה.בשנת.תי"ו.למ"ד.לפ"ק

ספר.דקדוק.בלשון.הקודש.מאת.רבי.משה.קמחי,.
אחיו.של.הרד"ק.

הספר.נכתב.בצורה.תמציתית.ובהירה.ולכן.התקבל.

מאוד.ואף.תורגם.לכמה.שפות..נודע.גם.בשם:.

'מהלך שבילי הדעת' )על.שם.פתיחתו,.שהוא.ר"ת.
שם.מחברו.-.משה(.

עותק.נהדר,.הדפסה.נאה,.על.נייר.עבה.ובאותיות.
גדולות.מנוקדות.

בראש.הספר.הקדמת.המוציא.לאור,.החותם.בשמו.
הפרטי.בלבד.-.רפאל,.והקדמה.קצרה.בלטינית.

הספר העברי הראשון שנדפס בגרמניה. ידוע רק על 
עותק אחד נוסף בעולם, בספריית הבריטיש מוזיאום.

הדפוס. ומקום. שנת. ..]1520[ ר"פ  אויגשבורג 
נמצאים.בקולופון.בלטינית.

]28[.דף.)7.קונטרסים.בני.4.דף(..21.ס"מ..בדף.

מעלת. על. שיר. נדפס. ובו. שער. כעין. הראשון.
החוכמה..מצב.טוב,.כרוך.בכריכת.עור.משובחת.

First Hebrew Book 
Printed in Germany!

Darkei Lashon Hakodesh.
Augsburg, 1520

36.
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Book of Hebrew language and grammar by 
Rabbi Moshe Kimchi, brother of the Radak.
This sefer, was printed concisely and 
clearly and gained great popularity it was 
even translated into several languages. 
It is also known by its alternate title 
Mahalach Shvilei Hada’as, after the 
three first words in the sefer which is an 
acronym of the author’s name, Moshe.
Beautiful copy with high quality printing 
on thick paper. Large letters with vowels.
The sefer opens with a foreword by the 
editor who signs his name only as Refael, 
as well as a brief introduction in Latin.
This was the first Hebrew book printed 
in Germany. It is extremely rare, only 
one other known copy existing, at the 
British Museum Library.
Augsburg, 1520. The publishing year 
and location are printed in the colophon.
[28] leaves (7X 4-leaf quiers) . Page size: 

21 cm. Title page with a poem praising 
the virtue of wisdom. Good condition. 
Rich leather binding.

BLOOD
LIBEL

in Metz, 1670

 כתב יד היסטורי.
מעשה עלילת הדם במיץ 

בשנת ת"ל

Historic Manuscript!
Tale of the infamous 
blood libel in Metz, 
France ,17th century

Old.Synagogue.at.Metz

הספר העברי הראשון שנדפס בגרמניה.
דרכי לשון הקודש. אויגשבורג, ר"פ
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חטא.פגם.הברית.והתיקונים.המועילים.לחטא.זה,.
מאת.הדרשן.הגדול,.רבי.יוסף.דיין.דק"ק.פוזנא.

יוסף' הוא הספר הראשון והיסודי  'יסוד  ספר 
ביותר שהוקדש כולו לנושא זה. דבריו התקבלו 
מוסר  בספרי  והובאו  ישראל  תפוצות  בכל 
וחסידות רבים. גדולי הפוסקים, בעל 'חיי אדם' 
ובעל 'קיצור שולחן ערוך' הביאו את התיקונים 

לחטא על פי ספר זה.
הדברים. א.. חלקים:. לשלושה. נחלק. הספר.
המביאים.לידי.החטא..ב..חומרת.החטא.ועונשו..

ג..תיקוני.החטא.-.החלק.העיקרי.של.הספר.
המחבר.היה.דרשן.ודיין.בק"ק.פוזנא.קרוב.לארבעים.
שנה.עד.פטירתו.בשנת.תנ"ט..הוא.קיבל.תורה.
משאר.בשרו,.המקובל.הגדול.מהר"ם.פאפיראש.
-.כנזכר.בהבלטה.בשער.הספר,.בדף.ד:.בספר.הוא.
כותב.שהעתיק.מגליון.הזהר.של.המהר"ם.פאפיראש.
את.נוסח.ה"בריך.שמיה".המדויק.ומביא.מה.שקיבל.
ממנו.כסגולה.לתיקון.החטא.לומר."בריך.שמיה".

בשעת.הוצאת.ספר.תורה.
פרנקפורט דאודר תל"ט ]1679[. דפוס.ראשון..
]16[.דף..18.ס"מ..כריכה.חדשה..כתמים.בשוליים,.

תיקונים.והשלמות.בשוליים.בלבד.

Rare sefer discusses the sin of pgam habris 
and the spiritual acts that atone for it. 
Written by the renowned tzaddik, Harav 
Yosef Dayan of Posen.
Yesod Yosef is the first sefer dedicated 
exclusively to this subject. The author’s 
writings were universally accepted by 
all Jewish communities and are quoted 
in works of chassidus and mussar. Some 
of the greatest Poskim, among them 
the Chayei Adam and Harav Shlomo 
Ganzfried in his Kitzur Shulchan Aruch 
cite the spiritual rectifications that Harav 
Yosef Dayan includes in this sefer.
Yesod Yosef is divided into three sections: 
1. Qualities and actions that lead to this sin
2. Severity of the sin and its punishment
3. Spiritual rectifications for this sin 
(largest section)
Harav Yosef Dayan was a distinguished 
dayan and lecturer in Posen for nearly 
forty years, until his passing in 1699. He 

studied under the tutelage of his cousin, the 
great kabbalist Maharam Papiras as stated 
on the title page and on page 4a, where 
he credits him for teaching him the now-
famous segulah of reciting ‘Brich Shmei’ at 
the time when the Sefer Torah is removed 
from the Ark as a means of atoning for 
the sin of pgam habris. He notes that he 
copied the text of ‘Brich Shmei’ directly 
from Maharam Papiras’ personal copy of 
the Zohar, and that the passage comprises 
exactly 130 words. The latter comment was 
intended to resolve the debate regarding 
the precise text of ‘Brich Shmei.’
Frankfurt an der Oder, 1679. First 
Edition. [16] leaves. Page size: 18cm. 
Future editions of this sefer were printed 
along with various supplements including 
Chad MiRabanan.The present edition of 
Yesod Yosef, as published by the author, 
was never reprinted again. New binding. 
Stains at margins. Amendments and 
restorations in margins only.

 'יסוד יוסף',
 פרנקפורט, תל"ט.
 דפוס ראשון
ויקר המציאות

Yesod Yosef. 
Rare First Edition! 
Frankfurt, 1679

38.
עותק נדיר ומיוחד שנדפס 
כולו על קלף!
תפלות יום כפור קטן. 
זולצבך, ת"ע

Unique & Rare: 
Yom Kippur Katan 
prayer book, 
Sultzbach, 1710

39.

יום.כפור.קטן.הנאמרות.בתפלת. סדר.תפלות.

מנחה.בערב.ראש.חודש,.עם.ביאור.ללשון.אשכנז,.
מאת.רבי.נתן.חזן.דק"ק.פרוסטיץ.

אינו.בספריה. נדיר.מאוד,. כולו על קלף.  נדפס 
הלאומית.בירושלים.)גם.לא.עותק.נייר(.

דף..מנוסח. .]40[ ]1710[. 18.ס"מ.. זולצבך ת"ע 

השער.נראה.שהביאור.ליידיש.נדפס.כאן.לראשונה..

קמטים.וכתמים,.מעט.חיזוקים..כריכת.חצי.עור..

חתימת.בעלים.בשער..בסדר.קידוש.לבנה.שנדפס.
בסוף.הספר,.תוספות.בגליון.בכתב.יד..מצב.טוב.

Extremely rare. Printed on Parchment. 
No copy in the National Library in 
Jerusalem.
Sultzbach, 1710. [40] leaves of 
parchment, 18cm. Half-leather binding. 
Owner's signature on the title page. The 
prayer for Kiddush Levanah is printed 
at the end of the book.
Good condition with some folds and 
blemishes. Minor reinforcements. 

Printed 
entirely 

on 
parchment

Tefillos of Yom Kipur Katan (the prayers to 
be said at Minchah, on the day preceding 
Rosh Chodesh,) with elucidation in Yiddish 
by Rabbi Nosson Chazan of Prostitz. 
It seems from the title page that this is the 
first printing of the elucidation in Yiddish. 
Many observe the custom ordained by 
Kabbalistic sages to fast and pray on the 
day preceding Rosh Chodesh, known as 
Yom Kippur Katan.
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This sefer includes laws and instructions 
for preparing kosher poultry. It was 
intended to educate women in the process 
of kashering (removing the blood by 
means of salting and rinsing). The sefer 
also includes some laws of Shabbos.
Written by Rabbi Yom 
Tov Lipman Heller, 
author of the famous 
commentary on the 
Mishnah, Tosefos Yom 
Tov.
This edition contains 
additional Halachos, 
compiled from the books 
of the Taz and the Shach.
This print is the first 
edition of Bris Melach 
in book form.
Actual book is written 
in Yiddish. Hebrew and 
Yiddish Introduction.
Amsterdam, 1718. 30 
leaves. 14cm. 
Owner's signatures on title page.
new leather binding. Rare. 
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1] Alir Leia Geshichta - 354 stories collected 
from Talmudic literature and tales of old-
time chassidim by Rabbi Asher Anshil 
Hazan (also called: Ma'aseh Buch)
Printed with the sefer Gelilot Eretz Yisroel 
called Kurtzer Baschreibung fun Eretz 
Yisrael - which includes a description of 
the sacred sites and kivrei tzaddikim in 
Eretz Yisrael.
Amsterdam 1723 [1], 107 leaves. 19cm.
2] Maasei Hashem & Maasei Nissim
Maasei Hashem — tales & stories 
collected from the Zohar. Maasei Nisim 
— a collection of miraculous stories 
including ones about the greatness of 
the Arizal, historical events such as the 
destruction of Worms, and more.
Amsterdam 1723 [1], 72 leaves.
Books are bound together and slightly 
cropped at the top margins, often 
affecting the headers. Otherwise, in good 
condition.

דיני.מליחת.והדחת.העופות..חיבור.מיוחד.שחיבר.

הגאון.רבי.יום.טוב.ליפמן.הלר,.בעל.תוספות.יום.

טוב,.לנשים.העוסקות.בבישול.עופות,.וקצת.דיני.
שבת.לנשים.

מהקדמת.המוציא.לאור.אנו.למדים.שדינים.אלו.
נדפסו.לראשונה.על.דף.בודד.
חשיבותו. ]ובגלל. לעצמו.
המעשית.גזרו.הרבנים.שהדף.
ראה. .– בית. בכל. מצוי. יהיה.
שימוש. מרוב. אך. הקדמה[,.
הדפיס. ולכן. ונעלם. התבלה.
אותו.בהוצאה.זו.כספר.בפני.
לא. ואכן. שישמר.. כדי. עצמו,.
של. על.מציאותם. כיום. ידוע.
דפים.אלו.ולמעשה,.זה.דפוס.
ראשון.של.'ברית.מלח'.בתור.

'ספר'..
כמו.כן.נוספו.דינים.מלוקטים.
עם. והש"ך. הט"ז. מספרי.
הקדמה.ארוכה.בלשון.הקודש.
וביידיש.מאת.רבי.משה.ב"ר.
צבי. רבי. יהודה,.חתן.הגאון.

הירש.אב"ד.לובלין.
..]1718[ תע"ח  אמשטרדם 
גוף.הספר.ביידיש.באותיות.

צו"ר..ל'.דף..14.ס"מ,.חתימות.בעלים.בשער,.כרוך.
בכריכת.עור.חדשה,.נדיר..

Halachah sefer for women in Yiddish

אליר לייא גשיכטי / מעשי ה'
אמשטרדם, תפ"ג-תפ"ד

Collection of Yiddish fables, tales and history 
books, Amsterdam 1723-1724

41.

1[ אליר לייא גשיכטי –.שלוש.מאות.חמישים.

מספרות. מלוקטים. מעשיות. סיפורי. וארבעה.

חז"ל.ומעשיות.מחסידי.אשכנז.הקדמונים,.מאת.

רבי.אשר.אנשיל.חזן,.בתרגום.ליידיש.)נקרא.גם.
בשם:.'מעשה.בוך'(.

נדפס.עימו.ספר.גלילות.ארץ.ישראל.בשם 'קארצי 
תיאור. הכולל. .– ישראל'. ארץ  פון  בשרייבונג 
המקומות.הקדושים.וקברי.הצדיקים.בארץ.ישראל.

אמשטרדם.תפ"ג.]1723[.]1[,.קז.דף..19.ס"מ.
2[ מעשי ה' ומעשי נסים –.מעשיות.מספר.הזהר.
)מעשי.ה'(.וסיפורי.מעשיות.מלוקטים.ומאורעות.
היסטוריים.)מעשי.נסים(,.כולל סיפורים על גדולת 

האר"י הקדוש, חורבן וורמייזא ועוד.
אמשטרדם תפ"ג ]1723[ ]1[,.עב.דף..על.'שבחי.
האר"י'.ביידיש.שנדפסו.כאן,.ראה:.מ'.בניהו,.'שבחי.

האר"י'.ביידיש,.ארשת.ד'.עמ'.483-482.
שני.הספרים.נדפסו.באותו.הזמן.באמשטרדם.
וחברו. ספרים. מוכר. שבתי. ב"ר. אהרן. ידי. על.

חיים.אלטשול.
קצוץ.מעט.בשוליים.העליונים,.ובחלק.מהדפים.
חסרה.הכותרת.העליונה..מלבד.זה.במצב.טוב..

שני.הספרים.כרוכים.יחד.בכריכה.חדשה.נאה.

ספר 'ברית מלח' לבעל תוספות יום טוב. אמשטרדם, תע"ח

Bris Melach, by the Tosefos Yom Tov.
Amsterdam 1718.

40.

אליר
לייא גשיכטי
All kinds
of stories
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44.

תשובה בחתימת הגאון רבי וואלף מהמבורג, 
בעניין האתרוגים המורכבים. פיורדא תר"ט

בגיליונות.הספר.הערות.רבות,.עמוסות.בחידושי.תורה.

ופלפולים..פעמים.רבות.הוא.סותר.את.דברי.המחבר.

ואף.נוקט.לשון.חריפה..)נוסף.לכך.רבי.בצלאל.תיקן.

בבקיאותו.הגדולה.מאות.שיבושים.של.מראי.מקומות.
שנדפסו.בספר.(

בדף.קע"ח.א.חתם.רבי.בצלאל.את.שמו.בשולי.ההערה:.

בצלאל ר"ב.]=רנשבורג[.ובדף.קע"ה.ב.הערה.הפותחת.
במילים: "אמר בצלאל".

הגאון רבי בצלאל רנשבורג )תקכ"ב-תקפ"א(.היה.מגדולי.

גאוני.הדורות.האחרונים.ומהמיוחדים.שבחכמי.פראג.

כינהו. אשר. ביהודה'. 'נודע. בעל. תלמיד. לדורותיהם,.

"ידידי.הבחור.המופלא.וחכים.טובא".)נובי"ת.או"ח.סי'.

סה(.ומזכירו.כמורו.ורבו.בהגהות.שלפנינו.בדף.קע"ח.א..
החתם.סופר.כתב.עליו.בראש.הספדו:."הגאון המפורסם 
הצדיק וקדוש מרחם יושב בישיבה בכל יום וכמעט שלא 

הניח אחריו כמוהו'".)'תורת.משה.השלם'.דברים.עמ'.קפ"ד(.
'פרדס.דוד'.-.חידושים.ופלפולים.עמוקים.וחריפים.
כסדר.הפרשיות.מאת.רבי.דוד.דישבעק.מפיורדא..
זולצבאך תקמ"ו ]1786[..דפוס.ראשון..]2[,.קמ"ג.דף..

34.ס"מ,.מצב.טוב,.כריכה.חדשה.

מתנה נתונה להרבני מו"ה חיים שיש בו יראת ש]מים[ 
 מק"ק יארמיט מאת המחבר יום ה' כ"ז ניסן תקע"ו

פה ק"ק פראג

הגהות רבות בעצם כתב יד הגאון רבי בצלאל רנשבורג מפראג על ספר 'פרדס דוד' 

Handwritten Marginalia by Rabbi Betzalel Ransburg 
on Pardes Dovid. Zoltzbach, 1786.

42.

Numerous handwritten marginalia by 
Harav Betzalel Ransburg of Prague, on 
sefer Pardes Dovid. The pages of Pardes Dovid 
are filled with annotations. Page 178 bears 
his signature.
In most places he challenges the author’s 
conclusions and corrects printing errors in 
the references.
Harav Betzalel Ransburg (1762 – 1821) was 
one of the greatest Talmudists amongst the 
scholars of Prague. He was a disciple of the Noda 
B'Yehudah and refers to him as his teacher and 
Rabbi in these glosses (see p.178A). The Noda 
B'Yehudah likewise held him in high regard.
Pardes Dovid is a work of novellae arranged 
according to the weekly Torah portion 
written by Harav Dovid Dishbek of Furth.
Zoltzbach, 1786. First Edition. [2], 143 
Leaves. Page size: 34cm. Good condition, 
new binding.

תשובה.להלכה.ולמעשה.בעניין.אתרוגי.קורפו.וקורסיקה,.שכידוע.נחלקו.

בהם.הדעות.אם.הם.כשרים.או.מורכבים..נשלח.אל.תלמידו.רבי.שלמה.
וואסערמאנן,.אב"ד.מערגנטהיים..בגיליונות.התשובה.הערות.בכתב.ידו..

פיורדא תר"ט ]1849[..דף.מקופל.4.עמודים.כתובים..נייר.דק,.קרע.קטן.עם.
מעט.חיסרון,.חיזוקי.נייר.עדינים.בקיפולי.הדף..למיטב.ידיעתנו.לא.נדפס.

Responsum Regarding Kashrus of 
Esrogim. Autographed By Rabbi 

Wolf of Hamburg Fürth, 1849

Halchaic responsa regarding the esrogim of Corfu and 
Corsica and the controversy if they are kosher or not.

Harav Avraham Binyamin Wolf Hamburg served as both  
Av Beis Din and Rosh Yeshivah in Fürth where he taught 

torah to hundreds of talmidim. The Ksav Sofer said of him: 
“He was the genius of the generation and an exceptionally 

righteous person who sacrificed himself for Torah."
This responsum was sent to his student Harav Shlomo 
Wasserman, Av Beis Din of Mergentheim whose handwritten 
annotations appear in the pages of the responsum.
Fürth, 1849. 1 folded leaf; 4 handwritten sides. Thin paper. A 
small tear with minimal text missing and minor reinforcements 
in folds. Apparently unpublished.

אמר.בצלאל...

בצלאל.ר"ב.
)רנשבורג(

43.

הקדשת הגאון רבי אלעזר פלקלש על ספרו 'תשובה מאהבה' וחתימת יד קודשו של מהר"ם א"ש, בעל 'אמרי אש'

Dedication by Rabbi Elazar Fleckeles, to his work Teshuvah Me’ahavah 
with Autograph of the Maharam Ash. Prague, 1815.

 הקדשת המחבר
הגאון רבי אלעזר פלקלש זצ"ל

חתימת
הגה"ק מהר"ם א"ש זצ"ל

 43  Opening $1,200 | Estimate $2,000-$3,000



Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 הערכה    46  Opening $800  |  Estimate $1,500-$2,000  45  Opening $1,000  |  Estimate $2,000-$3,000

 תשובה להלכה בכתב יד
רבי עזריאל הילדסהיימר, אב"ד אייזנשטאט וברלין

תשובה.להלכה.ולמעשה.בענייני.טהרת.המשפחה.בכתב.יד.ובחתימת.הגאון.
רבי.עזריאל.הילדסהיימר..בתשובתו.כותב.הגר"ע.שכבר.פסקו.בזה."רבותינו 

הנודע ביהודה והחת"ם סופר שהלכה כמותם בכל מקום".
אייזנשטאט לפני תרכ"ט ]1869[..המכתב.ללא.תאריך,.אך.על.גביו.מוטבע.
שמו.ושם.רבנותו.באייזנשטאט..נייר.כחלחל,.מצב.טוב..14*23.ס"מ..כתם.

בשוליים.למטה.

46. 

Harav Eliyahu Guttmacher (1796-1875) known as the Tzaddik 
of Graditz, was one of the prime disciples of Rabbi Akiva Eiger. 
His reputation as a miracle worker drew thousands to his doorstep 
from far and wide in search of blessing.
He concludes with the words, “L’fum tza’ara agra (one is 
rewarded in accordance to his efforts), everything must be 
done if it is for the will of the Creator Yisborach.”
Graditz, 1869. Handwritten and autographed. Page size: 
20x16cm. Good condition.

הגאון רבי אליהו גוטמכר )תקנ"ו-תרל"ה(,.נודע.בחיבתו.הגדולה.ליישוב.

ארץ.ישראל.ופעל.רבות.להחזקת.יושביה..במכתב.זה.הוא.מספר.על.טרדותיו.

הרבות.בעניין.משלוח.'קוויטונגען'.]קבלות[.לכל.אלו.השולחים.דרכו.את.

תרומתם.לארץ.ישראל,.אך.מסיים:."לפום.צערא.אגרא,.הכל.צריך.שיהיה.
אם.הוא.רק.לרצון.הבורא.יתברך".

גריידיץ תרכ"ט ]1869[..הכול.בעצם.כתב.יד.קודשו.ובחתימתו..דף.בגודל.
16*20.ס"מ,.מצב.טוב.

מכתב בכתב יד הצדיק פועל הישועות,
רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ. תרכ"ט

Letter from the Tzaddik of Graditz, 
Rabbi Eliyahu Gutmacher. 1869

45.

'לפום צערא אגרא,
הכל צריך שיהיה אם הוא רק לרצון הבורא יתברך'

Handwritten and autographed responsum regarding the topic 
of family purity by Harav Azriel Hildesheimer. In this letter, 
he inscribes that "Our masters, the Nodah B’Yehudah and the 
Chasam Sofer, who are the final halachic authorities, already 
published their rulings on it".
Harav Azriel Hildesheimer (1820-1899) was one of the 
premier 19th century Torah figures in Germany who preserved 
authentic Torah Judaism and battled against the Reform. 
His letters were compiled into Chiddushim U’Teshuvos Rabbi 
Azriel Hildesheimer.
Eisenstadt, prior to 1869. The letter is undated, yet stamped 
with his name and his rabbinical position in Eisenstadt. Light 
blue paper. Good condition. Page size: 23x14cm. Stained on 
bottom margin.

פנקס כלל ישראל
Tiberias Emissary’s Ledger to Europe. 1807 - 1809

הירש הרצפלד אב"ד שוואל  צבי  נפתלי  רבי   • לעווארדין  בר"ב מפיעטקוב העומד על משמרת הקדש פה  צבי  רבי מיכאל   • גרינגן  ]הכהן?[ אב"ד  רבי שמואל   •
והמדינה )נין הפני יהושע( • רבי יעקב משה לעונשטאם בן הגאון רבי שאול אב"ד אמשטרדם • רבי צבי הירש לעהרין • רבי יוסף אשר לעהמאן אב"ד האג • רבי 
אריה ליב ברסלא אב"ד רוטרדם בעל פני אריה • רבי יוסף דוד זינצהיים אב"ד פאריז בעל יד דוד • רבי טעבלי בן רבי מאיר מ"ק"ק איכהויזן • רבי יחזקאל הסל 
זולצבערג אב"ד מינכן • רבי יעקב אוברמאייר • רבי מאיר הלוי עלינגר אב"ד איכנהאוזן • רבי ישראל איסר הכהן אב"ד הירבא • רבי יואל ]זליגמאן[ אב"ד פעלהיים 

מאייר  אברהם  רבי  אב"ד •   )?( נודרהט  אברהם  רבי   • והמדינה  העכניגין  אב"ד  האך  ליב  רבי   • בוכא  דק"ק  דיין  ]ערלאנגי[  מאיר  רבי   • אילראייכן  אב"ד 
 • והמדינה  •מיהרינגען  ברעטין  פלהינגער אב"ד  פייטל  רבי   • ברוכסאל  סג"ל עפשטיין אב"ד  פילטא  רבי משה 
מנהיים ור"מ במיינץ • רבי אליקום רבי מיכל שייאר אב"ד 
ישראל געטשליק כ"ץ אלזענץ  רבי   • מנהיים  אב"ד 
אב"ד  מנגנבורג  דארמשטאט • רבי צבי הירש קלמן 
אב"ד  הורוויץ  פרנפורט דמיין בעל מחנה לוי הלוי 
בעל • רבי מאיר ב"ר זלמן  פפד"מ  ראב"ד  כ"ץ  שיף 
רבי   • אניה  דרך  יהודה ליב שווארצשילד סופר ספר 
דמיין • רבי מאיר ב"ר נתן מאז • ונאמן דק"ק פרנקפורט 
וואלא רבי אהרן משה שווארץ  אליעזר  רבי   • שילד 
• רבי שלמה ב"ר )ואלי( סג"ל דיין וראב"ד  בפרנקפורט 
רבי יעקב קופיל במברגר אב"ד מנחם מענדל זאמטש • 
הירץ שייאר ראש ישיבה ואב"ד וורמייזא • רבי נפתלי 
אפרים  רבי   • גומפריך מילר אב"ד בינגא • רבי מגנצא 
זונטהיים  ב"ר משה טוביה  נטע  רבי   • האנוי  אב"ד 
• רבי רבי מיכאל פרנקל מהענא משה טוביה מזונטהיים 
זונטהיים  הלל  רבי  בק"ק •  מתיבתא  וריש  אב"ד 
רבי וואלף זונטהיים בן רבי הלל אשאפינבורג והגליל • 
רבי משה   • ב"ר גרשון סג"ל אב"ד קילסהיים זונטהיים 
הכהן  שלמה  רבי  הבגדי •  בן  מערגנטהיים  אב"ד 
מהרם  רבי   • • רבי כהונה  עללינגען אב"ד שטיטע 
אב"ד  ליזר  ב"ר  ווייקרשהיים והמדינה • רבי יוסף משה 
שנייטוך פולדא אב"ד מעריכנגען  יוסף  רבי   • ואגפיה 
ברוינשבאך  ריב"ם אב"ד  שו"ת  בעל  ופרוידנטל 
אשר  רבי   • וואלרשטיין בן ה"שאגת אריה" שנייטוך 
וכל  מדינת באדען • רבי ברוך ב"ר אב"ד קרסלרואה 
אב"ד  שטעפיך  ערלאנגן • רבי פנחס קצנלבויגן זלמן 
• רבי שמואל ב"ר יעקב יצחק אב"ד שוואבך ואיטינגן 
וואשיר  דק"ק  במדינת אב"ד  והגליל  טרילינגן 
והגלילאנשבאך • רבי מרדכי  גונצוהויזן  אב"ד   סג"ל 
איגר  עקיבא  רבי  אב"ד פרידלאנד ופוזנא • רבי • 
אב"ד  גוגנהיים  רבי משה טאבור יוסף   • דיטנהיים 
רבי   • פפנהיים  אב"ד אב"ד  הכהן  זלמן  משולם 
בגדי  בעל  בנימין פיורדא  אברהם  רבי   • כהונה 
• וואלף המבורגר אב"ד  הזקנים  שער  בעל  פיורדא 
פייארשדורף ומדינת ברייט • רבי רבי שמעון דיסבק אב"ד 
פרצפלדר  הלר  אב"ד שנייטאך והמדינה • רבי מאיר 
כהן  קאפמן  אב"ד זולצבאך • רבי דוד יהושע יקותיאל 
הורוויץ  הלוי  • העשיל  לוי  בן המחנה  אב"ד פלאס 
יעקב רבי אברהם וויילר סג"ל  רבי   • וואלדארף  אב"ד 
שמעון  ב"ר  שוואבך מפיורדא אב"ד בק"ק שמואל 
ומדינת  קרפפעלד • רבי רבי ראובן הרב בורגפרעפך 
זצ"ל  מהר"ח  רבי הגאון   • וסביבותיה  דינגא  אב"ד 
וויירמש  זעקל  ]ווארמסר[ אב"ד פולדא • רבי יצחק 
רבי אריה ליב ברלין אב"ד   • העסין  ומדינת  קאסל 
הלברשטאט • רבי זאבל איגר יהודה ליב איגר אב"ד 
עטרת פז ורמון פרץ • רבי ליב אב"ד ברוינשווייג בעל 
מיינשטר  רבי   • שנדר גליא  אב"ד  סג"ל  נחום  ב"ר 
מיכל  רבי   • שפאייר אב"ד דעסוי והמדינה שלעבן 
זאנוויל  רבי שמואל  אב"ד דק"ק שובין יושב בבהמ"ד • 
אשר אנשיל אופנהיים בעל ספר דק"ק דעסוי • רבי רבי 

טיקטין אב"ד גלוגא בעל פתח דברי אשר • רבי אברהם 
בע"ס שאילתות אביה הבית • רבי אהרן קארפונקל ראב"ד  ברסלוי 

הגהות  חידושי  בעל  מייא מברסלוי  יוסף  רבי  ישעיה •  רבי  הגאון  • מרת שרל בת 
יוסף  ר'  חתן  גבריאל  רבי   • מייא  יוסף  רבי  ברלין אשת  מייא • רבי דוד שקלאווער • רבי מיכאל פיק 

רבי שמעון מייא בעל חידושי הגהות • רבי שלמה הרצפלד אב"ד ראוויטש נכד  בן   - איגר  רבי אברהם   • יהושע  הפני 
זנוויל  רבי שמואל   • ועמדן  אב"ד מעזריטש  לעוונשטאם  רבי אברהם   • איגר  ב"ר מאיר אב"ד באנאווא • רבי שמחה בונים עקיבא 

איגר  רבי עקיבא  - אחי  איגר  דוד  רבי   • איגר  רבי עקיבא  - אחי  ומטרסדורף  ראגזני  רבי איגר אב"ד   • אב"ד טשארנוקאווי  יצחק  רבי  רבי   •
• רבי עזרא מוואלטש אב"ד ישראל צבי הירש בן מו"ה ר' יהודה זעלקי מליסא אב"ד אוברשיצק • רבי אברהם משה קלישר אב"ד פילא חתן  רבי עקיבא איגר 

יאסטראוו • רבי יהודה ליב מרגליות אב"ד פפד"א בעל טל אורות, קרבן ראשית ופרי תבואה • רבי מאיר ווייל אב"ד ברלין • רבי ישראל ב"ר יחיאל מיכל ברעסלא 
• רבי ברוך ברלין אב"ד עמדן • רבי משה מעשיל ב"ר אלקנה אב"ד פאן  זיסקינד אב"ד בק"ק צעל  • רבי  • רבי מאיר הויזן  • רבי אליעזר ריסר לבית קצנלבויגן 

Letter by Rabbi 
Azriel Hildesheimer, 
Eisenstadt, 1869.

Documenting over 250 Jewish communities 
throughout Europe with over 100 great rabbis 

personally inscribed and signed.
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Klal Yisrael’s Ledger
Historical Emissary’s Ledger to Europe. 1807

Priceless collection of rare Rabbinical autographs
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 47  Opening $100,000 | Estimate $150,000-$200,000

פנקס.היסטורי.יחודי.שנשמר.בשלמות,.וכולל.את.

מסעו.המרתק.והארוך.של.השד"ר.רבי.ישראל.

חיים.רפאל.סגרי..בגרמניה,.הולנד.וצרפת.וביקורו.
בלמעלה.ממאתיים.וחמישים.קהילות.ישראל..

בשנת.תקס"ז.נשלח.השד"ר.על.ידי.חכמי.טבריה.
למערב.אירופה.

הרב.סגרי.היה.תלמיד.חכם.מופלג.וידע.רב.לו.

בהליכות.העולם,.ובו.תלו.עיניהם.שיצליח.לעורר.

את.רחמי.יהודי.התפוצות.למען.הישוב.היהודי.
בטבריה,.שהיה.במצב.קשה.

נהוג.היה.שהשד"ר.בבואו.אל.העיר.או.העיירה,.

ורשם. קנקנו. על. שתהה. הרב. לבית. ניגש. היה.

בפנקס.השד"ר.כתב.המלצה,.לעמוד.לימין.השד"ר,.

לאחמ"כ.נפגש.עם.ראשי.הקהל.ונכבדיו.וגם.הם.
חתמו.את.שמם.בפנקס.

הקצינים. הרבנים,. המלצות. נרשמו. בפנקס.

והממונים,.הפרנסים.והגבאים.והוא.מכיל.ידיעות.

חשובות.ומרתקות.על.יהדות.הגולה.בכלל.ויחס.
הגולה.ליושבי.הארץ.בפרט.

הפנקס.מכיל.ידע.היסטורי.עצום.ולעיתים.יחיד,.

על.הימצאות.יהודים.בערים.וכפרים.נדחים,.ועל.
קהילות.ישראל.ויהודי.הגולה..

השד"ר.עבר.מעיר.לעיר,.מכפר.לכפר.בכל.מקום.

שהיו.בו.יהודים,.וכך.גם.הגיע.לעיר.פרידלאנד,.

מקום.משכנו.של.גאון.ישראל.רבי.עקיבא.איגר,.

בו. ארוך. מכתב. מוצאים. אנו. בעמוד.364. ואכן.

הרחיב.רע"א,.לבטא.את.כאבו.ממצב.אחיו.בעיר.
הקדש.טבריה,.וכך.כותב:

"שלוחא דרחמנא מאחינו בני ישראל היושבים 
בארץ הקדושה ק"ק טבריא עיר ואם בישראל 
יע"א. אשר בעו"ה נתונים לשבי ושתו כוס חמת 
ה'  ובחמלת  ח"ו,  לחרב  למסרם  שם  המושל 
נתרצה אדון הארץ ליקח כופר נפשם בסך עצום 
וכל השומע מהרב המשולח נ"י גודל היסורים 
והעינויים אשר סבלו, תצילנה שתי אזניו ותסמר 
שערת בשרו, ומי אכזר כי לא יעירנו ואם לבו כלב 

האבן על הארץ ישפכנו כמים.
יזכנו ד' לראות במהרה בנחמות ציון וירושלים 

ובימינו תושע יהוד' וישראל.
היום יום ב' ער"ח ניסן תקס"ח לפ"ק
הק' עקיבא במוה"ר משה גינז זצ"ל.

מלבד.ערכו.ההיסטורי,.נתקבצו.ובאו.כאן.תחת.

קורת.גג.אחת.אוסף.עצום.ונדיר.ביותר.של.עשרות.

שהאירו. אשכנז. חכמי. מגדולי. .– אוטוגרפים.
מתורתם.וצדקתם.לדורם.ולדורות.הבאים.אחריהם.

תיאור.כתב.היד
ס"מ.. .19x14 בגודל. עמ'. .466 מכיל. היד. כתב.
בסופו.)עמ'.448-454(.סיכם.השליח.בכתב.ידו.את.
ההכנסות.משליחותו..עמ'.-466.461.הם.משליחות.

טבריה.משנת.תקע"ט.ונכרכו.כאן..
בבוא.השליח.לאמשטרדם.בשנת.תקס"ט.לאחר.
היה.בשימוש.במשך.שנתיים.התנדב. שהפנקס.
ר'.אברהם.פרינץ.וכרך.את.הפנקס.בכריכה.נאה.
והטביע.עליו.באותיות.זהב.את.שמו.ופרטים.נוספים..

פנקס שליחות טבריה לאירופה. תקס"ז Historical ledger, beautifully 
preserved, describing a Rabbinical 
emissary’s journey across 
Germany, Holland and France 
and his visits to over 250 Jewish 
communities and shtetls in Europe!
In 1807, Rabbi Yisrael Chaim Refael 
Segri was sent by the sages of Tiberias 
to Western Europe to raise money for 
the impoverished Yishuv. 
During that era, it was customary for a 
foreign Rabbinical emissary to visit the 
home of the Rav of every city or town 
that he visited for an interview. If he 
met the Rav’s approval, he would receive 
an endorsement letter recommending 
him to the rosh hakahal and community 
dignitaries who would then add their 
names and signatures to the ledger.
This unique ledger features endorsements 
a nd autog raphs of Rabba nim, 

philanthropists, community leaders and 
gabbaim and offers extensive historical 
documentation of the Jewish communities 
of that era.
Aside from its immense historic value, 
this ledger also comprises a priceless and 
exceedingly rare collection of autographs, 
along with dozens of handwritten letters 
and signatures by the greatest Rabbanim 
of the time. For a full list of Rabbis please 
(visit: www.genazym.com)
Rabbi Yisrael Chaim Refael Segri visited 
Friedland, home of the legendary Rabbi 
Akiva Eiger. On page 364 of the ledger 
we find a long letter handwritten by Rabbi 
Akiva Eiger warmly recommending Rabbi 
Segri to the community and expressing his 
profound distress upon the dire situation 
plaguing the residents of the holy city of 
Tiberias… (There is an additional handwritten letter 
on Page 197, from Rabbi Akiva Eiger). 

This ledger also features additional letters 
and records of the extended Eiger family, 
among them Rabbi Akiva’s brother Rabbi 
Simcha Bunim Eiger; his eldest son Rabbi 
Avraham Eiger of Ravitch; his uncle 
Rabbi Yehudah Leib Eiger, Av Beis Din 
of Halberstadt; his cousin Rabbi Zev’l 
Eiger; and his son-in-law Rabbi Avraham 
Moshe Kalischer.
The information contained in this 
ledger offers a fascinating historical 
perspective into Jewish life of early 19th 
century Europe, and in many cases, 
is the only documentation of Jewish 
presence in many remote, outlying 
Diaspora communities.
This manuscript encompasses 466 sides 
measuring 14x19 cm. The last pages (448-
454) present Rabbi Segri’s handwritten 
summary of the income raised throughout 
the course of his journey. >

Recording over 250 
Jewish communities

in Europe!

 אוסף
אוטוגרפים נדירים 

 שערכם
לא יסולא בפז



Opening bid $5,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$10,000 הערכה

 הרב יעקב משה
 בן רבי שאול זצ"ל
אב"ד אמסטרדם

כלל ישראל
 הרב

צבי הירש הלוי 
הורוביץ זצ"ל

בעל 'המחנה לוי'

 הרב
 דוד הלוי

 איש הורביץ
זצ"ל

 הרב
אשר וולרשטיין 

 זצ"ל
בן 'השאגת אריה'

 הרב
 יהודה לייב
מרגליות

זצ"ל

הרב משולם זלמן 
הכהן זצ"ל

בעל.'בגדי.כהונה'

הרב אברהם טיקטין 
זצ"ל

בעל 'פתח הבית'

רבי.אריה.ליב.ברסלא.
בעל.פני.אריה

הרב אברהם בן רבי 
עקיבא איגר זצ"ל

פנקס
 הרב

שמחה בונים גינז 
זצ"ל

 הרב
 יהודה לייב
איגר זצ"ל

 הרב עקיבא איגר
זצ"ל

רבי.מאיר.ווייל.אב"ד.
ברלין

 רבי יוסף דוד זינצהיים
בעל.יד.דוד

>

 רבי יוסף
 שנייטוך 

זצ"ל
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Hungary
הונגריה

"I, Akiva 
son of Gittel, gave 8 

gold coins to pray for 
me on my behalf at the 
Kever of R' Meir Ba'al 
Hanes, that Hashem 

should strengthen me 
in Torah and yiras 

shamaim and I should 
not be the cause for 
any תקלה (mishap) 
chas veshalom.and 

that I should raise my 
children with yiras 

hashem..."

"אני עקיבא
ה גיטל נתתי שמנה ג"ט להתפלל  הנולד ְמִאָשׁ

עבורי על קבר ר' מאיר בעל הנס שיחזק ה' כחי 
בתורה ויראה, ולא יצא תקלה מתחת ידי ח"ו, 

ולגדל צאצאי ביראת ה'..."

מלבד.הרישומים.אודות.התרומות,.נרשמו במקום נפרד רשימות - 'קוויטלאך' ובהן.בקשות.שיעתירו.ויתפללו.

על.התורמים.בקברו.של.התנא.רבי.מאיר.בעל.הנס.בטבריה..אחד.הרישומים.המרגשים.בפנקס.הוא.רישומו.
של.רבי.עקיבא.איגר,.בו.מבקש.בקשות.אישיות.שיעתירו.עברו.על.קברו.של.רבי.מאיר.בעל.הנס.

The Kvittel
There is a separate list of 'kvittelach’ - prayer requests inscribed by the donors to those 
who would be praying on their behalf at the tomb of Rabbi Meir Baal Hanes in Teveria. 

Perhaps the most moving kvittel in this ledger is a handwritten request by 
Rabbi Akiva Eiger entreating for his children’s success in Torah.
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המלצה.עבור.תושב.צפת.שבא.להונגריה."ומצוה.
רבה.לקרבו".

.מכתב.המלצה.בכתב.יד.הגאון רבי אהרן  1
פריעד, אב"ד בוסמערין )תקע"ג-תרנ"א(..היה.חתן.
הגאון.בעל.'שמן.רוקח'.ותלמיד.קרוב.לחתם.סופר,.
שאף.מינהו.להיות.'החוזר.בחור'.של.בנו.ה'כתב.
סופר'.)'מליצי.אש'.חלק.ד'.עמ'.ק"כ(..גדולי.רבני.
הונגריה.פנו.אליו.בשאלות,.בהם:.הגאון.מהריא"ץ,.

בעל.'אפסי.ארץ'.מנאנאש;.ועוד.
.הגאון רבי משה הרש פוקס אב"ד גרוסוורדיין  2
)תר"ג-תרע"א(..בעל.שו"ת.'יד.רמה',.היה.מגדולי.
הרבנים.במדינת.הונגריה.וטראנסילווניה,.תלמיד.
סופר'..שלושים.שנה.שימש.כרבה.של. ה'כתב.

העיר.גרוסוורדיין.
אוהעל  אב"ד  לעוו,  אלעזר  רבי  הגאון  . 3
ואונגוואר )תקצ"ט-תרע"ח(..בעל.שו"ת.'פקודת.
תורה'. 'שערי. בעל. הגאונים. נכד. היה. אלעזר',.

ו'שמן.רוקח'.
בוסמערין/ גרוסוורדיין/ אועהל תרמ"ט ]1889[. 
16*21.ס"מ..במרכז.הדף.קרע.עם.חיסרון.שהושלם.
בכתב.יד..המלצת.רבי.משה.הרש.פוקס.נכתבה.

על.דף.נפרד.שמחובר.למכתבו.של.רבי.אהרן.

Handwritten endorsement letters written 
on behalf of a Tzfat resident who traveled 
to Hungary.
1 .Harav Aharon Fried (1813-1891) 

was Av Beis Din of Bosmarin for close 
to sixty years! He was a son-in-law of the 
Shemen Rokach and close disciple of the 
Chasam Sofer, who appointed him as the 
‘choizer bachur’ for his son the Ksav Sofer. 
2 .Harav Moshe Hirsch Fuchs (1843-

1911) authored Shu”t Yad Rama. He was 
a disciple of the Ksav Sofer and served 
as Rav in Grosswardein for thirty years.
3 . Harav Eliezer Lev (1839-1908) 

was a grandson of the Shaarei Torah 
and Shemen Rokach. He authored Shu”t 
Pekudas Elazar.
Bosmarin/Grosswardein/Ihel, 1889. 
Page size: 21x16cm. Center of the page 
has a tear, with a small part missing and 
restored by hand. Harav Moshe Hirsh’s 
endorsement is written on a separate leaf 
attached to Harav Aharon’s letter.

48.

מכתבי המלצה מגדולי הונגריה. תרמ"ט
Letters from the Great Sages of Hungary, 1889

1

2

3

440 large handwritten sides 
Chiddushei Torah on maseches Bava 
Metzia by Harav Binyamin Wolf Lev 
(1777-1851), Av Beis Din of Verbov 
and author of Shaarei Torah the son 
of the Shemen Rokeach. He was an 
extraordinary genius admired by 
all the great rabbinim of his times as 
attested in the approbations to his Sefer 
Shaarei Torah (Vienna,1821) in which he 
is praised effusively by the great sages 
including Rabbi Akiva Eiger, the Chasam 
Sofer, Maharam Bennet, and others. He  
authored many sefarim and is renowned 
for his masterpiece sefer Shaarei Torah.
This manuscript was printed in Jerusalem, 
1998. 
Autographed. 220 leaves (440 sides). 
Page size: 41x25cm. Includes erasures, 
amendments, additions and supplements. 
Most are written in two columns per page. 
Several pages are blue. First two and last 
page have damages. Water stains on the 
first 12 pages. Otherwise, good condition. 
New leather binding.

חידושים.על.מסכת.בבא.מציעא.בכתב.יד.הגאון.

הגדול.רבי.בנימין.וואלף.לעוו,.אב"ד.ווערבוי,.בעל.
'שערי.תורה'.

440 עמודים גדולים. כל עמוד בגודל 25*41 ס"מ.
הגאון רבי בנימין וואלף לעוו, אב"ד ווערבוי, בעל 
'שערי תורה' )תקל"ז-תרי"א(,.בן.הגאון.בעל.'שמן.
שיני.אריות. לו. אשר. שבאבירים. "אביר. רוקח',.
ומלתעות.כפירים".)לשון.החת"ם.סופר(.."אספקלריה.
המאירה.בחריפות.וסברא".)לשון.מהר"ם.בנעט(.."ידיו.
רב.לו.במלחמתה.של.תורה.ובשכלו.הישר.העקוב.
למישור".)לשון.רבי.עקיבא.איגר(..נודע.על.שם.ספריו.
הגדולים.'שערי.תורה',.שבהם.הקיף.את.היסודות.

הגדולים.הכוללים.את.כל.הש"ס.
נדפס.בספר.'שערי.תורה'.על.מסכת.בבא.מציעא.

)ירושלים.תשנ"ח(.
עם. אוטוגרף.. ס"מ.. עמ'(..25*41. .440( דף. .220
חלקם. והשלמות.. הוספות. תיקונים,. מחיקות,.
חלק. עמוד.. בכל. טורים. בשני. כתובים. הגדול.
מהדפים.כחולים..2.דפים.ראשונים.ודף.אחרון.
פגומים..ב-12.דפים.ראשונים.כתמי.מים..השאר.

במצב.טוב..כרוך.בכריכת.עור.חדשה

חידושי הגאון בעל 'שערי תורה' על מסכת בבא מציעא
 : Manuscriptכרך ענק בכתב יד קודשו

Chiddushei Torah 
by Harav Binyamin 
Wolf Lev, Author 
of Shaarei Torah, 
on Tractate Bava 
Metziah

Large 
Handwritten 

Volume!

 48  Opening $20,000  |  Estimate $25,000-$35,000
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 50  Opening bid $15,000 מחיר.התחלתי | Estimate Price $20,000-$30,000 הערכה

This is a complete pamphlet, title page 
plus 8 sides written by the holy hand of 
the Ksav Sofer, Harav Avraham Shmuel 
Binyamin Sofer, Av Beis Din and Rosh 
Yeshivah in Pressburg.
The Ksav Sofer Harav Avraham Shmuel 
Binyamin Sofer (1815-1873) succeeded 
his venerable father the Chasam Sofer as Av 
Beis Din and Rosh Yeshivah in Pressburg 
and perpetuated his sacred legacy in Torah.
His brother, Harav Shimon Sofer — Av 
Beis Din of Cracow, describes in his 
preface to Shu”t Ksav Sofer, “The Hand 
of Hashem was evident in all his ways…
for Moshe [the Chasam Sofer] laid his 
hands upon him [to ordain him], and all 
his attributes are similar to the attributes 
of our father — his Torah, righteousness, 
humility and leadership.”
When he was all of 24 years old, his father 
named him his successor as Rav and 

Rosh Yeshivah in Pressburg, a position 
he filled famously for the next 33 years. 
During the era of the Ksav Sofer, the 
celebrated Pressburg Yeshivah expanded 
and flourished, and he established legions 
of talmidim — thousands of outstanding 
Torah scholars who followed the sacred 
path of the Chasam Sofer and were the 
spiritual pillars of Jewish Hungary.
Pressburg, 1862. [4] handwritten, 
double-sided leaves; written on 8 sides 
plus title page. Good condition. Well-
preserved in an ornate leather case.
The first printing of these novellae 
in Chiddushei Ksav Sofer on Maseches 
Ksubos (Jerusalem, 1973) was based on 
this manuscript.

 קונטרס חידושי סוגיות שלם בכתב יד קודשו
של בעל 'כתב סופר' זצ"ל. פרשבורג תרכ"ב

Complete Handwritten Kuntres of Torah Novellae by 

The Ksav Sofer

From Father to Son… During the Chasam 
Sofer’s final days, he placed his hands on 
the Ksav Sofer’s head and blessed him 
upon his acceptance of the Rabbanus in 

Pressburg:
“Your grandfather 

Rabbi Akiva (Eiger) 
is on your right side. 
Your grandfather the 
Maharsheshach is on 

your left side. An angel 
is above you, and I shall 

follow you to fulfill 
your words.”

The Ksav Sofer related that, during those 
moments, he felt his father’s hands as fire 

above his head.

וסיפר ה'כתב סופר' שהיו ידי החת"ס 
על ראשו באותה עת כאש מתלקחת.

 בימיו האחרונים של החתם סופר, כשגברה מחלתו,
 שם ידיו על ראש בנו ה'כתב סופר'

ובירכו על קבלת הרבנות בפרשבורג ואמר לו:

"זקינך רבי עקיבא מימינך, 
זקינך מהרשש"ך משמאלך 

 ומלאך פלוני על ראשך,
 וגם אני אבוא אחריך
ומלאתי את דבריך"

קונטרס.שלם.בעצם.כתב.יד.קודשו.של.הגאון.רבי.

אברהם.שמואל.בנימין.סופר,.אב"ד.ור"מ.דק"ק.
פרשבורג,.בעל.'כתב.סופר'.זצ"ל.

בשער.הקונטרס.רשם.ה'כתב.סופר':
סוגי'  ע"א  פ"ה  וכתובות  ע"א  מ"ב  "שבועות 
שלמדנו  בקרא,  ע"ב  פ"ד  וכתובות  דסטראי 
בשעורי דהאי זמנא קיץ ברכת לפ"ק פ"ב יע"א".

ובראש.הדף.הראשון: "בעזה"י שבועות מ"ב ע"א 
וכתובות פ"ה ע"א סוגיא דסטראי עם כל המסתעף 

שלמדנו קיץ ברכת לפ"ק פ"ב יע"א".

הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר, אב"ד 
פרשבורג, בעל 'כתב סופר' זצ"ל )תקע"ה-תרל"ג(,.
כל. זז. ולא. במלואו,. אבינו. מקום. ממלא. "היה.
שהוא.מארחו.ונתיבו....זיוו.חופף.עליו.כל.היום,.
רוח.קדשו.בקרבו,.ונודעה.יד.ה'.בכל.מפעליו,.כי.
סמך.משה.ידיו.עליו,.והיה.כל.מידותיו.מתרומת.
וענוותנותו. מידותיו.של.אבינו,.תורתו,.צדקותו,.
ומנהג.נשיאותו",.)אחיו.הגאון.רבי.שמעון.סופר,.

אב"ד.קראקא,.בהקדמתו.לשו"ת.'כתב.סופר'(.

פרשבורג תרכ"ב ]1862[..]4[.דף.כתובים.משני.

צדדים..)8(.עמודים.+.דף.שער..הכול.בעצם.כתב.

יד.קודשו..מצב.טוב,.כריכת.עור.חדשה..שמור.
בתוך.קופסת.עור.גדולה.מהודרת.

נדפס.לראשונה.על.פי.כתב.יד.זה.בחידושי.'כתב.
סופר'.על.מסכת.כתובות.)ירושלים.תשל"ג(.

Complete 
Kuntres

Pressburg
1862
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 53  Opening bid $800 מחיר.התחלתי | Estimate Price $1,200-$1,800 הערכה

Mishanyos with Personal Dedication of the 
Shevet Sofer to His brother Rabbi Moshe Sofer
Personal autographed dedication by Harav 
Simcha Bunim Sofer, Av Beis Din and Rosh 
Yeshivah of Pressburg, to his younger brother 
Rabbi Moshe Sofer in honor of his wedding 
day. The dedication forms an acrostic of the 
bridegroom’s name, ‘Moshe’. 
The Shevet Sofer (1843-1907) succeeded his 
holy ancestors, the Chasam Sofer and Ksav 
Sofer, as Rav of Pressburg. He administrated 
the great Yeshivah in Pressburg .
The Chosson Rabbi Moshe Sofer (1841-1927) 
was a formidable Torah scholar and the founder 
and longtime director of Chevras Machzikei 
Hadas in Zibenbergen.
Pressburg, 1864. Date based on the known 
wedding date. The two volumes bear Harav 
Moshe Sofer’s stamp.
Mishnayos with Tosfos Rabbi Akiva Eiger 
(Berlin, 1863). 2 volumes (out of 6): Zeraim 
and Nashim. Page size: 28 cm. First pages of 
Seder Zeraim are detached and worn. Original 
bindings. Preserved in new box. Good condition.

 משניות מתנה עם הקדשה אישית
 מאת ה'שבט סופר'

לחתונת אחיו - רבי משה סופר

The Shevet Sofer’s 
Wedding Gift 
to His Brother 

Rabbi Moshe Sofer

51.
52.

53.

מכתב משפחתי חשוב
מרבי שלמה אלכסנדרי סופר

מכתב.בכתב.יד.רבי.שלמה.אלכסנדרי.סופר.מסערטה,.בו.הוא.מנסה.

לברר.את.סדר.הייחוס.של.רבי.יצחק.מרגליות.מליסא.-.חמיו.של.
רבי.עקיבא.איגר.-.לבעל.ה'לבוש'.

רבי. בן.הגאון. היה. ]תרי"ז-תרפ"ב[  רבי שלמה אלכסנדרי סופר 

שמעון.סופר,.אב"ד.קראקא,.בעל.'מכתב.סופר'.בנו.של.החת"ם.

סופר..תורה.וגדולה.התאחדו.על.שולחנו,.לחם.מלחמת.ה'.להעמיד.

הדת.על.תילה.ומסר.נפשו.להדפסת.כתבי.זקנו.החת"ם.סופר..חתנו.
היה.הגאון.רבי.יוסף.נפתלי.שטרן,.בעל.'שער.יוסף'.

סערעטה )בוקובינה( תרע"ד ]1914[. גלוית.דואר..מצב.טוב.מאוד..

מכתב.חידושי.תורה.בכתב.יד.ובחתימת.הגאון.רבי.עקיבא.סופר,.אב"ד.

ור"מ.פרשבורג,.מעת היותו בן עשרים וארבע שנים.)שנת.תרס"ב(,.בחיי.
אביו.הגאון.בעל.'שבט.סופר'.

בחתימתו.הוא.מזכיר.את.אביו.בברכת.החיים:."הק' עקיבא בהג' מהרש"ב 
שליט"א".

מכתבי ה'דעת סופר' מתקופה זו נדירים מאוד.
פרשבורג תרס"ב ]1902[..דף.מקופל,.3.עמודים..11*17.ס"מ..מצב.טוב..

1

2

Inquiry Regarding Lineage of the Descendants 
of Rabbi Akiva Eiger to the Levush
בירור דברים בעניין סדר ייחוס צאצאי רבי עקיבא איגר ל'לבוש'

Letter by Harav Shlomo 
Alexandri Sofer
Handwritten inquiry by Harav Shlomo Alexandri Sofer 
regarding the precise lineage of Rabbi Akiva Eiger to 
the Levush, through his father-in-law Harav Yitzchok 
Margalios of Lissa.
Seret (Bukovina), 1914. Postcard. 
good condition.

Handwritten and autographed letter replete with Torah 
novellae by the Daas Sofer - Harav Akiva Sofer, Av Beis 
Din of Pressburg. This letter was written in 1902 when 
the Daas Sofer was a young man of only twenty-four years 
old. His autograph mentions his father who was still alive at 
the time. “Hakatan Akiva ben Hagaon Mharsh”b (Simcha 
Bunim) shlit”a.” Letters by the Daas Sofer from this period 
of time are exceedingly rare.
Pressburg, 1902. Folded leaf; 3 sides. Page size: 17x11 cm. 
Good condition.

משה"ק סופר בה"ג 
מהראשב"ס נ"י

1

2

משה עלה למרום ליום חתונתו ליום שמחתו
ששתי כעל כל הון כי חבלים נפלו לי בנעימים

ה' יברך זיווגו שיעלה יפה יפה

לדורון דרשה מאחיו הדבוק לו בלב ונפש
הק' בונם בן הג' מהראשב"ס נ"י

מהראשב"ס = מורנו הרב אברהם 
שמואל בנימין סופר )'כתב סופר'(

מכתב חידושי תורה בכתב יד הגאון בעל 'דעת סופר'.
פרשבורג, תרס"ב

Letter of Torah novella by the Daas Sofer. 
Pressburg, 1902

 51  Opening $2,500  |  Estimate $3,000-$5,000

 52  Opening $1,500  |  Estimate $3,000-$5,000

Sofer Family Heirloom!



 55  Opening bid $1,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $1,500-$2,000 הערכה  54  Opening bid $4,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $6,000-$8,000 הערכה

Long, handwritten letter of Torah 
novellae by Hagaon Harav Moshe Ginz, 
Av Beis Din of Badrag-Kerestir
Hagaon Harav Moshe Ginz (1863-
1925), Av Beis Din of Badrag-Kerestir, 
was the son of Harav Elazar Simcha 
Bunim Ginz and the grandson of Harav 
Shmuel Ginz — Av Beis Din of Abraham 
- nephew of Rabbi Akiva Eiger. A disciple 
of the Shevet Sofer and a halachic master, 
he corresponded extensively with the 
sages of his era, and hundreds of his essays 
and Torah novellae were published in 
popular Torah journals.
This responsum regards the topics of 
chametz she’avar alav haPesach and chatzi 
shiur in a mixture.
4 sides, folded. Page size: 23x14cm. Good 
condition. Unpublished. 

מכתב.חידושי.תורה.ארוך.בכתב.יד.הגאון.רבי.
משה.גינז,.אב"ד.באדראג.קערעסטור.

ב' קערעסטור  גינז, אב"ד  רבי משה  הגאון 
רבי.אלעזר.שמחה. בן. היה. )תרכ"ג-תרפ"ה( 
בונים.גינז.בן.רבי.שמואל.גינז,.אב"ד.אבראהאם.
בן.הגאון.רבי.בונים.איגר.-.אחי.רבי.עקיבא.
איגר..תלמיד.ה'שבט.סופר'..נשא.ונתן.בהלכה.

עם.כל.גדולי.דורו..
מאות.מאמרים.וחידושי.תורה.ממנו.נדפסו.
בכתבי.העת.שיצאו.לאור.בתקופתו.)ראה.על.
אודותיו:.הקדמת.בנו.ל'חוט.המשולש',.טרנוב.
רנ"ג;. מ',. הגר',. מארץ. הגדולים. 'שם. תר"צ;.

'החתם.סופר.ותלמידיו'.עמ'.תקצ"ח(.
חידושי.תורה.בעניין.חמץ.שעבר.עליו.הפסח.

וחצי.שיעור.בתערובת.
קערעסטור תרס"ז..דף.מקופל,.4.עמודים..גודל:.

14*23.ס"מ..מצב.טוב..לא.נדפס.

was related to the author as recorded on 
page 40b: "This I heard from the mouth 
of my brother-in-law who is exceptional in 
Torah and fear of Heaven, Harav Elazar 
Bunim Ginz, son of Harav Shmuel Ginz 
— Av Beis Din of Oberahan …".
Oberahan, 1867. 175 leaves (350 
handwritten sides). Page size: 22x16cm. 
Well-organized manuscript including 
index of topics at the end. Original 
binding. Good condition. 

חידושים.על.ארבעים.סוגיות,.מאת.הגאון.רבי.

שמואל.גינז.אב"ד.אבראהאם,.כתוב.בכתב.יד.
תלמידו.

הגאון רבי שמואל גינז אב"ד אבראהאם )תקע"ה-
אב"ד. איגר. בונים. רבי. הגאון. בן. היה. תרנ"ב(.
מטרסדורף,.תלמיד.דודו.רבי.עקיבא.איגר.והחתם.
סופר..בלידתו.שלח.החת"ס.ברכת.מזל.טוב.לאביו.
)שו"ת.חת"ס.חו"מ.סי'.קו(,.ולפני.חתונתו.סמכו.
בסמיכת.חכמים.בתעודת.'מורינו'..משנת.תרי"א.
אב"ד.אבראהאם.)עיין.עליו:.'החתם.סופר.ותלמידיו'.

עמ'.תלב-תלד(.

מתלמידיו  אחד  ידי  על  נכתבו  החידושים 
ובשוליהם הערות וחידושים מהכותב.

רוב חידושים אלו לא נדפסו. כמה.מהם.בלבד.

נדפסו.על.שמו.של.רבי.שמואל.בקובץ.התורני.

)ראה.לדוגמה.בסי'.קמ"ד. יוסף'. 'וילקט. הנודע.

משנת.תרס"א,.חידושים.בסוגיית.'זה.וזה.גורם',.

והוא.חלק.ממה.שנכתב.בפנקס.זה.דפים.פג,.
ב.-.פז,.א(.

התלמיד.הכותב.היה.גיסו.של.בנו.של.רבי.שמואל,.

כפי.שכותב.בדף.מ,.ב:."זה.שמעתי.מפי.גיסי.הרבני.

המופלא.ומופלג.בתורה.ויראה.מה"ו.ר'.אלעזר.

בונים.גינס.בן.לאדומ"ו.ההגה"ג.מה"ו.שמואל.גינז.

אב"ד.דק"ק.אבראהאן.והגליל..סיימתי.בעזר.השם.

הסוגיא.הזאת.עם.כל.השייך.לה.היום.ג'.לסדר.שלח.
לך.תזכ"ר.לפ"ק.פה.אבראהאן.בסייעתא.דשמייא".

אבראהאם תרכ"ז ]1867[..קעה.דף.כתובים.משני.

צידי.הדף.)350.עמודים(..גודל:.16*22.ס"מ..כתב.

יד.מסודר,.בסופו.מפתח.הסוגיות..כריכה.מקורית,.
מצב.טוב..

מפתח.עניינים

Handwritten Responsum 
by Rabbi Moshe Ginz, 
Av Beis Din of Badrag-Kerestir. 1907
 תשובה בכתב יד הגאון רבי משה גינז,
אב"ד באדראג קערעסטור, תרס"ז

55.

פנקס חידושי סוגיות מהגאון רבי שמואל גינז אב"ד אבראהאם. תרכ"ז

54.

Mostly 
Unpublished

Notebook of Novellae by Rabbi Shmuel Ginz 
Av Beis Din of Oberahan, 1867

Novellae on 40 topics by Harav Shmuel 
Ginz, Av Beis Din of Oberahan, 
handwritten by his disciple.
Harav Shmuel Ginz (1815-1892) was 
the son of Harav Bunim Eiger, Av Beis 
Din of Mattersdorf. He was a disciple of 
both his uncle Harav Akiva Eiger and the 
Chasam Sofer. See Shu"t Chasam Sofer 
for the blessing the Chasam Sofer sent 
Harav Bunim Eiger upon the birth of 
his son Shmuel. He received rabbinical 
ordination from the Chasam Sofer before 
his marriage and became Av Beis Din in 
the year 1851.
Most of these novellae have never been 
published, although a few were published 
under Harav Shmuel's name in the 
compilation Vayilaket Yosef, 1901.
These novellae were recorded by one of 
his scholarly students, with his own notes 
in the margins. We know that the writer 



 57  Opening bid $7,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $10,000-$12,000 הערכה

Zalaman Shpitzer, son- in-law of the 
Chasam Sofer eulogized him with the 
words, “It is known that he was ordained 
by the Chasam Sofer and was one of his 
greatest students. He loved and respected 
him greatly.” Harav Avraham Shag-
Zwebner authored Ohel Avraham and 
Drashos Harash.
44 leaves; 88 sides. Autograph. Page size: 
36 x22 cm. Good condition. Few pages 
with creases. 
Some chapters have been published in his 
sefer “Ohel Avrohom”, manuscript hasn’t 
been thoroughly inspected.

Collection of handwritten novellae of 
Harav Avraham Shag-Zwebner, Av Beis 
Din of Kubersdorf.
44 double-sided large leaves. Contains 
about 25 chapters of novellae on various 
talmudic and halachic topics such as: 
mitzvah haba ba’aviera, the time of bein 
hasmashos, muktzeh, and taaroves.
Harav Avraham Shag- Zwebner (1801- 
1876) was a brilliant Torah genius and 
tzaddik. From his youth he was a beloved 
talmid of the Chasam Sofer who said, 
"We haven’t found a talmid chacham as 
great as the Rav of Shatlsdorf." Harav 

Historic ledger from one of oldest 
Jewish communities in Transylvania. 
This official ledger of the Chevra 
Kadisha of the Tomashvar Jewish 
community documents the society’s 
activities between the years 1781-1829 
and contains dozens of handwritten 
lists, signatures, and autographs of 
community Rabbanim, most notably 
among them Harav Dovid Oppenheim 
and Harav Tzvi Hirsh Oppenheim.
The ledger also features the policies, 
standards, and rules of the Chevra 
Kadisha, list of Chevra Kadisha 
members, list of community members, 
and payments to the Chevra Kadisha, 
along with the authorizations of the 
society’s directors and accountants.
Tomashvar, 1829-1829. [5] 183 
leaves. Large, impressive ledger. Page 
size: 36x24cm. Numerous moth 
holes. Original red leather binding.

פנקס היסטורי מאחת הקהילות היהודיות 
העתיקות ביותר בטראנסילווניה.

פנקס.החברה.קדישא.של.קהילת.טעמשוואר.

עם. .]1829-1781[ תקמ"א-תקפ"ט. בשנים.

עשרות.רשימות.וחתימות.בכתיבת.יד.רבני.

הקהילה,.הגאון.רבי.דוד.אופנהיים.ובנו,.רבי.
צבי.הירש.אופנהיים.

הפנקס.כולל.תקנות.וכללי.החברה,.רשימות.

החברים,.רשימת.חברי.הקהילה.והתשלומים.

לחברא.קדישא,.עם.אישורי.ראשי.החברה.
קדישא.ורואי.החשבון.

הגאון רבי דוד אופנהיים היה אב"ד טעמשוואר 
)תק"י-תקפ"א(,.בעל.'נחלת.דוד'.על.התורה,.נינו.
של.הגאון.רבי.דוד.אופנהיים..משנת.תקנ"ח.היה.
רבי.דוד.אב"ד.טעמשוואר..היה.מפורסם.מאוד.
בדורו..נשא.ונתן.עם.החתם.סופר.)יורה.דעה.רכ"ז(.
אב"ד  אופנהיים,  הירש  צבי  רבי  בנו 
טעמשוואר )תקנ"ז-תרי"ט(, משנת.תקפ"א.
אב"ד.טעמשוואר..בשו"ת.חת"ס.נדפסו.שמונה.

תשובות.אליו.
]5[,.183.דף.פנקס.גדול.ומרשים..גודל:.24*36.ס"מ..
נקבי.עש.רבים..כריכת.עור.מקורית.בצבע.אדום.

קונטרס.חידושים.בעצם.כתב.יד.הגאון.הקדוש.רבי.

אברהם.שאג-צוובנר,.אב"ד.קוברסדורף,.מהשנים.
תרט"ו-תרכ"ב.]1855-1862[.

44 דפים גדולים כתובים משני צידי הדף. כולל 
חידושים על כעשרים וחמש סוגיות, חלקן סוגיות 
יסודיות בש"ס כמו: מצווה הבאה בעבירה, זמן בין 
השמשות, סוגיא דמוקצה, סימנים דאורייתא, כל 
קבוע, מין במינו, הפרשת קטן מאיסורים ועוד.

קוברסדורף תרט"ו..44.דף.)88.עמודים(..אוטוגראף..

בודדים. בדפים. טוב.. מצב. ס"מ.. .36*22 גודל:.
קמטים.

כתב.היד.לא.נבדק.באופן.יסודי..חלק.מהסימנים.
נדפסו.בספרו.'אהל.אברהם'.

פנקס חברא קדישא דק"ק טעמשוואר. תקמ"א-תקפ"ט
Ledger of the Chevra Kadisha of Tomashvar. 1781-1829

56.

קונטרס חידושי סוגיות בכתב יד הגאון הצדיק רבי אברהם שאג. תרט"ו

Manuscript of 
Harav Avraham Shaag 

Kobersdorf, 1855

57.

88 
LARGE 
PAGES

 56  Opening $7,000
Estimate $10,000-$15,000
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Handwritten letter of thanks and blessing by Harav Binyamin Zev 
Wolf Breier, Av Beis Din of Tab and Author of Responsa Nachalas 
Binyamin to Harav Avraham Tzvi Klein, Av Beis Din of Silesh 
and author of Responsa Be’eros Avraham. Both the letter writer 
and the recipient were prominent disciples of the Ksav Sofer.
Hagaon Harav Binyamin Zev Wolf Breier (1830-1893) was Av 
Beis Din of Tab and one of the noted disciples of the Ksav Sofer.
In 1857, he assumed the position of Av Beis Din of Rogensdorf, 
and circa 1871, relocated to Tab where he served as Rav until 
his passing in 1893. 
Tab, 1890. Double-sided handwritten letter, folded. Page size: 
23x14cm. Slight damage on margin.

Letter by Rabbi Binyamin Zev Wolf 
Breier, Tab, 1890
 מכתב בכתב יד הגאון
 רבי בנימין זאב וואלף ברייער
אב"ד טאב, בעל 'נחלת בנימין', תר"נ

מכתב מאת רבי וואלף ברייער אב"ד טאב, בעל שו"ת 'נחלת בנימין',.אל.
רבי.אברהם.צבי.קליין.אב"ד.סילאש,.בעל.שו"ת.'בארות.אברהם'.

הגה"צ רבי וואלף ברייער אב"ד טאב )תק"צ-תרנ"ג( היה.מגדולי.תלמידי.

בעל.'כתב.סופר'.ומחשובי.המשיבים.בהונגריה.בדורו..גם.בשולי.מכתבו.זה.

הוא.מספר:."הרבה.אגרות.הריצו.לפני.גדולי.רבנים.שיחי'.לפלפל.בכמה.
ענינים.ושבחו.וקלסו.את.ספרי".

טאב תר"נ ]1890[..דף.מקופל.14*23.ס"מ..כתוב.משני.צידיו..פגיעה.קלה.
בשוליים.ללא.חיסרון.

59.

 מכתב חידושי תורה מאת רבי בער אופנהיים
אב"ד אייבשיץ, תרי"ז

Letter by Rabbi Ber Oppenheim, 
Eibenschütz. 1857

Handwritten and autographed letter by the Av Beis Din of 
Eibenschütz, Harav Yissachar Ber Oppenheim (1791-1860), 
to Harav Shmuel, Raavad of Nikolsburg.
The majority of this letter is filled with Torah novellae, although 
it opens with his invitation to Harav Shmuel’s son Rav Shlomo 
Leib (future Rav in Nash) to join him in Eibenschütz after the 
latter had written to him regarding his desire to learn from him.
Eibenschütz, 1857. Page size: 23x14cm. Double-sided letter 
on blue paper. Small tear on bottom corner.

מכתב.בכתב.יד.ובחתימת.הגאון רבי יששכר בער אופנהיים, אב"ד אייבשיץ 
)תקנ"א-תר"כ(,.אל.רבי.שמואל,.ראב"ד.בק"ק.ניקלשבורג.

עיקרו.של.המכתב.חידושי.תורה..בראשית.דבריו.הוא.כותב.בעניין.רצונו.

של.בנו.של.הנמען,.רבי.שלמה.לייב.)לימים.מרבני.נ"ש(,.לבוא.ללמוד.אצלו,.

וכותב.שיכול.לבוא,."אבל.לא.אוכל.להבטיחו.'ארוחת.תמיד'.כי.הישיבה.

כאן.התבטלה.בשנים.האחרונות.כי.הקצינים.עזבו.את.הקהלה.ונשארו.רק.
מדלת.העם".

]אייבשיץ[ תרי"ז ]1857[. 14*23.ס"מ..כתוב.משני.צידי.הדף..נייר.כחול..קרע.
קטן.בפינה.למטה.

58.
Halachic 
Responsum by 
Rabbi Aharon 
Yehoshua Tzvi 
Weinberger, 
Av Beis Din of 
Margareten
Handwritten   by Harav Aharon 
Yehoshua Tzvi Weinberger, Av Beis 
Din of Margareten and author of Shu”t 
Mahariatz, to Harav Shlomo Zalman 
Ulman — Av Beis Din of Makov and 
author of Yerios Shlomo.
This responsum is printed in Likutei 
Mahariatz ch.2. Harav Shlomo Zalman 
Ulman’s reply appears in Shu”t Yerios 
Shlomo ch.17.
[2] large leaves measuring 40x25cm. 
The Mahariatz’s handwritten response 
appears on the first side, and the 
response of Rabbi Mordechai (Mottel) 
Segal, a disciple of the Yerios Shlomo, 
appears on verso. Slight tear with 
missing text and tear marks on fold, all 
professionally restored.

בעל שו"ת

מהריא"ץ

הרה"ק
 רבי אהרן יהושע צבי

ווינבערגער

60.

תשובה בהלכה מהרה"ק 
רבי אהרן יהושע צבי 

ווינברגר אב"ד מארגרעטין
אל.הגאון.רבי.שלמה.זלמן.אולמן,.אב"ד.מאקווא.

ובעל.הספר.'יריעות.שלמה'.
]2[.דפים.גדולים..25*40.ס"מ..בעמוד.הראשון.
תשובת.מהריא"ץ..בעמוד.השני.תשובת.רבי.מאדיל.
סג"ל..קרע.עם.מעט.חיסרון.וסימני.קרעים.בקיפולי.

הדפים..הכול.תוקן.ושוקם.בשיקום.אומנותי.

תשובה'(. ה'דרכי. )לשון. ונשגב  "שר התורה הצדיק 
ווינברגר  צבי  יהושע  רבי אהרן  הגאון הצדיק 
אב"ד מארגרטן )תקע"ה-תרנ"ד(".."נודע.בשערים.
ומפורסם.בעולם.גדולתו.וצדקתו.עוד.מימי.מרן.
החתם.סופר".)לשון.בעל.'לבושי.מרדכי'(..היה.חביב.
מאוד.בעיני.רבו.החתם.סופר.שאהבו.אהבת.נפש.
והעיד.עליו.שהוא."מלא.וגדוש.בגמרא.ובסברא".
)ראה.הקדמת.שו"ת.מהריא"ץ(..במשך.כמה.שנים.
למד.בצוותא.עם.בנו.בעל.'כתב.סופר'..שימש.
שנים.רבות.כרבה.של.מארגרטן.עד.פטירתו.בשנת.
תרנ"ד..מחבר.שו"ת.מהריא"ץ.ו'ליקוטי.מהריא"ץ'.

EXTRA 
LARGE
FOLIO
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 תשובה להלכה
 בכתב יד הגאון
 רבי משה כ"ץ,
 אב"ד נייטרא.
תרס"ח

העיירה.נייטרא

Autographed 
Responsum by 
Rabbi Moshe 
Katz, 
Av Beis Din of 
Nitra. 1908

Handwritten and autographed responsum 
by Harav Moshe Katz, the Nitra Gaon, 
regarding pidyon haben. This responsum 
regards the proper time for performing 
the mitzvah of pidyon haben. Since Harav 
Moshe Katz was a kohen, the writer also 
inquired to his custom in estimating the 
value of the five silver coins delivered as 
the pidyon.
Harav Moshe Katz (1842-1927), Av 
Beis Din of Nitra, was the son of Harav 
Menachem Katz Prostitz — Av Beis Din 

of Tzelim, and a disciple of the Chasam 
Sofer’s sons the Ksav Sofer and Harav 
Shimon Sofer — Av Beis Din of Krakow. 
In 1895, he was appointed Av Beis Din of 
Nitra where he served as Rosh Yeshivah 
of the prestigious Nitra Yeshivah.
Nitra, 1908. Personal stationery. Page 
size: 22x14cm. Apparently unpublished. 
Good condition.

תשובה.להלכה.ולמעשה.בעניין.פדיון.הבן.בכתב.
יד.ובחתימת.הגאון.רבי.משה.כ"ץ,.אב"ד.נייטרא.

בהיות. וכן. הפדיון,. זמן. בעניין. עוסקת. השאלה.

שהגאון.מנייטרא.היה.כהן,.הוא.נשאל.איך.הוא.נוהג.
למעשה.בשווי.חמשת.שקלי.הכסף.של.הפדיון.

הגאון רבי משה כ"ץ, אב"ד נייטרא )תר"ב-תרפ"ז(,.

פרוסטיץ,.אב"ד. כ"ץ. מנחם. רבי. בן.הגאון. היה.

צעהלים..תלמיד.בני.החתם.סופר:.בעל.'כתב.סופר'.

ורבי.שמעון.סופר.אב"ד.קראקא..משנת.תרנ"ה.היה.

אב"ד.נייטרא.והחזיק.בה.ישיבה.חשובה.)'החתם.
סופר.ותלמידיו'.עמ'.תקכ"ב(.

נייטרא תרס"ח ]1908[..נייר.מכתבים.אישי..14*22.
ס"מ..ככל.הידוע.לנו.לא.נדפס..מצב.טוב.

 מכתב חידושי תורה מאת רבי דוד ניימאן,
ראב"ד בפרשבורג, תרס"ו

Letter of Torah 
by Rabbi Dovid Neiman, 
Av Beis Din of Pressburg. 1906

62.

Handwritten and autographed letter replete with Torah novellae 
by Harav Dovid Neiman, Rav and Av Beis Din of Pressburg. 
The letter was published in his sefer Nir L’Dovid ch.184 yet 
several lines were omitted from print.
Harav Dovid Neiman (1820-1908), Av Beis Din of Pressburg, 
was renowned as an exalted tzaddik and a genius. He was one 
of the Chasam Sofer’s most beloved disciples, and later studied 
also beneath the Ksav Sofer. He was appointed Rav in Pressburg 
in 1881 and authored Shu”t Nir L’Dovid (Jerusalem, 1911).
Pressburg, 1906. Page size: 21x17cm.

מכתב.בכתב.יד.ובחתימת.הגאון.רבי.דוד.ניימאן,.ראב"ד.פרשבורג.
בראשית.המכתב.דברי.ברכה.לנמען.על.בואו.בקשרי.השידוכין.עם.בת.
גדולים.נכדת.הגאון.המפורסם.צדיק.יסוד.עולם.אב"ד.דק"ק.מארגארטען.

]הוא.הגאון.רבי.אהרן.צבי.פריד[..עיין.לעייל.לוט.מס'.60.
הגאון רבי דוד ניימאן, ראב"ד פרשבורג )תק"פ-תרס"ח(,.נודע.כגאון.וצדיק.
נשגב..תלמיד.החתם.סופר,."וחיבה יתירה נודעת לו ממנו"..כמו.כן.למד.
אצל.ה'כתב.סופר',.רבי.יעקב.חריף.אב"ד.ווערבוי,.ואצל.בעל.'שערי.תורה'..
משנת.תרמ"א.ראב"ד.פרשבורג..מחבר.שו"ת.'ניר.לדוד'.)ירושלים.תרע"א(..

התשובה.נדפסה.מעט.השמטות.בהתחלה.ובסוף..בספר.הנ"ל.סימן.קפ"ד.
פרשבורג תרס"ו ]1906[..דף.בגודל.17*21.ס"מ.

A letter of approbation for a shochet to one of his students, all 
in his handwriting and with his signature.
HaGaon Rabbi Akiva Fischer, Av Beit Din of Tat (circa 1818-
1894), a disciple of the Chasam Sofer who studied by him for 
eight consecutive years and served him in his home ('hoiz bochur'). 
Received rabbinical ordination from the Chasam Sofer as a Rabbi 
and Moreh Hora’ah. 
Rabbi Fischer was a prominent Hungarian Rabbi and served 
as the Rabbi of Tet for almost 50 years.
Tet, 1880. 14x21cm. Two punch holes in the margins.

כתב.סמיכה.לשחיטת.עופות.לאחד.מתלמידיו..הכול.בכתב.ידו.ובחתימתו.
הגאון הצדיק רבי עקיבא פישר, אב"ד טעט )תקע"ח בערך-תרנ"ד(,.היה.
תלמיד.מובהק.של.החתם.סופר.במשך.שמונה.שנים.רצופות.והיה.בן.בית.
)'הויז.בחור'(.אצל.רבו.וממנו.נסמך.להיות.מורה.הוראה..מחשובי.רבני.הונגריה.
בדורו..שימש.כרבה.של.טעט.קרוב.ליובל.שנים..תולדותיו.בארוכה.בסוף.
ספרו.'עטרת.עקיבא'.)בני.ברק.תשס"ג(,.'החתם.סופר.ותלמידיו'.עמ'.שצ"ו.
טעט תר"מ ]1880[..14*21.ס"מ..בשוליים.הימניים.שני.חורים.ממנקב.משרדי.

 כתב סמיכה בכתב יד ובחתימת
רבי עקיבא פישר, אב"ד טעט, תר"מ

61.
Letter by Rabbi Akiva Fischer, 
Tat, 1880
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Long letter of chiddushei Torah by Hagaon 
Harav Shraga Tzvi Tannenbaum, author 
of Netah Sorek, to the Gaon of Shamloy, 
Hagaon Harav Shlomo Zalman Ehrenreich.
This letter was dispatched in 1896 to the 
Gaon of Shamloy who served as Rav of 
Tchaba following the author’s endorsement. 
In this letter, Harav Shraga Tzvi Tannenbaum 
mentions a dvar Torah which he attributes 
to his son-in-law Hagaon Harav Yehudah 
Altman — author of Mei Yehudah.
Hagaon Harav Shraga Tzvi Tannenbaum 
(1826-1896), Av Beis Din of Chaht 
and author of Netah Sorek, was of 
the leading Hungarian rabbanim in 

his era. In 1848, he began serving as 
Rav and authored numerous halachic 
responsa, corresponding with leading 
contemporary sages in Hungary. His 
compositions were published in Shu”t 
Netah Sorek and Netah Sorek al HaTorah.
Chaht, 1897. Large, double-sided 
handwritten letter. Page size: 34.5x21cm. 
Good condition. 

מכתב.חידושי.תורה.ארוך.בכתב.יד.הגאון.רבי.

שרגא.צבי.טננבוים.בעל.'נטע.שורק'.אל.הגאון.רבי.
שלמה.זלמן.עהרענרייך.אב"ד.שאמלוי.

המכתב.נשלח.בשנת.תרנ"ו.בהיות.רבי.שלמה.זלמן.
רב.בטשאבא.על.פי.הצעת.הגאון.בעל.'נטע.שורק'.

בין.דבריו.הוא.מזכיר.גם.דבר.תורה.בשם.חתנו,.
הגאון.רבי.יהודה.אלטמאן,.בעל.'מי.יהודה'..

הגאון רבי שרגא צבי טננבוים אב"ד טשאטה, בעל 
'נטע שורק' )תקפ"ו-תרנ"ו(.היה.מגדולי.הרבנים.
והשיב. ברבנות. שימש. תר"ח. משנת. בהונגריה..
מחיבוריו. הונגריה.. רבני. לכל. בהלכה. תשובות.
נדפסו.'שו"ת.נטע.שורק'.ו'נטע.שורק.על.התורה'.

חידושי.תורה.אלו.בעניין.תנאי.ושיור.בגט,.שייכים.

מהגאון. מכתבים. נדפסו. שבו. נושא. לאותו.

משאמלוי.לבעל.'נטע.שורק'.בשו"ת.'לחם.שלמה'.
אבן.העזר.סימנים.סא,.סג-סד.

טשאטה תרנ"ז ]1897[..דף.גדול.כתוב.משני.צידיו.
)2.עמודים(..21*34.5.ס"מ..מצב.טוב.

 מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד הגאון רבי שרגא צבי טננבוים בעל 'נטע שורק'
אל הגאון משאמלוי. תרנ"ו

Long Letter of Torah Novellae by 
Rabbi Shraga Tzvi Tannenbaum, Author of Netah Sorek, 

to the Gaon of Shamloy, 1896.

65.

Letter by Hagaon 
Harav Yehuda Assad 
to His Son-in-Law 
and Daughter. 
Serdheil, 1860
 מכתב מאת הגאון
 רבי יהודה אסאד
 אל חתנו ובתו.
סערדהאלי, תר"כ

Handwritten letter in Yiddish by Hagaon 
Harav Yehuda Assad to his son-in-law 
Harav Aharon Bichler and daughter Serel 
regarding family matters.
In this letter, Harav Yehuda Assad informs 
his children that his wife, the Rebbetzin, 
arrived home safely (presumably after 
visiting their daughter). He urges his 
daughter not to worry and emphasizes 
that she should be happy and calm.
Red wax stamp imprinted with the name 
of Rabbi Yehuda Assad is completely 
preserved.
Hagaon Harav Yehuda Assad (1794-
1866), Av Beis Din of Serdheil, was 
exceedingly pious and one of the 
greatest sages and spiritual leaders of 

> חותם 
השעווה 
נשמר 

בשלמותו 
וניכר עליו 
הכיתוב: 

יהודה הק' 
מאסאד

מכתב.ביידיש.בעניינים.משפחתיים.בכתב.יד.הגאון.

הקדוש.רבי.יהודה.אסאד,.אל.חתנו.ותלמידו.רבי.
אהרן.ביכלר.ובתו.מרת.שרל.

במכתבו.מודיע.להם.רבי.יהודה.שאימם,.היינו.

רעייתו.הרבנית,.הגיעה.לבית.בשלום.)כפי.הנראה.

חזרה.מביקור.אצל.בתה(.וממהר.לכתוב.להם.כדי.

שמחה. וכן.מבקש.מבתו.שתהיה. ידאגו,. שלא.
ורגועה.ואומר.לה.שהכול.יהיה.טוב.

חותם השעווה האדום שעליו מוטבע שמו של 
רבי יהודה אסאד, נשמר בשלמותו.

הגאון רבי יהודה אסאד אב"ד סערדהאלי )תקנ"ד-
תרכ"ו(.היה.צדיק.וקדוש,.מגדולי.מרביצי.התורה.
בהונגריה.וממנהיגי.יהדות.הונגריה..השיב.תשובות.
עמד. ב'מחדשים'.. ה'. מלחמות. ולחם. לאלפים.
בראש.משלחת.הרבנים.לקיסר.להילחם.במזימות.
יהודה. רבי. בירכו. הקיסר. לבקשת. הרפורמים..

באריכות.ימים,.והברכה.התקיימה.במלואה.

מחיבוריו.שנדפסו:.תשובות.מהרי"א.וחידושיו.על.
הש"ס,.על.התורה.ואגדות.חז"ל.

סערדהאלי תר"כ ]1860[..מכתב.ביידיש..19*25.
ס"מ..מצב.טוב.
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Hungarian Jewry. He led a delegation of 
distinguished Rabbanim who appealed 
to the king to annul the evil plots of 
the Neolog Jews. During this meeting, 
he acceded to the king’s request for a 
blessing for longevity, and this blessing 
was fulfilled.
Among his famous works are Teshuvos 
Mahari and his chiddushim on Shas, Torah, 
and Aggadah.
Serdheil, 1860. Yiddish letter. Page size: 
52x19cm. Good condition.

LARGE
FOLIO

בעל.'נטע.שורק'

הגאון.משאמלוי
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Halachic responsum regarding the laws 
of interest written and autographed by 
Hagaon Harav Yehuda Greenfeld, Av 
Beis Din of Szentmihály.
The Yitav Lev once praised him with 
the words: “When one forgets a Tosfos 
in Shas, one can ask R’ Yidele Chuster.” 
The Melitzei Eish likewise attested that 
his mentor knew all of Shas by heart.
Harav Yehuda Greenfeld served as Av 
Beis Din of Szentmihály for 33 years, 
after which he was succeeded by his son 
the Maharshag. Several of his responsa 
were printed in Shu”t Kol Yehudah, 
although this responsum does not appear 
in the sefer.

Szentmihály, 1904. 1 leaf written on 
both sides, all in his holy handwriting 
and autographed. Page size: 15x22 cm. 
Good condition.
(Note: this letter and one other letter by 
Harav Yehuda Greenfeld auctioned in 
Genazym Catalog #8 Lot #14, originate 
from one collector and are the only letters 
in the collection. As well as the only 2 
letters from Rav Greenfeld that were 
commissioned to Genazym) 

Autographed Responsum by Rabbi Yehuda Greenfeld, 
Av Beis Din of Szentmihály, 1904

תשובה.להלכה.ולמעשה.בהלכות.ריבית.בכתב.
יד.הגאון.רבי.יהודה.גרינפעלד,.אב"ד.סעמיהאלי.

אב"ד  גרינפעלד,  יהודה  רבי  הצדיק  הגאון 
סעמיהאלי )ת"ר לערך-תרס"ז(,.היה.גאון.מופלג.
ובקי.עצום..היה.נערץ.על.כל.רבני.דורו,.תלמיד.
חיים. רבי. אל. ונסע. אריה'. 'קול. לבעל. מובהק.
מצאנז.]נזכר.בתשובה.שלפנינו[..לאחר.נישואיו.

ישב.בחוסט,.ומהר"ם.שיק.היה.מתייעץ.עימו.

הגה"ק.בעל.'ייטב.לב'.אמר.עליו: "ווער עס האט 
א פארלוירען תוס' אין ש"ס קען פרגען ר' יודלא 
חוסטר"..וכך.העיד.עליו.תלמידו.בעל.'מליצי.אש'.
-.שידע.את.כל.הש"ס.על.פה.על.הלשון..בעל.'קרן.
לדוד'.אמר.עליו.בהספדו.שבקיאותו.הייתה."מבהיל.
על.הרעיון".ולא.הניח.כמותו..ל"ג.שנה.היה.אב"ד.
סעמיהאלי,.ולאחר.פטירתו.מילא.את.מקומו.בנו.
הגאון.מהרש"ג..מעט.מתשובותיו.נדפסו.בשו"ת.

'קול.יהודה'.–.תשובה זו לא נדפסה שם.
.22*15 בגודל:. דף.  .]1904[ תרס"ד  סעמיהאלי 
ס"מ..כתוב.משני.צידיו..הכול.בכתב.יד.קודשו.

ובחתימתו..מצב.טוב.

68. Novellae on the weekly portions of sefer 
Bereishis in the handwriting of Harav 
Yisrael Moshe Tzvi Hirsh Herschler-
Tirtzes, who served as the Dayan of 
Topolshan.
Harav Yisrael Moshe Tzvi Herschler-
Tirtzes Born in 1819 (assumed) to 
his father Harav Binyamin Zev Wolf 
Herschler-Tirtzes; Av Beis Din of 
Topolshan and a disciple of the Chasam 
Sofer. Harav Wolf, who was orphaned in 
his early youth and raised by his mother 
Tirtza, was called Tirtzes after her. Rabbi 
Moshe Hersh published his father's work 
Tiferes Shabbos in which he is praised 
warmly in the approbations of the Divrei 
Chaim of Sanz as well as the Ksav Sofer 
and the Shoel U’Mashiv. 
Large Volume: 27x22cm. 272 leaves. 
Tear in bottom margin of opening pages. 

66.

67.

 כרך חידושים בכתב יד הגאון רבי ישראל משה צבי הירשלר-תרצה'ס,
דיין דק"ק טאפאלטשאן

Volume of Handwritten Novellae by Rabbi Yisrael 
Moshe Tzvi Herschler-Tirtzes of Topolshan

תשובה בהלכה מאת רבי אברהם חיים 
אופנהיים אב"ד פעציל. קרומוני. תקע"ט

Halachic Responsa by Harav 
Avraham Chaim Oppenheim, 
Famous debate of the Sterelet fish, 1829

תשובה בכתב יד 
 הגאון

רבי יהודה 
גרינפעלד

 אב"ד סעמיהאלי,
אבי הגאון מהרש"ג. 

תרס"ד

תשובה.להלכה.ולמעשה.בכתב.יד.וחתימת.הגאון.
רבי.אברהם.חיים.אופנהיים.בעל.ספר.'הר.אבל'.

תוכן.השאלה:.בענין.בן.עיר.אראד,.שם.היו.כאלה.

שנהגו.היתר.בדג.השטיר"ל.על.אף.שנאסר.על.

ידי.כל.גדולי.הדור.כידוע.מהפולמוס.הגדול,.מה.

למקום. כאלה. דגים. אתו. מביא. הוא. אם. דינו.
שנהגו.בו.איסור..

רבי אברהם חיים אופנהיים אב"ד פעציל )תקנ"ו-
תקפ"ד( בעל.ספר.'הר.אבל',.בן.הגאון.הצדיק.
רבי.שמעון.אופנהיים.–.קרומוני.ראב"ד.פעסט,.
תורה. והרביץ. בהונגריה. פעציל. כאב"ד. שימש.
בתלמידים..נגדע.בדמי.ימיו.בהיותו.בן.כ"ח.בלבד..
הניח.אחריו.חיבורים.בכתב.יד,.אחד.מהם.בשם.
'הר.אבל'.הדפיס.אביו.לאחר.פטירתו.ובהקדמתו.

שם.קונן.על.פטירת.בנו.
ארשע תקע"ט ]1829[..דף.מקופל,.]3[.עמ'..
19*25.ס"מ..מצב.טוב..נשלח.לרבי.ישראל.
פרויא.קירכען.]ראה.אישים.בשו"ת.חת"ס.עמ'.שמו[..

פולמוס דג השטיר"ל

חידושים.ודרושים.על.פרשיות.ספר.בראשית.
הירשלר- צבי. משה. ישראל. רבי. יד. בכתב.

תרצה'ס.
הירשלר-תרצה'ס  צבי  משה  ישראל  רבי 
נולד ככל הנראה בשנת תקע"ט.)ראה.'עלי.
זכרון'.גליון.לט.עמ'.ס(.לאביו.הגאון.רבי.
בנימין.זאב.וואלף.הירשלר-תרצה'ס,.אב"ד.
)רבי. סופר.. החתם. תלמיד. טאפלטשאן,.
ועל. בקטנותו,. מאביו. התייתם. וואלף.
אותו,. שגידלה. תרצה. מרת. אמו. שם.
ומורה. כדיין. שימש. תרצה'ס(.. נקרא.
הוראה.בטאפאלטשאן..הוציא.לאור.את.
ספרו.של.אביו.'תפארת.שבת'.)למברג.
תרכ"ח(..נזכר.שם.לשבח.בהסכמות.
ה'דברי.חיים'.מצאנז,.ה'כתב.סופר'.

וה'שואל.ומשיב'.
כרך.גדול:.22*27.ס"מ..272.עמודים..
ראשונים.קרע. דפים. בארבעה.
למטה,. השוליים. בפינת. קטן.
מלבד.זה.בשלמות.ובמצב.טוב..
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Signed and autographed semichah letter 
of the Slovakian sage Harav Yissachar 
Shlomo Teichtal, author of Mishnah 
Sachir. The rabbinical ordination was 
written and awarded by Harav Avraham 
Yitzchak Glick — Av Beis Din of Tolchova 
and author of Yad Yitzchak.
Harav Yissachar Shlomo Teichtal Hy”d 
(1885-1945), Av Beis Din of Pishtian, 
was one of the illustrious Rabbanim 
in Slovakia in the pre-Holocaust era. 
He corresponded frequently with his 
contemporaries on halachic issues and 
authored Shu”t Mishnah Sachir. During 
the early years of World War II, he delved 
into the subjects of exile, redemption, and 
settling in Eretz Yisrael and published his 
thoughts and opinions in the sefer Eim 
Habanim Smeichah.
Harav Avraham Yitzchak Glick (1826-
1909) Av Beis Din of Tolchova and one 

of the pillars of Torah and Halachah in 
Hungary in that era. He served as Rav 
and Rosh Yeshivah in Tolchova for over 
50 years. This semicha was written when 
he was already eighty-three years old.
The Yad Yitzchak begins by writing his 
disciple’s acronym in the opening words, 
"Yesh sachar b’amalo Shlomo shemo, 
u’shleimah mishnaso" = there is reward 
for his efforts Shlomo is his name and his 
learning is complete. 
Tolchova, 1906. Page size: 17x10cm. 
Handwritten, autographed and 
stamped. stain in the center of page. 
tape enforcements on fold.

This handwritten and autographed letter by 
Harav Shraga Dovid Pollack, Av Beis Din 
of Fiered was written to his contemporary, 
Harav Eliezer Deitsch — Av Beis Din of 
Bonyhad and the author of Pri Hasadeh.
Harav Deitsch’s response to this letter was 
printed in Shu”t Pri Hasadeh vol.3 ch.157 
Since he passed away at the tragically 
young age of only 34, letters from Harav 
Shraga Dovid Pollack are rare.
Harav Shraga Dovid Pollack (1877-1911) was 
the son of Harav Avraham Pollack — Av Beis 
Din of Fiered, and grandson of Harav Moshe 
Segal Pollack — Av Beis Din of Bonyhad (see 
adjacent letter). 
Fiered, 1910. Personal stationery. Page size: 
22x14cm. Good condition.

כתב.סמיכה.כתוב.וחתום.בכתב.יד.עמוד.ההוראה.

בהונגריה,.הגאון.בעל.'יד.יצחק',.שניתן.להגאון.
רבי.יששכר.שלמה.טייכטאל,.בעל.'משנה.שכיר'.

הגאון רבי יששכר שלמה טייכטאל הי"ד, אב"ד 
'משנה. שו"ת. בעל. )תרמ"ה-תש"ה(,. פישטיאן 
שכיר',.מחשובי.רבני.סלובקיה.בדור.שלפני.החורבן..
בשנות.השואה.החל.לעסוק.בענייני.גלות.וגאולה.
ויישוב.ארץ.ישראל.ופרסם.את.דעותיו.בספר.הנודע.

'אם.הבנים.שמחה'.
הגאון רבי אברהם יצחק גליק, אב"ד טאלטשאווא 
)תקפ"ו-תרס"ט(,.היה.מגדולי.המשיבים.בהונגריה.
שנים. שנים.. מיובל. למעלה. ההוראה. ומעמודי.
רבות.שימש.כרב.וראש.ישיבה.בטאלטשאווא..
בזמן.כתיבת.הסמיכה.היה.בעל.'יד.יצחק'.כבר.

בא.בימים.)בן.פ"ג.שנים(,.מזקני.רבני.המדינה.
בפתח. נאה.. ובמליצה. רהוטה. בכתיבה. כתוב.
דבריו.רשם.בעל.'יד.יצחק'.את.שמו.של.המוסמך.
ברמיזה:."יש שכר.בעמלו,.שלמה.שמו.ושלמה.
ואת. במפורש. שמו. הזכיר. ובהמשך. משנתו",.
חותנו.הגאון.רבי.יעקב.יוסף.גינז,.אב"ד.ביסרמין,.

בעל.'הרי.בשמים'.

טאלטשאווא תרס"ו ]1906[..דף.בגודל.10*17.ס"מ,.

הכול.בכתב.יד.קודשו.ובחתימתו.וחותמו..כתם.זמן.

במרכז.הדף..חיזוק.דבק.בגב.הדף.בסימני.הקיפול..

מכתב.בכתב.יד.ובחתימת.רבי.שרגא.

דוד.פאללאק,.אב"ד.פירעד,.אל.הגאון.

אב"ד. דייטש,. אליעזר. רבי. הגדול.
בוניהאד,.בעל.'פרי.השדה'.

רבי שרגא דוד פאללאק, אב"ד פירעד 
)תרל"ז-תרע"א(.היה.בן.רבי.אברהם.
פולק.אב"ד.פירעד,.בן.רבי.משה.סג"ל.
תרס"ג. בוניהאד..משנת. פולק.אב"ד.
י"ד. זיכרון'. )'עלי. ממלא.מקום.אביו.

עמ'.ג'(.
עקב פטירתו בדמי ימיו, בגיל שלושים 
וארבע בלבד, המכתבים ממנו נדירים.

רבי. אל. השדה'. 'פרי. מבעל. תשובה.

שרגא.דוד.נדפסה.בשו"ת.'פרי.השדה'.
חלק.ג'.סימן.קנ"ז.

מסמכים. נייר. ..]1910[ פירעד תר"ע 
אישי..14*22.ס"מ..מצב.טוב..

כתב הסמיכה של רבי יששכר 
שלמה טייכטאל
מאת הגאון רבי אברהם יצחק גליק, 
אב"ד טאלטשאווא

The Original Rabbinical 
Ordination of Rabbi 
Yissachar Shlomo Teichtal. 
Tolchova, 1906

71.

Letter rich with Torah novellae by Harav Chaim Yosef 
Pollack, Av Beis Din of Trebitsch.
Harav Chaim Yosef Pollack (1799-1880), Av Beis 
Din of Trebitsch, was a disciple of the Chasam Sofer. 
The Chasam Sofer was instrumental in arranging his 
shidduch, and awarded him rabbinical ordination on 
his wedding day. In 1849 he published his commentary 
Mekor Chaim on the sefer Akeidas Yitzchak.
Trebitsch, 1864. Folded leaf with 4 handwritten 
sides. Page size: 23x15cm. 

Torah Novellae by Rabbi 
Chaim Yosef Pollack, Trebitsch,1864

Handwritten & Autographed Letter 
by Rabbi Shraga Dovid Pollack *

מכתב דברי תורה מאת רבי חיים יוסף פולק, 
אב"ד טרעביטש. תרכ"ד

69.

70.

אב"ד. פולאק,. יוסף. חיים. רבי. יד. בכתב. תורה. דברי. מכתב.
טרעביטש..

רבי חיים יוסף פולאק, אב"ד טרעביטש )תקנ"ט-תר"מ(,.היה.

תלמיד.החתם.סופר..רבו.החתם.סופר.סייע.בשידוכו.וביום.חתונתו.

עיטרו.בעטרת.חכמים.והמשיך.לעמוד.עימו.בקשרי.מכתבים.
ושו"ת..הוא.היה.גדול.בתורה.ובחוכמה..בשנת.תר"ט.הדפיס.

את.ביאורו.הגדול.'מקור.חיים'.על.ספר.'עקידת.יצחק'.
]'החתם.סופר.ותלמידיו'.עמ'.קמ"ט[.

טרעביטש תרכ"ד ]1864[..דף.מקופל,.4.עמודים.
כתובים..גודל:.15*23.ס"מ.

 מכתב מאת רבי שרגא דוד פאללאק, אב"ד פירעד,
אל הגאון רבי אליעזר דייטש, בעל 'פרי השדה'

בעל.'משנה.שכיר' בעל.'יד.יצחק'

RARE!

 תלמיד
 החתם
סופר

 69  Opening $1,000  |  Estimate $2,000-$3,000
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רבי יהושע העשיל 
פריעד אב"ד קאפיש 

('זכרון יהושוע')

 רבי יחיאל מיכל
אב"ד קאפיץ

 רבי נפתלי כ"ץ פריעד
 ('שערי אריה')

(לוט 72(

Kabbalah
קבלה

73. Opening $800  |  Estimate $1,200-$1,800 72. Opening $800  |  Estimate $1,200-$1,800

Letter of blessing and thanks, handwritten and autographed 
by Hagaon Harav Yechiel Mechel Hakohein Fried, Av Beis 
Din of Ivaresh and son of Hagaon Harav Nesanel Hakohein 
Fried, author of Pnei Meivin.
Harav Yechiel Mechel Hakohein 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 studied by the Arugas 
Habosem. Following his father’s demise in 1917, Harav Yechiel 
Mechel succeeded him as Rav and Av Beis Din in Ivaresh where 
he stood at the helm of the famed yeshivah in Ivaresh for 
twenty-seven years until the Nazis’ rise to power in Hungary.
Ivaresh, 1935. Official stationery, signed and stamped with 
the Chevrah D’Bachurim. Page size: 23x15cm.

Letter by Rabbi Yechiel Mechel 
Hakohein Fried, Son of the Pnei 
Meivin. Ivaresh, 1935

מכתב בכתב יד רבי יחיאל מיכל הכהן פריעד, בן 
הגאון בעל 'פני מבין'. אויוואראש תרצ"ה

מכתב.תודה.וברכה.בכתב.יד.ובחתימת.הגאון.רבי.יחיאל.מיכל.הכהן.פריעד.

אב"ד.אויוואראש,.בנו.ממלא.מקומו.של.הגאון.הקדוש.רבי.נתנאל.הכהן.
פריעד.אב"ד.אויוואראש,.בעל.'פני.מבין'.

רבי יחיאל מיכל הכהן פריעד אב"ד אויוואראש )תר"מ-ת"ש(,.בעל.הספר.

'תורת.יפה',.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.

אויוואראש תרצ"ה ]1935[..נייר.מסמכים.רשמי.עם.חותמו.וחותם.'חברה.
דבחורים'..15*23.ס"מ.
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 מכתב בכתב יד רבי נפתלי הכהן פריעד הי"ד
בעל 'שערי אורה'. מיהאלאוויץ תרצ"ה

Letter by Rabbi Naftali Hakohein Fried 
Hy”d, Author of Shaarei Orah. 
Meholowitz, 1935

Handwritten letter by Harav Naftali Hakohein Fried, Av 
Beis Din of Pavlovitz, with an urgent request to support the 
bachurim in the Meholowitz Yeshivah whom he describes as 
“Tzon kodoshim who toil in Torah day and night for the sake 
of Heaven, and whose situation is dire.” 
Harav Naftali Hakohein Fried Hy”d was the son of Hagaon 
Harav Yechiel Mechel Fried. His father succeeded his 
grandfather, Harav Yehoshua Heschel Hakohein Fried, author 
of the Zichron Yehoshua, as Av Beis Din of Kopisch. 
Harav Naftali was also the son-in-law and right-hand of Hagaon 
Harav Moshe Greenberger, Av Beis Din of Meholowitz, whom 
he assisted in running the Yeshivah in Meholowitz where this 
letter was written. He edited and published Kovetz Shaarei Orah 
in Meholowitz. Harav Naftali Fried perished in the Holocaust. 
Meholowitz, 1935. Official stationery. Page size: 23x15 cm. 
Good condition.

מכתב.בכתב.יד.רבי.נפתלי.הכהן.פריעד,.אב"ד.פאוולאוויטץ.והגליל.)סמוך.
לק"ק.קאפיש(,.חתן.הגאון.רבי.משה.גרינברגר,.אב"ד.מיהאלאוויץ..נספה.בשואה.

בקשת.עזרה.דחופה.עבור.בחורי.הישיבה."צאן.קדשים.העוסקים.בתורה.
ובמצוות.יומם.ולילה.לשם.שמים.והשעה.דחוקה.מאוד".

מיהאלאוויץ תרצ"ה ]1935[..נייר.מסמכים.רשמי..15*23.ס"מ..מצב.טוב.

72.

רבי יחיאל מיכל 
הכהן פריעד

 רבי נתנאל
 הכהן פריעד
('פני מבין')

רבי יחיאל מיכל 
הכהן פריעד

(לוט 73(

אחים

בני 
דודים
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The Idra Raba and Idra Zuta: sections from the Zohar to recite 
at Kever Rachel and Kever Shmuel Hanavi. The "Idros" are the 
best-known parts of the Zohar.
On the title page of the book and in the introduction by Rabbi 
Moshe Hagiz, it is said that the members of the group in Jerusalem 
have the custom to recite these portions when they ascend to 
Kever Rachel and the tomb of Shmuel HaNavi on their yartzeits.
The proceeds from the sale of the "Idros'' books were to benefit 
the residents of Jerusalem. 
Amsterdam 1708. Shlomo Props printing press. [3] 25 leaves 
14.5cm. Good condition.

זוהר.חדש.ומדרש.הנעלם.על.התורה.ומגילות.שיר.השירים.ורות,.עם.הגהות.

האר"י.אשר.נמצאו.בגנזי.רבי.מנחם.די.לונזאנו..בסופו.ספר.התיקונים,.מוגה.
על.ידי.המקובל.האלוקי.רבינו.משה.זכות.)הרמ"ז(.

נוסח.הזוהר,.תוקנו.השגיאות.שנפלו.בדפוס.הראשון. זו.הוגה. במהדורה.

)סאלוניקי.שנ"ז(.וכן.נוסף.זוהר.חדש.על.רות.שלא.נדפס.עם.ה'זוהר.חדש'.
בסאלוניקי.)אלא.בספר.'תפוחי.זהב'.ש"כ(.

ויניציאה תי"ח ]1658[.]2[,.צו:.נח,.מ'.דף..21.ס"מ..שערים.מצוירים,.שער.
נוסף.למגילות,.מצב.טוב..כריכה.עתיקה.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.328.ובהערות.שם.

Zohar Hachadash & Midrash Hane’elam on the Torah and Scrolls 
of Shir Hashirim and Ruth with comments by the Arizal 
discovered in the library of Rabbi Menachem de Lonzano. 
The end of the book includes the Sefer Hatikkunim edited by 
the famed kabbalist Rabbi Moshe Zechut, the Ramaz.
In this edition, the Zohar was proofread and edited, with 
numerous corrections and errors found in the first edition 
printed in Salonika, 1597. It also includes the first edition 
printing of Zohar on Megillas Rus which was not included 
in the original Salonika edition but was printed in Tapuchei 
Zahav, Tihingen, 1560.
Venice, 1658. [2], 96: 58, 40 leaves. Page size: 21 cm. Illustrated 
title pages; additional title page for Scrolls. Good condition. 
Ancient binding.
Bibliography: See Stefansky Sifrei Yesod #328 and comments.

ספר.הזוהר.לתנא.האלוקי.רשב"י.–.על.התורה,.

שיר.השירים.ואיכה.ותיקונים..קטעים.חדשים.שלא.
נדפסו.בזוהר,.דפוסי.מנטובה.וקרימונה.

מוגה.מחדש.על.ידי.המקובל.רבי.משה.מרדכי.

מרגליות,.תלמיד.מהרש"ל,.בעל.הספר.'חסדי.ה''.
)קראקא.שמ"ט(.

קראקא שס"ג ]1603[..דפוס.יצחק.מפרוסטיץ..]6[,.

קיב,.מח:.לו.דף..לזוהר.שיר.השירים.ואיכה.שער.
נפרד..מצב.טוב,.כרוך.בכריכה.חדשה..

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.328.

The Sefer Hazohar by the holy Tanna 
Rabbi Shimon bar Yochai on Torah, 
Shir Hashirim, Eichah and tikkunim. 
This edition encompasses new sections 
that were not printed in the Mantua and 
Cremona editions of the Zohar.

 קבלה. זוהר חדש:
קראקא שס"ג

Zohar Chadash. 
Cracow, 1603

זהר חדש ומדרש הנעלם עם הגהות האר"י והרמ"ז. 
ויניציאה תי"ח

Zohar Hachadash & Midrash 
Hane’elam with Comments by 
Arizal & Ramaz. Venice, 1658

75.

74.

This edition of the Zohar was edited 
by the holy kabbalist Rabbi Moshe 
Mordechai Margalios, a disciple of the 
Maharshal and author of Chasdei Hashem 
(Cracow, 1589). 
Cracow, 1603. Printed by Yitzchak of 
Proshnitz Press. [6] 112, 48: 36 leaves. 
Separate title page for Zohar on Shir 
Hashirim and Eichah. Good condition. 
New binding.

Portions from the Zohar 
to recite at Kever Rachel 

סדר לימוד לקבר רחל ושמואל הנביא
האדרות הקדושות: אמשטרדם תס"ח

Kabbalah. Portions of the Zohar: 
the Idra Raba and Idra Zuta, 
Amsterdam 1708

76.

שער.פנימי
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ספר.מיניאטורי.נדיר.כולל.סדרי.עבודה,.תפילות.וענייני.קבלה:.א( סדר.

ב(.סדר.העבודה. העבודה.לימי.חול.ושבת.מאת.רבי.מנחם.די.לונזאנו..

לשלושה.רגלים.מאת.הרמ"ע.מפאנו..ג(.'שערי.זוהר'.-.ספרא.דצניעותא.

לימי.החול..ד(.'שערי.בית.תפילה'.-.פרק.שירה.ותפילות.שונות..ה(.'שערי.
זמרה'.–.פיוטים.וזמירות.בעריכת.רבי.יוסף.לבית.פרץ.

סדרי העבודה למהר"ם די לונזאנו והרמ"ע.–.סדרי.העבודה.הקדמונים.על.

עבודת.הכהן.הגדול.ביום.הכיפורים.ידועים.ומוכרים..בדרך.זה.הלכו.המקובלים.
מהרמד"ל.והרמ"ע.וערכו.סדרי.עבודה.לימות.החול,.שבתות.ומועדים..

ויניציאה ת"ע ]1710[..גודל:.10.ס"מ.בלבד..ע"ב.דף..מצב.טוב,.כריכת.עור.

ישנה.נאה.עם.הטבעות.בצבע.זהב..במרכז.הכריכה.מוטבעת.צורת.אריה..
מצב.טוב,.נדיר.

Rare miniature sefer including: Seder Avodah, Prayers, and 
Kabbalistic subjects.
1. Seder Avodah for Shabbos & Weekdays by Rabbi Menachem 
di Lonzano
2. Seder Avodah for the Three Festivals by Rema of Pano
3. Shaarei Zohar – Safra D’tzniusa for Weekdays
4. Shaarei Beis Tefillah – Perek Shirah & various prayers
5. Shaarei Zimar – Songs & poems edited by Rabbi Yosef Peretz
The Seder Avodah of the High Priest’s service on Yom Kippur 
were set by the Rishonim and are widely known, and is the 
basis to the special Seder Avodah for weekdays, Shabbos and 
Festivals Authored by the famous kabbalists Rav Menachem 
di Lunzano and Rema of Pano.
Venice, 1710. Page size: only 10 cm! 72 leaves. Attractive old 
leather binding with gold engraving. Good condition.

קבלה. שערי רחמים. ויניציאה ת"ע 

79.
78.

The Arizal’s customs and kabbalistic Kavanos (intentions) based 
on the order of the Shulchan Aruch.
This work was printed by Rabbi Shlomo Yarush Rappaport’s 
press in Lvov, during the very same year that he published the 
first edition of Noam Elimelech.
Leaves 38-39 feature “Wondrous Segulah to Recite in a Time 
of Tribulation” as well as a segulah for mothers at the time of 
childbirth.
Lvov, 1782. 60 leaves. Page size: 18cm. New simple binding. 
Good condition.
The title page features the signature of Rabbi Yitzchak 
Chaim Wallerstein, Av Beis Din of Reisha.

Collection of halachos gleaned from the 
Zohar Hakadosh and arranged according 
to the four sections of the Shulchan Aruch. 
Includes a kabbalistic commentary by 
the great kabbalist Harav Yissachar Ber 
ben Rav Petachya of Kremenets, author 
of Imrei Binah on Zohar.

This sefer is one of the oldest and most 
significant sources of laws and customs 
drawn from the wisdom of Zohar.
Prague, 1609. First Edition. 79 leaves. 
Page size: 19cm. Good condition. Old 
half-leather binding. Rare.

ליקוטי.דינים.מכל.הדינים.הנמצאים.בספר.הזהר.

הקדוש,.מסודרים.לפי.סדר.ארבעה.חלקי.שולחן.

ערוך.עם.פירוש.על.פי.הסוד,.מאת.המקובל.הגדול.

רבי.יששכר.בער.ב"ר.פתחיה.מקרמניץ,.בעל.הספר.
'אמרי.בינה'.על.הזהר.ועוד..חיבור מקורי וייחודי - 
מקור קדום וחשוב לדינים ומנהגים על פי הזוהר.

פראג שס"ט ]1609[, דפוס.ראשון..ע"ט.דף..19.
ס"מ..מצב.טוב,.כריכת.חצי.עור.ישנה.

Yesh Sachar Laws and customs according to the Zohar. Prague, 1609
יש שכר שולחן ערוך הזהר. דינים ומנהגים ע"פ הזהר. פראג שס"ט

77.

Laws and customs 
according to the Arizal 

Lvov, 1788
 שולחן ערוך האר"י

 דינים ומנהגים ע"פ האר"י
לבוב תקמ"ח

This sefer features the famous asterisks that 
appear in the sefer Noam Elimelech.

Chassidim attribute particular significance to these 
asterisks, as it is known that every asterisk that appeared 
in the text indicated a time when Rabbi Elimelech’s soul 
was elevated to a loftier spiritual plane. In fact, the Admor 
of Shinova gave his consent to reprint the Noam Elimelech, 
only providing that the printer keep the asterisks in their 

original places throughout the text.

Kabbalah. 
Shaarei
Rachamim.
Venice, 1710.



ספר 'רזיאל המלאך' – דפוס ראשון. 
אמשטרדם תס"א

Sefer Raziel Hamalach. First Edition. 
Amsterdam, 1701.

81.

ספר.קבלה.קדמון.על.מערכות.צבא.השמיים.

קמעות. בראשית,. ומעשה. המלאכים. ושמות.
והשבעות.מלאכים,.רוחות.ושדים.

סגולת החזקת הספר בבית
הספר.מפורסם.כסגולה.ושמירה.בעצם.החזקתו.
בבית..המקור.הוא.שער.הספר.בהוצאה.הראשונה.

שלפנינו,.בו.נרשם:
"ולכל בית ישראל היא סגולה מועילה לראות בני 
בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות 
אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע 
רע לא יגור במגורתו, למי שהספר הקדוש הנכבד 
והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו, 
ובחליו ובעת צרתו יהיה לו תשועה במהרה וזה 

יעידו ויגידו כל בני תורה".
מה. ראשון.. דפוס.  .]1701[ תס"א  אמשטרדם 
דף..22.5.ס"מ..שער.עם.מסגרת.מקושטת,.וכן.

שרטוטים.רבים.בגוף.הספר..תיקוני.רסטורציה.

טוב,. אומנותית.קלים.בשולי.כמה.דפים..מצב.
כרוך.בכריכה.חדשה.

סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.332.

illustrations throughout the book. Light 
professional repairs on the margins of 
several pages. Good condition. New 
binding.
Stefansky Sifrei Yesod #332

שני ספרי קבלה חשובים - דפוסים ראשונים:
 ספר ברית מנוחה הקדמון וספר יונת אלם להרמ"ע מפאנו.

אמשטרדם ת"ח 

2 Important first edition Kabbalah books. 
Bris Menucha and Yons Elem. Amsterdam, 1648. 

80.

עמוק. קדמון. ספר. .– מנוחה'  'ברית  הספר   ]1

לרבי. מיוחס. מלאכים,. ושמות. הקבלה. בתורת.

חמאי.גאון,.ויש.מייחסים.אותו.לרבי.אברהם.בר.
יצחק.מרמון.הספרדי.

סגולת השעה התשיעית סגולה זו שהתפרסמה 
בשנים האחרונות, מקורה בספר 'ברית מנוחה' 
בדף י"ט בדפוס שלפנינו, וכך הוא כותב: "קבלה 
מובחרת,  שנה  בידך שהשנה התשיעית  יהיה 
הטובים  מן  טוב  חודש  הוא  החודש התשיעי 
וחודש רצון, ויום התשיעי לחודש מן המובחר 
שבכל החודש, ושעה תשיעית של יום שעה טובה 

ומובחרת משעות היום…"
אמשטרדם ת"ח ]1648[. דפוס.ראשון..מ'.דף,.מצב.

טוב..חתימות.בעלים.בשער.
2[ 'יונת אלם' –.להמקובל.האלוקי.רבינו.מנחם.
הספר. בשער. מפאנו(.. )הרמ"ע. מפאנו. עזריה.
הועתקה.איגרת.השל"ה.הקדוש,.אשר.ממליץ.

לדבוק.בספר.ומעיד עליו שכל תורתו אמת.
אמשטרדם ת"ח ]1648[..דפוס.ראשון..ל"ח.דף,.
19.ס"מ..שיקומים.אומנותיים.קלים.בשער.הספר..
כתמים.בשוליים.העליונים..שני.הספרים.כרוכים.

יחד.בכריכת.קלף.עתיקה.

1] Sefer Bris Menucha Attributed to 
Rabbi Abraham ben Yitzchak Merimon 
HaSefaradi, (Granada)13th-14th century 
is a deep and complex book on Kabbalah 
which has been highly praised by all the 
great Mekubalim.
Many believe that it's a segulah to have 
this holy sefer in every home. (See title 
page, Jerusalem, 1959 edition.) 
Amsterdam, 1648 First Edition, 40 
leaves. Good condition. Owner’s signature 
on the title page.
2] Yonas Elem by the holy Mekubal 
Rabbi Menachem Azaryah from Pano (the 
Rama MiPano). A Letter from the Shlah 
HaKodesh is quoted on the title page, 
praising this important kabbalistic work.
Amsterdam 1648. First Edition 38 
leaves. 19cm. Slight artistic restorations 
on title page. Stains on the upper margins.
The two books are bound together in 
original parchment binding. 

 80  Opening bid $1,000 מחיר.התחלתי | Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה

A Segulah 
for 

Protection 

“For all of Israel 
it is a segula, 

for wise and intelligent children, 
for success and blessing, 

to extinguish fires, 
to keep away any demon 

and harm from your dwelling.
Anyone who 

possesses this holy 
and awesome sefer 

concealed with his treasures,
shall merit swift salvation 

in times of tribulation
And all Jews will agree 
and attest to this fact."

Possessing this holy sefer 
is a verified segulah for 

protection, as written on the 
title page of this first edition:

An early kabbalistic work discussing the 
Heavenly Bodies and Angels. Includes 
multiple amulets, charms, and the secrets 
of creation.
It is attributed to the Angel Raziel, who 
gave this book to Adam HaRishon after 
his expulsion from the Garden of Eden.
Amsterdam, 1701. First Edition. 45 
leaves. Page size: 22.5cm. Title page 
with decorative border and numerous 

 81  Opening bid $10,000 מחיר.התחלתי | Estimate Price $15,000-$25,000 הערכה



 82  Opening bid $2,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה

סדר.תפילות.לכל.השנה.משולב.עם.כוונות.האר"י..

הסידור.הקבלי.שבו.נדפסו.כוונות.האר"י.בשלמות.
-.משולבות.בסדר.התפילה.

נוסח. פי. על. אשכנז. כמנהג. הראשון. הסידור.

ספרד.החסידי.הידוע.)"הודו".לפני."ברוך.שאמר",.
"נקדישך",."כתר".וכדומה(.

סדר התפלה עם כוונות האר"י. זולקווא תקמ"א 

Important Kabbalistic siddur
Siddur with Kavanoth of the Arizal. Zolkova, 1781

83.
הספר הראשון בו נדפסו תיקונים מהאר"י ז"ל. שנ"ה

First printed work to contain the teachings of the Arizal

הכותרת:.דברי.הההריל"א.]הרב.המקובל.האלוקי.

דברי. שלידו. ובטור. אשכנזי[. לוריא. יצחק. רבי.
האבי"ץ.]הצעיר.אברהם.בן.יצחק.צהלון[.

ויניציאה שנ"ה ]1595[. דפוס.ראשון..21.דף..18.

ס"מ..חתימות.בעלים.איטליאניות.עתיקות..חתוך.

מעט.במסגרת.השער.העליונה,.כתמים.בהירים.
בדפים.אחרונים..מצב.טוב..נדיר.

is entitled: "Words of the Young One; 
Avraham ben Yitzchak Tzahalon."
Venice, 1595. First Edition. 21 Leaves. 
Page Size: 18cm. Signatures of previous 
owners. Small tear on upper frame of title 
page. Light stains on last pages. Good 
condition. Rare.

ספר קבלה ייחודי 'מרפא לנפש'. ויניציאה שנ"ה

'תיקוני.תשובה'.לרבינו.האר"י.ז"ל.וסביבו.ביאורים.
מתלמידו,.רבי.אברהם.צהלון.

רבי.אברהם.צהלון.הוא.ראשון.תלמידי.האר"י.

שהביאו.את.דברי.האר"י.לדפוס,.ותיקונים.אלו.

לדפוס. שהובאו. האר"י. מכתבי. הראשונים. הם.
)מלבד.הפיוטים.לשבת(.

ורפואתם  הנפש  "תיקוני  נרשם:. הספר. בשער.
מהמקובל האלהי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי ז"ל 
חדשים מקרוב באו לא נגלו עד הנה מימי רשב"י 
ז"ל"..כאן.נדפסו.לראשונה.תיקוני.התשובה.מרבינו.
האר"י.הקדוש.לפגם.היסוד,.ובו.נזכר.לראשונה.

התיקון.הידוע.של.פ"ד.תעניות.)ראה.דף.ח,.א(.

נדפס.בשני.טורים,.מצד.אחד.דברי.האר"י.ובראשם.

Rare Kabbalistic Work Marpeh Lanefesh. 
Venice, 1595.
This is a work of spiritual rectifications 
of the Arizal accompanied by the 
elucidations of his student, Harav 
Avraham Tzahalon.
Harav Avraham Tzahalon was the first of 
the Arizal's students to print the teachings 
of the Arizal. Aside from the Arizal's 
piyutim for Shabbos, Marpeh Lanefesh 
was the first of the Arizal's writings to 
be published.
The following appears on the title page, 
"Rectifications and healings for the 
spirit, from the divine Kabbalist Harav 
Yitzchak Luria Ashkenazi z"l… never 
before revealed since the days of Rabbi 
Shimon bar Yochai z"l."
Printed in two columns. Above one side 
appears the title: "Words of the Rabbi 
and Divine Kabbalist; Harav Yitzchak 
Luria Ashkenazi." The second column 

.סידור.זה.מעזבון
.הרה"ק

רבי יודהל'ה 
מדז'יקוב.זצ"ל

אשר.התפלל.בו.שנים.רבות!

על.חשיבות.הסידור.עמד.המקובל.הגדול.רבי.משה.

אוסטרר,.ראש.מקובלי.הקלויז.בבראד,.בהסכמתו.

כוונות. שנדפסו. אף. שעל. הסביר. הוא. לסידור..

או. נדפסו. הן. חסידים',. 'משנת. בספר. התפילה.

בפני.עצמן.או.בתחתית.הדף."שלא.במקום.נוסח.
התפילה",.דבר.המכביד.על.הכוונות.בשעת.התפילה.

ראשון. הוא. זה. סידור.

המקובלים. לסידורי.

הידועים.שנדפסו.במזרח.

קדם. והוא. אירופה,.

)לבוב. לסידור.רבי.אשר.

תקמ"ח(,.סידור.רבי.שבתי.

וסידור. תקנ"ה(. )קוריץ.

)סלאוויטה. קאפיל. רבי.
תקס"ד(.

מאוד. התקבל. הסידור.

החסידים,. בקהילות.

וגדולי.תלמידי.הבעל.שם.

טוב.וחסידיהם.התפללו.
מתוכו.

"ואשר שת לבו לזאת 
להתפלל מתוך האי 

סדרא... תפלתו ריקם 
אינם חוזרות"

)מנוסח שער הסידור(
 .]1781[ זולקווא תקמ"א 
.]2[ קמד,.קמג-קצב,. .,]7[
שוליים. ס"מ.. .21.5 דף..
רחבים,.השלמות.נייר.קלות.
בשולי.השער,.מעט.סימני.
שימוש,.כריכת.עור.ישנה.

יסוד. ספרי. סטפנסקי,.
מס'.424.

Siddur for the entire year with the 
Kavanos (intentions) of the Arizal. This 
is first complete Kabbalistic siddur that 
integrated the kavanos (intentions) of the 
Arizal into the prayer text, as well as the 
first Ashkenazic siddur published with 
the prevalent Chassidic version of Nusach 
Sefard (Hodu before Baruch she’amar, 
Nakdishach, Kesser, etc.)
This is the first-known kabbalistic siddur 
printed in Eastern Europe, preempting 
Siddur Rabbi Asher (Lvov, 1788), Siddur 
Rabbi Shabsai (Koritz, 1795) and Siddur 
Rabbi Koppel (Slavita, 1804).
This siddur was enthusiastically received by 
Chassidic communities across Europe, and 
many of the great disciples of the Baal Shem 
Tov and their chassidim prayed from it.
Zolkova, 1781. [7], 144, 143-192, [2] 
leaves. Page size: 21.5cm. Wide margins. 
Slightly restored on title page margin. 
Minor signs of use. Antique leather 
binding.
Stefansky Sifrei Yesod #424

82.
"ולזכות.את.הרבים.שמתי.בתוכו.
תיקוני.הנפש.ורפואתם.מהמקובל.

האלהי.כמהר"ר.יצחק.לוריא.
אשכנזי.ז"ל.חדשים.מקרוב.באו.לא.
נגלו.עד.הנה.מימי.רשב"י.ז"ל.ע"ד.

הסוד"

דברי המקובל האלקי רבי יצחק לוריא אשכנזי

דברי הצעיר אברהם בן יצחק צהלון

 83  Opening bid $8,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $10,000-$15,000 הערכה



 The Ari Hakadosh - Rabbi Isaac Luria 
- is widely recognized as the father of 
Kabbalah as we know it, but we often 
overlook the person to whom we owe 
all of this: Reb Chaim Vital. The prolific 
writer and eminent scholar who devoted 
his life to the teachings of his master and 

bringing his wisdom to light. 

Born in Tzfat in 1542, in the 'Golden era' 
of the city, his life was shaped from early 
on by the illustrious spiritual masters who 
dwelled in the city at the time, his first 
teacher was  Reb Moshe Cordovero. When 
Rabbi Isaac Luria arrived from Egypt Reb 
Chaim Vital immediately recognized his 
greatness and took him on as his teacher. 
The Ari saw in him a guardian of the 
mystical tradition and revealed to him 

the secrets of Kabbalah. 

Two years later, the Ari passed away at 
the young age of 36. Reb Chaim Vital 
then took on the role of leading the group 
of 7 Kabbalah sages, handing them over 
an immense trove of handwritings of the 
teachings of the Ari. Reb Chaim Vital then 
moved to Jerusalem and eventually settled 
in Damascus where he was nominated 
as leader of the Kehila. After his passing 
- in 1620 - the tremendous amount of 
scriptures that Reb Chaim Vital inscribed 
became widely known amongst scholars. 
The impact of his work led to spiritual 
awakenings throughout the Jewish world, 
from North Africa to  Eastern Europe, 

and changed history forever.

Spectacular calligraphed manuscript with 
kabbalistic illustrations.
Arizal’s teachings of foundational kabbalistic 
work recounting concepts, principles, and 
introductions to the wisdom of kabbalah 
inscribed by The Arizal’s prime disciple 
Rabbi Chaim Vital. This manuscript was 
edited by the noted kabbalist Rabbi Meir 
Papirash based on manuscripts of Mahadura 
Basra by Rabbi Chaim Vital.
This manuscript features profound 
sketches of the Ten Sefirot, along with 
many other kabbalistic illustrations.
18th century calligraphy manuscript with 
flawless penmanship. 1740s. 
1740s. 256 leaves; 512 sides. Page size: 
38x25 cm. Antique red leather binding 
with gold engravings.

ספר.היסוד.לתורת.הקבלה.של.האר"י.בו.נכללו.כל.

השרשים,.הכללים.וההקדמות.לחוכמת.הקבלה.

מאת.תלמידו.רבי.חיים.ויטאל,.בעריכת.המקובל.

רבי.מאיר.פאפירש.על.פי.כתבי.המהדורא.בתרא.

של.מהרח"ו,.כולל.שרטוטי.עשר.הספירות.ועוד.
איורים.קבליים..

עדות.הרש"ש.על.לימודו.בספר.'עץ.חיים':
"...עדי בשמים כי כל עסקי ולמודי אינו רק בדברי 
האר"י זלה"ה.ותלמידו.מהרח"ו.ז"ל.לבדם.ובלעדם.
אין.לי.עסק.בשום.ספר.מספרי.המקובלים.ראשונים.
ואחרונים....וכל.לימודם.לא.יהיה.אלא.בעץ חיים.
ובספר.מבוא.שערים.ובשמונה.שערים.המפורסמים.
שכולם.דברי.אלהים.חיים".)'נהר.שלום'.לרבינו.

הרש"ש.דף.ל"ד.ע"א(.
כתב יד אשכנזי, כתיבה אשכנזית רהוטה, משנות 

הת"ק ]1740[.
רנו.דף.)512.עמ'(..25*38.ס"מ..כריכת.עור.אדומה.

עתיקה.עם.עיטורים.בצבע.זהב..

Impressive 
Large 
18th Century 
Manuscript

 כתב יד
 גדול

ומרשים 
משנות 

הת"ק
ספר 'עץ חיים' 

 למהרח"ו -
 כתב יד

 אשכנזי נאה
עם איורים 

קבליים

Eitz Chaim by Rabbi 
Chaim Vital. 1740

The disseminator 
of Lurianic Kabbalah

Reb Chaim Vital

 84  Opening bid $12,000 מחיר.התחלתי  |  Estimate Price $15,000-$20,000 הערכה
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Original Manuscript written by the holy hand of 

Rabbi Chaim Vital 
Tzfat circa 1570

Handwritten double-sided manuscript 
written in the hand of the Holy Mekubal 
Harav Chaim Vital, leading disciple of 
the Arizal.
Writings from his sefer Eitz Hadaat Tov. 
Contains two parts from his Shabbat 
Shuvah drashah, in which he expands 
on the principles and significance of 
teshuvah, offers a perush on the haftarah 
of “Shuvah Yisrael'' and discusses the 
unique essence of Shabbat Shuvah.
Harav Chaim Vital added a marginal note 
and ended with a verse which references 
his name "U’vecharta Bachaim.”
Harav Chaim Vital (1543-1620) was the 
prime disciple who relayed the Arizal’s 
Torah to the world. Far be it for us to 
understand, however, it is written that 
at the beginning of their profound and 
enduring connection, the Arizal enabled 
him to drink from the “Well of Miriam” 
those waters opened a window to the 
Gates of Higher Wisdom. From then 
on, he clung to his teacher and master, 
and eventually committed his teachings 
to writing.
Harav Chaim Vital became the Arizal's 
spiritual heir. After the Arizal’s passing, 

Rav Vital shared the foundations of his 
master’s kabbalistic teachings with a 
group of kabbalists who flocked to him. 
He became known as a miracle worker, 
and many appealed to him to free them 
from evil spirits and dybbuks. He also 
distributed amulets and segulot.
Today, our spiritual legacy from the 
Arizal is based primarily on the writings 
of Harav Chaim Vital. In fact, the 
Chida cautioned scholars to only study 
kabbalistic works based on the writings 
of Harav Chaim Vital as opposed to 
the writings of any of the Arizal's other 
students.
1 Leaf. Page size: 21x16cm. 81 lines. 
Handwritten on both sides. Reinforced 
margins, water stains. This manuscript 
was published in Eitz Hadaat Tov, 
(Jerusalem 2008, pp.233-237).
 The manuscript has a handwritten 
annotation by Harav Shmuel Vital. 
At the beginning of the second drashah, 
Harav Chaim's son Harav Shmuel wrote, 
"This was also copied in its entirety in the 
weekly portion of Ha’azinu," meaning 
that it was copied into his work Totzaot 
Chaim. 

דרשה לשבת שובה בעניין 
מעלת התשובה - בעצם 

כתב יד קדשו של המקובל 
האלוקי רבי חיים ויטאל. 

צפת ש"ל, 1570 בערך
דף.קדוש.כתוב.משני.צדיו.בעצם.כתב.יד.קדשו.
ויטאל. חיים. רבי. האלוקי. המקובל. של. הטהור.

)מהרח"ו(.גדול.תלמידי.האר"י.
מאמרים.מתוך.ספרו.על.התורה.'עץ.הדעת.טוב'..
כולל.שני.חלקים.מתוך.דרשותיו.לשבת.שובה,.
בהם.כתב.פירוש.להפטרת.'שובה.ישראל'.וביאר.
דברים.ביסודות.התשובה.ומעלתה,.ובייחודה.של.

שבת.שובה.
בשולי.הדף.הוסיף.מהרח"ו.תוספת.דברים.וסיים.

ברמז.שמו.'ובחרת.בחיים'.
דרך. על. דרשותיו. חיבור. מתוך. הם. המאמרים.
הפרד"ס.-.עץ.הדעת.טוב,.חיבור.זה.כתב.מהרח"ו.

בצעירותו.בעת.שבתו.בעיר.הקודש.צפת..
בגודל:.16*21.ס"מ..אוטוגראף.כתוב.משני. דף.
צדיו,.81.שורות..חיזוקי.שוליים,.כתמי.מים..נדפס.
מכתב.יד.זה.בעץ.הדעת.טוב.)ירושלים.תשס"ח(.

עמ'.רלג-רלז.
תוספת.בכתב.יד.רבי.שמואל.ויטאל.בגליון.דף.

קדוש.זה.

"אינו זז משם.85
עד שמוחלין לו"

Rabbi Chaim Vital concludes his essay with a hint to his name, 
"...and you should choose life (Chaim)...”

רב חיים ויטאל מסיים את המאמר ברמיזת שמו, בפסוק: 'ובחרת בחיים...'
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הצעיר.יאשיהו.פינטו

תשובה נדירה מאת הרב המוסמך, רבינו יאשיהו פינטו זצוקללה"ה
 תשובה מקורית בהלכה, עם הוספה ארוכה בעצם כתב יד

הרב המוסמך רבי יאשיהו פינטו הראשון וחתימת יד קודשו.

86.
Progenitor of the Pinto Dynasty

הראשון לשושלת פינטו

שושילתא קדישא
שורשיה.של.שושילתא.קדישא.-.משפחת.פינטו.
המפוארת.-.נטועים.בארץ.ספרד.בעיר.הקטנה.
הגירוש. בעת. היגרו. משם. מדריד.. שליד. פינטו.

הנורא.למרוקו.ולשאר.ארצות.
מאז.ועד.דורנו.אנו,.משפחת.פינטו.היא.אחת.
המשפחות.המיוחסות.והמפוארות.בעם.ישראל.

"החכם הנודע והקדום בין רבני משפחת פינטו, 
ראש בית אב לכל צדיקי השושלת, הוא הרב 
דומה למלאך ה' צבקות, חסידא קדישא ופרישא, 
מארי דרזין, המקובל האלוקי, הרב המוסמך רבינו 
יאשיהו פינטו זצוקללה"ה" ]שכ"ה בערך- ת"ח[.

רבינו.יאשיהו.זצוקללה"ה.מגדולי.חכמי.דורו.דור.

דעה..היה.בן.אחותו.ומחותנו.של.קדוש.ה'.המקובל.

האלוקי.רבינו.חיים.ויטאל,.שכן.אביו.נשא.את.אחות.

מהרח"ו,.ובנו.של.מהרח"ו.המקובל.רבינו.שמואל.

ויטאל.היה.חתנו.ואף.זמן.מסוים.איווה.למושב.לו.
את.עיר.הקודש.צפת.בצל.דודו.ומחותנו.מהרח"ו.

Rare Original Autographed Responsum 
by the Revered Tzaddik - Rabbi 
Yoshiyahu Pinto - The first!
[2] leaves: 19x13cm. Good condition. 
Preserved in an ornate leather casing.
Rare. Printed in Nivchar Mikessef ch.5 
(Aleppo,1869).
There are no known writings by this 
author in any private collections.
A Holy Dynasty
The roots of the glorious Pinto dynasty 
date back to the small town of Pinto 
near Madrid, Spain. During the era of 
the Spanish Expulsion, the Pinto family 
fled their native land to Morocco where 
they flourished. Since that day, the Pinto  
family remains one of the most influential 
Jewish families in the Jewish world.

The most famous among the Pinto dynasty 
and the progenitor of the dynasty was the 
saintly kabbalist Rabbi Yoshiyahu Pinto 
(circa 1565-1648) who numbered among the 
exalted sages in his generation. His written 
legacy, especially his Peirush Maharif on Ein 
Yaakov which expounds upon the Aggadah, 
was enthusiastically received in yeshivos and 
Jewish homes around the world.

(b. 1565)

Rabbi Yoshiyahu Pinto 

The First

'הרב. הנדיר. בתואר. התעטרו. בודדים. רבנים.

המוסמך',.ואחד.המיוחד.שבהם.היה.הרב.הגדול.

רבי.יאשיהו.פינטו,.ומאז.ועד.ימינו.נקרא.בפי.כל.
גדולי.הדורות.'הרב המוסמך'.

]2[.דף.בגודל.13*19.ס"מ..מצב.טוב,.שמור.בתוך.

על. ידוע. לא. מאוד.. נדיר. מהודרת.. עור. כריכת.
כתיבות.נוספות.ממנו.באוספים.פרטיים.

נדפס.בתשובותיו.'נבחר.מכסף'.)ארם.צובא.תרכ"ט(.
סימן.ה.
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Halachic responsum regarding the case 
of a marriage that occurred in jest in the 
city of Casali, Italy in 1711. Handwritten 
and autographed by the holy kabbalist 
Rabbi Yosef Ergas of Livorno.
Rabbi Yosef Ergas (1685-1730), author 
of Shomer Emunim, was one of the great 
Italian sages and kabbalistic masters of 
his time. He was praised by the Mishneh 
Lamelech and Machaneh Efraim, who 
said: “The nation does not sway from him 
right or left” (Shu”t Divrei Yosef ch.39). He 
was one of the chief opponents of the false 
prophet Nechemia Chayun, authoring 
Hatzad Nachash (London,1715) in protest 
against him. His disciple, author of the Yad 
Malachi, recounts his praises in his preface 
to Shu”t Divrei Yosef.

Shomer Emunim 
Shomer Emunim by the sacred kabbalist 
Rabbi Yosef Ergas is regarded as one of the 
fundamental works of kabbalah, and it is 
“the gateway and entry to this wisdom” 
(Ben Ish Chai in Daas U’tevunah).
The early Chassidic master Harav 
Baruch of Kossov inscribed in his sefer 
Yesod Ha’emunah, “Sefer Shomer Emunim 
which was composed by the great master 
Moreinu Harav Yosef Ergas zt”l… increased 
wisdom and illuminated the eyes of the 
nation with the depth of its research and 
its words which are sweet as honey.”
Livorno,1711. 4 double-sided handwritten 
leaves (8 sides). Autographed. Page size: 
20x13cm. Good condition. Printed in 
Divrei Yosef ch.15 (Livorno,1742). 

תשובה.להלכה.ולמעשה.בעניין.קידושי.שחוק.

בעיר.קסאלי.בשנת.תע"א..כתובה.כולה.וחתומה.

בעצם.כתב.יד.קודשו.של.הגאון.המקובל.רבי.
יוסף.אירגאס.מליוורנו.

ספר שומר אמונים - תהילתו בפי המקובלים וגדולי 
הצדיקים. 'שומר.אמונים'.התקבל.כאחד.מספרי.
היסוד.בחוכמת.האמת,.והוא.השער.והכניסה.לחוכמה.
זו,.וכפי.שכתב.בעל.'בן.איש.חי'.)בהקדמת.ספרו.'דעת.
ותבונה'(:."מנהג העולם הלומדים בחכמת האמת 
ואח"כ מתחילים  בספר שומר אמונים  לומדים 

ללמוד ספר הקדוש עץ חיים".

ליוורנו תע"א ]1711[. 4.דף.כתובים.משני.צדדים.

)8.עמ'(..13*20.ס"מ..בכתב.יד.קודשו.ובחתימתו..

יוסף'. 'דברי. תשובותיו. בספר. נדפס. טוב.. מצב.
)ליוורנו.תק"ב(.סימן.ט"ו.

מקור:.ספריית.ר"י.בדאהב..בעמוד.האחרון.חתימת.

רבי.יצחק.מרבני.ירושלים.ובעל.אוסף.כתבי.יד.
חשובים.ונדירים.

ספרים. התורה,. פרשיות. על. וביאורים. דרשות.

המקובל. המוסמך,. הרב. מאת. בראשית-ויקרא,.
רבי.יאשיהו.פינטו.

לשם.הדפסת.הספר.'כסף.נבחר'.טרח.רבי.יאשיהו.

רבות..את.אותיות.הדפוס.הביא.מיורשי.המדפיס.

בצפת.ואת.המדפיס.עצמו.משאלוניקי,.אך.הוא.

לא.היה.מרוצה.מההדפסה."כי.אותיות.הדפוס.לא.
עלו.כהוגן.וכשורה".ולכן.לא.המשיך.בהדפסה..כך. 
הספר 'כסף נבחר' נשאר הספר היהודי היחיד 

שנדפס בעיר דמשק באותו הזמן.
דמשק שס"ה-שס"ו ]1606-1605[. דפוס ראשון. 
הדפים. שולי. טוב.. מצב. ס"מ.. .27 דף.. קכ"ד.
נקצצו. מהדפים. בחלק. קצוצים.. התחתונים.
קצות.השורות.האחרונות,.ובדפים.מעטים.חסרות.
השורות.האחרונות..מלבד.זה.מצב.טוב..כריכת.

עור.חדשה.מהודרת.
יערי,.'הדפוס.העברי.בדמשק',.בתוך.ספרו.'הדפוס.

העברי.בארצות.המזרח'.חלק.א.עמ'.29-3.

'Kessef Nivchar' by 
Rabbi Yoshiyahu Pinto - 
The First. 

Damascus, 
1605

87.

'כסף נבחר' מאת הרב 
המוסמך - רבי יאשיהו 
 פינטו הראשון.
דמשק שס"ה
יקר המציאות ביותר

 תשובה להלכה
בכתב יד ובחתימת 
 המקובל האלוקי
 רבי יוסף אירגאס,

בעל 'שומר אמונים' 
 הקדמון.
ליוורנו תע"א

Autographed 
Responsum 
by the Kabbalist 
Rabbi Yosef Ergas, 
Author of Shomer 
Emunim. 
Livorno, 1711.

88.

 הצעיר יוסף
בן לאדוני אבי כבוד 

 מוהר"ר
עמנואל אירגאס 

זצ"ל

Essays, commentary and 
novella on the Torah 
portions of Bereishis, 
Shmos and Vayikra by 
the saintly kabbalist 
and Rav Hamusmach 
Rabbi Yoshiyahu Pinto.
Rabbi Yoshiyahu Pinto invested his 
heart and soul to print his sefer Kessef 
Nivchar. The print type was brought from 
heirs of the Tzfat printing press, and the 
printer himself traveled to Damascus 
from Salonika. Ultimately, Rabbi Pinto 
was disappointed with the final product, 
“As the print type did not emerge as 
desired,” and he thus ceased his printing 
endeavors. Hence, Kessef Nivchar was the 
first and only Jewish book to be printed 
in Damascus during that era. 
Damascus, 1605-6. First edition. 124 
leaves. Page size: 27 cm. Bottom margins 
cropped; some pages cropped into the 
bottom line of text, the bottom lines are 
missing on a few pages. Otherwise good 
condition. Ornate new leather binding.

Exceedingly 
Rare!

Rabbi Yoshiyahu Pinto 
The Rav Hamusmach

The great kabbalist and genius Rabbi 
Yoshiyahu Pinto (circa 1565-1848), 
also renowned as the Rav Hamusmach, 
was the forefather of the glorious 
Pinto dynasty whose “Fame and 
light spread throughout the world” 

(Chida, Shem Hagedolim).
Rabbi Yoshiyahu Pinto was the nephew 
and mechutan of the formidable 

kabbalist Rabbi Chaim Vital.
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Leshem Shavo V'Achlamah is a sefer of kabbalistic guidelines 
written by the great kabbalist Harav Shlomo Elyashiv.
Jerusalem (1924-1926) An original sticker appears in the 
inside cover stating that the sefer can be purchased from 
the Leshem's son-in-law Harav Avraham Elyashiv, father 
of Harav Yosef Shalom Elyashiv. 
Personal copy of Harav Eliyahu Katz Dushnitzer who was 
a highly respected baal mussar. His signature is on the title 
page as well as at the end of the sefer. 
[4] 2 – 113 [2] leaves. Page size: 33cm. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod # 374.

הספר.'לשם.שבו.ואחלמה'.–.ספר.הכללים.מאת.גדול.המקובלים.האחרונים,.

רבי.שלמה.אלישיב..העותק.האישי.של.זקן.בעלי.המוסר,.הצדיק.הקדוש.
רבי.אליהו.כ"ץ.דושניצר.-.בשער.הספר,.ובסופו.חתימת.ידו.

'לשם שבו ואחלמה'. ירושלים תרפ"ד-תרפ"ו ]1926-1924[..עם.המעטפת.

המקורית..בצידה.הפנימי.של.הכריכה.מדבקה.אורגינלית.האומרת.כי.ניתן.

להשיג.את.הספר.אצל.חתנו.רבי.אברהם.אלישיב.)אבי.הגרי"ש.אלישיב(..
]4[.ב-קיג.]2[.דף..33.ס"מ..מצב.טוב..סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.374.

 ספר הלשם, דפוס ראשון.
העותק של הגה"צ רבי אליהו דושניצר תרפ"ד

Leshem. First Edition.
Jerusalem, 1924. 
Copy of Rabbi Eliyahu Dushnitzer.

ביאורים.על.הספר.'עץ.חיים'..שמונה.שערים.ומבוא.שערים.מאת.המקובל.
הגדול,.רבי.רפאל.אברהם.שלום.מזרחי.שרעבי.

יצא.לאור.על.ידי.חתנו.הראשון.לציון.וראש.ישיבת.המקובלים.'בית.אל',.רבי.
חיים.אברהם.גאגין..בראש.הספר.רשם.הרב.אג"ן.את.מנהגי ק"ק בית אל.

המקובל.רבי.רפאל.אברהם.שלום.מזרחי.שרעבי,.המכונה.'הרב.הרא"ש'.

)תקל"ה-תקפ"ז(,.ראש.ישיבת.המקובלים.'בית.אל',.היה.בנו.של.המקובל.
רבי.חזקיהו.יצחק.)המכונה.הח"י.בשמ"ש(,.בן.הרש"ש.

בשער הספר הקדשה ארוכה בכתב יד ובחתימת נכד המחבר.
ירושלים תר"ג ]1843[ דפוס ראשון. ]6[,.קנד.דף..28.ס"מ..מהספרים.הראשונים.

שנדפסו.בירושלים..מצב.טוב,.כרוך.בכריכה.חדשה.
סטפנסקי,.ספרי.יסוד.מס'.373.

Sefer Divrei Shalom was one of the very first books printed in 
Jerusalem. It was published by the son-in-law of the Rishon 
Lezion and Rosh Yeshivah of Beit E-l Harav Chaim Avraham 
Gegin. The author listed the customs of the Beit E-l congregation 
in the beginning of his sefer.
Jerusalem, 1843. First Edition. [6], 154 leaves. Page size: 28cm. 
Good condition. New binding.
Stefansky Sifrei Yesod #373

Fundamental Kabbalistic Work.
Divrei Shalom. Jerusalem, 1873
 ספר יסוד בקבלה.
'דברי שלום' לנכד הרש"ש. ירושלים תר"ג

90.

This prayer was composed by the saintly 
kabbalist Rabbi Harav Shimshon Chaim 
Nachmani following the outbreak of 
plagues in Livorno which claimed 
hundreds of Jewish lives.
Author of the Zera Shimshon, Harav 
Shimshon Chaim Nachmani (1707-
1779) was a venerable Italian rabbi 
and kabbalist. He was renowned for 
his spiritual sanctity and fluent in 
practical kabbalah. Prior to his death, 
he commanded that all his kabbalistic 
writings should be buried beside him 
in his grave. Since he was never blessed 
with children, he named his sefarim Zera 
Shimshon and Toldos Shimshon.

There is a famous segulah to learn from 
the sefer Zera Shimshon in order to be 
blessed with children.
Folded page, handwritten on both sides. 
Presumably copied in the late 18th century 
following the author’s passing. Page size: 
15x19cm. Good condition. This prayer 
is not found in any other source or 
bibliography.

לזש"ק ללמוד בספרו  הגדולה  ידועה הסגולה 
הקדוש 'זרע שמשון'.

דף.מקופל.כתוב.משני.צידיו..הועתק.לאחר.פטירת.

המחבר,.כנראה.בשלהי.המאה.השמונה־עשרה..
גודל:.19*25.ס"מ..מצב.טוב.

תפלה לא ידועה לעת 
מגפה, מיסודו של 
 המקובל בעל
'זרע שמשון', תק"ג

Unknown Prayer 
for times of plague
Attributed to the  
Kabbalist 
'Zera Shimshon'.
Livorno, 1743

89.

"

שהיה. חולי. ריבוי. ועל. אבעבועות. על. תפילה.

בליוורנו,.שחיבר.המקובל.האלוקי,.הרב.הקדוש,.
מהר"ר.שמשון.חיים.נחמני.

תפילה.זו.לא.ידועה.ולא.מצאנו.תפילה.זו.במקור.

ידי.המקובל.בעל. נוסף,.התפילה.התייסדה.על.

זרע.שמשון.כפי.הנראה.בעקבות.ריבוי.המחלות.

שהיה.בליוורנו.)ראה.בגוף.התפילה(.בשנת.תק"ג..

המקובל האלוקי רבינו שמשון חיים נחמני, בעל 
'זרע שמשון' )תס"ז-תקל"ט(,.היה.מגדולי.הרבנים.
והמקובלים.באיטליה,.חסיד.קדוש.ופרוש.ובקי.
בקבלה.מעשית..הוא.קיבל.תורה.מרבי.דוד.פינצי,.
אב"ד.מנטובה,.חמיו.של.הרמח"ל,.ובתורת.האמת.
לגנוז. ציווה. פטירתו. לפני. הרב"ך.. מהמקובל. .-
בקברו.את.כל.כתביו.בקבלה..כיוון.שלא.הניח.
אחריו.זש"ק.קרא.לשמות.ספריו.'זרע.שמשון'.

ו'תולדות.שמשון'.

תפלה ...מהרב הקדוש כמוהר"ר שמשון חיים זצוק"ל וזי"ע

Fundamental 
Kabbalistic 

Work
ספר יסוד בקבלה

91.

"...he was one of the generation's 36 hidden tzaddikim..." 
(Rav Chaim Kanievsky, in the name of Chazon Ish) 

 90  Opening $500  |  Estimate $1,000-$1,500
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He possessed a saintly character and was 
unrivaled in his kabbalistic attainments. 
Rabbi Yehudah Fetaya was a prolific 
author who authored many monumental 
kabbalistic works including Yayin 
Harokach, Beis Lechem Yehudah — the 
authoritative commentary on Rabbi Chaim 
Vital’s Sefer Eitz Chaim, Minchas Yehudah, 
and Matok Lenefesh, among others.
He was renowned as a miracle worker 
whose prayers and blessings brought 
health and recovery to the ill, children to 
the barren, and revived broken souls with 
his amulets. He also removed evil spirits 

by conversing with them, as described in 
the sefer Ruchos Mesapros.
4 volumes. Premishla, 1889. First 
printing with Kehillas Yaakov commentary 
by Rabbi Yaakov Tzvi Yaalish, author of 
Melo Haroim. Please see genazym.com 
for page details. Size:22cm. Title page of 
Bamidbar missing. Several pages are worn 
and brittle some torn or detached due to 
extensive use and study. Original bindings. 
Compromised condition.
All 4 volumes are preserved together 
in an impressive leather box fashioned 
specially for this set. 

93.

 הקמע האישי של המקובל האלוקי הקדוש
 רבי יהודה פתיה

שרשם לעצמו בכתב יד קודשו. 
בגדאד, תרצ"א

 הזהר הקדוש של המקובל האלוקי רבי יהודה פתייא זצ"ל - סט שלם
עם חתימות והגהות בכתב יד קודשו

92.
Rabbi Yehudah Fetaya’s Personal Copy of the Zohar. 

Annotated & Autographed Complete Set!.קמע.לשמירה.ורפואה.שרשם.לעצמו.רבי
יהודה.פתיה.ונשא.אותו.על.עצמו.

"יהי.רצון.מלפניך.ד'.או"ו.שתשמור.ותציל.

את.עבדך.הנושא.קמי"ז.]קמע.זו[.יהודה.

בן.חנה.משדין.ומזיקין....ומעין.הרע.ממגפה.

ומחולי....ותרפאהו.רפואה.שלימה.רפואת.

הנפש.ורפואת.הגוף.ותן.לו.לב.טוב.ודעת.

צלול.ולב.טהור.לעבודתך.וליראתך.....ויהיה.
איש.מצליח....ויהיה.ביתו.מלא.ברכת.ה'..."

3.יריעות.קלף.תפורות..אורך.כולל:.147.

וכתב. כתב.ספרדי. רוחב:.5.ס"מ.. ס"מ..

סת"ם..בשני.מקומות.קרעים.עם.מעט.

המקורי. הנרתיק. עם. בטקסט.. חיסרון.

עשוי.זהב.טהור.בעבודה.בגדאדית..בקצה.

הנרתיק.שתי.טבעות.לקשירת.חוט.לתליית.
הקמע.על.הצוואר.

יד. בכתב. אישור. מצורף.
פתייה. הרב. של. מנכדתו.

על.האמור.

4.8 ft
Length

Personal Amulet 
of the Kabbalist

Rabbi 
Yehudah Fetaya

כתבתיו אני הצעיר...
יהודה משה ישועה 
יחזקאל פתייא יצ"ו

Rabbi Yehudah Feyata inscribed 
this personal amulet for health and 
protection for himself and carried it 
with him wherever he went.
In the margins of the amulet, he 
notes, “Written on Friday, 15 Kislev, 
5691 (1931) by myself, Yehudah 
Moshe Yeshua Yechezkel Fetaya.”
3 sewn parchment sheets. Total 
length: 147cm; width: 5cm. Scribal 
and Sephardic script of Rabbi Fetaya. 
2 minor tears affecting text. Amulet 
presented in an original gold case 
fashioned in Baghdad with 2 rings 
on the edges to enable it to be worn 
like a necklace pendant.
♦ Provenance: The Yehudah Fetaya 
estate with handwritten verification 
of authenticity by Rabbi Yehudah 
Fetaya’s granddaughter.

21K 
26.3 gr 
Iraqi gold

”...you shall heal with a full recovery, with remedy for the soul and remedy for the 
body, and grant him a good heart to clearly know and understand, a pure heart 

to serve you and fear you…and he shall be successful…and his home shall be filled 
with the blessing of Hashem…”

Complete four-volume set of Zohar 
Hakadosh with commentaries of the 
Ramaz, Mikdash Melech, and Kehillas 
Yaakov. Extensively studied by the saintly 
kabbalist Rabbi Yehuda Fetaya whose 
annotations and amendments appear 
extensively throughout its pages.
Rabbi Yehuda’s autograph appears on 3 
out of the 4 volumes, The inner flap of the 
binding and flyleaves boast handwritten 
annotations on the words of the Zohar.
The holy kabbalist Rabbi Yehudah 
Fetaya (1859-1942) was one of the 
leading kabbalists in recent generations. 
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קושטא, תק"י

חידושים על הש"ס, רמב"ם, שולחן ערוך ונ"ך מאת רבינו הקדוש רבי חיים בן עטר.
החידושים.שנדפסו.בספר.זה.כתבם.רבינו.האור.החיים.בישיבת.'כנסת.ישראל'.אשר.ייסד.בעלותו.
לירושלים,.וכדברי.תלמידיו.בהקדמתם.לספר:."למשמע.אוזן.שמענו.מפה.קדוש.הרב.המחבר.זצ"ל.היה.

בדעתו.לקרא.לו.'ראשון.לציון',.כי.היה.ראשית.ביכוריו.על.אדמת.הקודש".
קושטא תק"י ]1750[. דפוס.ראשון..]2[,.קל"ט.דף..29.ס"מ..מצב.טוב,.כריכת.חצי.עור.חדשה..חשוב.ביותר.

מצבת.האור.החיים.הקדוש.בהר.הזיתים

95.

This letter was addressed to Rabbi 
Aharon Hatzarfati, Rabbi Shlomo 
Hakohein and to the holy Ohr 
Hachaim, Rabbi Chaim Ben Attar. It 
discusses an arbitration case in a dispute 
referred by the beis din in Meknes to 
the Ohr Hachaim’s beis din in the city 
of Sale.
Handwritten and autographed letter of 
Rabbi Moshe Birdogo, also renowned 
as ‘Harav Hamashbir’.
Harav Moshe Birdogo (circa 1675-
1732) authored the Rosh Mashbir and 
was the father of the Birdogo dynasty. 
He served as Rav in Meknes and Pari. 
He was one of the great Moroccan 
Chachamim and a dear friend of the 
Ohr Hachaim who held him in the 
highest esteem. He described Rabbi 
Birdogo in his commentary as "A great 
scholar, pious and a leader among 
Yisrael, who is as beloved to me as 
my own soul" (Devarim 1:16, Ohr Hachaim). 
Similarly, in his work Chafetz Hashem 
(Shabbos 7: b) he writes, "A holy spirit 
appeared, and we arrived at the same 
conclusion as him…I and my great 
brother, a giant among scholars, 
Rabbi Moshe Birdogo to whose soul 
my soul is bound." Among his works 
are Rosh Mashbir and Shu"t Divrei 
Moshe.
Beneath Rabbi Birdogo’s signature 
is the signature of Rabbi Moshe ben 
Adhan (d. 1737) who served alongside 
him in the rabbinate of Meknes. It 
is said of Rabbi Moshe ben Adhan 
that “He is pious and merited ruach 
hakodesh.” (Malchei Rabanan 88b).
This letter discusses an arbitration case 
regarding a merchant from the city of 
Sale, which was the Ohr Hachaim’s 
native town. During the arbitration 
process, one of the arbiters resigned 
and the others settled the dispute in his 
absence. The Ohr Hachaim ruled that if 
one arbiter resigns the arbitration does 
not have validity. This responsum was 
published in Igros Uteshuvos Rabbeinu 
Chaim ben Attar (pages 43-58). The 
Beis Din's accounting of this matter was 
published in Shu"t Mishpat Utzedakah 
B'Yaakov by Harav Yaakov ibn Tzur 
[also mentioned in this letter].
Meknes,1730. 3 handwritten sides. 
Page size: 14x19 cm. The date of the 
responsum was determined according 
to the above quoted responsum. Moth 
holes, professionally restored.

המכתב.ממוען.אל.החכמים.השלמים.דיינים.ומצוינים.
רבי.אהרן.הצרפתי,.רבי.שלמה.הכהן."והחכם השלם 

כרכא דכוליה ביה כה"ר חיים בן עטר נר"ו".
מכתב.בעניין.בוררות.בדין.תורה.אשר.נשלח.מבית.הדין.
במכנאס.אל.בית.דינו.של.האור.החיים.הק'.בעיר.סאלי.

על המכתב חתום ראשון בעצם כתב ידו הגאון הקדוש 
רבי יהודה בירדוגו, הנודע בין חכמי המערב בתואר 

'הרב המשבי"ר'.
הראשון. בערך-תצ"ב(,  )תל"ה  בירדוגו  משה  רבי 
ומפארי. מכנאס. של. רבה. היה. בירדוגו,. לשושלת.
חכמי.מרוקו,.ידיד.ורע.לרבינו.האור.החיים.הק'.אשר.
מפליג.בשבחו.בספרו.הקדוש.'אור.החיים'.)דברים.א,.ט"ז(.
ומתארו:."חכם גדול חסיד וגדול בישראל חביב עלי 
כרוחי"..ובספרו.'חפץ.ה''.)שבת.ז,.ב(.כתב:."רוח הקדש 
הופיעה ונתכוונו לו... אני ואחי הגדול גדול החכמים 
הרב רבי משה בירדוגו אשר נפשי קשורה בנפשו"..
מחיבוריו נדפסו: 'ראש משביר' ושו"ת 'דברי משה'.

אחריו חתום רבי משה בן אדאהן )נפטר תצ"ז(. שימש.

יחד.עם.המשבי"ר.ברבנות.מכנאס.."ושמענו.שהיה.חסיד.
וזכה.לרוח.הקודש".)'מלכי.רבנן'.פח,.ב(.

המכתב עוסק בעניין.בוררות.שהייתה.נוגעת.לסוחר.

מהעיר.סאלי.–.עירו.של.האור.החיים.הק'..במהלך.

הבוררות.אחד.מהבוררים.פרש.ושאר.הבוררים.פסקו.

את.הדין.בלעדיו..רבינו.האור.החיים.הק'.טען.שאם.

אחד.פורש,.אין.לבוררות.תוקף..תשובת.האור.החיים.

עצמו.בנידון.נדפסה.בספר.'אגרות.ותשובות'.מרבינו.

חיים.בן.עטר.)עמ'.מג-נח(.ומעשה.בית.דין.בנדון.נדפס.

בשו"ת.'משפט.וצדקה.ביעקב'.לרבי.יעקב.אבן.צור.
]הנזכר.גם.במכתב.הנוכחי[ח"ב.סי'.י.

מכנאס ת"צ, ]1730[..דף.מקופל,.3.עמודים.כתובים..

גודל:.14*19.ס"מ..תאריך.התשובה,.על.פי.תשובת.

משוקמים. עש. נקבי. לעיל.. הנזכרת. החיים. האור.
ברסטורציה.אומנותית.

94.

 איגרת קודש
מאת הרב המשבי"ר אל רבינו

האור החיים הקדוש

 Ohr
Hachaim

 Meknes, 1730

Original Handwritten 
Letter by the Rav 

Hamashbir 
to the holy

Port of Salay, 
Morocco. 

The hometown of 
Rabbi Chaim Ben Atar

Rishon Lezion. Constantinople, 1750
The novellae printed in this sefer were composed and inscribed by the Ohr Hachaim 
in Yeshivas Knesses Yisrael which he founded upon his arrival in the Holy Land. As 
his disciple inscribed in the preface to this work, “We heard directly from the sacred 
mouth of the author zt”l that he determined to call it Rishon Lezion as it was the first 

of his offerings upon holy soil.”
Constantinople, 1750. First edition. [2], 139 leaves. Page size: 39 cm. 

'ראשון לציון'
ספר החידושים הראשונים שהתחדשו לרבינו האור החיים הקדוש, בעת 

שקבע מכון שבתו בעיר הקודש ירושלים ועל כן קרא שמו:
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Handwritten and autographed halachic 
responsum by Hagaon Harav Avraham 
Amigo of Yerushalayim to Rabbi Aharon 
Ben Chaim of Chevron regarding 
the topic of basar v’chalav. Written in 
Jerusalem circa 1678. 
Hagaon Harav Avraham Amigo (circa 
1610-1683) was one of the venerable 
sages of Yerushalayim of old, a pious 
and righteous kabbalist and halachic 
authority whose rulings are cited by 
the Pri Chadash. He was revered by 
the greatest Sephardic sages. Maharam 
Ben Chaviv referred to him as “Gadol 
doreinu, the greatest of our generation” 
(Ezras Nashim p.61) and Rabbi Moshe 
Chagiz called him “A minister and 

תשובה להלכה בכתב יד הגאון רבי אברהם אמיגו 
מירושלים, בענייני בשר בחלב. על.גבי.האיגרת.

בחוץ.נרשם:."מירושלים.ת"ו.לחברון.ת"ו".
הגאון רבי אברהם אמיגו )ש"ע בערך-תמ"ג(.היה.
מגדולי.חכמי.ירושלים,.חסיד.ומקובל.ופוסק.מקובל.
בדורו..בעל.'פרי.חדש'.מביא.ממנו.בספרו.פסקים.
להלכה..גדולי.הספרדים.מרבים.לכתוב.בשבחו..
"גדול דורנו".)מהר"ם.בן.חביב(.."שר וגדול בישראל 
סיני ועוקר הרים" )שו"ת.'שתי.הלחם'.סימן.מ"ב(.."והגאון 

הנזכר היה חשוב מאוד" )החיד"א.ב'שם.הגדולים'(.
הנמען.רבי.אהרן.בן.חיים.)השני(,.מרבני.חברון.
ואיזמיר,.היה.נכדו.של.רבי.אהרן.בן.חיים.בעל.'קרבן.
אהרן'..נפטר.באיזמיר.בשנת.תמ"ח..החיד"א ב'שם 
הגדולים' )'מערכת.גדולים'.א,.קכ"ה( כותב שראה 

תשובת מהר"א בן חיים לרבי אברהם אמיגו..
ירושלים תל"ח ]1678[ בערך. ]3[.עמודים..14*21.
ס"מ..הכול.בכתב.יד.קודשו.ובחתימתו..כתמי.מים..

כפי.הידוע.לנו.לא.נדפס.

 תשובה להלכה
בכתב ידו ובחתימתו 

של הגאון רבי אברהם 
 אמיגו מירושלים,

מגדולי רבני ירושלים 
 הקדמונים. 

ירושלים תל"ח בערך

Handwritten and Autographed Responsum 
by Rabbi Avraham Amigo. Jerusalem, 1678

97.

Beis Elokei Yaakov is a work of 
elucidations on the Prophets and 
Kesuvim, as well as novellae on the 
Talmud. Authored by Harav Yaakov 
ben Attar a relative of the Ohr Hachaim 
Hakodesh. He quotes his illustrious 
relative in this manuscript (i.e. p.1A). In 
his youth, Rav Attar journeyed to Eretz 
Yisrael from Morocco and would often 
travel back to Morocco as an emissary 
of the Beis E-l community of kabbalists. 
Harav Yaakov ben Attar began publishing 
novellae on the Torah during the final 
year of his life, only managing to publish 
part of his work on the Book of Breishes. 
This specific manuscript has never been 
published.
Author’s autograph. clear Sephardic 
script. 133 pages written [some 50 leaves 
blank]. Page size: 33x21cm. Original 
binding detached. 

Manuscript: 
Beis Elokei Yaakov, 
Jerusalem.  
By Harav Yaakov 
ben Attar. 

כתב יד 'בית אלהי יעקב' 
לרבי יעקב בן עטר - 
 ממשפחת
האור החיים הקדוש

96.

על. וחידושים. וכתובים. נביאים. על. ביאורים.

הש"ס.בכתב.יד.רבי.יעקב.בן.עטר,.ממשפחת.
רבינו.חיים.בן.עטר.בעל.'אור.החיים.הקדוש'.

רבי יעקב בן עטר )נפטר תרפ"ד(.עלה.בצעירותו.

ממרוקו.לארץ.ישראל.ויצא.כמה.פעמים.כשד"ר.

קהל.המקובלים.'בית.אל'.למרוקו..הוא.ייסד.
בירושלים.ישיבה.לבני.עדת.המערבים.

בהסכמת.רבני.ירושלים.לספרו.הם.מדגישים.

את.עובדת.היותו.בן.למשפחה.המיוחסת.–.

היד. בכתב. הקדוש.. החיים. האור. משפחת.

"וראיתי למר שאירנו הקדוש כמוהר"ח בן עטר ז"ל"

הנוכחי.נזכר.רבינו.האור.החיים.בלשון."וראיתי 
למר שארינו הקדוש כמוהר"ח בן עטר ז"ל".

)ראה.לדוגמה.בדף.א,.א(.

את. להדפיס. החל. לחייו. האחרונה. בשנה.

חיבורו.על.התורה.'בית.אלוהי.יעקב',.אך.נפטר.

באמצע.ההדפסה.ולא.נדפס.אלא.רק.חלק.
מספר.בראשית. כתב יד זה לא נדפס מעולם.

הספר.מחולק.למחנות.ודגלים.)לדוגמה.-.מחנה.

ישראל.ואז.דגל.מחנה.אפרים,.דגל.מחנה.דן.

זיהוי. על. המחנה'. 'סביבות. ובשוליים. וכו'(,.

המקומות.הנזכרים.בתנ"ך.
אוטגרף.המחבר..כתב.יד.נאה.ומסודר..133.עמודים.
כתובים.]כ-50.דפים.נותרו.חלקים[..21*33.ס"מ..

כריכה.פגומה.מפנקס.השליחות.של.המחבר.

sage in Yisrael,” (Shu”t Shtei Halechem ch.42).

Written on the back of this letter are the 
words “From Yerushalayim to Chevron…
The absolute genius Moreinu Harav 
Aharon Ibn Chaim…” along with many 
accolades and praises of the addressee.
This letter was addressed to Rabbi 
Aharon ben Chaim [II], leader in 
Chevron and later in Izmir where he 
passed away in 1688. The Chida in Shem 
Hagedolim attests that he saw a manuscript 
with Rabbi Aharon ben Chaim’s response 
to Rabbi Avraham Amigo.
Jerusalem, circa 1678. [3] handwritten 
sides. Page size: 21x14cm. Autographed. 
Water stains. Apparently unpublished.

לא
נדפס!
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תשובה.להלכה.ולמעשה.בעניין.מקום.שנהגו.לנהוג.במנהג.
מסוים,.אם.רשאים.לבטלו.או.שיש.בכך.משום.פורץ.גדר.
השאלה.נשלחה.למרן.הבן.איש.חי.מהעיר.רנגון.שבבורמה.

כתב.היד.כולל.את.תשובת.הבן.איש.חי.והסכמה.בחתימת.

יד.גדולי.רבני.בגדאד:.חכם.אברהם.משה.הלל,.חכם.

משה.חיים.שלמה.שמאש.וחכם.יחזקאל.משה.הלוי.וכן.
נוספה.הסכמה.מחכם.צלאח.בן.רבי.עבדאללה.סומך.

התשובה.נדפסה.בשו"ת.רב.פעלים.ח"ב.יו"ד.סי'.כ"ג..ועם.

ההסכמות.הנ"ל.בתוספות.שמות.הרבנים.בקובץ.נחלת.

אבות,.אסופת.גנזים.מבית.משפחת.ששון.)בהוצאת.מכון.
אהבת.שלום(.עמ'.356-360.

3.דף.)5.עמ'(..21*14.ס"מ. כתב היד כולו מצופה נייר 
שקוף דק לשמירה.

הצעיר יוסף חיים 
.ח"ר.אליהו

ח"ר.משה.חיים

.כתובת.רבי.סלימאן.בן.סאלם.אלקאפח.משנת. 1

ב'.אלפים.קנ"ז.]תר"ד,.1844[..בצידה.השני.של.

הכתובה.הסכם.ממון.בחתימת.מרי.יחייא.צאלח.

תקצ"ו,. משנת. צנעא. מדייני. )תקס"ד-תרי"ג(,.
המכונה.גם.'מהרי"ץ.בן.יעקב'..21*32.ס"מ.

אלקאפח. סאלם. בן. סולימאן. רבי. כתובת. . 2

משנת.ב'.אלפים.קע"ג.לשטרות.]תרכ"ב,.1862[..
18*23.ס"מ.

.כתובת.בתו.של.רבי.דוד.בן.סאלם.אלקאפח. 3

משנת.ב'.אלפים.קס"ז.לשטרות.]תרט"ו,.1855[..
גודל:.22*31.ס"מ.

.כתובת.בתו.של.מרי.יחייא.בן.רבי.סולימאן. 4

]תר"נ,. לשטרות. ר"א. אלפים. ב'. משנת. קאפח.
1890[..24*31.ס"מ.

.כתובת.נכדת.רבי.סולימאן.קאפח.משנת.ב'. 5

אלפים.רי"א.לשטרות.]תר"ס,.1900[..בחתימת.יד.

מרי.יחייא.קאפח..25*33.ס"מ.
דוד. מרי. החכם. של. הכתובה. שטר. . 6

קאפח..צנעא.]תרס"ח,.1908[.
שטר.הכתובה.של.החכם.מרי.דוד.בן.

רבי.יחייא.קאפח,.עם.מרת.נצ'רה.
בת.ר'.יחייא.צאלח.משנת.תרין.
אלפין.ומאתן.ותשע.לשטרי.]ה'.

אלפים.תרס"ח.ליצירה[..
הכתובה. על. חתימתו. עם.
וחתימתה.נוספת.בצדה.השני.

משנת.תרע"ז.
רבי דוד קאפח ]תרנ"ב-תרע"ט[.

אביו.של.החכם.רבי.יוסף.קאפח,.
היה.ת"ח.גדול,.בעל.זכרון.נפלא.ובקי.

עצום.בדקדוק,.בנו.ותלמידו.של.מרי.

יחייא.קאפח.רבה.של.צנעא..היה.מסובל.בייסורים.

ונפטר.בגיל.כ"ז.בלבד.]אנציקלופדיה.לחכמי.
תימן.ח"א.עמ'.540-541[.

מזל. פסוקי. הכתובות. כל. בראשי.

בצידן. גדולות.. באותיות. וברכה.

השני.נרשמו.הסכמי.ממון.)נדוניא(.
עם.חתימות..

בכתובה.מס'.1.חור.קטן..שאר.

קפלים. סימני. עם. הכתובות.
ומעט.סימני.קרע,.ללא.חיסרון.

נרשם:. הכתובות. כתיבת. ]מקום.

"קאע.ביר.אלעזב".-.כך.כונתה.שכונת.

היהודים.מחוץ.לצנעא..על.כתיבת.שם.

המקום.צנעא.כנ"ל.עיין.י..רצאבי,.טופס.
כתובות,.בני.ברק.תשנ"ה.עמ'.רלט.[

Kapach Family Ketubah Collection
Sana’a, 1844-1900

רבי משה
חיים שמאש

רבי יחזקאל
משה הלוי

 רבי אברהם
משה הלל

241

23 1

4

אוסף שטרי כתובה ממשפחת קאפח המפורסמת צנעא, תימן. תר"ד-תר"ס 

1

2

3

4

5

6

צד.ב'..חתימת.'מהרי"ץ.בן.יעקב'

98.

99.

תשובה בהלכה בחתימת יד קדשו של

הבן איש חי
וגדולי חכמי בגדאד. תרנ"ה

Autographed Responsum by the 

Ben Ish Chai 
with Endorsements from Rabbis of Bagdad. 1895

מרי.יחייא.בן.רבי.סלימאן.קאפח
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מכתב בכתב יד הבבא מאיר זצוקלה"ה בעניין דחיית 
הילולת הצדיק רבי עמרם בן דיוואן בל"ג בעומר

Letter by the Baba Meir regarding 
the Hilula of Rabbi Amram ben 
Divon on Lag Ba’omer

ביום.ל"ג.בעומר.-.יום.הילולת.רשב"י.-.רגילים.היו.בני.מרוקו.לפקוד.בהמוניהם.

את.מקום.קברו.של.הצדיק.האלוקי.רבי.עמרם.בן.דיוואן.בעיר.וואזאן..כיוון.

שבשנת.תש"כ.חל.ל"ג.בעומר.במוצאי.שבת,.חשש.הבבא.מאיר.מחילולי.השבת.
שייגרמו.עקב.ההילולא,.ולכן.ביקש.לפרסם.בשמו.שההילולא.נדחית.לליל.יום.שני.

רבי מאיר אבוחצירא - הבבא מאיר )תרע"ז-תשמ"ג( - היה קדוש מרחם, 
צדיק נשגב ובעל מופת..נולד.לאביו.הבבא.סאלי.בשנת.תרע"ז.לאחר.עשר.
שנים.שלא.זכה.לזש"ק..אביו.הקדישו.מיום.הולדתו.לתורה.בטהרה.וקדושה..
ארפוד, ח' באייר תש"כ ]1960[..הכול.בכתב.ידו.ובחתימתו..15*21.ס"מ..

מצב.טוב.

Moroccan Jews have a longstanding custom of visiting the 
burial site of the revered tzaddik Rabbi Amram ben Divon in 
Ouezzane, Morocco on the day of Lag B'omer.
In 1960, Lag Ba’omer fell on a motzaei Shabbos, and the Baba Meir 
feared that the planned festivities for the upcoming hilula would cause 
desecration of Shabbos. He thus dispatched this notice to Moroccan 
Jewry instructing them to postpone the hilula to Sunday night.
Rabbi Meir Abuchatzeira (1917-1983), fondly known to all 
as Baba Meir, was a tzaddik, kabbalist, and miracle-worker. 
A scion of the illustrious Abuchatzeira dynasty, he was the 
long-awaited progeny of the saintly Baba Sali who waited ten 
years to be blessed with a child. 
Erfoud, 8 Iyar, 5720 (1960). Handwritten and autographed. 
Page size: 21x15cm. Good condition.

101.
Signed Marginalia of the 
Saba Kaddisha, 
Rabbi Shlomo Eliezer Alfandri
 הגהות בכתב יד קודשו של הסבא קדישא,
רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי. תר"ט

הגהות.בכתב.יד.קודשו.של.הסבא.קדישא,.הגאון.הקדוש.רבי.שלמה.אליעזר.
אלפאנדרי,.הנודע.בתואר.המיוחד.ה'סבא.קדישא',.על.שו"ת.מהר"ץ.חיות.
בגיליונות הספר כמה הגהות ממנו, אחת מהן פותחת במליצתו: "אש"א 

עיני" ]אש"א = א'מר ש'למה א'ליעזר[.
שתיים מהגהותיו הן השגות על התשובה בעניין הקרבת קורבנות בזמן הזה.
כמו.כן.ישנן.בספר הגהות של הגאון הגדול רבי ישראל משה חזן )תקס"ח-

תרכ"ג(,.נכד.ה'חקרי.לב'.אב"ד.רומא,.קורפו.ואלכסנדריה,.בעל.שו"ת.'כרך.
של.רומי',.'נחלה.לישראל'.ועוד.

שתיים.מהגהותיו.חתומות.בכינויו.הידוע:.המשי"ח.]=הצעיר.משה.ישראל.חזן[.
שו"ת.מהר"ץ.חיות.–.שלושה.חלקים..זאלקווא תר"ט-תר"י ]1849-1850[..

כרוך.עם.ספר.'חקר.הלכה'.לבעל.'אור.חדש',.וינה.תקצ"ח.]18,.38[.

100.

Postponing Lag Ba'omer אש"א = א'מר ש'למה א'ליעזר

Marginalia in the holy handwriting of the Saba Kaddisha 
Harav Shlomo Eliezer Alfandri on Shu"t Maharatz Chiyut.
A number of his glosses appear in the margins of Maharatz 
Chiyut, one of which opens with the acryonm AS”E* Einai 
[*Amar Shlomo Eliezer].
Harav Shlomo Eliezer Alfandri (1826-1930) was known 
as a sage and a miracle worker. He served as the Rabbi of 
Constantinople, Damascus, and Tzfat.
Shu"t Maharatz Chiyut, 3 parts. Zolkova, 1849-1850. 24.5 *20cm 
Good condition. Bound together with sefer Cheker Halachah 
(title page damaged) of the Ohr Chadash (Vienna, 1838).
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 ספר תהילים עם
 'דגלי הודיה והמצוה'
ומעמדות מהרה"ק מאפטא.
זיטומיר, תרכ"ו

לוי יצחק מונזון

Tehillim Zhitomir, 
Shapiro press. 1866

Sefer Tehillim printed alongside it the 
commentary Diglei Hodaya V’Hamitzvah. 
A sefer consisting of halachos, ethics, and 
chassidus, in the order of the 613 mitzvos. 
Intended for daily Torah study and the 
recitation of Tehillim.
By Harav Yehuda Yudel Landau, a shochet 
and bodek, and a close disciple of the holy 
Harav Yisrael of Ruzhin.
This Tehillim Diglei Hodaya V’Hamitzvah was 
treasured by the Chassidic masters, many 
of whom chose to daven specifically from 
this edition of Tehillim and to learn the 
chassidus and Torah novellae printed in it. 
The Maamados, as arranged by the 
Admor of Apta, are printed in the back 
of this volume.
The stamp of the Admor Harav 
Levi Yitzchak Monson (1843-1918) 
appears in the title pages of the Tehillim 
and Maamados. The Admor was the 
son of Harav Yosef of Berditchev — a 
son-in-law of the holy Admor Harav 
Yisrael of Ruzhin. Harav Levi Yitzchak 
grew up in the home of his illustrious 
grandfather who praised the youth’s 
exceptional prayers. After the passing 
of his grandfather, Harav Yosef learned 
Torah and chassidus from his uncle, the 
Admor of Sadigura whom he regarded 
as his primary teacher and mentor. 
Harav Levi Yitzchak was venerated in 
his generation for his piety and lineage, 
and admired for his remarkable humility.
Zhitomir. 1866. First Edition. Printed 
by Rabbi Aryeh Leib Shapiro, grandson 
of the Slavita Rav. 440, 221-225, [11]: 
[4], 64, sides. 22, [1] leaves. Page size: 
19.5cm. Missing first (red) title page. 
Original leather binding slightly worn.

ספר תהילים עם ליקוטי דינים על תרי"ג מצוות. 
ליקוטי תורה, מוסר וחסידות מאת הרה"ח רבי 
יהודה יודל לאנדא, שהיה שו"ב ובן בית אצל 

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין.
בסוף הספר מצורף סדר מעמדות כפי שסידר 
מנויים  רשימת  ובראשו  מאפטא,  הרה"ק 
לספר, בה נמנים כל בניו של הרה"ק רבי יצחק 
יהושע  אברהם  רבי  האדמו"רים  מסקווירא, 
העשיל מסקווירא, רבי מנחם נחום משפיקוב 

ורבי ישראל ורבי דוד מסקווירא.
בשערי התהילים והמעמדות חותמו של הרה"ק 
רבי לוי יצחק מונזון )תר"ג-תרע"ח(, בן הרה"ק 

רבי  הרה"ק  חתנו של  מברדיטשוב,  יוסף  רבי 
ישראל מרוז'ין, שבילדותו גדל בצל זקנו הגדול 
השירים  שיר  לפניו  שקרא  מספר  ובספרו 
ואקדמות וזקנו שיבח את תפילתו )ראה: 'בך 
יברך ישראל' ה, א(. לאחר פטירת זקנו דבק בדודו 
הרה"ק מסאדיגורה וראה בו את רבו המובהק. 
שמו נישא בהערצה בדורו כאחד המיוחד מנכדי 
הסבא קדישא והיה ידוע בקדושתו וענוותנותו.

זיטומיר תרכ"ו ]1866[, דפוס ראשון. על ידי 
רבי אריה לייב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. 
שלם ללא שער הראשון )האדום(. כריכת עור 

מקורית משופשפת מעט.

103.
Fundamental Kabbalistic Work: 
Rakanti on the Torah. 

First Edition.
Bomberg. Venice, 1523

102.

ראשונים ואחרונים. כרוך בכריכת חצי עור חדשה.
סטפנסקי, ספרי יסוד. 338.

]אוסף ר' אברהם הלפרין זצ"ל[

אברהם מתיתיהו פרידמן

Personal Copy of the 
Admor of Shtefanesht!

 ספר יסוד בתורת הקבלה:
רקאנטי על התורה, דפוס ראשון. רפ"ג

 עותק של הרה"ק
רבי אברהם מתתיהו משטפנעשט 

עותק
מיוחס

ספר 
סגולה

 ספר התהילים 'דגלי הודיה והמצוה'
 היה יקר וחביב אצל גדולי החסידות

 והם הרבו לשפוך שיח מתוכו וללמוד מאמרותיו.
 הספר אף נחשב כספר סגולה

 )ראה בהסכמות המגיד מטריסק ורבי דוד מטולנא
למהדורת יוזפוף תרל"ה(.

The Rakanti is regarded as one of 
the most premier and fundamental 
kabbalistic commentaries on the 
Torah, as well as one of the very 
first works to present the Zohar 
regularly. The author also cites 
early Ashkenazic kabbalists 
such as the Rokeach and 
Harav Yehuda Hachassid. 
This commentary had 
a powerful influence on 
the writings of future 
kabbalists; the Levush 
authored a commentary 
on the Rakanti which 
he called Even Yekarah 
(lit. jewel).
The title page boasts the stamp of 
the saintly Admor Harav Avraham 
Mattisyahu of Shtefanesht along with 
the Ruzhin dynasty lion symbol in its 
center.
The Admor Harav Avraham Mattisyahu 
of Shtefanesht (1848-1933) was the only 
son of the Admor Harav Menachem 
Nachum of Shtefanesht. His illustrious 
grandfather the holy Ruzhiner, was  
the mohel by his bris and at the age  of 
three taught him the letters of the Alef-
Beis. Harav Avraham Mattisyahu’s 
fame spread throughout Europe; his 
wisdom and pure service of Hashem 
drew countless chassidim to his doorstep 
to entreat him for counsel, blessings, and 
salvation.
In 1969, his body was brought to Eretz 
Yisrael and was buried in Nachalas 

Yitzchak. Until today, people from around 
the world flock to the gravesite to pray for 
salvation and success in his merit.
Venice, 1523. First Edition. [154] leaves, 
including a blank page between Sefer 
Vayikra and Bamidbar. Page size: 23.5cm. 
Good copy but with many professional 
restorations. New half-leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #338.

'פירוש על התורה על דרך האמת' מאת רבינו 
רפ"ג  ויניציאה  ראשון,  דפוס  מנחם מרקאנטי. 

]1523[. דפוס דניאל בומבירגי.

הפירושים  הוא מחשובי  הרקאנטי  פירושו של 
הקבליים על התורה, והוא מהספרים הראשונים 
המביאים כסדר את ספר הזוהר! בעל 'הלבוש' 

חיבר עליו פירוש בשם 'אבן יקרה'.

בשער הספר חותמו המרשים של הצדיק הקדוש, 
האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו משטפנשט, עם סמל 
משפחת בית רוז'ין - צורת אריה במרכז החותמת.

הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטפנשט )תר"ח-
תרצ"ג( נימול על ברכי זקנו, הסבא קדישא מרוז'ין, 
ואף הספיק בגיל שלוש ללמוד אצלו א"ב. בכל 
הארץ יצא קו תהילתו ורבים שיחרו לפתחו לקבל 
עצה, ברכה וישועה. נפטר בשנת תרצ"ג ובשנת 
תשכ"ט הועלה ארונו לארץ ישראל. עד היום רבים 

נוהרים להשתטח על מצבת קבורתו.

ויניציאה רפ"ג ]1523[. דפוס ראשון. ]154[ דף כולל 
דף חלק בין ספר ויקרא - במדבר. 23.5 ס"מ. עותק 
בינוני. שיקומים אומנותיים בשער ובשולי דפים 
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ורבינו הרב רבי מאיר זללה"ה, אף 
כי לא בינת אדם לי, הכרתי מקצת 
מעשיו הטובים הגלויים לעיני כל, 
פזרונו  וצדקת  ענוותנותו  מהם 
בישראל ומואסו בהבלי עולם ובבצע 
כסף וקיים בנפשו יהיו עניים בני 
לכל,  ועיקר  הגלוי  ענין  זה  ביתך 
שהרהיבוני  גרמא  זה  דין  הנה 
רעיוני להתקרב אליו בחיי חיותו 
וזכיתי לראותו פעמיים כראות פני 

אלוקים..."
את הספר קרא מהרש"ק לכבודו של רבי מאיר 
חלק  והוא  לסליחתו',  המחכים  עיני  'המאיר 

מחיבורו הגדול 'עין דמעה'.
דף.  לד  ]1850[. דפוס ראשון.  זולקווא תר"י 
23 ס"מ. כתמי דיו בצבע כחול בהיר בשער, 

תיקונים מזעריים בשולי השער.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 313.

A collection of eulogies on the Admor 
Harav Avraham Yaakov of Sadigura 
and the Admor Harav Dovid of Tolna 
by Harav Chaim Avraham Rabinowitz 
— Av Beis din of Vertizen and author 
of Shmu’os Tovos V’razin D’Oraysa. 
The eulogy of the Sadigura Rebbe 
includes a passage from his son-in-
law, Harav Nachum Dov Bere’nu of 
Sadigura, which describes the Rebbe’s 
famous library and his comprehensive 
knowledge of the sefarim it contained.
Czernowitz, 1884. First edition. 15 
leaves. Page size: 21cm. Brittle brown 
paper. New binding. 

הספדים על צדיקי 
 החסידות:
 'אלון בכות'.

טשרנוביץ, תרמ"ד 

 ספר 'עין דמעה'
 הספד על הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן

מאת הרב שלמה קלוגר. זולקווא, תר"י 

'Alon Bachus': 
Eulogies of 
Chassidic Leaders. 
Czernowitz, 1884

Ein Dimah. Eulogy upon the 
Admor Rabbi Meir of Premishlan. 
Zolkova, 1850

105.

106.

Handwritten and autographed letter by 
the Admor Harav Yisrael of Husyatin 
to his daughter Rebbetzin Chava 
(Chavenyu), wife of the Admor Harav 
Menachem Nachum of Husyatin. The 
letter opens with greetings in Yiddish 
"Libe teire tochter Chavenyu". [“Dearest 
precious daughter Chavenyu,” ] and 
concludes with “Zei gezunt meni avich 
vus vintsht kol tuv.” [Be well. From me, 
your father who wishes you all the best] 
Yisrael.”
The Admor Harav Yisrael of Husyatin 
(1858-1949) was the grandson of the 
holy Ruzhiner Rebbe. 
In 1894, Harav Yisrael succeeded his 
father Harav Mordechai Feivish (son 
of Harav Yisrael of Ruzhin) as Admor 
of Husyatin.  During World War I, he 

מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר 
רבי ישראל מהוסיאטין לבתו הרבנית חוה )חוהני(, 

אשת האדמו"ר רבי מנחם נחום מהוסיאטין.

"ליבע  במילים:  האדמו"ר  פותח  מכתבו  את 
היקרה  ]=בתי  תחי'  חוהני  טאכטאר  טהיירע 
והאהובה[" ומסיים במילים: "זייא גיזונד מנאי 
אביך וואס ווינשט כ"ט ]היי בריאה ממני אביך 

שמאחל לך כל טוב[, ישראל".

מהוסיאטין  ישראל  רבי  הקדוש  האדמו"ר 
נכדו  ומופת,  פלא  איש  היה  )תרי"ח-תש"ט( 
היחיד של הרה"ק מרוז'ין שעלה לארץ ישראל. 
אמרו שאצלו היה ניתן לראות רוח הקודש בחוש 

כפי שהיה אצל האדמו"רים מהדור הקודם.

מקום  על  בהוסיאטין  אדמו"ר  תרנ"ד  משנת 
אביו, רבי מרדכי פייבוש בנו של רבי ישראל 
מרוז'ין. במלחמת העולם הראשונה גלה לווינה 
ומשם עלה בשנת תרצ"ז לארץ ישראל ונחשב 

לזקן האדמו"רים. 

בשולי המכתב מכתב נוסף מבתו מרת חיה שרה, 
אשת האדמו"ר בעל 'אהלי יעקב' מהוסיאטין, 

אל אחותה הנ"ל.
תל אביב תרצ"ז ]1937[. נייר מכתבים רשמי: 

22*29 ס"מ, מצב טוב.

Handwritten and 
Autographed Letter 

by the Admor 
Rabbi Yisrael of 

Husyatin. 
Tel Aviv, 1937

104.
יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  על  הספדים 
מטולנא.  דוד  רבי  הרה"ק  ועל  מסאדיגורה 
רבינוביץ,  אברהם  חיים  רבי  הרה"ח  מאת 
אב"ד ווארטיזשען, בעל 'שמועות טובות ורזין 

דאורייתא'.
טשרנוביץ תרמ"ד ]1884[. דפוס ראשון. ט"ו 

דף. 21 ס"מ. כריכה חדשה, נייר שביר.

escaped to Vienna and subsequently 
embarked on a journey to Eretz Yisrael 
where he settled in 1937 and was 
venerated as the elder of all the Chassidic 
Admorim.
The margins of the letter contain 
another short letter from his daughter 
Chaya Sarah, wife of the Ohalei Yaakov 
of Husyatin. 
Tel Aviv, 1937. Official stationery. Page 
size: 29x22cm. Good condition.

"...הסתלקות הרב המפורסם הצדיק המקובל 
אלקי חסיד ועניו מוהר"ר מאיר זלה"ה 

מפרעמישליין..."

Harav Shlomo Kluger’s eulogy and 
lamentations upon the tzaddik and 
Admor Harav Meir of Premishlan. 
In this eulogy, Harav Shlomo Kluger 
portrays the greatness of the tzaddik, 
whom he extols as “A man of G-d, our 
master and teacher Harav Meir zt”l… I 
was privileged to glimpse him twice, and 
it was as glimpsing the face of an angel”
Zolkova, 1850. First edition. 34 leaves. 
Page size: 23 cm. Light blue ink stains 
and minor restorations on the title page’s 
margin.
Stefansky Sifrei Chassidus #313 מספד מר אשר נשא הגאון הנודע רבי שלמה 

קלוגר על הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן.
בהספדו יוצא מגדרו הגאון העצום רבי שלמה 

קלוגר וכותב עליו בהערצה מופלגת:
..."הצדיק המופלג המפורסם איש אלוקים מורינו 

מכתב כולו בכתב יד קודשו 
 ובחתימתו של האדמו"ר הקדוש

רבי ישראל מהוסיאטין
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109.
Collection of 
Letters by Reb 
Hershele Spinker. 
New York, 
1949-1978

Harav Hershele Spinker (1921-1997) 
was the son of Reb Abish of Kruly, a 
son-in-law of the Chakal Yitzchak. He 
reestablished the Spinka Chassidus in 
Boro Park and Williamsburg after the 
Holocaust. Many f locked to him for 
blessings and salvation. 
Includes invitations to the wedding of 
his children: his son and successor — the 
Admor Harav Yissachar Dov Berish, 
his son-in-law Harav Pinchas Shalom 
Hager the Rebbe of Vizhnitz-Monsey 
(with an inscription by Rav Hershele 
Spinker), and his son-in-law — Harav 
Yechiel Wagschal Rabbi of Khal Tiferes 
Moshe in Williamsburg. 
New York, 1949-1978. 22 handwritten 
letters and 3 invitations. Good condition. 

22 handwritten and autographed letters 
by Harav Shmuel Tzvi Horowitz of 
Spinka. The letters are full with divrei  
torah, warm words of blessings and words 
of encouragement.

ובחתימת  יד  בכתב  מכתבים  ושניים  עשרים 
הורוביץ  צבי  שמואל  רבי  הרה"ק  האדמו"ר, 
מספינקא, גדושים ומלאים בדברי תורה ובדברי 

ברכה לבביים ובחלקם דברי חיזוק.

הרה"ק רבי הערש'לה ספינקער )תרפ"א-תשנ"ז( 
בעל  חתן  שהיה  מקראלי  אביש  רבי  בן  היה 
יצחק'.  ה'חקל  זקנו  בצל  וגדל  יצחק',  'חקל 
לאחר השואה הקים את מוסדותיו בניו יורק 
ובווילאמסבורג, ורבים נהרו אליו לברכה וישועה.

מצורפות גם 3 הזמנות לנישואי צאצאיו: בנו 
ממלא מקומו האדמו"ר רבי יששכר דב בעריש, 
חתנו רבי פינחס שלום הגר בן האדמו"ר מוויז'ניץ 
מונסי )עם מכתב מרבי הרש'לה על גבי ההזמנה(, 
וחתנו רבי יחיאל וגשל רב קהל תפארת משה 

בוויליאמסבורג.

מכתבים מהשנים תש"ט-תשל"ח ]1949-1978[.
מצב טוב.

A letter of recommendation and request by Hagaon Harav 
Moshe Eichenstein of Zidichov.
The Admor Harav Moshe Eichenstein of Zidichov Hy”d, was 
the son of the Admor Harav Yissachar Berish of Veretzky. He 
succeeded his father as Rebbe in Zidichov, but in his later years 
relocated, along with his yeshivah, to Munkacz. He was revered 
for his remarkable sanctity, piety, prayers, and diligence in 
Torah study, and many came to him for blessing and counsel. 
His teachings were compiled into Zichron Moshe on Rashi and 
the Ohr Hachaim.
Munkacz. [1935] Official stationery. Page size: 29x22cm. 
Written by a scribe, with the last 3 lines handwritten and 
autographed by Hagaon Harav Moshe Eichenstein of Zidichov.

מכתב מאת האדמו"ר רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב: המלצה ובקשה 
עבור תלמיד הרוצה לעלות לירושלים ללמוד בישיבת הריי"צ דושינסקי.

האדמו"ר הרה"ק רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב הי"ד היה בנו של 
הרה"ק רבי יששכר בעריש מווערצקי, ממלא מקום אביו בזידיטשוב ובסוף 
ימיו קבע את מושבו וישיבתו במונקאטש. הוא נודע בקדושתו ובתפילותיו, 
ורבים נהרו אליו, אך בעיקר היה מתמיד גדול ולמד ממש בלי הפסק, עד 

שאמרו עליו שתוך כדי שנתו ציטט קטעי גמרא. 
מתורתו נדפס הספר 'זכרון משה' על רש"י והאור החיים הקדוש.

מונקאטש תרצ"ה. ]1935 בערך[. נייר מסמכים רשמי. 22*29 ס"מ. כתיבת 
סופר. 3 שורות אחרונות בכתב יד האדמו"ר ובחתימתו.

Beis Yisrael, Kabbalistic commentary on the Torah by the 
venerable kabbalistic sage Harav Tzvi Hirsh of Ziditchov. 
The flyleaf features an autographed inscription of  Harav 
Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beis Din of Shamloy, who 
wrote, “I received this sefer in exchange.... Hakatan Shlomo 
Zalman Ehrenreich Av"d..." 
This sefer also bears the autographs of his son Harav Chaim 
Ehrenreich Hy”d (1909-1944), his father’s assistant (yunger 
Rav) in Shamloy as well as autograph of  “Hakatan Zev 
Wolf”—Harav Zev Wolf Halevi Tirnauer, dayan in Shamloy 
and later Av Beis Din of Shatz. Harav Zev Wolf was a disciple 
of the Arugas Habosem and the son-in-law of the Admor of 
Nadvorna-Bania. He passed away in Tzfat in 1959.
The flyleaf also features the autograph of Harav Yehuda 
Horowitz of Dzikov.
Lemberg, 1834. First edition. [1], 32, 13-34 leaves. (Final leaf 
marked 40). Good condition. New, ornate leather binding with 
matching case.  Stefansky Sifrei Chassidus #86.

107.
Sefer Beis Yisrael by  
Rabbi Tzvi Hirsh of Ziditchov. 
First Edition. Lemberg, 1834

ספר 'בית ישראל' להרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב. 
דפוס ראשון. למברג, תקצ"ד 

108.
Autographed Letter 
by the Admor Rabbi 
Moshe Eichenstein of Zidichov 
 מכתב מאת האדמו"ר הרה"ק
 22רבי משה אייכנשטיין מזידיטשוב . תרצ"ה

handwritten 
autographed 

letters
 צרור איגרות

מהרה"ק רבי הערש'לה ספינקער )22 מכתבים(

 108  Opening $2,000  |  Estimate $3,000-$5,000  107  Opening $1,000  |  Estimate $1,500-$2,500

העותק של רבי שלמה זלמן עהרענרייך, אב"ד שאמלוי הי"ד

Lot. 110 See Online
דברי חיים על התורה
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הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז.111

The 
Divrei Chaim 

was 80 
years old 
when he 
authored 

this Teshuva!

 תשובה להלכה בחתימת יד קדשו
 של הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז,

בעל 'דברי חיים' מימי זקנותו.
צאנז, תרל"ג

Autographed Halachic 
Ruling by 

Rabbi Chaim Halberstam 
of Sanz, Author of the 

Divrei Chaim. Sanz, 1873

כתיבת  ובמהלך  וטהרה,  קדושה  מתוך  חיים'  ה'דברי  כתב  תשובותיו  את 
התשובות אף ירד לטבול במקווה, כפי שמספר החסיד ר' זנוויל בלאבשטיין, 
ממשמשי רבינו שכתב את תשובותיו. הוא מתאר שזו הייתה העבודה הקשה 
עליו ביותר, כאשר רבינו קרא לו לערוך את תשובותיו, ובאמצע הכתיבה היה 
ניגש אליו פעמים מספר ואומר "בוא ונישרף לכבוד קדושת שמו יתברך".

רבינו היה יורד וטובל במקווה שלוש וארבע פעמים באמצע חיבור התשובה, 
כך שלעיתים הספיק להעלות על הכתב במשך הלילה רק חצי תשובה )'רבינו 

הקדוש מצאנז' חלק א עמ' צח(.
בשולי התשובה חתם הרה"ק מצאנז בעצם כתב יד קודשו: "דברי דבש"ת 
]=דורש בשלום תורתו[ הק' חיים הלברשטאם". בסיום התשובה מוטבע חותמו 

הקדוש. ובצד ימין בראש התשובה חותמת בלט אישי צרוב בנייר.
צאנז תרל"ג ]1873[. דף בגודל 20*34 ס"מ. חיזוקי נייר בקיפולי הדף, חור קטן 

במרכז הדף. שמור בקופסת עור מהודרת מאוד. גודל הקופסה: 28*42 ס"מ.
נדפס לראשונה בשו"ת 'דברי חיים' החדש )הוצאת באבוב( בתשובות חדשות 

סי' כג.
]♦מקור: קטלוג גנזים 2017 מס' 28 מארכיון בעל 'שדה צופים'.[

The Divrei Chaim was 80 years old when he authored this 
responsum!
The Divrei Chaim, Harav Chaim of Sanz, inscribed his responsa 
in great purity and holiness, often immersing in a mikveh in the 
course of writing. His attendant and scribe, the chassid Reb Zanvil 
Blobstein, related that transcribing the Divrei Chaim's halachic 
responsa was his most difficult duty. “The Divrei Chaim would 
sometimes immerse 3 or 4 times in the mikveh in the process of 
composing his rulings, and there were times when Reb Zanvil 
only managed to transcribe half a responsum after a full night of 
work”. (Rabbeinu Hakadosh MiSanz, page 98)
Sanz, 1873. 1 leaf. Page size: 34x20 cm. Reinforced folds. small hole 
in center. Protected in an ornate leather case. Case size: 42x28 cm.
First published in Shu"t Divrei Chaim Hachadash, Bobov editon, 
Teshuvos Chadashos Ch. 23.
♦ Provenance: Genazym Catalogue 2017 #28 from the Baal Sdei 
Tzofim Archive.

בראש תשובה זו שלפנינו מתייחס הרב למה 
שכתב בספר 'דברי חיים' שער התשובות בענייני 
שמות גיטין. ספר זה, הוא חיבורו הראשון של 
ה'דברי חיים' שנדפס בחייו, היה על שמות גיטין 
ומקוואות והוא עצמו השתבח בחיבורו זה ואמר 
קודם פטירתו: "אני נותן שבח והודיה לה' יתברך 
שכיוונתי להלכה בהלכות גיטין ומקואות בחיבור 
זה" )בנו, הרה"ק רבי ברוך מגורליץ, בהקדמה 

למהדורת מונקאטש תרנ"ז(.

שהתעורר  הפולמוס  בעניין  להלכה  תשובה 
בשנת תרל"ג סביב הגט מהערמאנשטאדט, בו 
השתתפו גדולי הדור וביניהם רבינו הדברי חיים, 
בעל שואל ומשיב, בעל גורן דוד, רבי חיים צבי 

מנהיימר ועוד גדולי הונגריה.

"והגם שלעת זקנותי אינני משיב לשואלי דבר 
בעניני איסור והיתר, אך למען הסר המכשלה, 
אודיע למעכ"ת בקצרה שהגט הזה הוא פסול 

לכולי עלמא...".

הרקע למכתב: בשנת תרל"ג ערער הגאון רבי 
על  הורוויץ, אב"ד שאמלוי,  הלוי איש  מרדכי 
כשרותו של גט שניתן בהערמאנשטאדט ושלח 
את הגט לרבינו ה'דברי חיים' לחוות את דעתו. 
בנדון  ומכתבים  תשובות  כתבו  רבינו  מלבד 
רבים מגדולי הונגריה, והרב המסדר אף ערך 
את טענותיו בקונטרס שהדפיס בשם 'מלחמות 

חובה' )ראה חומר מצורף(.

חיים'  ה'דברי  מכתב  של  השני  בצידו  ואכן, 
שלפנינו, נמצא סיום מכתבו אליו של רבי מרדכי 
הלוי הורוויץ )תקפ"ט-תרמ"ז(, תלמיד הגה"צ 
רבי אשר הלוי יונגרייז מטשענגער, בעל הספרים 
'פרשת מרדכי' ו'גדולת מרדכי' )אונגוואר תרכ"ו(.

"כיוונתי להלכה בשמות גיטין"

 111  Opening $60,000  |  Estimate $60,000-$80,000



  

 113  Opening $2,500 | Estimate $3,000-$5,000

 112  Opening $2,000  |  Estimate $3,000-$5,000

 114  Opening $800 | Estimate $1,500-$2,000

 115  Opening $1,000 | Estimate $2,000-$3,000

Novellae and discussion on the laws of 
interest (ch. 163) in the sacred handwriting 
of the Admor Harav Mordechai Dov of 
Hornosteipel, son-in-law of the Divrei 
Chaim of Sanz, excerpted from Turei Zahav 
on the laws of interest.
The Admor Harav Mordechai Dov of 
Hornosteipel (1840-1903) was orphaned 
as a small child and was raised in the 

“May you all be helped with good 
salvations, with a bounty of blessing and 
success, and may all your heart’s desires 
be fulfilled for goodness and blessing.”
Reisha, 1937. Personal stationery. Page 
size: 14x23. Good condition. 
On the margin of the page is a letter from 
his brother the Admor Harav Chaim 
Baruch Halberstam Hy”d (1887-1942), 
Av Beis Din of Fristik. 

Letter of blessings and thanks, handwritten 
and signed by the Admor Harav Aharon 
Halberstam, son of Harav Sinai of 
Zemigrad son of Harav Baruch of Gorelitz, 
son of Harav Chaim of Sanz.
Zemigrad, undated. Page size: 22x14cm.

This moving letter by the Admor Harav 
Menachem Mendel of Stropkov was 
inscribed to the noted philanthropist Rabbi 
Yisrael Zupnik shortly after the Holocaust. 
Replete with fascinating content, the letter 
offers an eye-opening glimpse into the 
complexities and challenges of that painful 
era. Included is a detailed account of the 
Admor’s efforts to locate his own family 
and the recipient’s family along with what 
he discovered of their fate during the war. 

הרה"ק רבי חנה מקולשיץ הי"ד )תרמ"ד-תש"ג( נודע 
המופלאים  האדמורי"ם  כאחד  וטהרתו  בקדושתו 
בשושלת הרבנים לבית רבותינו הקדושים מצאנז, 
וכבר דודו זקנו רבי ישעיה מטשכויב בן זקוניו של 
הדברי חיים אמר עליו שיש לו הרבה ממידותיו של 

הדברי חיים. 
בשולי המכתב, מכתב פרטי מאחיו הרה"ק רבי חיים 

ברוך אב"ד פריסטיק, הי"ד )תרמ"ז-תש"ב(.
 14*23 אישי.  מכתבים  נייר   .]1937[ תרצ"ז  רישא 

ס"מ. מצב טוב. 

רובין,  ברוך  חיים  רבי  חתן  היה  אשיעק.  אב"ד 
אב"ד וישניצא )בן רבי נפתלי רובין, חתן הרה"ק 
משינאווא(. נספה בשואה עם כל משפחתו. )'רבינו 
הקדוש מצאנז' ח"ב עמ' שס"ה, 'אנציקלופדיה 

לחכמי גליציה' חלק ב' עמ' 419(.
זמיגראד, ללא תאריך. דף בגודל 14*22 ס"מ.

חידושים על שולחן ערוך בכתב יד 
הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורנסטייפול

קסג[,  ]סי'  ריבית  בהלכות  ופלפולים  חידושים 
דב  מרדכי  רבי  הרה"ק  של  קודשו  יד  בכתב 
מהורנסטייפול, חתן הרה"ק רבי חיים מצאנז, מתוך 

חיבורו 'תורי זהב' על הלכות ריבית.
]1[ דף בגודל 20*13 ס"מ. כתוב משני צידי הדף. 

מצב טוב.

מכתב ברכות בכתב יד קדשו 
וחתימתו של הרה"ק רבי חנה 

מקולשיץ. רישא תרצ"ז 
'... תוושעו כולכם בישועות טובות, בשפע ברכה 
לטובה  לבבכם  כל משאלות  וימלאו  והצלחה, 
ולברכה' - מכתב ברכות בכתב יד קדשו וחתימתו 

של הרה"ק רבי חנה הלברשטאם מקולשיץ. 

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי אהרן 
הלברשטאם מזמיגראד הי"ד

מכתב תודה וברכות בכתב יד ובחתימת רבי אהרן 
הלברשטאם )תרנ"ו בערך-תש"ב(, בן הרה"ק רבי 
מצאנז.  חיים  רבי  הרה"ק  נכד  מזמיגראד.  סיני 
הוא כיהן כרב הצעיר בזמיגראד ולאחר מכן היה 

מכתב מרטיט משלהי השואה 
בכתב יד קודשו של האדמו"ר 

 הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטרופקוב,
 בעל 'דברי מנחם'

בעניין קורות בני משפחתו.
שוויץ תש"ו

Handwritten Novellae on Shulchan Aruch 
by Rabbi Mordechai Dov of Hornosteipel

113.

114.

115.

112.

115.
114.

112.

Letter of Blessing 
by the Admor Harav Chuna of Kolshitz. Reisha, 1937

Letter by Harav Aharon Halberstam Hy”d, 
of Zemigrad

Poignant handwritten letter by the Admor Rabbi Menachem 
Mendel of Stropkov after the Holocaust. Switzerland, 1946

113.

'... תוושעו 
כולכם 

בישועות 
טובות, בשפע 

ברכה והצלחה, 
וימלאו כל 
משאלות 

לבבכם לטובה 
ולברכה' 

home of his grandfather the Admor Harav 
Yaakov Yisrael of Tcharkas — son of the 
Admor Harav Mordechai of Chernobyl 
who was - his namesake. When he was 
18, he wed the daughter of the Divrei 
Chaim of Sanz. 
[1] leaf. Page size 20x13cm. Handwritten 
on both sides. Good condition.

Harav Menachem Mendel also describes 
his prayers on the High Holy Days, and in 
response to Zupnik’s question regarding 
clothing, replies, “Thank Hashem, I have 
already prepared for myself silk garments 
for Shabbos, and for weekdays like what I 
always wore at home.”
Guttenburg, Switzerland. 1946. Dated 26 
Tishrei, 5706 Long, double-sided letter. Page 
size: 29x21 cm.



   118  Opening bid $1,500 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$4,000 הערכה

Long Letter 
of Torah Novellae 
by Rabbi Yitzchak 
Halevi Horowitz, 
Stanislav. 1893

118.

חידושי תורה במסכת פסחים - תשובה למכתב 
חידושי תורה של נכדו, רבי פינחס הלוי הורוויץ, 
אב"ד ביסטריץ, בן בנו של הגאון רבי אריה לייב 

הורוויץ בעל 'הרי בשמים'.
אב"ד  הורוויץ,  איש  הלוי  יצחק  רבי  הגאון 
סטאניסלב )תקפ"ח-תרס"ד(, היה בן הגאון רבי 
ליואי',  'בר  משולם יששכר הלוי הורוויץ, בעל 
העמיד  הוא  בדורו.  גאליציה  חכמי  מגדולי 
רבי  בעיני הרה"ק  והיה חביב  רבים  תלמידים 

חיים מצאנז. מחבר שו"ת 'תולדות יצחק'.
גדולים.  ]1893[. 3 עמודים  סטאניסלב תרנ"ג 
21*34 ס"מ. מעט כתמים, סימני קרע ללא חיסרון. 

למיטב ידיעתנו לא נדפס.

"יברך ד' חילו ופועל ידיו ירצה ויצליח בכל אשר יפנה ויהיה שבע רצון מלא ברכת ד' 
בבריאות השלימות…" בלאנק רשמי, ברוקלין תשמ"ג ]1983[. 18*26 ס"מ. נקבי תיוק. 

Letter of blessing by the Admor Rabbi Shlomo Halberstam of Bobov: 
“May Hashem bless his efforts and endeavors, and may he meet success 
wherever he turns and be satisfied with the blessings of Hashem, in 
complete health…”
Brooklyn, 1983. Official stationery. Page size: 26x18cm.  Hole punches.

116

Letter of Blessing by the Admor 
Rabbi Shlomo Halberstam of Bobov. 
Brooklyn, 1983

מכתב ברכה בחתימת האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם 
מבאבוב, מגדולי האדמו"רים בדור שלאחר השואה

117.

Historic Letter by the Admor 
of Sanz-Klausenburg.

Mexico, 1956

Historic letter by the Admor of Sanz-Klausenburg, Harav 
Yekusiel Yehudah Halberstam, regarding his visit to Eretz 
Yisrael and instructions for the planned cornerstone laying 
of Kiryat Sanz in Netanya.
This letter, was dispatched while the Sanz-Klausenburg Rebbe 
was visiting the yeshivah that he founded in Mexico shortly 
after the Holocaust. The letterhead proclaims in Spanish: 
“Yeshiva y Mesivta Jayim Tzvi Primera Sabiduria, Mexico 
D.F. (Distrito Federal)” which was the original name of 
Mexico City. Primera Sabiduria, which is Spanish for Reishis 
Chochmah, was the yeshivah’s Spanish name.
Mexico, 1956. Page size: 27x12cm. Written on Yeshiva 
Mesivta Jayim Tzvi stationery with postmark on original 
envelope. Fold marks. Good condition.

 מכתב היסטורי מהאדמו"ר מצאנז־קלויזינבורג.
בעת ביקורו במקסיקו

מכתב חידושי תורה ארוך 
מאת הגאון רבי יצחק הלוי 
הורוויץ, אב"ד סטאניסלב. 
תרנ"ג 

 116  Opening $1,000  |  Estimate $1,500-$2,000

 117  Opening $700  |  Estimate $800-$1,200

Torah novellae on maseches Pesachim 
by Harav Yitzchak Halevi Horowitz in 
response to a letter from his grandson 
Harav Pinchas Halevi Horowitz — Av Beis 
Din of Bistricz, son of Harav Aryeh Leib 
Horowitz who authored Harei Besamim.
Harav Yitzchak Halevi Ish Horowitz 
(1828-1904) was the son of Harav 
Meshulam Yissachar Halevi Horowitz, 
author of Bar Livoi, who was one of the 
premier Galician sages of his era. As Av 
Beis Din of Stanislav, Harav Yitzchak 
taught Torah and chassidus to hundreds, 
and was a beloved disciple of Rav Chaim of 
Sanz. He compiled Shu”t Toldos Yitzchak.
Stanislav, 1893. 3 large sides. Page size: 

34x21cm. Several stains and tears with no 
words missing. This letter is apparently 
unpublished.

מכתב שלם בדבר הגעתו לארץ ישראל והוראותיו לטקס הנחת אבן 
הפינה לקרית צאנז בנתניה. בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר 

רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מקלויזנבורג.
ביקורו של האדמו"ר  ]1956[. המכתב נשלח בעת  מקסיקו תשט"ז 
במקסיקו בישיבה שהקים בה לאחר השואה, ונשלח על גבי בלאנק 
נדיר של הישיבה ומתיבתא 'חיים צבי', עם חותמת הדואר ותאריך על 

המעטפה המקורית. סימני קיפול. מצב טוב.



   121  Opening bid $4,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $6,000-$8,000 הערכה

גלוית דואר משנת תרח"צ ]1939[ בעניין שליחת ספרו 'צור יעקב', וכן בה הוא מבשר על שידוכי 
בת זקוניו עם בן הגאון אב"ד וואדיוואץ ]החתן הוא ר' יהושע ברוך ב"ר אשר אנשיל יצחק 

זלנטרייך, אב"ד וואדיוואץ[. מצב טוב.

 119  Opening $2,000  |  Estimate $3,000-$5,000

Sefer 
Hayashar 
by Rabbenu 
Tam — with 
the dedication 
of Rabbi Daniel 
Prostitz, Rosh 
Av Beis Din of 
Pressburg 

 ספר הישר לרבינו תם עם הקדשת המגיה
רבי דניאל פרוסטיץ ראב"ד פרשבורג.

מעזבון הרה"ק רבי יהוסף רוטנברג מקאסאני, בעל 'בני שלשים'

121.

Sefer Hayashar- Talmudic discusses and 
rulings by Rabbenu Tam, from the authors 
of Tosafos, edited and published for the 
first time by Rabbi Daniel Prostitz, Rosh 
Av Beis Din of Pressburg with haskamos 
from the Chassam Sofer and Maharam 
Bennet. The title page features a signed 
and handwritten dedication by Rabbi 
Daniel Prostitz.
Copy of Rabbi Yosef Rotenberg of Kassani, 
author of Bnei Shilashim.
Following the title page there is a signature of 
the Admor Rabbi Moshe Shmuel Rotenberg 
of Kleinwardain, who testifies that he 
inherited the book from his father, the 
gaon and tzaddik, author of Bnei Shilashim. 
Sefer HaYashar. Vienna, 1811. First 
Edition. [2], 87 leaves. 37cm. Original, 
worn binding. 
Stefansky, Sifrei Yesod 48

ספר הישר על סוגיות הש"ס לרבינו תם בעל 
התוספות, ערוך ומוגה לראשונה על פי כתב יד 
על ידי רבי דניאל פרוסטיץ, ראב"ד פרשבורג, 
עם הסכמות החתם סופר ומהר"ם בנעט. בשער 

הספר הקדשה בכתב ידו ובחתימתו.

בדף שאחרי השער חתימת האדמו"ר רבי משה 
שמואל רוטנברג מקליינוורדיין, המעיד שקיבל 
את הספר מעזבון אביו, הגה"ק בעל 'בני שלשים'. 
בנו רבי משה שמואל )תרל"ב-תש"ו( ישב על 
בקליינוורדיין  מקומו  את  ומילא  אביו  כיסא 
ובארצות הברית. נוסף לכך חתום בשער בנו של 

רמ"ש, רבי אפרים אשר הלוי רוטנברג.

הגאון הקדוש רבי יהוסף רוטנברג מקאסאני, 
בעל 'בני שלשים' )תרי"ג-תרע"ב(, היה מגדולי 
ובטהרה  בקדושה  התנהג  החסידות,  וצדיקי 

נודע  וסיגופים.  והרבה בתעניות  ובטבילות קרח 
כמארי דרזין בייחודים עליונים, היה פועל ישועות 

בקרב הארץ והמונים חילו פניו בבקשת ישועה.
הגאון רבי דניאל פרוסטיץ, ראש בי דינא דק"ק 
פרשבורג )תקי"ט-תר"ו(, היה מדמויות ההוד של 
פרשבורג וממקורבי בעל חתם סופר, וחלקו היה 

רב בהבאת החת"ס לפרשבורג.
לנו  נא  "אוי  בהספדו:  עליו  אמר  סופר'  ה'כתב 
פרשבורג שאבדו כלי חמדתנו, פארינו והדרינו, היה 
מפורסם בתורתו וצדקותו וחסידותו ופרישותו... 
וכל בית פרשבורג יבכו את השריפה…" )דרשות 

כת"ס דף ק"ז-ק"י(.
ספר הישר. וינה תקע"א ]1811[. דפוס ראשון. ]2[, 

פ"ז דף. 37 ס"מ. כריכה מקורית בלויה. 
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 48.

120.

מכתב ברכות בכתב יד הגאון 
רבי מאיר אריק וחתנו. טארנא תרפ"ד 

Letter of Blessing 
by Rabbi Meir Arik and His 
Son-in-Law. Tirnau, 1924

119.

A handwritten postcard with blessings by Harav Meir 
Arik, Av Beis Din of Tirnau, with an added handwritten 
note by his son-in-law Harav Baruch Tzukerman - an 
esteemed genius in Galicia and author of Imrei Baruch.
Tirnau, 1924. Postcard. Reinforced with tape on bottom 
right corner.

מכתב ברכות בכתב יד הגאון רבי מאיר אריק, אב"ד טארנא.
הגאון מהר"ם אריק )תרט"ו-תרפ"ו( היה ממשיך דרכו של הגאון 
העריצוהו  דורו  גדולי  גליציה.  של  המובהק  כפוסק  מהרש"ם 
והכתירוהו בכל מיני תהילה כמו: 'שר התורה' )שו"ת 'אור המאיר' 
)האדמו"ר  הדור'  פאר  ישראל  'נר  ז'(;  סימן  לתלמידו המהר"ם שפירא 
ה'קדושת ציון' מבאבוב(; 'חסידא ופרישא המפורסם בכל קצוי תבל' 

)הגר"מ זמבא(; 'פאר הימים, חמדת הזמנים' )רבי יואל מסאטמר(.

נסמך להוראה מהמהרש"ם ומרבו המובהק בעל 'כוכב מיעקב'. 
היה חסיד טשורטקוב ושלח פתקאות לבעלז. מחיבוריו: שו"ת 

'אמרי יושר', 'טל תורה' ועוד.
טארנא תרפ"ד ]1924[. גלוית דואר. עם חיזוק נייר דבק בפינה 

הימנית למטה.
עם תוספת ברכות בכתב יד ובחתימת חתנו, הגאון רבי ברוך 
הגאון  בגליציה.  נודע  עילוי  ברוך',  'אמרי  ספר  בעל  צוקרמן, 
מטשעבין כותב בתשובותיו 'דובב מישרים' )חלק א' סימן קל"ה(: 

"חבל על האי שופרא שנקטף בימי ילדותו".

The Probizhna Gaon
Letter by Rabbi Avraham 
Yaakov Halevi Horowitz

"אשר חנני אלקים מעזבון א"א עט"ר 
זללה"ה. משה שמואל ר"ב מקוו"ד 
)=רוטנברג מקליינוארדיין( בהרב 

הגה"צ המפורסם מוהר"י מקאסאן 
תע"א )=תכוננה עליון אמן("

"דורון דרשה ממני דניאל פרוסטיץ 
להבחור המופלא החתן כ"ה יוסף 

במו"ה משה נ"י"

 "ה' יתברך יגמור בעדו החתימה לטובה לחיים טובים ומתוקנים,
 ויזכה ללמוד וללמד מתוך נחת ושלמות הבריאות
מתוך הרחבה והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים"

 120  Opening $800  |  Estimate $1,500-$2,000

 מכתב בכתב יד וחתימת הגאון 
רבי אברהם יעקב הלוי הורוויץ אב"ד פרובוז'נא
Rabbi Avraham Yaakov Halevi Horowitz (1864-1942), 
renowned as the Gaon of Probinzhna, was regarded as one 
of the greatest halachic authorities of his time. He received 
Rabbinical ordination by the Maharsham and the Belzer Rebbe 
described him as the “Mezuzah safeguarding Galicia.”
In 1889, following the endorsement of the Belzer Rav, he accepted 
the post of Rav of Probinzhna, a position which he held for over a half a 
century. Among his famous works is his two-volume Shu”t Tzur Yaakov.
Postcard, 1939 regarding the delivery of his sefer Tzur Yaakov and the 
announcement of his youngest daughter’s engagement to Rabbi Yehoshua 
Baruch, son of the Av Beis Din of Vodivotz. Good condition.

Copy
of Rabbi Yosef 

Rotenberg 
of Kassani, 

The
Bnei Shilashim
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מכתב מאת
האדמו"ר  מדעש 
הרה"ק רבי משה פאנעט 
צפת, תרנ"ג 

Letter by Admor 
Rabbi Moshe 
Panet.
Daash, 1893

Handwritten letter from Harav Moshe 
Panet of Daash, son and successor of 
Harav Menachem Mendel Panet, author 
of the Maaglei Tzedek. The actual letter 
was written by his son HaAdmor Harav 
Yechezkel Panet, author of Knesses 
Yechezkel and it was signed by HaAdmor 
HaRav Moshe Panet.
The Admor Harav Moshe Panet 
(1843-1903) was the son and successor 
of the Admor Harav Menachem Mendel 
Panet, Av Beis Din of Daash. In 1885, he 
assumed his father’s position as Rebbe and 
Rav in Daash, where he was a leader of 
thousands. He studied Chassidus under 
the tutelage of Rabbi Chaim of Sanz. 
Rabbi Avraham Yehoshua of Nassaud 
attested that he was blessed with Ruach 
HaKodesh (Nachas Tzvi Kovetz 5, p. 120),
Daash, 1893. Official stationery Page size: 
22.5x14.5 cm. Good condition.

מכתב מאת הרה"ק רבי משה פאנעט מדעש, 
בנו וממלא מקומו של רבי מנחם מנדל פאנעט, 
בעל 'מעגלי צדק'. בעניין משלוח מעות ליושבי 

עיה"ק צפת, תרנ"ג

האדמו"ר מהר"ם פאנעט שימש כנשיא כולל 
זיבנברגן ובעניין זה המכתב עוסק. במכתבו מודיע 
האדמו"ר ששלח על שמם לברון רוטשילד מווינא 
סך 480 זהובים ונתן הוראות על אופן חלוקת 
הכספים: שני שליש לכולל ויז'ניצא, שליש אחד 

לכולל קוסוב והשאר לכולל מארמאראש.

כמו כן הוא כותב שהגאון הצדיק רבי מרדכי 
יהודה לעוו מאונטרדאם כתב לו שיש הרבה 

טעויות בשטרי הקבלה שנשלחו אליו והוא מבקש 
לתקנם ולשלוח אליו.

)תר"ג- אב"ד דעש  פאנעט  רבי משה  הרה"ק 
תרס"ג( היה צדיק תמים ובעל מופת, בנו וממלא 
מקומו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מדעש. משנת 
תרמ"ה כיהן כרב ואדמו"ר בדעש, ואלפים קיבלו 
את מרותו. קיבל בחסידות מרבי חיים מצאנז, 
ורבי אברהם יהושע מנאסויד העיד עליו שהוא 
בעל רוח הקודש )'נחלת צבי' קובץ ה' עמ' קכ(. 

דעש, 'שערי חכמה' לפ"ק - תרנ"ג ]1893[. נייר 
מסמכים רשמי. 14.5*22.5 ס"מ. מצב טוב.

122.

גוף המכתב נכתב ע"י בנו רבי יחזקאל פאנעט, בעל 'כנסת יחזקאל', וחתום בידי אביו האדמו"ר

123.

חסידות: אותות השמים - דפוס ראשון. זיטומיר תקס"ה

Torah novellae and commentary on the 4 
mitzvos which the Torah calls “os”, a sign: 
Shabbos, Yom Tov and Chol Hamoed, 
bris milah, and tefillin. The end of the 
sefer features additional commentary 
on laws of niddah by the Admor Harav 
Aryeh Leib Halevi, Av Beis Din of Strizov, 
who was the rebbi of the Yismach Moshe.
The sefer opens with a long endorsement 
by his prime disciple and cousin the 
Yismach Moshe who described him as, 
“I served him…my master and teacher…

חידושים וביאורים על ארבע מצוות שנקראות 
'אות': שבת, יום טוב וחול המועד, מילה ותפילין, 
הרה"ק  מאת  נדה  הלכות  על  חיבור  ובסופו 
רבי אריה לייב הלוי, אב"ד סטריז'וב, רבו של 

ה'ישמח משה'.
יצחק  לוי  רבי  מהרה"ק  נוספות  הסכמות 
המגיד  ומרבו  לוי'  'קדושת  בעל  מברדיטשוב 
מקוז'ניץ, המעיד: "מכירו הייתי בהיותו פ"ק ]פה 

קהילתנו[ וראיתי שהיה גדול בישראל".
זיטומיר תקס"ה ]1805[. דפוס ראשון. צג: י"ח 

דף. 20 ס"מ. מצב טוב, כריכה ישנה. 
סטפנסקי, ספרי חסידות 36.

who is complete in Shas, Poskim and all 
wisdoms…in the Revealed and Hidden 
Torah, he shines with heavenly light…”
Osos Hashamayim boasts additional 
approbations by Harav Levi Yitzchak of 
Berditchev and the Kozhnitzer Maggid 
who attests that “I made his acquaintance 
here in our community, and I saw that he 
is a Gadol Yisrael.”
Zhitomir, 1805.  First edition. 93: 18 
leaves. Page size: 20 cm. Good condition. 
Old binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #36.

Chassidus. Osos Hashamayim. First Edition. 
Zhitomir, 1805

בראש הספר הסכמה ארוכה מתלמידו המובהק ובן דודו, הרה"ק בעל 'ישמח משה', שבדבריו כותב: "כד הוינא 
טליא יצקתי מים על ידו ושימשתי אותו בישיבה... מורי ורבי הגאון האמתי החסיד... גברא רבא גבר בכולא ש"ס 

ופוסקים ובכל החכמות, נהירין שבילי דשמיא כשבילי דמתא... ובנסתר לו עשר ידות כזוהר הרקיע מזהיר…"



  

למצוא תמונה 
שקשורה לרב

 124  Opening $1,000  |  Estimate $1,500-$2,000

 126  Opening $800  |  Estimate $1,000-$1,500

 125  Opening $800  |  Estimate $1,000-$1,500

 127  Opening $7,000  |  Estimate $8,000-$12,000

This responsum regards the case of a sack 
of wheat reserved for matzah that fell to 
the ground, prompting concern that it may 
have become chametz. 
Satmar, 1909. Handwritten, autographed 
responsum. Page size: 23x14cm. Good 
condition. Printed in Responsa Zichron 
Yehuda ch.126.

This letter written by Harav Avraham 
Chanoch Friedman Hy”d of Satmar 
is replete with Torah novellae and 
information regarding the publishing of 
his uncle’s responsa Zichron Yehudah.
Satmar, 1923. folded stationery 4 sides. 
Page size: 21x14cm. 

Long handwritten letter by Harav Moshe 
Greenszweig Hy”d, Av Beis Din of Lifscha, 
regarding his yeshivah in Chust.
Chust, 1936. Official stationery. Marginal 
fold marks and tears.

Letters written by the Satmar Rav during 
his tenure in Irshava are very rare, with 
only a few remaining in the world.
In 1911, at the young age of 24, Harav Yoel 
of Satmar received his very first rabbinical 
position in Irshava. He maintained this 
position for the next 14 years before 
assuming the position of Av Beis Din in 
Karoli in 1925.
This handwritten letter was penned on 
behalf of his cousin Harav Menachem 
of Gerlitz “who currently needs funds to 
marry off his daughter…and please draw 

סאטמר )תר"כ-תר"פ(, היה מגדולי רבני וצדיקי 
הונגריה בדורו, תלמיד חביב לבעל 'כתב סופר' 
שחיבבו מאוד ושידך לו את בת אחיו לאישה. 
ישיבתו בהונגריה נודעה לשם והייתה מן הגדולות 
והמפורסמות במדינה. רבי יהודה חיבר את 'עוללות 

יהודה' על תהילים, 'שו"ת זכרון יהודה' ועוד.
]סאטמר[ תרס"ט ]1909[. דף בגודל 14*23 ס"מ. 
טוב.  מצב  ובחתימתו.  קודשו  יד  בכתב  הכול 
התשובה נדפסה בשו"ת 'זכרון יהודה' סימן קכ"ו.

רבי אברהם חנוך פריעדמאן, דומ"ץ סאטמר הי"ד 
)תרכ"ו-תש"ה(, היה בנו של רבי צבי יהודה, חתן 
החת"ם סופר )בשנת תר"ז(. גדל בבית דודו רבי 
דודו  בבית  ולאחר מכן  סופר,  בן החת"ם  יוזפא 
רבי יהודה גרינוואלד, בעל 'זכרון יהודה', שמינהו 
לדיין בעיר. שמו כמורה הוראה מובהק יצא בכל 
רחבי המדינה. הוא הוציא לאור את רוב ספרי בעל 
'זכרון יהודה'. סאטמר תרפ"ג ]1923[. נייר מסמכים 

מקופל, 4 עמודים, כל עמוד בגודל 14*21 ס"מ.

'בית אשר', תלמיד ה'קדושת יום טוב', והנהיג את 
עדתו וישיבתו בדרך צדיקי בית סיגט.

כמה שנים לפני השואה עבר לחוסט והקים בה 
ישיבה, ובית מדרשו הפך למוקד מרכזי לכל חסידי 

סיגט וסאטמר בחוסט. נספה בשואה.
חוסט תרצ"ו ]1936[. נייר מכתבים רשמי. קמטים 

וסימני קרע בשוליים.

מכתב בעצם כתב יד קודשו לסייע לשאר בשרו 
"כמהר"ר מנחם נ"י מגורליץ, נכד הה"צ זלה"ה 
האבד"ק גורליץ, אחי כ"ק זקנו הגה"ק מאוה"ג 

בעל 'ייטב לב' זלה"ה".
רבי מנחם היה בנו של הרה"ק רב ישראל יעקב 
טייטלבוים, אב"ד וואלאווע, בנו של רבי שמואל 

מגורליץ וחתן דודו ה'ייטב לב'.

him close as much as possible”. Harav 
Menachem Gerlitz was the son of Av 
Beis Din of Volve Harav Yisrael Yaakov 
Teitelbaum, who was a son-in-law of his 
uncle - the Yitav Lev of Satmar.

תשובה להלכה מהגאון רבי יהודה 
גרינוואלד, אב"ד סאטמר. תרס"ט

למצת  חיטים השמורים  היה בשק של  מעשה 
מצווה שנפל לארץ, ועלה חשש שמא הוא החמיץ 

או בכל אופן אינו בגדר 'שמור'.
אב"ד  גרינוואלד,  יהודה  רבי  הצדיק  הגאון 

מכתב מאת רבי אברהם חנוך 
פריעדמאן, דומ"ץ סאטמר הי"ד, 

נכד החת"ם סופר. תרפ"ג
תשובות  הדפסת  ואודות  תורה  חידושי  מכתב 
דודו, הגאון בעל 'זכרון יהודה', מאת רבי אברהם 

חנוך פריעדמאן, דומ"ץ סאטמר.

מכתב הגה"צ רבי משה גרינצווייג, 
אב"ד ליפשא הי"ד, חוסט תרצ"ו

מכתב ארוך בכתב יד הגה"צ רבי משה גרינצווייג, 
אב"ד ליפשא הי"ד, בענייני ישיבתו בחוסט.

הגה"צ רבי משה גרינצווייג אב"ד ליפשא היה בן 
רבי אשר זעליג גרינצווייג אב"ד דאלהא, בעל ספר 

 מכתב קדום ונדיר מאוד
בכתב יד קודשו של האדמו"ר 

מסאטמר הרה"ק רבי יואל 
טייטעלבוים מתקופת רבנותו 

הראשונה באורשיווא
רבנותו  מתקופת  מסאטמר  הרה"ק  מכתבי 
כמה  ונותרו  ביותר,  נדירים  הינם  באורשיווא 

מכתבים אחדים בלבד. 
מקום רבנותו הראשון של הרה"ק רבי יואל מסאטמר 
היה באורשיווא, לשם התקבל בשנת תרע"א בהיותו 
עד  נשיאותו שם  ונהג  בלבד,  וארבע  עשרים  בן 

שהתקבל בשנת תרפ"ה לרבנות קראלי.

Handwritten Teshuvah by Rabbi Yehuda Greenwald, 
Av Beis Din of Satmar. 1909. 

126.

125.

127.

124.
124.125.

126.
127. Letter by Rabbi Avraham Chanoch Friedman Hy”d, Rav of 

Satmar and Grandson of the Chasam Sofer. Satmar, 1923

Long handwritten letter by Harav Moshe Greenszweig Hy”d, 
Av Beis Din of Lifscha, regarding his yeshivah in Chust.1936

Very rare letter! Letter by the Admor Harav Yoel of Satmar 
from his early days in Irshava

Very 
rare 

letter!
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13 תוספות

129.

Birth certificate of Harav Yoel 
Teitelbaum issued in the city of Sighet. 
The date of his birth, January 13, 1887 
(18 Teves. 5647) is clearly visible.
The Admor of Satmar Harav Yoel 
Teitelbaum was the son of the Kedushas 
Yom Tov. On the Friday of his birth, 
the Kedushas Yom Tov was in the 
midst of learning Chok L'Yisrael on 

the pasuk “Vayoel Moshe” when he 
was informed about the birth of his 
son, whom he subsequently named Yoel 
and was destined to become a leader of 
Am Yisrael. 
Sighet, 1877. Authentic birth 
certificate. Size: 29x20 cm. Minor tears, 
reinforcement tape marks.

תעודת הלידה של רבינו יואל טייטלבוים מסאטמר 
שהונפקה בעיר סיגט, בה נרשם במפורש יום 
תאריך לידת רבינו - 13 בינואר 1887, הוא יום 

ח"י בטבת תרמ"ז.

הורתו ולידתו בקדושה של רבינו ה'דברי יואל' 
היו בבית אביו, הגה"ק בעל 'קדושת יום טוב'.

ביום ו' עש"ק למד ה'קדושת יום טוב' כמנהגו 
ב'חק לישראל' את הפסוק 'ויואל משה', ובאותו 
יואל, מושיען  זמן נתבשר על לידת בנו רבינו 
)'מושיען  בדור עקבתא דמשיחא  ישראל  של 

של ישראל'(.
תעודה רשמית מקורית בגודל 20*29 ס"מ. קרעים 

קלים וסימני חיזוקים בנייר דבק.

תעודת הלידה המקורית של מרן הגה"ק 
רבינו יואל מסאטמר. סיגט, תרמ"ז

128.

'קדוש מרחם'
Famous Teshuva by the Admor Rabbi Yoel 

Teitelbaum of Satmar. Brooklyn, 1960

Building a Mikvah for 
a Reform Congregation?

 התשובה המפורסמת בעניין היתר בניית מקווה טהרה בקהילות רפורמיות,
בכתב יד הגאון הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר. תש"כ

הורים:
 אב: טייטלבוים ליפא, רבי )37(

אם: אשכנזי חנה מרמרוש סיגעט )34(

2
34

568
91011

12

13
דפים בכתב
יד קודשו

Holy from birth 
Original Birth Certificate of the Admor of 

Satmar Harav Yoel Teitelbaum. Sighet, 1877 

 129  Opening bid $25,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $30,000-$40,000 הערכה

תשובה ארוכה ויסודית להלכה מתי לקרב את 
הרשעים ומתי לרחק, וגדרי מצוות 'הוכח תוכיח' 
יואל  רבי  הרה"ק  של  קודשו  יד  כתב  בעצם 

טייטלבוים מסאטמר, בעל 'דברי יואל'.
על הרקע לתשובת ה'דברי יואל' מספר הגאון 
רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש, אב"ד העלמעץ, 
בספרו 'טהרת יום טוב' )חי"א עמ' יד(: "והנה 
זכני ה' לעורר עיירות ומדינות לבנות מקוואות 
טהורות... והנה השתדלתי לבנות מקוה בבית 
הכנסת שבעיר אחת אשר אין מחיצה בין אנשים 
לנשים, ועוררו עלי שבזה שיבנה מקוה בבית 
הכנסת  בית  על  הכשר  נותן  אני  כזו,  הכנסת 
בצורה כזו. על כן שאלתי את פה קדוש אדמו"ר 
הגה"ק שר התורה רבן של כל בני הגולה התנא 
האלקי מרן מסאטמר שליט"א וזה תשובתו…"

הגה"ק מסאטמר פוסק להלכה ולמעשה שאין 
לקהילה,  גם  כשרות  למקווה  כשרות  בנתינת 
ואדרבה יש חיוב לבנות להם מקווה ולהצילם 

מאיסורים חמורים.
13 דפים בכתב יד קודשו וחתימתו. ברוקלין 
תש"כ ]1960[, נדפס בשו"ת 'דברי יואל' יורה 

דעה סי' נט )ושם: תשכ"ב(. מצב טוב.

Harav Chanina Yom Tov Lipa Deutsch 
wrote in his work Taharas Yom Tov, 
"Behold I have merited to inspire many 
communities to build mikvaos, and I 
endeavored to build a mikvah in a 
synagogue… where there is no mechitza 
between men and women. Some have 
become angered with me saying that by 
building a mikvah in such a synagogue, 
I am endorsing such a synagogue. 
Therefore I asked the… Admor of Satmar 
shlita, and this is his answer…"
Harav Yoel Teitelbaum of Satmar rules that 
by endorsing the kashrus of a mikvah, one 
does not endorse the community itself. On 
the contrary, he writes, there is a duty to 
construct a mikvah for them in order to 
spare them from serious transgressions.
Brooklyn, 1960. 13 leaves. Handwritten 
and autographed. Good condition. 
For a full description: www.genazym.com
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131.

Large Handwritten Volume of Torah Novellae 
written by Rabbi Yosef Leib Sofer, Av Beis Din of 

Paks Together with his brother Rabbi Shmuel 
Binyamin Sofer, Av Beis Din of Dretchke

כרך חידושים גדול בכתבי יד של האחים הגאונים 
 רבי יוסף לייב סופר, אב"ד פאקש

 ורבי שמואל בנימין סופר, אב"ד דערעטשקא 
- בני ה'ילקוט אליעזר'

A large handwritten volume of Torah 
novellae written by the sons of the Yalkut 
Eliezer, Harav Yosef Leib Sofer, Ab"d of 
Paks author of the Yalkut Sofer, and his 
brother Harav Shmuel Binyamin Sofer, 
Ab"d of Dretchke. The first half of the 
book contains 50 handwritten sides by 
Harav Yosef Leib Sofer, and the second 
half contains 87 sides by his younger 
brother and successor Harav Shmuel 
Binyamin.
Harav Yosef Leib Sofer (1861-1918) was 
the son and prime disciple of his father 
Harav Eliezer Zussman Sofer, Av Beis Din 
of Paks and author of the Yalkut Eliezer. 
A genius, Torah scholar and talented 
author, he studied under the tutelage of 
the Shevet Sofer before being crowned 
Av Beis Din of Dretchke. In 1803, he 
succeeded his father as Av Beis Din of 
Paks. His written legacy includes Likutei 
Sofer and Yalkut Sofer.

חידושים בסוגיות הש"ס בכתב יד הגאון הקדוש 
רבי יוסף לייב סופר, בעל 'ילקוט סופר'. כולל גם 
חידושים שאמר בדרשות שבת הגדול ושבת שובה 
בעיר פאקש בשנים תרס"ח-תרע"ז ]1917-1908[.
חציו הראשון של הפנקס - 50 עמודים בכתב יד 
 87 - 'ילקוט סופר', וחציו השני  קודשו של בעל 
עמודים בכתב יד אחיו הצעיר וממלא מקומו, רבי 

שמואל בנימין. 
פנקס גדול: 23*29 ס"מ. 137 עמודים כתובים ועוד 

רבים נותרו חלקים. מצב טוב. כריכה מקורית.
הגאון הצדיק רבי יוסף לייב סופר, אב"ד דערעטשקע 
ופאקש )תרכ"א-תרע"ח(, היה בן הגאון רבי אליעזר 
'ילקוט אליעזר',  זוסמן סופר אב"ד פאקש, בעל 
תלמיד אביו ובעל 'שבט סופר', אב"ד דערעטשקע 
ומשנת תרס"ג ממלא מקום אביו בפאקש. נודע 

בחיבוריו: 'ליקוטי סופר' ו'ילקוט סופר'.
הגאון רבי שמואל בנימין סופר אב"ד דערעטשקא 
)תרל"ג לערך -תש"ג( היה בנו הצעיר של בעל 'ילקוט 
אליעזר', ממלא מקום אחיו הגה"צ רבי יוסף לייב 
סופר ברבנות דערעטשקא. חיבר את 'דברי סופרים' 

על כללי הש"ס ושו"ת.

למעלה משבעים הגהות, השגות וציונים בכתב יד 
הגאון בעל 'ילקוט אליעזר' בגיליון הספר 'חתן סופר'.

הגאון הצדיק רבי אליעזר זוסמן סופר, אב"ד פאקש, 
היה  )תקפ"ה-תרס"ג(,  ועוד  אליעזר'  'ילקוט  בעל 
צדיק קדוש עליון, מגדולי רבני הונגריה, תלמיד 
החתם סופר. נולד בפרשבורג ונימול על ידי החתם 
סופר ואף למד אצלו בילדותו, אך עיקר לימודו היה 
אצל ה'כתב סופר' והמהר"ם שיק. היה ממלא מקום 
תרס"ג.  בשנת  פטירתו  עד  פאקש  כאב"ד  חותנו 
מחבר 'ילקוט אליעזר' ג' חלקים, 'ספר המקנה' ועוד.

הספר 'חתן סופר' כולל חידושי סוגיות מאת הגאון רבי 
שמואל עהרנפעלד, אב"ד מטרסדורף, נכד החתם סופר.

מונקאטש תרל"ד ]1874[. דפוס ראשון ]1[. מט: קמ"ז 
ואחרונים  ראשונים  בדפים  מצב משומש.  דף.   ]4[
קרעים ובלאי מרוב שימוש. כרוך בכריכת עור חדשה 

נאה. למיטב ידיעתינו לא נדפס.

Hagaoss by the 
Yalkut Eliezer on 

sefer Chassan 
Sofer. 

Munkacs, 1874

130.
 הגהות בכתב יד הצדיק
 רבי אליעזר זוסמן סופר,
בעל 'ילקוט אליעזר' על 
ספר 'חתן סופר' תרל"ד

"בסוגיא דריחא מילתא בפסחים דף ע"ו אשר 
למדנו על שבת הגדול תרע"ה פה פאקש"

בדף האחרון 
רשם בעל 

'ילקוט סופר' 
על מנהגו 

שבכל שנה - 
ביום היאצ"ט 
לזקנו הגאון 

רבי יואל אונגר 
הוא מלמד 

בחברת ש"ס 
משניות בין 

מנחה למעריב 
ולאחר מכן 

מביא חידוש 
מספרו של 
זקנו, שו"ת 

הריב"א. הוא 
מציין רשימה 

ארוכה הכוללת 
קטעים שכבר 

לימד. 

רבי אליעזר זוסמן

יאהרצייט הגה"ק רבי יואל אונגאר )הריב"א(

Harav Shmuel Binyamin Sofer 
(1873-circa 1943) was the youngest son 
of the Yalkut Eliezer and succeeded his 
elder brother Harav Yosef Leib Sofer as 
Av Beis Din in Dretchke.
Page size: 29x23. 137 written sides, plus 
many blank pages. Good condition. 
Original binding.

תולדות משפחת סופר

 130  Opening bid $1,200 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה

הרב מרדכי אפרים פישל סופר

רבי יעקב שלום סופר

רבי משה סופר
LOT 133 • אב"ד טיסא-פירעד

רבי אליעזר זוסמן סופר
LOT 130 • 'ילקוט אליעזר'

רבי שמואל בנימין סופר
LOT 131 • אב"ד דרעטשקע

רבי יוסף לייב סופר
LOT 131 • 'ילקוט סופר'

 רבי ישראל מרדכי
אפרים פישל סופר

רבי מנחם סופר
LOT 135 • 'מנחם משיב'

רבי אברהם יעקב סופר
LOT 134 • אב"ד טעט

The leaves of this copy of Chassan Sofer 
contain over seventy annotations in the sacred 
handwriting of Harav Eliezer Zussman Sofer, 
author of Yalkut Eliezer.
Hagaon Harav Eliezer Zussman Sofer 
(1825-1903) was Av Beis Din of Paks and 
the author of Yalkut Eliezer and other famous 
sefarim. A venerable Hungarian sage and 
disciple of the Chasam Sofer. He succeeded 
his father-in-law as Rav and Beis Din of Paks, 
Hungary, filling this noteworthy position 
until his passing in 1903. 
The sefer Chassan Sofer features Torah 
novellae by Harav Shmuel Ehrenfeld, Av 
Beis Din of Mattersdorf and a grandson of 
the Chasam Sofer.
Munkacs, 1874. First Edition. [1], 49: 147, 
[4] leaves. Worn and partially brittle from 
extensive use with tears on the first and last 
pages. Attractive new leather binding.
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Wedding invitation of the kallah, Maras 
Leah bas Hagaon Harav Shmuel Binyamin 
Sofer, Av Beis Din of Dratschke and son of 
the Yalkut Eliezer, to the chosson Harav 
Moshe Yehuda Kahana Lieberman in the 
city of Marosvásárhely, Hungary.
Senta, 1926. Page size: 23x15cm with 
decorative border. Stains.

A handwritten and autographed 
responsum containing Torah novellae 
on Pesach by Hagaon Harav Moshe Sofer, 
Av Beis Din of Tiszafüre (Tisa-Fired), 
Hungary.
Tiszafüre, 1914. 4 handwritten sides with 
autograph. Good condition. To the best 
of our knowledge, this responsum was 
not printed. 

Handwritten letter of novellae on Tractate 
Chulin, written by Harav Avraham Yakov 
Sofer, Av Beis Din of Tet, eldest grandson 
and prime disciple of the Yalkut Eliezer. 
The letter was written in his youth.
In the margins of the letter, he requests 
that the recipient mention his name to his 
Rebbe, the Zichron Yehudah of Satmar 
for a Bracha.

Long handwritten letter of Torah novellae 
by Hagaon Harav Menachem Sofer, Av 
Beis Din of Marosvásárhely.
This letter was sent from Biharnagybajom 
a region of eastern Hungary, where he 
served as Av Beis Din between the years 
1910-1918. 
Hagaon Harav Menachem Sofer 
Hy”d (1880-1943), Av Beis Din of 
Marosvásárhely, was the son of Harav 
Yisrael Mordechai Fishel Sofer and 
grandson of Harav Eliezer Zussman Sofer 
who authored the Yalkut Eliezer. He was 
a disciple of his venerable grandfather 

בראשית התשובה דברי תודה על הברכות לרגל 
אירוסי נכדתו בת חתנו ]רבי שמעון סופר[ אב"ד 
סענדרא, עם החתן ]רבי שמשון אלטמן לימים 
אב"ד פאקש[, בנו של הרב הגאון דטשאטה ]רבי 

יהודה אלטמן בעל 'מי יהודה'[.
הכול  עמודים.   4  .]1914[ תרע"ד  טיסא־פירעד 
בכתיבת ידו ובחתימתו. מצב טוב. למיטב בדיקתנו 

לא נדפס.

שיזכירו  מהנמען  מבקש  הוא  המכתב  בשולי 
לברכה לפני רבו הגאון החסיד ]בעל 'זכרון יהודה' 

מסאטמר[.
דף מקופל, כתוב על ארבעת עמודיו. 14*23 ס"מ.

בנו של רבי ישראל מרדכי פישל סופר, בן הגה"ק 
הנ"ל.בשנים  זקנו  תלמיד  אליעזר',  'ילקוט  בעל 

תר"ע-תרע"ח היה אב"ד ביהאר-נאדי.
 4 מקופל.  בלאנק   .]1915[ תרע"ה  באיאם  נ.  ב. 
עמודים בכתב ידו ובחתימתו. לא נדפס בתשובותיו 

'מנחם משיב'. מצב טוב.

and also his uncle Harav Yosef Leib 
Sofer. He married the daughter of Harav 
Simcha Bunim Ehrenfeld, Av Beis Din of 
Mattersdorf.
Biharnagybajom, 1915. 4 sides, handwritten 
and autographed on folded stationery. Not 
printed among his responsa in Menachem 
Meishiv. Good condition.

הזמנה לחתונת נכדת הגאון הצדיק 
בעל 'ילקוט אליעזר', בת הגאון 
רבי שמואל בנימין סופר, אב"ד 

דערעטשקא. תרפ"ו 

הגאון  בת  לאה,  מרת  הכלה  לחתונת  הזמנה 
רבי שמואל בנימין סופר, אב"ד דערעטשקא, בן 
הגה"צ בעל 'ילקוט אליעזר', עם החתן רבי משה 
יהודה כהנא ליעבערמאן בעיר מ' וואשארהעלי.

זענטא תרפ"ו ]1926[. דף בגודל 15*23 ס"מ, עם 
מסגרת מעוטרת. כתמי זמן.

תשובה בכתב יד הגאון רבי משה 
סופר אב"ד טיסא־פירעד. תרע"ד 

תשובה עם חידושי תורה בענייני פסח בכתב יד 
הגאון רבי משה סופר אב"ד טיסא־פירעד.

בן הגאון רבי יעקב שלום סופר, תלמיד ה'כתב 
סופר' 

מכתב חידושי תורה בכתב יד רבי 
אברהם יעקב סופר אב"ד טעט 

הי"ד. תר"ס
־מכתב חידושי תורה במסכת חולין מימי צעי

רותו של הגאון רבי אברהם יעקב סופר אב"ד 
טעט, נכדו הבכור של בעל 'ילקוט אליעזר' 

שגדל על ברכיו.

תשובה בכתב יד הגאון רבי מנחם 
סופר הי"ד, בעל שו"ת 'מנחם משיב'. 

תרע"ה
מכזית  פחות  בעניין  ופלפולים  תורה  חידושי 
שתפח על ידי אפייה או חימוץ - איך משערים 
את הכזית. בדבריו מיישב את קושיית המהר"ם 
שיק בעניין וכן את "קושיתו הסוערת של הגאון 
רבי יונתן ]אייבשיץ[ זצ"ל" וקושיית בעל 'בית 

אפרים' שהובאה בספרו של זקנו, 'עט סופר'. 
הגאון רבי מנחם סופר, אב"ד מ' וואשארהעלי 
הי"ד )תר"מ-תש"ד(, בעל שו"ת 'מנחם משיב', היה 

Sofer family: Invitation to the Wedding.
Senta, 1926.

133.

134.

135. 134.

135.

132.132.133.

Responsum by Rabbi Moshe Sofer, 
Av Beis Din of Tiszafüre. 1914

Handwritten Letter of Torah
by Rabbi Avraham Yaakov Sofer Hy”d. Tet, 1900

Responsum by Rabbi Menachem Sofer Hy”d 
(the Menachem Meishiv), 1915

1900. Folded page. Handwritten on all 4 
sides. Page size: 23x14cm. 
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during the 17th century.
Hanau, 1625. 287 leaves. Page size: 19 
cm. Minor tears on pages 147-148 with 
some damage to text, otherwise in good 
condition. New leather binding. Rare. 
There is no complete copy of this machzor 
at The National Library in Jerusalem .

סטפנסקי, ספרי יסוד עמ' 161. הדפסתו של המחזור 
ארכה ארבע שנים, תחילתה בדפוס פואה בסביוניטה 
קונטי  ויצינצו  בדפוס  ש"כ  אלול  בכ"ט  וסיומה 
שבקרימונה. על גלגולי הדפסתו ועל שינויים בין 
הדפוסים רבו דעות החוקרים והביבליוגרפים, ראה: 
מ, בניהו, 'הדפוס העברי בקרימונה' עמ' 141 ואילך.

Machzor with prayers for Shabbos, 
Festivals, and Yamim Nora’im which 
includes Maagalei Tzedek - selections 
of laws and customs for year-round 
occasions, and elucidations by Rabbi 
Binyamin Halevi.
The above laws and elucidations were 
first printed in Saloniki (1550), additional 
laws and elucidations were added to this 
edition and were entitled Maagalei Tzedek.
Maagalei Tzedek was printed repeatedly, 
and for many years it was an inseparable 
part of the machzor. The author’s writings 
are cited in the works of the later Poskim, 
most notably the Magen Avraham who 
generally references him with the letters 
 .(see Stefansky Sifrei Yesod #428) ”.מ.צ“
The machzor was printed in an attractive 

format with borders and decorated letters 
interspersed throughout the machzor.
Sabbioneta-Cremona, 1557-1560. 392, 
[2] leaves. Page size: 18.2 cm. Complete 
edition.
Used condition, stains, restorations, 
approximately 40 pages were restored 
at the margins with no damage to text. 
New leather binding.
Stefanky Sifrei Yesod #161. 

 מחזור מכל השנה
 כמנהג אשכנזים.

 סביוניטה-קרימונה
שי"ז-ש"כ 

מחזור מעגלי צדק

136.

 מחזור לכל השנה
 כמנהג קהילות אשכנז.

הנאו, שפ"ה 

Machzor 
to the entire year 

according to 
Ashkenazic Rite 

Hanau, 1625

137.

מחזור תפילות לשבתות השנה, שלושה רגלים וימים 
נוראים עם 'מעגלי צדק' - ליקוטי דינים ומנהגים 

לכל השנה וביאורי מילים מאת רבי בנימין הלוי.
במחזור  לראשונה  נדפסו  והביאורים  הדינים 
שאלוניקי ש"י, אך כאן נוספו דינים וכן ביאורי מילים, 
ולראשונה נקרא המחזור בשם הנודע 'מעגלי צדק'.

ובמשך  רבות,  פעמים  ונדפס  חזר  צדק'  'מעגלי 
נפרד מהמחזורים.  בלתי  חלק  היה  רבות  שנים 
דבריו הובאו בספרי גדולי הפוסקים ובראשם בעל 
'מגן אברהם' המזכירו בדרך כלל בראשי תיבות: 

מ"צ )ראה: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 428 בהע'(.
המחזור נדפס בצורה נאה עם מסגרות וקישוטי 
אותיות )איניציאלים( המפוזרים לכל אורך המחזור.

סביוניטה-קרימונה שי"ז-ש"כ ]1560-1557[. שצב, 
]2[ דף 18.2 ס"מ. עותק שלם.

מצב משומש, כתמים, כ-40 דפים בערך שוחזרו 
והושלמו שולי השוליים ללא פגיעה בטקסט.

מחזור לכל השנה כפי מנהג פרנקפורט ומדינות 
אשכנז, פולין, פיהם ומערען, כולל כל התפילות, 
יוצרות וקריאת התורה. "כמוהו לא נדפס עד 

היום הזה" )נוסח השער(.
הדפסה נאה באותיות גדולות ובדיו כהה. אחד 
לשימוש  ביותר  והנוחים  היפים  המחזורים 

שנדפסו בשנות הש'.
]הנאו[ שפ"ה ]1625[. רפז דף. 19 ס"מ. בדפים 
בטקסט.  חיסרון  מעט  עם  קרעים  מלבד זה במצב טוב. כרוך בכריכת עור חדשה. קמז-קמח 

נדיר. אין בספרייה הלאומית עותק שלם.

Machzor for all the holidays as well as 
year-round use, according to the custom of 
Frankfurt, Poland, and other Ashkenazic 
communities. It includes all the prayers, 
yotzros and Torah portions. The title page 
inscription declares, "Nothing like this 
has ever been printed before."
This machzor's large clear print and dark 
ink makes it one of the most beautiful 
and popular machzorim to be published 

Beautiful 
Print

Year-Round Machzor, 
Nusach Ashkenaz 

Sabbioneta-Cremona, 
1557-1560
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סליחות 'כמנהג פולין קטן ופולין גדול' לחודש 
הסליחות  סדר  כולל  הנוראים,  והימים  אלול 
לתפילות יום כיפור. נדפס על ידי הרה"ק רבי 

משה שפירא מסלאוויטה.
גדולי החסידות הרבו להלל ולפאר את הדפוס 
להם  נודעה  יתירה  וחיבה  בסלאוויטה,  העברי 

לספרים שנדפסו בו בקדושה ובטהרה.
ס"מ.   20.5 דף.  קז   .]1827[ תקפ"ז  סלאוויטה 
שם הספר ומקום הדפוס בדיו אדום. בשלושה 
דפים אחרונים נקב בינוני. מעט כתמי שימוש, 

כריכת עור חדשה.

Order of Selichos for the entire year with 
a Yiddish translation by Rabbi Elyakim 
ben Rabbi Yaakov Shatz of Komarno.
This was the first printed edition of Rabbi 
Elyakim’s Yiddish translation of Selichos 
which served as the basis for many future 
translations.
The sefer opens with a magnificent title 
page engraved with miniature copper 
filaments depicting various scenes from 
Tanach. Two of the characters portrayed 
are women—Miriam and Tziporah.
Amsterdam, 1688. 80 leaves. Page size: 
20 cm. Light stains in corner of margins. 
Worn antique leather binding. Rare.

Early 
Selichos 

for Women 
in Yiddish.

Amsterdam, 
1688

 – ליידיש  בתרגום  השנה  לכל  סליחות  סדר 
"פירוש מספיק למלת ולתוכן הענין אשר עדיין 
ב"ר  רבי אליקים  נהיה כדבר הזה", מאת  לא 

יעקב ש"ץ מקומרנא.
הוצאה ראשונה של תרגומו של רבי אליקים. 
ושימש  פעמים  כמה  שוב  הודפס  זה  תרגום 

בסיס לתרגומים רבים. 
בראש הסליחות שער מהודר, עשוי כולו משבעה 
תחריטי נחושת מיניאטוריים נהדרים מסיפורי 
התנ"ך. שניים מהם קשורים לנשים )מרים אחות 

משה וציפורה אשת משה(.
ס"מ.   22 דף.   80  .]1688[ תמ""ח  אמשטרדם 
כתמים בהירים בקצות השוליים. כריכת קלף 

עתיקה בלויה. נדיר.

138.

דפוס סלאוויטה
"ירגיל עצמו ללמוד מתוך 

ספר שנדפס על ידי יראי ה', 
כמו שהיה מעשה אצל אחד 

מהצדיקים שבא למקום 
אחד והיה בימי הסליחות, 

ונתנו לו סליחה, ואמר שאין 
רואה האותיות... עד שנתנו 
לו סליחה שנדפס על ידי 

יראים, כמדומה שהיה דפוס 
סלאוויטא, ואמר עכשיו אני 

רואה אותיות.
לכן ישתדל כל איש ירא ה' 
לרכוש לו ספרים שנדפסו 

על ידי יראי ה' ובפרט מדפוס 
סלאוויטא וזיטאמיר נכדי 

הרה"ק מקאריץ שהיו בעלי 
 המדפיסים קדושי עליון"

)'טהרת הקודש' לבעל 'שומר 
אמונים' פרק ו'(.

 סדר סליחות כמנהג פולין. דפוס הרה"ק רבי משה שפירא.
סלאוויטה תקפ"ז

Order of Selichos in Polish Rite Printed 
by Shapira Press. Slavita, 1827

139.

סליחות
ביידיש לנשים.

אמשטרדם תמ"ח 

Selichos for the month of Elul and the 
High Holidays, following the customs 
and rites of Polish Jewry. This book was 
printed by the illustrious Admor Harav 
Moshe Shapira of Slavita. 
Slavita, 1827. 107 leaves. Page size: 20.5 
cm. Book title and printing city in red 
ink. Medium-size hole in last three pages; 
minor stains. New leather binding.
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Zemiros, songs and poems of praise and 
gratitude to the Creator and Master of 
the world by the famed Jewish poet and 
lyricist Rabbi Yisrael Najara.
Rabbi Yisrael Najara’s most famous song 
‘Ka Ribon’ appeares in this print (p. 7a).
The Arizal Hakadosh professed that Rabbi 
Yisrael’s songs “Are valued in the heavens” 
(Chida, Shem Hagedolim).
This book contains 4 parts: 1. Olas Tamid 
– Songs and poems for all times. 2. Olas 
Shabbos – Zemiros for Shabbos. 3. Olas 
Chodesh – Songs for Rosh Chodesh. 4. 
Meimei Yisrael – Letters and parables. 
separate title pages for last 3 parts.
Venice, 1599. First complete edition. 
(Sections of this sefer were printed in Tzfat, 
1587). 171 leaves. Page size: 18 cm. Good 
condition. Old binding.

שירים וזמירות לשורר, להודות ולשבח לאדון 
הכול בדברי שיר וזמרה, מאת המשורר הגדול 

רבי ישראל נג'ארה.
בספר זה )דף ז, א( נדפס שירו הנודע ביותר של 

רבי ישראל 'יה רבון עלם'.
רבי ישראל נג'ארה )שט"ו-שפ"ח( היה מגדולי 
המשוררים שעמדו לעם ישראל, בנו של רבי 
משה נג'ארה מגורי האר"י ובעל הספר 'לקח 
טוב'. האר"י הקדוש היה אומר ששירותיו של 
הגדולים'  )'שם  בשמים  חשובות  ישראל  רבי 

להחיד"א, ערך זמירות ישראל(.
הספר כולל ארבעה חלקים: א. עולת תמיד – 
שירים כלליים. ב. עולת שבת – זמירות לשבת. 
ג. עולת חדש - שירים לראש חודש. ד. מימי 
לשלושת  ומליצות.  חוכמה  איגרות   - ישראל 

החלקים האחרונים שערים נפרדים.
ויניציאה שנ"ט ]1599[. דפוס ראשון )חלקו בלבד 
נדפס בצפת שמ"ז(. קע"א דף. 18 ס"מ. מצב טוב, 

כריכה ישנה. סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 442.

Zemiros by Rabbi Yisrael Najara. Venice, 1599 .סדר תפילות וזמירות נדיר כמנהג העתיק של יהודי שינגילי, הודו
נדפס באמסטרדם בשנת תקכ"ט 

Paradesi Synagogue Kerala

141.

בספר זה )דף ז, א( 
נדפס שירו הנודע 

ביותר של רבי ישראל 
'י-ה רבון עלם'

Rare Order of Prayers 
and Zemiros according 

to the ancient 
traditions of the 

Jews of Singali, India. 
Amsterdam, 1769

Rare order of prayers and poems 
preserving the version of prayers distinct 
to the first Jewish settlers in India. This 
is an original, authentic source for the 
customs and lifestyle of Indian Jewry, 
including customs of marriage and sheva 
brachot which are described at length in 
this book.
Printed in amsterdam 1769 on behalf of 
the indian jewry.
Amsterdam, 1769. Propes Press. [1] 
100 leaves. Page size: 15.7 cm. Owners’ 
signatures; attractive copy; rebound in 
leather. Rare!

קובץ תפילות ופיוטים נדיר זה משמר את נוסח 
התפילות של המתיישבים היהודים הראשונים 
בהודו, והוא מקור קדום אותנטי ונאמן למנהגיהם 
ואורחות חייהם, למשל כל מנהגי הנישואין וימי 
השבע ברכות המתוארים בהרחבה בספר זה. 
כולל: סדר הפיוטים והפזמונים להקפות שמחת 
הבדלה,  סדר  והנישואין,  החופה  סדר  תורה, 
פיוטים ליום המילה, פורים, פסח וסדר סליחות 

לימים נוראים.
אמשטרדם תקכ"ט ]1769[. דפוס פרופס. ]1[, 
ק' דף. 15.7 ס"מ. בשני הדפים האחרונים דברי 
המגיה ר' יוסף מעשווא ]בע"ס 'מבין חידות'[. 
חתימות בעלים, טופס נאה. כריכת עור חדשה 

נאה. נדיר ביותר.

“Ka Ribon” 

ספר זמירות ישראל
לרבי ישראל נג'ארה. 
ויניציאה, שנ"ט

140.
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 Jews of Singali
 The original Jewish settlement in India 
was founded in the 14th century in 
Cranganore, which local Jews called 
Singali. Later, the congregation relocated 
to Cochin, yet their traditions and prayers 
continued to be called after their original 
settlement in Singali.

At the time, India was under 
Dutch sovereignty, and its Jews 

were thus in frequent contact with the 
Jewish community in Amsterdam. The 
manuscript of this book was sent by 
the philanthropist Yechezkel Rachvi of 
Cochin to his contemporary Tuvia Boaz 
of Hague who printed it in Amsterdam.
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Siddur Shaar Hashamayim complete 
with all prayers, by Rabbi Yeshaya Halevi 
Horowitz, the Shl”a Hakadosh.
The Shl”a compiled his comprehensive 
siddur shortly after reaching Jerusalem 
in 1622 and treasured it greatly. He 
specifically requested his children to 
publish the siddur, in order to merit from 
all the prayers prayed from the siddur as 
inscribed in his last will and testament:
Amsterdam, 1717. First edition. see 
Genazym.com for full page count. 
Stefansky Sifrei Yesod #413

אמשטרדם תע"ז ]1717[. דפוס ראשון. ]2[, של"ה, 
קל"ט: ק"ל: נ"ב דף. 21.6 ס"מ. בראש הסידור שני 
שערים. הראשון קדם-שער עשוי כולו פיתוחי 
נוספים.  ולמעמדות שערים  נחושת. לתהילים 
עם הסכמות הב"ח, בעל תוספות יום טוב ועוד.
קרעים אחדים עם חיסרון בשער המצויר שוקמו 
ברסטורציה אומנותית, וכן שולי דפים בודדים 
ללא פגיעה בטקסט. נקבי עש שנסתמו בשולי 

כשלושים דפים.
סטפנסקי, ספרי יסוד 413.

דפוס ראשון. אמשטרדם תע"ז

142.

]הסכמת הב"ח[

with all title pages

RARE
COMPLETE 

COPY

סידור 'שער השמים' לכל השנה, עם סליחות, 
פסח  של  הגדה  ומעמדות,  תהלים  יוצרות, 
עם ביאורים, דינים מנהגים והנהגות על דרך 
הפרד"ס מאת רבינו החסיד איש אלוקים קדוש 

רבי ישעיה הלוי הורוויץ – השל"ה הקדוש.
קדושת  מעלת  גודל  ישראל  בתפוצות  נודע 
השל"ה.  סידור   – הקדוש  הסידור  וסגולת 
הדעת,  נקיי  ה',  עובדי   - אורו  הפציע  ומאז 
צדיקי החסידות השתוקקו  וגדולי  מקובלים 
לקבוע תפילתם מתוך סידור זה, כדי שתתקיים 
בתפילתם הבטחת רבינו הב"ח שכל מי שמתפלל 

מסידור זה אין תפילתו חוזרת ריקם.
בשערי  בואו  בעת  סידורו  את  חיבר  השל"ה 
ירושלים בשנת שפ"ב, והוא חיבבו ביותר. הספר 
היחיד שציווה לבניו שידפיסוהו אחר פטירתו 
הוא סידור זה, וכך כתב: "עלה במחשבתי לחבר 
חיבור הקודש הזה, כדי שיהיה נדפס שיתפשט 
בתפוצות ישראל, כדי שיהיה לי חלק וזכות בכל 
תפלות ישראל". )צוואתו ובה הוראות מפורטות בעניין 

הדפסת הסידור, נדפסה בראש הסידור דף ד, ב.(

סידור השל"ה

Siddur HaShl”a. First Edition 
Amsterdam, 1717
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מיניאטורה נדירה )8 ס"מ בלבד(:
סידור תפילה כמנהג אשכנז ופולין. 

אמשטרדם תפ"ד

 Exquisite Miniature. Only 8cm!
Miniature Siddur Ashkenazic 

Rite, Amsterdam, 1724.

סדר תפילות מכל השנה כמנהג ק"ק אשכנז ופולין, עם הרבה הוספות 
חשובות.

כולל: תפילות ימי החול, שבתות וג' רגלים, תפילות שמונה עשרה לראש 
השנה ויום כיפור, זמירות שבת, ברכת המזון, פרקי אבות, קריאת התורה 

לשני וחמישי וסדר יום כיפור קטן.
אמשטרדם תפ"ד ]1724[. דפוס שלמה פרופס, קמג דף. גודל מדויק: 7.8 
ס"מ. לא מנוקד. כריכת עיטור ישנה משומשת, כנראה מקורית. עם תו 

ספר של בית מסחר ספרים לעוונשטאם באמשטרדם. מצב טוב, נדיר.
וינוגרד אמשטרדם, 1247.

סדר התפילות כולל את כל התפילות לימים נוראים ומועדי השנה. כתב 
יד נאה ומסודר עם שער מעוטר וכותרות בצבע אדום.

כתב היד כולל: תפילות לראש השנה ויום כיפור, תפילות שלושה רגלים, 
הושענות, סליחות לכל השנה, סליחות לרבינו צאלח, קינות לתשעה באב, 
אזהרות רבי שלמה אבן גבירול, כתר מלכות, שיר השירים, הגדה של 
פסח ובראשה 'זבח פסח', דינים ואזהרות לאפיית מצות בערבית יהודית, 

מאת רבי שלמה צאלח, אחיו של המהרי"ץ. 
סידור התפילה הנקרא בלשון חכמי התימנים תכלאל נערך על ידי רבי 
יחייא צאלח, שהיה ראב"ד צנעא וכל ערי תימן. הוא הוסיף דינים והנהגות 
וביאורים בשם 'עץ חיים'. בכתב יד זה נלקטו הדינים וההוראות מסידור 

'עץ חיים' למהרי"ץ.
נאה  כתיבה  עבה,  נייר  עמודים(.   494( דף   247  .]1863[ תרכ"ג  תימן 
ומסודרת, הכול מנוקד. הכותרות ותיבות פתיחה עם מסגרות בדיו אדום, 
בראש כתב היד שער מצויר, עם חתימה מסולסלת של הסופר. כריכת 

עור מהודרת. מצב טוב.

143.

144.

Siddur Tichlal 
for the Holidays. 

Yemen, 1863

the Zevach Pesach commentary; the laws 
of matzah baking written in Judeo-
Arabic by Harav Shlomo Salah brother 
of  Harav Yichyeh Salah, the Maharitz.
The Yemenite siddur (Tichlal in Yemen) 
was compiled by Harav Yichyeh Salah, 
Av Beis Din of Sana'a, who added laws, 
customs and elucidations under the name 
Eitz Chaim. This manuscript includes a 
compilation of the laws and instructions of 

ACTUAL
SIZE!

the Eitz Chaim Siddur of the Maharitz.
Yemen, 1863. 247 leaves (494 
sides). Thick paper; clear, beautiful 
handwriting, fully vowelized, titles 
and opening boxes in red ink. Ornate 
leather binding. Good condition. 

8cm
Magnificent 
Manuscript

סידור 'תכלאל' 
לימים נוראים ומועדים -

 כתב יד נאה ומהודר. 
תימן תרכ"ג 

Ashkenazic siddur in accordance to  Polish customs with many 
significant supplements.
The siddur includes: prayers for weekdays, Shabbos, and 
festivals, Shemoneh Esrei for Rosh Hashanah and Yom Kippur, 
zemiros for Shabbos, Birkas Hamazon, Pirkei Avos, krias 
HaTorah for Mondays and Thursdays, and Yom Kippur Katan.
Amsterdam, 1724. Shlomo Propes Press. 143 leaves. Precise 
size: 7.8cm. Letters with no vowels. Old, worn leather binding, 
presumably original, with exlibris of the Levenstam Book 
House in Amsterdam. Good condition. Rare.
Winograd. Amsterdam, #1247

This prayer book contains all the prayers 
for the High Holy Days, as well as all 
Jewish festivals. Beautiful and clear 
handwriting with decorative title page 
and headers. 
It also contains the Selichos of Rabbeinu 
Salah, the admonitions of Harav 
Solomon ibn Gabirol, Kesser Malchut 
and Shir Hashirim. Additionally, 
included is a Passover Haggadah with 
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Post-Incunable
Ancient book of Hebrew grammar by 
Rabbi David ben Yichya, a leading sage 
in Lisbon during the era of the Spanish 
Expulsion. His work Lashon Limudim was 
enthusiastically received and studied by 
his contemporaries to the extent that it 
was already reprinted twice within the 
first fifty years of its original publication.
Rabbi David ben Yichya was born in 
Lisbon, Portugal in 1440. With the influx 
of Spanish Jewish refugees into Portugal 
following the Spanish Expulsion, Rabbi 
David endeavored greatly on their behalf, 
sought to lift their downtrodden spirits 
and bolster their faith. Unfortunately, 
his devoted efforts Provoked the ire 
of King Johann II who accused him of 
encouraging the anusim to return to their 

Jewish faith. Rabbi David had to flee to 
Turkey and he remained there until his 
passing in 1504.

First Printing Press in 
Constantinople 

The f irst Jewish printing house in 
Constantinople, capital of the Ottoman 
Empire, was founded by the Nahmias 
family - Spanish expatriates who had 
f led the Inquisition to Turkey. This 
press (which was also the first press in 
all of the Middle East), began with the 
printing  of fundamental Jewish texts. 
Many of these were based on handwritten 
manuscripts which had been taken with 
their Spanish and Portuguese owners into 
exile. Without the Constantiople press, 
it is likely that the vast majority of these 

146.

'Ateret Chaim' 
by Rabbi Chaim Palagi.

Saloniki, 1841.

145.

ספר 'לשון לימודים'. קושטא רס"ו. דפוס ראשון

Lashon Limudim. First Edition.

קולופון
"להיות חכמת הדקדוק חכמה מפוארה והכרחית להבנת ספרי המקרא 
והיה המאמר הזה המכונה בספר לשון לימודים, קב ונקי, כולל כל 
מה שאמרוהו חשובי המדקדקים, חדשים גם ישנים, בקיצור מופלג...

ותשלם המלאכה המפוארה הזאת בי"ט לירח אלול משנת ירו"ן 
לפרט האלף השישי פה קושטאנטינה רבתי…"

manuscripts would have vanished over 
the years. All books printed during this 
era are extremely rare and sought-after 
by collectors and libraries worldwide.
The last 8 pages are an essay entitled 
Shekel Hakodesh a composition on hebrew 
poetry and proper song writing. This is 
the first rabbinic print on this subject. 
Constantinople, 1506. First edition. 
Printing Press of Brothers David & 
Shmuel Nahmias. [60] leaves. Page 
size: 18 cm. The first page (1b) boasts 
a decorative border. The first and last 
pages were professionally restored with 
all text intact. Owner's signature - Rabbi 
Yitzchak Lampronti (1679-1717), Av 
Beis Din of Ferrara, author of Pachad 
Yitzchak. New leather binding.

Prayers and Supplications 
for All Occasions!

 תפילות ותחנונים לכל זמן ועת:
 ספר 'עתרת החיים' לרבינו חיים פאלאג'י 

שאלוניקי תר"א

קובץ תפילות, תחינות, בקשות ווידויים ועניינים לזמנים שונים 
אשר אסף וסידר הגאון הקדוש רבינו חיים פאלאג'י אב"ד איזמיר.

בין התפילות: תפילה לפרנסה, למציאת זיווג, לחש לעין הרע 
סדרי  השובבי"ם,  וימי  נוראים  לימים  תחינות  ומנוסה',  'בדוק 
וידוי מגדולי המקובלים, וכן תפילה לפני התפילה מאת הרה"ק 
רבי אלימלך מליז'נסק )סי' נו(. בסופו ליקוטים בענייני תפילה 

במערכות לפי א"ב.
שאלוניקי תר"א ]1841[. דפוס ראשון, לא נדפס שנית. ]1[, ו, 
קלו דף. 14 ס"מ. כריכת עור עתיקה עם הטבעות ועיטורים בצבע 

זהב. מצב טוב, נדיר.

Constantinople, 1506
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פר דקדוק קדום וחשוב להבנת ספרי המקרא מאת רבי ס
דוד בן יחייא - מחכמי ליסבון בדור גירוש ספרד.

ספרו 'לשון לימודים' התקבל מאוד בדורו וכבר בחמישים 
השנים הראשונות להדפסתו יצא בשתי מהדורות נוספות.

רבי דוד בן יחייא נולד בליסבון בשנת ר' ]1440[, היה גדול בתורה 
ודרשן מופלג. עם בואם של מגורשי ספרד לפורטוגל סייע רבי 
דוד בידם רבות ובדרשותיו עודד את רוחם ואמונתם. בעקבות 
זאת הואשם על ידי המלך יוהאן השני שהוא מעודד את האנוסים 
לשוב ליהדותם, ונאלץ להימלט לתורכיה, בה נפטר בשנת רס"ד.

בית הדפוס הראשון בקושטא, בירת הקיסרות העותומנית, נוסד 
על ידי משפחת נחמיאש מגולי ספרד, והיה הדפוס הראשון בכל 

המזרח התיכון.
בתקופה הראשונה להיווסדו נדפסו בו ספרים יסודיים חשובים 
ולולי  ופורטוגל,  יד שבאו מגולת ספרד  - על פי כתבי  ביותר 

מדפיסי קושטא היו נעלמים.
ספרים אלו הפכו ברבות הימים לנדירים ומבוקשים.

8 הדפים האחרונים - מאמר 'שקל הקדש' על מלאכת השיר 
– כנראה החיבור הראשון בדפוס, בו מלמד המחבר את כללי 

כתיבת השירים והחרוזים. 
פירארה  אב"ד  לאמפרונטי  יצחק  רבי  חתימת  הספר  בראש 
)תל"ט-תקי"ז(, מגדולי רבני איטליה, נודע בחיבורו הגדול 'פחד 

יצחק'. בגיליונות הספר מעט הערות בכתב יד.
קושטא רס"ו ]1506[. דפוס ראשון. דפוס האחים דוד ושמואל 
נחמיאש. ]60[ דף. 18 ס"מ. הדף הראשון )א, ב( עם מסגרת שער 
מעוטרת. בדף ראשון ואחרון השלמות נייר ברסטורציה אומנותית, 

ללא פגיעה בטקסט. כרוך בכריכה חדשה נאה.
יערי, הדפוס העברי בקושטא מס' 4.
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Side A

Side B

הגהות בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק המקובל האלוקי

 רבי אברהם גרשון קיטובר
 גיסו ותלמידו של הבעש"ט
על שער הכוונות למהרח"ו

Handwritten kabbalistic hagaoss by 
the baal shem tov 's brother in law 

The Holy Reb Gershon Kitover 
Jerusalem ca. 1750

148.

Folio from sefer Shaar Hakavanos 
by Harav Chaim Vital with 

glosses by the holy kabbalist Harav 
Avraham Gershon Ashkenazi 
Kitover, famed brother-in-law of 
the holy Baal Shem Tov and one of 
the progenitors of Chassidus. The 
folio includes the sacred kavanos 
(intentions) for Tachanun.
This page is filled with lengthy 
marginalia, as well as amendments.

 

Ha rav Avra ha m Gershon 
Ashkenazi Kitover (circa 1696-
1761) is numbered among the holy 
sages in Brod where he delved into 
the Revealed and Hidden Torah.
Harav Kitover’s sister Leah was 
married to the Baal Shem Tov. 
Following the revelation of the Baal 
Shem Tov, Harav Kitover became 
one of his prime disciples 
The Baal Shem Tov held his 
brother-in-law in mutual esteem 
and often quoted his divrei Torah.

In the famous letters (Printed in 
'Ben Perat Yosef) the Baal Shem 
Tov wrote to rab Gershon in Eretz 
Isroel “My beloved brother-in-law, 
dear and close as my own soul 
and heart,” expressing his deep 
longing for him and the agony of 
their separation. He signs the letter, 
“Your brother-in-law who loves you 
and waits to see you face to face.”
Jerusalem. Double-sided folio. 
Between 1747-1761. Preserved in 
attractive leather binding.

דף בכתב יד מספר שער הכוונות לרבינו 
חיים ויטאל – הכולל כוונות סדר נפילת 
אפים, עם הגהות בעצם כתיבת יד קדשו 
של רבי אברהם גרשון קיטובר גיסו של 
אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב.

ביאורים ארוכים בגליון ובין השורות וכן 
תיקונים, כולל כתיבת השמות הקדושים 
הכל   - ועוד  והוי"ה  אהי"ה  המשולבים 

בעצם כתב יד קדשו.
מגדולי  העולים  ראשון  היה  גרשון  רבי 
החסידות לארץ ישראל, הפיץ את תורת 

הבעש"ט בארץ ישראל, רבי גרשון כותב 
מהבעל  בו מבקש  המפורסמת  באיגרת 
שם טוב לעלות לארץ ישראל 'שמך כבר 
נודע בשערי ירושלים, והחכמים שבכאן 
בקשו ממני שאכתוך לך ואזרזך שתבא 
לכאן לקבוע דירה, ותאבים לראות פניך.

גיסו הבעש"ט העריצו וכיבדו ואמר דברי 
תורה בשמו )דברי שהם לתלמידו הרה"ק 
באחת  מפיו(  בא ששמע  פ'  מדאלינא 
לו  כותב  הוא  ישראל  לארץ  מאגרותיו 
'אהובי גיסי חביבי וידידי כנפשי ולבבי' 

ובתוך האגרת מבטא את געגועיו עד כדי 
בכי מפרידתו וחותם 'אהובך גיסך המצפה 
לראותך פנים אל פנים'. )נדפס בסוף ספר בן 

פורת יוסף להרה"ק מפולנאה(.

נפטר בשנת תקכ"א בתוך שנת האבל של 
'הנאהבים  גיסו הבעש"ט ונתקיים בהם 

והנעימים בחיים ובמותם לא נפרדו'.
דף כתוב משני צדיו, נכתב בעת שבתו 
בירושלים בין השנים תק"ז-תקכ"א ]-1747

1761[ שמור בכריכת עור נאה.

>

>

 הרה"ק רבי גרשון קיטובר
1696-1761

שם  בבראד,  הקלויז  חכמי  גדולי  על  נמנה 
הגה בנגלה ובנסתר בחברת גדולי עולם, רבי 
חיים צאנזר מבראד, בעל נודע ביהודה ובעל 

מאיר נתיבים.
רבינו הבעש"ט נשא לאישה את אחותו של 
גרשון, הרבנית הצדקנית לאה,  רבי אברהם 
ונקשרה  בו  דבק  הבעש"ט,  התגלות  ולאחר 

נפשם אחד בשני.
לאחר מכן בחר בו הבעש"ט להפיץ את משנת 

החסידות בשערי עיר הקודש ירושלים. 
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Migdal 
Dovid 

by Rabbi 
Dovid 

Shlomo of 
Tolchin.  
Lemberg, 

1873

 'מגדל דוד'
 להרה"ק

רבי דוד שלמה 
 מטולטשין.

למברג תרל"ג 

Commentary, Derush, Remez and Gematria by the Admor 
Rabbi Dovid Shlomo of Tolchin, one of the chief disciples of 
Rabbi Baruch of Mezhibuz.
The Admor Rabbi Dovid Shlomo of Tolchin (d. circa 1840) 
was one of the great disciples of Rabbi Baruch of Mezhibuz and 
a talmid of Rabbi Shalom Shachna of Probisht, father of Rabbi 
Yisrael of Ruzhin, whom he quotes in this work.
In his preface, the author’s grandson includes a remarkable 
letter which Rabbi Aharon Moshe of Kamenitz wrote regarding 
Rabbi Yisrael of Ruzhin stating that he possessed the exalted 
soul of the Baal Shem Tov.
This is the first time this famous letter was printed 
The sefer contains approbations by Rabbi Avraham Yaakov of 
Sadigura and Rabbi Menachem Mendel of Vizhnitz.
Lemberg, 1873. First edition. [30] leave. Page size: 16 cm. 
Title page edges restored. Minor holes. New binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #323

וגימטריאות מאת הרה"ק רבי דוד שלמה מטולטשין,  דרושים, רמזים 
מגדולי תלמידי רבי ברוך ממז'יבוז'.

הרה"ק רבי דוד שלמה מטולטשין )נפטר בשנת ת"ר( היה מגדולי תלמידי 
רבי ברוך ממז'יבוז'. "לא מש מתוך אהלו וצלו צל החכמה, כמעט לא 
אלקים  דברי  דבריו  לשמוע  כאפרכסת  אזנו  עשה  ידו,  מתוך  ידו  זזה 
חיים" )לשון נכד המחבר(. וכן הוא הסתופף בצלו של רבי שלום שכנא 
מפרובישט, אביו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין )ומביא משמו בליקוטים 

שבסוף הספר דף כד, א(.
רבי אהרן משה  נפלאה שכתב  איגרת  נדפסה  נכד המחבר  בהקדמת 
מקאמניץ ]הוא רבי אהרן משה מגזע צבי מבראד[ על גדולת נשמת רבי 
ישראל מרוז'ין, שהוא נשמת הבעש"ט. איגרת ידועה וחשובה זו נדפסה 

כאן לראשונה.
הסכמות רבי אברהם יעקב מסאדיגורה ורבי מנחם מנדל מוויז'ניץ.

למברג תרל"ג ]1873[. דפוס ראשון ]30[ דף 16 ס"מ. בשולי השער השלמת 
נייר, נקבי עש זעירים. כריכה חדשה.

סטפנסקי, חסידות 323

חידושים והגהות על מסכתות זבחים, מנחות, בכורות, ערכין, תמורה, מעילה, 
מאת הגאון רבי אברהם חיים שור, בעל 'תורת חיים' על הש"ס.

הספר נדפס על פי בקשת 'החוזה' מלובלין, וכך נרשם בשער הספר: "הספר 
הובא לדפוס בצוואת אדמו"ר הרב הגאון הגדול בוצינא קדישא חסידא 
ופרישא נ"י ע"ה פ"ה איש אלוקי קדוש מוהר"ר יעקב יצחק הלוי הורוויץ 

מלאנצוט הדר בק"ק לובלין". 
בראש הספר הסכמה נדירה ומיוחדת מ'החוזה' מלובלין בה הוא מגלה טפח 
על עבודתו בקודש: "... כשבא לי הרבה טרחא דצבורא צרכי בני ישראל 
המרובים הן ליעץ והן לתפלות ובקשות ואני הייתי מתיירא לדחות אותם, 
כיון שהשי"ת עזר לי לפעול טובות ישראל" גם אני נעשיתי טרוד מאד לא 
מבעיא לעשות פי' בעצמי אפי' לי בעצמי היה קשה לי מפני שלא היה לי פנאי 
לעיין... וזה כמה שנים הייתי מחלה כמה מדפיסים לדפוס ספר צאן קדשים..."

למברג תקע"א ]1811[. ]1[, נ"ב ]צ"ל: נ"ג[ דף. 36 ס"מ. מצב טוב. כריכה ישנה, 
עם גב עור חדש. סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 653.

Tzon Kodashim: Lemberg, 1811.
Published at the request of the Chozeh Mi’Lublin 

and featuring his personal endorsement!

 'צאן קדשים', למברג 1811.
 הובא לדפוס בפקודת 'החוזה' מלובלין

עם הסכמה נפלאה ממנו

Anthology the essays, teachings, and 
customs of the Baal Shem Tov and his 
disciples by Rabbi Yehoshua Avraham 
of Zhitomir.
This sefer encompasses lessons by the Baal 
Shem Tov, Maggid of Mezritch, Rabbi 
Pinchas of Koritz, Rabbi Levi Yitzchak of 
Berditchev, Degel Machaneh Efraim, Rabbi 
Baruch of Mezhibuz, Rabbi Shalom of 
Probisht — father of the holy Rabbi Yisrael 
of Ruzhin, Rabbi Aharon of Zhitomir 
and others.
This is the first Chassidic anthology 
documenting lessons and customs of 
Rabbi Pinchas of Koritz, and it is the 
primary source of his Torah legacy. 
Other teachings by Rabbi Pinchas were 
published in various works in later years.
Subsequent editions of this sefer featured 
only parts of the original, with numerous 
omissions and changes, including the 
book title which was changed to Pisgamin 
Kadishin. It was printed only once more in its 
complete, original edition (Piotrków, 1913).
Ostroh, 1821. First Edition. [2], 31 [2], 
25 leaves. Page size: 20cm. 2 volumes. In 
the preface to this first volume, the author 

writes that he cannot afford to print a 
second volume due to a fire in his home in 
Zhitomir; however some time later, he did 
print the second volume of this anthology. 
2 volumes bound together in new leather 
binding. Good condition. Rare.
Stefansky Sifrei Chassidus #107. Sifsei 
Tzaddikim Anthology 2 pp.67-74.

שם  הבעל  מרבינו  והנהגות  מאמרים  ליקוטים, 
טוב, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, מאת רבי יהושע 

אברהם מז'יטומיר.
כולל דברים מרבינו הבעש"ט, המגיד ממזריטש, 
רבי פינחס מקוריץ, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בעל 
'דגל מחנה אפרים', רבי ברוך ממז'יבוז', רבי שלום 
מפרהבישט )אבי הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין(, רבי 
אהרן מז'יטומיר ועוד. במהדורות הבאות נדפס הספר 
בחלקו בלבד, תוך כדי שינויים והשמטות, ואף בשינוי 
שם הספר ל'פתגמין קדישין', ורק פעם אחת בלבד 

נדפס שוב בשלמות )פיעטרקוב תרע"ג(.
]אוסטראה[ תקפ"א ]1821[. דפוס ראשון. ]2[, לא: 
]2[, כה דף. 20 ס"מ. 2 חלקים. בהקדמה לחלק א' 
כותב המחבר שאין בידו להדפיס חלק נוסף בגלל 

השרפה שפרצה בביתו בז'יטומיר, אך זמן מה אחר 
יחד  כרוכים  שני החלקים  שני.  חלק  הדפיס  כך 

בכריכת עור חדשה. נדיר.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 107. שפתי צדיקים, 

קובץ ב' עמ' סז-עד.

ספר 'גאולת ישראל', אוסטראה תקפ"א
מראשוני ספרי הליקוט מתורת גדולי החסידות

שער חלק א

Geulas Yisrael. Ostroh, 1821
One of the First Chassidic Anthologies!

151.

149.

"השי"ת עזר לי לפעול טובות ישראל"
)מתוך הסכמת 'החוזה' לספר(

שער חלק ב 

 ספר זה הוא הקובץ הראשון
 שבו לוקטו מאמרים והנהגות מהרה"ק

 רבי פינחס מקוריץ
והוא יסוד ועיקר תורתו
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Lemberg, 1811. [1] 53 leaves. Page size: 36cm. Good condition. 
Old binding with new leather spine. Stefansky Chassidus #653
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חסידות: שושנת העמקים - עמק השידים. קוריץ תקע"ט 

Torah novellae and homiletics by Harav Moshe Halevi Horowitz, Av Beis 
Din of Woltshisk.
This sefer cites Torah thoughts and concepts that the author heard directly 
or second-hand from the great progenitors of Chassidus, among them: 
Harav Elimelech of Lizhensk, Harav Binyamin Zev — the Maggid of 
Zelozitz, author of Turei Zahav and disciple of the Maggid of Mezritch, 
Harav Yitzchak Isaac of Koritz — a disciple of the Maggid, Harav Yisrael 
Avraham of Cherno-Austria — son of Harav Zusha of Anipoli, and others…
Koritz, 1819. First Edition. 152, 155-162. Title page restored at margins. 
First pages slightly stained. Otherwise in good condition. Page 123a 
features a signature: Gedalya.
Stefansky Sifrei Chassidus #574

חידושים ודרושים עמוקים מאת הרה"ק רבי משה הלוי הורוויץ, אב"ד וואלטשיסק.
בספר מובאים דברי תורה ששמע המחבר מפי גדולי החסידות או בשמם.

קוריץ תקע"ט ]1819[. דפוס ראשון. קנ"ב, קנ"ה-קס"ב. תיקוני נייר בשולי השער, בדפים 
ראשונים כתמים מעט כהים. מלבד זה מצב טוב.

בדף קכ"ג א' חתימה: גדלי'. סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 57.

Comprehensive commentary 
and insights on Toras Kohanim 
by the Admor Rabbi Yitzchak 
Eisik Yechiel Yehuda Safrin of 
Komarno.
Handwritten notes scattered 
along the wide margins. 
His famous works include Heichal 
Habrachah, Asiris Ha’eifah and 
more.
Lemberg, 1849. First edition 
with the approbation of the 
Admor Harav Moshe Teitelbaum, 
the Yismach Moshe. Page 137 
features a drawing of a menorah. 
[2], 158 leaves. Page size: 41 cm. 
Wide, aesthetic margins. The 
first pages with foldes and cracks 
at the margins, not effcting text 
at all. Rebound in attractive new 
binding. Good condition.
Stefansky Chassidic Sefarim 
#656

153.

עשירית האיפה להרה"ק מוהרי"א מקומרנא - עותק עם שוליים רחבים. תר"ט

Asiris Ha’eifah by the Admor Rabbi Yitzchak Eisik of Komarno. 
Lemberg, 1849

Extra Wide Margin copy

Chassidus Shoshanas Ha’Amakim.
Koritz, 1819

152.
154.

זכריה ג ב

SURVIVING  COPY

On Sefer Mifalos Elokim. 
Venice, 1592

Signature 
of the renowned Tzaddik 

Rav Tzadok 
Hakohein 
of Lublin

ספר מפעלות אלוקים. ויניציאה שנ"ב עם חתימת יד הקדוש

רבי צדוק הכהן מלובלין
"צדוק בהגאאמ"ו הרי"ך זצללה"ה"

]צדוק בהגאון אדוני אבי מורי ורבי הרב יעקב הכהן[

 152  Opening $1,000  |  Estimate $1,500-$2,000

Harav Tzadok Hakohein’s Library
Harav Tzadok Hakohein’s amassed about 5000 books in his Jewish 
library and it was famous for its size,  After his passing the Library was 
placed in a Bais Medrash, during the Holocaust, the Bais Hamdrash 
and all the sefarim it cotained were destoryed by the Nazis(ym”s), and 

hardly any survived!

ספר מפעלות אלוקים חקירות וראיות להוכיח 
שהעולם נברא יש מאין, מאת השר הגדול רבינו 
דון יצחק אברבנאל.נדפס על פי כתב יד שהיה 

בגנזי המקובל הרמ"ע מפאנו.

יד קדשו של רבי צדוק  בשער הספר חתימת 
הכהן מלובלין, יוצא מפורש מפרי עטו של הכהן 
הגדול בקדושה ובטהרה: "צדוק בהגאאמ"ו הרי"ך 
זצללה"ה". ]צדוק בהגאון אדוני אבי מורי ורבי 

הרב יעקב הכהן[.
דף  צ"ו  ראשון.  דפוס   ]1592[ שנ"ב  ויניציאה 
19 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור חדשה מהודרת.

 153  Opening bid $1,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $1,500-$2,000 הערכה



   156  Opening bid $1,200 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה  155  Opening bid $1,500 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה

ביאורים על חמישה חומשי תורה מאת הרה"ק 
המגיד  תלמידי  מגדולי  מלוצק,  שלמה  רבי 

ממזריטש.
הידועות של  הקדמותיו  נדפסו  הספר  בראש 
רבי שלמה לספר 'מגיד דבריו ליעקב', בהן הוא 
מגלה טפח מגדולת רבו המגיד והבעש"ט. עם 
הסכמת בנו ממלא מקומו, רבי דוב בערוש, אב"ד 
אלעסק. עם תלמידיו המובהקים נמנה הרה"ק 

השר שלום מבעלז. 
זאלקווא תר"ח ]1848[. דפוס ראשון. ]3[, ג'-ל"ו: 

כ"א, ]1[ כ"ה-כ"ו ]צ"ל: ל[, ]8[ דף. 23 ס"מ.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 127.

Commentary on the Chumash by Harav 
Shlomo of Lutsk, one of the prime 
disciples of the Maggid of Mezritch.
The sefer opens with Rabbi Shlomo’s 
renowned introductions to the sefer 
Maggid Dvarav L’Yaakov in which he shares 
glimpses of the unfathomable spiritual 
greatness of his masters: the Maggid of 
Mezritch and the Baal Shem Tov. 
In his letter of endorsement to Maggid Dvarav 
L’Yaakov, the Chozeh of Lublin praises 

Rabbi Shlomo of Lutsk’s introductions, 
and he likewise penned an endorsement to 
this sefer which he describes as containing 
“wonderous and very sweet novellae.” 
Rabbi Shlomo of Lutsk disseminated 
Torah and chassidus to thousands, most 
notably among them his prime disciple 
the Sar Shalom of Belz.
Zolkova, 1848. First Edition. [3], 3-36: 
21, [1] 25-26], [8] leaves. Page size: 23cm.
Stefansky Sifrei Chassidus 127.

Dibros Shlomo by Rabbi Shlomo of Lutsk. First Edition. 
Zolkova, 1848

'דברת שלמה' להרה"ק רבי שלמה מלוצק. דפוס ראשון. זאלקווא, תר"ח 

Kabbalistic and Chassidic Torah novellae 
and elucidation of the Torah and Festivals 
by the Admor Harav Shlomo 
Hakohein of Radosmk.
Harav Shlomo Hakohein of 
Radomsk (1803-1866), was 
one of the great Chassidic 
sages of Poland. 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 

Yisrael”, (Ohel Shlomo p. 58)
Warsaw, 1867-1869. First 
edition. Vol. 1: Torah and 
Likutim (1869), [2] 158,29, 
[1] leaf. Vol. 2: Sanctity of the 

Festivals: [2], 1130, 133-151, 
153-156 leaves. 2 title pages. 2nd 

vol. Printed prior to Vol. 1. Light 
stains. Professionally restored on the first 
title page. Several moth holes in inner 
margins. Complete set in good condition. 
Stefansky Sifrei Chassidus #638

חידושים וביאורים על דרך הקבלה והחסידות על 
התורה ומועדי השנה מאת הרה"ק רבי שלמה 

הכהן מראדומסק.
בספרו 'תפארת שלמה' הרבה לכתוב על מעלתה 
של דרך החסידות, "לקרב כל איש מישראל", 

והוא מספרי היסוד של תורת החסידות.
וארשא תרכ"ז-תרכ"ט ]1867-1869[. דפוס ראשון. 
חלק א: תורה וליקוטים )תרכ"ט( שלם. חלק ב: 
קדושת המועדים )תרכ"ז( שלם. חלק ב נדפס 
לפני חלק א. לחלק ב שני שערים. בחלק ב כתמי 
זמן, תיקוני נייר אומנותיים בשולי השער הראשון. 
נקבי עש זעירים בשוליים הפנימיים. סט שלם 
במצב טוב, נדיר לראות את שני החלקים יחד.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 638.

תפארת שלמה להרה"ק מראדומסק - סט שלם
וארשא, תרכ"ז - תרכ"ט

155.

Most 
studied 

Chasidic 
sefer in 

our 
times

Complete Set of Tiferes Shlomo. First Edition

156.



   158  Opening bid $10,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $15,000-$25,000 הערכה  157  Opening bid $32,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $35,000-$40,000 הערכה

השורה המודגשת כתובה וחתומה בעצם כתב 
יד קודשו של המהרי"ד.

האדמו"ר הקדוש רבי יששכר דב מבעלז )תרי"ד-
תרפ"ז( היה השלישי בשושלת בעלז. בימיו הפכה 
בעלז למטרופולין של החסידות. הוא היה בעל 
רוח הקודש ופועל ישועות, לוחם מלחמות ה', 

והנהגתו הייתה פרושה על כל יהודי פולין.
מאוסטילא  טברסקי  פיניהל'ה  רבי  הרה"ק 
]תר"מ-תש"ג[ בן הרה"ק רבי מרדכי טברסקי 
יוחנן  רבי  הרה"ק  בן  מרחמסטריווקא, 
עיקר  אולם  זקנו  בצל  גדל  מרחמסטריווקא, 
גידולו היה בצל חותנו הגדול רבי יששכר דב 
מבעלז שאהבו אהבת נפש והאציל מרוחו עליו. 
לקהילות שביקשו למנות את רבי פיניהל'ה כרב 
בעירן, סירב המהרי"ד ואמר: “זכות גדולה היא 
לי להימצא אתו תחת קורת גג אחת" )‘אדמור"י 
בעלז' ח"ג עמ' לז(. חתנו של רבי פיניהל'ה היה 
הרה"ק רבי יעקב יוסף טברסקי מסקווירא זצ"ל, 

אבי האדמו"ר מסקווירא שליט"א
בעלז ]תרס"ב, 1902[. דף בגודל: 13X14 ס"מ.

Original 
Autographed 
Invitation. 1902. 
by the Admor Harav 
Yissachar Dov Rokach  
of Belz 
to the Wedding of  
Rabbi Pinchas Twersky 
M'Ostillia. 
Belz, 1902

 "הנני לבשר אשר תהילה לקל
 הגיעני לתור כלולת נישואי בתי

עב"ג
 הכלה הצנועה
חנה רחל תחיה

 החתן החריף כמר
 פנחס נ"י

 בהרה"צ המפורסם
מוה"ר מרדכי שליט"א מק' 

ראחמסטריווקא

... והחתונה תהיה איה"ש ... פה בעלז... 
 דברי ידידו המברכו בכ"ט

הק' ישכר דב מבעלזא

157.
 הזמנה

 מקורית
ונדירה!

 בחתימת יד קודשו
 של האדמו"ר הרה"ק

רבי יששכר דב מבעלז
 לחתונת הרה"ק

רבי פינחס 
מאוסטילה תרס"ב

שושלת

אחת מהנהגות קודשו של מרן רבנו מוהר"א 
לחתנים  ג' מטבעות  להעניק  הייתה  מבעלזא 
בבואם בברית הנישואין. המשמש בקודש הכניס 
ג' מטבעות תחת המגבת או תחת המפה, ומרן 
רבינו הניח ידו עליהן ובירכן והעניק את אותן 

מטבעות קודש לשמירה, ברכה והצלחה.
"רבים מאלו שנשאלו סיפרו כי לאחר שקיבלו 

The Admor Harav Aharon of Belz 
distributed coins to bridegrooms upon 
their engagements as an amulet for 
blessing, success, safety and health. 
The Rebbe’s gabbai would place 3 coins 
beneath a towel or tablecloth, and the 
Rebbe would place his hands upon them, 
deliver his blessing and then distribute 
these blessed coins to bridegrooms as a 
segula for בני חיי מזוני.
Only a few individuals were privileged to 
receive this spiritual gift from the Rebbe and 
they all attested that the coins brought peace 
and blessing into their home, and that they 

subsequently witnessed wonders in their 
lives and the lives of their family members.
(Bekdushaso of Aaron' v.2. p. 369).
3 Israeli 100 prutah coin minted in 1949.

שלוש מטבעות 
לשמירה וברכה
שהתקבלו מידיו הקדושות 

של הרה"ק רבי אהרן 
מבעלזא, תשי"ג 

'בקדושתו של אהרן'

וראו  הברכה  בביתם  אלו שרתה  ג' מטבעות 
במו עיניהם ישועות ונפלאות, אצלם ואצל בני 

משפחתם" )'בקדושתו של אהרן' ח"ב עמ' שסט(.
3 מטבעות, כל אחת בערך 100 פרוטה. נטבעו 

בשנת תש"ט ]1949[.
צידיו, עם  מצורפות תמונות המטבעות משני 
"מטבעות שקבלתי  רשם:  בה  המקבל  עדות 
מהרב מבלז על חתונתי שנת תשי"ג" ומכתב 

אישור מאת בנו בגב התמונה. 

ּוְמזֹוֵני

ַחֵיּי

handed directly from the saintly 
Admor Harav Aharon of Belz. 1953

SEGULA 
COINS

ֵני ָבּ

158.



   160  Opening bid $7,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $8,000-$12,000 הערכה  159  Opening bid $4,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $8,000-$12,000 הערכה

Letter by the Admor Harav Yosef Meir 
of Machnovka regarding the purchase of 
the home of his illustrious uncle.
The Admor concludes his letter with the 
famous blessing, “And he shall be written 
and stamped in the Book of Tzaddikim 
immediately for life [and] for a good, 
blessed year.”
He signs off with the valediction, “The 
words of one who hopes for his peace and 
blessing from Hashem Yisborach, Yosef 
Meir son of the Renowned Moreinu Harav 
Avraham Yehoshua Heschel, ztvk”l.”
The Admor Harav Yosef Meir Twersky 
of Machnovka (1848-1917) was the 
son of the holy Admor Harav Avraham 
Yehoshua Heschel and a grandson of the 
Admor Harav Yitzchak of Skver, scion 
of the Chernobyl dynasty. Harav Yosef 
Meir was renowned as a saintly and pious 
kabbalist who abstained from the pleasures 
of this world and fasted frequently. His 
Holy Court attracted thousands of 
chassidim who flocked to him to bask 
in his presence, and his contemporary 
tzaddikim professed that he was worthy of 
numbering among the venerable disciples 
of the Baal Shem Tov.
Undated. Stains, primarily in the top and 
bottom margins.

Handwritten and autographed letter by 
the Admor Harav Yehoshua Horowitz 
of Dzikov, author of Ateres Yeshua, to his 
esteemed mechutan Hagaon Harav Chaim 
Aryeh Leibush, Av Beis Din of Strei.
This letter of blessing was penned in 
honor of the marriage of one of Harav 
Leibush’s children. “From afar, I bestow 
my blessing upon the couple that they 
should succeed and be fruitful and bear 
a nation…” he notes that he is enclosing 
two rubles as a wedding gift in honor of 
the drasha of the chosson..
Harav Yehoshua Horowitz of Dzikov 
(1848-1913) had great yichus. He was 
the son of the Imrei Noam, the grandson 
of Harav Elazar of Dzikov, and great-
grandson of the famed Harav Naftali 
Tzvi of Ropschitz. He was one of the 

leading Admorim and spiritual leaders 
of his era and was among the founders 
of the Machzikei Hadas. From his early 
youth, he was renowned for his brilliance 
and diligence, and by the age of 18 
corresponded with the greatest Torah 
sages of his generation. His father, who 
authored the Imrei Noam, attested that 
by the age of 20, his son had already 
completed the Zohar twice!
Though supremely humble and careful to 
conceal his sacred ways, Harav Yehoshua 
was venerated for his spiritual greatness. 
In 1877, he was crowned Admor of 
Dzikov where his Holy Court attracted 
thousands of chassidim. His written legacy 
was printed in Ateres Yeshua, on the 
Torah, Festivals and halachic responsa.
Reisha, undated.

יהושע  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  מאת  מכתב 
אריה  חיים  רבי  הגאון  מחותנו  אל  מדז'יקוב 

ליבוש אב"ד סטריי.
אגרת ברכות לנישואי אחד מילדיו של רבי ליבוש: 
'מרחוק אריק ברכתי על הזוג יצליחו ויעשו פרי, 
קהל עמים מחלציו יצאו...' כן מודיע האדמו"ר 

שמצרף דורון דרשה בסך 2 רובל.
הרה"ק רבי יהושע הורוויץ מדז'יקוב )תר"ח-

תרע"ג( בן הרה"ק בעל 'אמרי נועם' )בן הרה"ק 
צבי  נפתלי  הרה"ק  בן  מדזיקוב  אלעזר  רבי 
דורו,  ומנהיגי  אדמור"י  מגדולי  מרופשיץ(, 
למדן  היה  מנערותו  הדת'.  'מחזיקי  וממייסדי 
מובהק ובגיל י"ח התכתב עם גדולי ישראל. אביו 
בעל 'אמרי נועם' העיד עליו שבגיל עשרים כבר 

סיים את ה'זהר' פעמיים. 
עיקר תורתו בספרי 'עטרת ישועה' על התורה, 

מועדים ושו"ת.
נכתב בעיר רישא בהיותו על הדרך. ללא תאריך.

מאיר  יוסף  רבי  הרה"ק  מאת  קודש  אגרת 
דודו  של  הבית  רכישת  בעניין  ממכנובקא 

זצוקללה"ה.
'ויכתב  בברכת  האדמו"ר  מסיים  מכתבו  את 
לשנה  לחיים  לאלתר  צדיקים  בספר  ויחתם 

טובה ומבורכת' ומסיים בעצם כתב יד קדשו:
'דברי המצפה מהש"י ]מה' יתברך[ לשלומו הטוב 
מוהר"ר אברהם  בהרב המפורסם  יוסף מאיר 

יהושע העשיל זצוקללה"ה'.
טברסקי  מאיר  יוסף  רבי  הרה"ק  האדמו"ר 
ממכנובקא )תר"ח-תרע"ז(. בן הרה"ק אברהם 
יהושע העשיל בן הרה"ק רבי יצחק מסקווירא 

– שושלת טשרנוביל.
בסיגופים  הרבה  גדול,  מקובל  עליון,  קדוש 

ותעניות, אלפים הסתופפו בצילו, בני דורו אמרו 
עליו שראוי היה להימנות עם בני היכלא קדישא 

של הבעש"ט.
ללא תאריך.

כתמים, בעיקר בשוליים למעלה ולמטה.

159.

 מכתב ברכות בכתב יד קדשו וחתימתו
של האדמו"ר בעל 'עטרת ישועה' מדז'יקוב

The first of the 
Makhnovka 

dynasty

Letter by the 
Admor Rabbi 
Yosef Meir of 
Machnovka

הראשון לשושלת 
מכנובקא:
 מכתב נדיר

 בחתימת יד הרה"ק
רבי יוסף מאיר 

ממכנובקא

Letter of Blessing for children
by the Ateres Yeshua of Dzikov. Reisha

160.
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האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל לנדא מסטריקוב )נפטר תרצ"ז( היה 
בן הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלא, מייסד שושלת ביאלא ב"ר אברהם 
מטשכנוב. הוא היה למדן מובהק ומקובל. לאחר פטירת אחיו, רבי אהרן 
צבי, בשנת תר"ע, סירב לקבל על עצמו את ההנהגה, אולם לאחר שהפצירו 

בו רבות נעתר לכך.
האדמו"ר מסטריקוב ביקר בארץ ישראל פעמיים ופעל רבות לטובת יהודי 
פולין שעלו לארץ ישראל. מכתב זה עוסק גם בדאגתו לעניי כולל ורשא.

גלוית דואר משנת תרפ"ט )לפי חותמת הדואר(.

This handwritten and autographed letter by Harav Menachem 
Mendel Landau of Strikov concerns the Rebbe’s efforts to 
provide financial support to Polish Jewish expatriates who 
had settled in Eretz Yisrael via Kollel Warsaw.
Harav Menachem Mendel Landau of Strikov (d. 1937) 
was the son of Harav Dov Berish of Biala and a grandson of 
Rabbi Avrohom of Chechnov. He was a formidable scholar 
and kabbalist. In his humility, he initially refused to accept the 
title of Admor. After the passing of his brother, the chassidim 
beseeched him repeatedly until he finally agreed, whereupon 
he became known as the Strikover Rebbe. 
The Strikover Rebbe was active in assisting and supporting 
Polish Jews who had settled in the Holy Land. The Rebbe 
himself made the journey to Eretz Yisrael twice in his lifetime 
where he offered emotional, spiritual and financial support to 
his chassidim. 
Postcard. Postmarked 1929.

מכתב בכתב יד ובחתימת האדמו"ר 
מסטריקוב רבי מנחם מנדל לדנא

Letter by the Admor of Strikov
Rabbi Menachem Mendel landau

162.

161.
Letter by the Admor Rabbi 
Menachem Mendel Chaim Landau 
of Chechnov. Brooklyn, 1922

מכתב בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר 
רבי מנחם מנדל חיים לנדא מטשכנוב. ברוקלין 
תרפ"ב
Handwritten and autographed letter of blessing by the Admor 
Harav Menachem Mendel Chaim Landau of Chechnov, 
grandson of the holy Chechnover Rebbe.
The Admor Harav Menachem Mendel Chaim Landau of 
Chechnov (1862-1935) was the son of the Admor Harav Yaakov 
of Yazov and grandson of the famed Harav Avraham of Chechnov. 
Harav Menachem Mendel was raised in his grandfather’s home, 
attended to him faithfully, and learned with him daily. He was 
renowned as a genius in Torah and devoted himself to helping the 
community. In 1921, he traveled to America where he remained 
for nine years.It was during this period of time that he penned 
this letter. He subsequently returned to his native Poland where 
he passed away five years later. His famous works include Meikitz 
Nirdamim, Ateres Zekenim, Meir Einei Chachamim and others 
that were lost in the Holocaust.
Brooklyn, 1922. Page size: 12x20cm. Handwritten, 
autographed and stamped. Light stain and creases from folding.

שולחן ערוך אבן העזר מהדורת פיורדא 
תקמ"ב. בשער הספר חתימת יד הגאון 
הקדוש רבי אברהם מטשכנוב: "שייך לי 
לשמי הק' אברהם" )ראה בראש השער(, 
וכן חותמו המרובע המוכר: "אברהם במו"ה 

רפאל ז"ל".
בגיליונות השולחן ערוך כשלושים הגהות, 
רובן ארוכות ושלמות, בכתב יד קודשו של 
בנו, הרב הקדוש רבי דב בעריש מביאלה. 

ההגהות לא נדפסו מעולם.
בדף קל"א ב רשם רבי דב בעריש הערה 
בשם אביו, ובראשה רשם: "בשם אד"א 
]אדוני אבי[ הגאון החסיד מוהר"א נ"י".

שולחן ערוך אפי רברבי עם חלק מחוקק 
ו'בית שמואל'. פיורדא תקמ"ב ]1782[ ]2[, 

קצ"ב דף 35 ס"מ. 

 בשם אדוני
אבי הגאון החסיד 
מורינו אברהם נ"י

 שייך לי
לשמי אברהם הק'

 שולחן ערוך של הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב זי"ע
עם עשרות הגהות בכתב יד בנו, הרה"ק רבי דב בעריש מביאלה

אברהם ב"מ רפאל ז"ל

3

3

2

1
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Harav Avraham of Chechnov (1784-
1875) was the father of the Chechnov-
Strikov dynasty. He was one of the great 
Admorim of Poland and a genius of both 
hidden and revealed Torah. 
His son, Harav Dov Berish of Biala 
(1820-1876), father of the Biala- Strickov 
dynasty, was regarded as a talmid 
chacham since his youth. The Rav of 
Kotzk respected him greatly because of 
his greatness in Torah. After the passing 
of Harav Menachem Mendel of Vorka, 
most of his chassidim became followers 
of Rav Dov Berish.
Shulchan Aruch Api Ravravi with Beis 
Shmuel and Chelkas Mechokek. Furth 
1782. [2], 192 Page size: 35 cm. With new 
half leather binding.  Includes an elegant 
leather casing  39x25 cm.

Title page with signature of Harav 
Avraham of Chechnov, ”Avraham ben 
Refael z"l.
With around 30 mostly lengthy glosses on 
the margins of Shulchan Aruch written by 
his son Harav Dov Berish of Biala.These 
notations have never been published.
On page 131, Harav Dov Berish wrote 
a notation from his father with the 
following header, “In the name of my 
father, my master, the goan and chassid, 
mori v’rabi Harav Avraham...” 

מכתב ברכה בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל חיים 
לנדא מטשכנוב, נכדו חביבו של הרה"ק מטשכנוב.

ברוקלין תרפ"ב, 1922. דף בגודל 20*12 ס"מ. הכול בכתב ידו, בחתימתו 
ובחותמו. כתם בהיר קטן וסימני קפל.

Personal Autographed Shulchan 
Aruch of Harav Avraham of 
Chechnov. 
Includes dozens of glosses by his 
son Harav Dov Berish of Biala

163.
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 מכתב בכתב יד הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין
על אודות ישיבת חכמי לובלין. פיעטרקוב תרפ"ח

 תשובה להלכה בכתב יד רבי צבי יעקב מייזלש
אב"ד לאסק, בעל שו"ת 'חדות יעקב'

Letter by Rabbi Meir Shapiro
of Lublin. Piotrkw, 1928

Teshuva by Rabbi Tzvi Yaakov 
Meiselish, Author of Chedvas Yaakov. 

Lask 1929

167.

166.

Harav Tzvi Aryeh Yehuda Yaakov Meiselish (1851-1933) 
Author of Shu”t Chedvas Yaakov, was the son of Harav Dovid 
Dov Meiselish, author of Chiddushei HaRadad (son-in-law of 
the Chavas Daas Harav Elazar Hakohein of Poltosk). Harav 
Tzvi Yaakov Meiselish, who succeeded his father as Av Beis 
Din of Lask, was a formidable scholar and kabbalist who was 
revered as one of the pillars of Torah and halachah in Poland. 
He is particularly famous for his intense efforts to free agunos 
after World War One. By the age of seven, he had already 
debated with the Chiddushei Harim and subsequently traveled 
to study under Rav Chaim of Sanz. His scholarly work Chedvas 
Yaakov earned him the esteem of contemporary Torah sages 
across Poland and Eastern Europe.
In this responsum, Harav Tzvi Yaakov refers to his illustrious 
grandfather the Chavas Da’as, calling him “Zikni hagaon mi’Lisa, 
my grandfather, the genius of Lisa.”
Lask, 1929. Handwritten and autographed on stationery. Page 
size: 21x18. 

“Dear merciful friends, my soul pleads with you not to stand 
idly by without coming to our aid, for without [your help] 
from whence will our salvation come?”
Hagaon Harav Meir Shapiro (1887-1934), renowned as 
Maharam Shapiro, was a brilliant Torah scholar and Rav in 
some of the most famous Jewish communities in Europe, as 
well as a dedicated Chortkover chassid and talented educator, 
composer, and fiery lecturer. He served as Nasi of Agudas Yisrael 
in Poland and was a member of the Polish Sejm (Parliament). 
He passed away at the young age of 46 without leaving any 
descendants, yet he once expressed that he was privileged to 
leave behind two children for Klal Yisrael — the first was the 
Daf Yomi, and the second was Yeshivas Chachmei Lublin.
Piotrkw, 1928. Handwritten, autographed letter on official 
stationery. Page size: 14x22cm. Minor tears in the margins. 
No words missing. Includes original envelope (partially torn). 

לאסק תרפ"ט ]1929[. נייר מכתבים רשמי, 18*21 ס"מ. הכול בכתב ידו 
ובחתימתו.

"אוהבי ורחימאי דנפשאי, אל נא לו לעמוד מנגד בלי לבא לעזרתנו – כי 
בלעדי זה מאין תבוא תשועתנו?"

מכתב בכתב יד ובחתימת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין בבקשת גיוס 
כספים ועזרה להשלמת מפעל חייו - בניין ישיבת חכמי לובלין.

פיעטרקוב תרפ"ח ]1928[. נייר מסמכים רשמי. 22*14 ס"מ. מעט סימני 
קרע בשוליים ללא חיסרון. כולל המעטפה המקורית )קרועה בחלקה(. 

הכול בכתב ידו ובחתימתו של המהר"ם שפירא.

Autographed letter of blessing by the Admor Harav Baruch 
Asher Twersky, son and successor of his saintly father Harav 
Aharon of Chernobyl. This letter, replete with blessings and 
best wishes to a chassid whose hometown was ravaged by a 
fire, is autographed with the inscription: “Baruch Asher son 
of the illustrious Moreinu Harav Aharon zt”l.”
Chernobyl. [1]. Page size: 20x13 cm. Good condition.

Letter by the Admor of Chernobyl 
Harav Baruch Asher Twersky 

Rare Surviving 
Manuscript of 
the Imrei Emes’ 
Library!

מכתב בחתימת יד קודשו של האדמו"ר מטשרנוביל  
הקדוש רבי ברוך אשר טברסקי

אוד מוצל מספריית 
 האדמו"ר בעל
'אמרי אמת' זצ"ל:
 כתב יד.

קובץ פיוטים ובקשות 
מסודרים לפי 'מקאמים'

מכתב מאת האדמו"ר הקדוש רבי ברוך אשר טברסקי, בנו ממלא מקומו 
של אביו הגדול, רבי אהרן מטשרנוביל.

איגרת שלומים וברכות לאחד מחסידיו שפרצה שריפה בעיירה שלו, 
בחתימת יד קודשו: ברוך אשר בהרב המפורסם מו"ה אהרן זצוקללה"ה.

האדמו"ר רבי ברוך אשר בן הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל וממלא מקומו 
משנת תרל"ב. נפטר בשנת תרס"ה ומנוחתו כבוד באוהל אביו.

לפי המקובל בין החסידים, רבי מרדכי מטשרנוביל העביר את ברכותיו 
לבנו רבי אהרן, והוא העבירן לבנו רבי ברוך אשר.

טשרנוביל י' בניסן ללא תאריך השנה. ]1[ דף בגודל 13*20 ס"מ. מצב טוב.
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Manuscript Anthology of Poems, Piyutim and prayers 
Arranged by Maqam.
The Imrei Emes of Gur amassed a collection of seforim and 
manuscripts forming a library that was regarded as one of the 
largest privately held Jewish libraries in the world. However 
during the tragedy of the holocaust the library was destroyed 
and almost all the seforim were burnt.
One of the rare relics of the Imrei Emes’ library that survived 
the inferno is the present manuscript. It is intriguing to note 
that even an anthology of poems, songs and entreaties authored 
by Sephardic scholars was of interest to the legendary Admor 
Imrei Emes of Gur who sought to include it in his library.
Turkey, 19th century. 47 leaves + 22 blank leaves. Long, 
thin pamphlet with thick paper and neat penmanship. Good 
condition. Original half-leather binding with menorah stamped 
on center of book cover. Spine slightly damaged.
כתב יד נדיר זה הוא אחד מהאודים המוצלים מספריית הרבי זצ"ל. 
האדמו"ר  של  הספרים  באוצר  היד  כתבי  רשימת  רא"ם',  'אהל  ראה: 
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בית אהרן. בראדי, תרל"ה
דפוס ראשון

Beis Aharon. 
Brody, 1875. 

First Edition

ביאורים ומאמרים על התורה, המועדים ועבודת 
ה'. ליקוטים, הנהגות ואיגרות מאת הרה"ק רבי 

אהרן מקרלין, וכן סדר היום ואזהרות קודש.
תורת  היסוד של  ספר  הוא  אהרן'  'בית  הספר 
קרלין. הספר כולל גם מתורת זקנו, רבי אהרן 
הגדול מקרלין, ואביו של המחבר רבי אשר בן 
רבי אהרן הגדול; וכן איגרות קודש שכתבו בעל 

ה'בית אהרן' ובנו רבי אשר.
בראדי תרל"ה ]1875[. דפוס ראשון. ]6[, 316, ]5[ 

עמודים. 25.5 ס"מ. שני שערים, מצב טוב.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 82.

169.

"י-ה אכסוף נועם שבת"
בראש הספר נדפס הזמר הנודע לשבת "י-ה 
מקרלין.  הגדול  אהרן  רבי  שחיבר  אכסוף" 
הזמר התקבל בהתלהבות רבה בקרב קהילות 
בסעודות  כול  בפי  מושר  והוא  החסידים, 

ליל שבת.
הזמר מיוסד בעיקרו על פי הקבלה. נכדו 
של רבי אהרן, רבי שלום מקוידנוב, חיבר 
עליו פירוש מיוחד בשם 'עטרת שלום' 

)ורשא תרנ"ה(.
התיבות  בראשי  בתים.  מארבעה  בנוי  הזמר 
בראשי  הוי"ה.  שם  בית  כל  של  הראשונות 
נשמה.  בשלישיות:  אהרן.  השניות:  התיבות 
קיימים שינויים בין הנוסח הנדפס כאן, לנוסחים 

הנדפסים בזמירות שבת המצויות.

Ka Echsof Noam Shabbos
The sefer’s first pages contain the famous 
Shabbos lyrics ‘Ka echsof’ which was 
composed by Rabbi Aharon Hagadol of 
Karlin. This song was sung by Chassidic 
congregations across Europe and is still 
sung by many on Friday night until this 
very day.
The lyrics of the song are rooted in the 
wisdom of kabbalah, and the composer’s 
grandson Rabbi Shalom of Koidanov 
authored a commentary on it called 
Ateres Shalom [Warsaw, 1895]. 
This stirring song is constructed in 
four stanzas, with the first letter of each 
stanza forming the Name of Hashem. 
The second letters of each of the four 
stanzas spelling Aharon, and the third 
letters spelling neshamah (soul). שני

ר 
שע

Stirring, expressive handwritten letter 
by the Admor Harav Shalom Noach 
Barzovsky of Slonim to his future 
brother-in-law Harav Zelig Weinberg, 
son of the Birkas Avraham of Slonim.
In this letter, the Nesivos Shalom describes 
his excitement and anticipation pending 
his imminent journey to the holy land of 
Eretz Yisrael where he would be counted 
amongst the Chevraya   Kaddisha in 
Teveria. Letters from this period in the 
Nesivos Shalom’s life are extremely rare.
Baranowicz, 11 Kislev, 5634 [November 
29, 1933]. Double-sided letter 
handwritten on his father’s stationery. 
Slight omission of text on the fold mark.

מכתב ארוך בכתב יד האדמו"ר רבי שלום נח 
גיסו,  להיות  המיועד  אל  מסלונים,  ברזובסקי 
בעל  האדמו"ר  בן  וינברג,  זעליג  רבי  הרה"ח 

'ברכת אברהם' מסלונים.
התרגשותו  את  האדמו"ר  מתאר  במכתבו 
ולהימנות עם  ישראל  וציפיותיו לעלות לארץ 
החבריא קדישא שבטבריה. מצד שני הוא מתאר 
מבני משפחתו  להיפרד  לו  שיש  הקושי  את 
מעט"ר  כולם  על  "והעולה  בברנוביץ',  וחבריו 

כ"ק אדמו"ר שליט"א".
שלום'  'נתיבות  מבעל  זו  מתקופה  מכתבים 

אינם מצויים כלל.
תרצ"ד  בכסלו[  ]י"א  וישלח  פ'  ברנוביץ', 
]29/11/1933[. נכתב על גבי בלאנק של אביו. 
בשורה  חיסרון  מעט  הדף.  צידי  משני  כתוב 

שבקיפול הדף.

 מכתב מרגש מהאדמו"ר בעל 'נתיבות שלום' מסלונים,
על אודות עלייתו לארץ ישראל ומהנעשה בחצר הקודש.

ברנוביץ תרצ"ד

Historic Letter by the 
Nesivos Shalom of Slonim. 

Baranowicz, 1933

170.

הזמנה לחתונת האדמו"ר רבי שלמה דוד יהושע 
מנחם  יצחק  רבי  האדמו"ר  בת  עם  מסלונים, 

מאלכסנדר בעל 'עקידת יצחק'.
בשולי   .)A4 :גודל( ס"מ   28*22 גדולה:  הזמנה 
צד שמאל למעלה קרע עם חיסרון )ללא חיסרון 
בטקסט(. הושלם במילוי נייר אומנותי וכן חיזוקי 

נייר בגב ההזמנה בסימני הקיפול.

הזמנה מקורית לחתונת האדמו"ר 
מהרשד"י מסלונים. תרצ"ד

Invitation to the 
Wedding of Admor 
Rabbi Shlomo Dovid 
Yehoshua of Slonim. 1934

171.

מכתב 
היסטורי 

לבית סלונים

The official wedding invitation of the 
Admor Harav Shlomo Dovid Yehoshua 
of Slonim to the daughter of the Admor 
Harav Yitzchak Menachem of Alexander, 
author of Akeidas Yitzchak.
The Admor’s wedding took place within 
the year of the passing of his father, the 
Beis Avraham, so the invitation was thus 
signed  by his mother Rebbetzin Bracha 
Elka, who was a daughter of the Admor 
HaravTzvi Hirsh of Lomaz-Kotzk.
1934. Large printed invitation measuring 
28x22 cm (A4). The top left margin has 
a tear, with hole with no text missing. 
professionally restored. Reinforcements 
on folds.

premises of the Karlin Chassidus and 
encompasses teachings from the author’s 
grandfather Rabbi Aharon Hagadol of 
Karlin, a disciple of the Maggid of Mezritch 
and his father Rabbi Asher; as well as sacred 
letters written by the Beis Aharon and his 
son Rabbi Asher.
Brody, 1875. First edition. [6], 316, [5] 
sides. Page size: 25.5 cm. 2 title pages. 
Good condition.
Stefansky Sifrei Chassidus #82.

Commentary on the Torah, Festivals, 
service of Hashem, customs, daily schedule, 
spiritual guidance and letters by the Admor 
Harav Aharon of Karlin zy”a.
Sefer Beis Aharon contains the fundamental 
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שולחן ערוך הרב
 בעל התניא -
הלכות שבת דפוס ראשון.

קפוסט תקע"ו 

Shulchan 
Aruch Harav 
by the 
Baal 
Hatanya 
Hilchos Shabbos. 
First Edition.
Kapost, 1816

172.

Beautifully transcribed Chassidic 
Ma’amarim (essays) from the Mitteler 
Rebbe, the Admor Harav Dov Ber 
Schneerson, son of the Baal Hatanya. 
The manuscript opens with a letter 
written by the Baal Hatanya to Harav 
Levi Yitzchak of Berditchev and a second 
letter by the Mitteler Rebbe to his nephew 
and son-in-law, the Tzemach Tzedek 
recounting his discourse with Harav 
Mordechai Banet of Nikolsburg. The 
essays also contain a section regarding 
praying at the burial sites of tzaddikim.
The Mitteler Rebbe Harav Dov Ber 
Schneerson (1733-1828) expounded 
upon the lofty teachings of his father the 
Baal Hatanya. He succeeded his father, as 
Admor in 1813 and served as the master 
of the Chassidus until his passing in 1828 
at the age of only 54 years.
219 leaves. Page size: 17x10. From leaf 131 
and on, the text appears in two columns. 
Thick, high-quality paper. Gilded edges. 
Beautiful, neat handwriting. Attractive 
new half-leather binding.

מאמרי חסידות – דברי אלוקים חיים שנאמרו על 
ידי הרה"ק רבי דוב בער שניאורסון – האדמו"ר 
האמצעי בן האדמו"ר הזקן בעל התניא. כתב 

יד נאה ומרשים.

בראש כתב היד איגרת מהאדמו"ר הזקן בעל 
התניא אל בעל 'קדושת לוי' ואיגרת האדמו"ר 
האמצעי אל אחיינו־חתנו, בעל 'צמח צדק'. "זכרון 
הרמ"ב  מניקלשבורג  הגאון  עמי  מה שפלפל 
כותרת:  האיגרת  בראש  בנעט[".  מרדכי  ]רבי 
"מכתב מאדמו"ר מוהר"ר לאדמו"ר מוהר"ר מ"מ 
שליט"א בקארליסבאד" )כותרת זו נדירה, ראה 
'אגרות קודש' מאת האדמו"ר האמצעי, ברוקלין 
תשע"ג. 'אגרת נח' בהע' 'והבן'(. וכן קטע ממאמר 

עניין ההשתטחות על קברי צדיקים.

מיטעלער  'דער  המכונה  האמצעי,  האדמו"ר 
רבי', רבי דוב בער שניאורסון )תקל"ג-תקפ"ח(, 
ביסס והרחיב את תורות אביו האדמו"ר הזקן. 
הוא עלה על כיסא אביו בשנת תקע"ג ונהג את 
נשיאותו ברמה עד עלותו לגנזי מרומים בגיל 

נ"ד שנים, בשנת תקפ"ח.

בשני  ואילך  קל"א  מדף  ס"מ.   17*10 דף.   219
נייר עבה, חיתוך דפים מוזהב. כתיבה  טורים. 

מסודרת. כריכת חצי עור חדשה נאה.

כתב יד ]'ביכל'[ מאמרי האדמו"ר האמצעי - כתב יד נאה ומרשים

Bichel: The Mitteler Rebbe’s teachings.
 Beautifully handwritten!

173.

'שולחן ערוך הרב' אורח חיים חלק שני - פסקי 
הלכות שבת מאת הגאון הקדוש רבי שניאור 
זלמן מלאדי, בעל התניא. הספר 'שולחן ערוך 
הרב' התקבל כאחד מספרי היסוד של ההלכה.

 ,]2[ רפ,  דפוס ראשון.   .]1816[ קפוסט תקע"ו 
צח דף. 17 ס"מ. מצב טוב – כחדש. כריכת עור 

חדשה. בשלמות ובמצב כזה, נדיר.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 202.

Shulchan Aruch Harav, Orach Chaim 
Vol. 2 on the Laws of Shabbos by the 
holy Admor Harav Shneur Zalman of 
Liadi, the Baal Hatanya. 
Shulchan Aruch Harav is regarded as 
one of the most fundamental halachic 
works. The Baal Hatanya, also known 
as the Alter Rebbe, commenced the 
writing of Shulchan Aruch Harav upon 
the recommendation of his rebbi, 

the Maggid of Mezritch, and with 
encouragement from the ‘holy brothers’ 
Harav Shmelke of Nikolsburg and the 
Baal Hafla’ah who were awed by his 
initial composition and urged him to 
continue the project (Preface to Vol. 1 
by the author’s children).
Kapost, 1816. First edition. 280, [2], 98 
leaves. Page size: 17 cm. Good condition-
as new. New leather binding. Rare to 

find this work in such pristine condition.
Stefansky Sifrei Yesod #202

The Lubavitch Bichel
In the early days of the Chassidus, Lubavitcher 
Rebbes rarely published their writings. 
Instead, the Rebbes developed a unique 
method of schreibers, scribes and copyists, 
who would transcribe all that the Rebbe 
had taught. This method was first utilized in 
Liozna, birthplace of Lubavitch, and later in 
Liadi where the Baal Hatanya relocated his 
Holy Court. The Mitteler Rebbe upheld this 
tradition in Lubavitch, where he centered the 
Chassidus and engaged a group of schreibers to 
transcribe the Torah that he had taught orally.
The Rebbe would deliver his divrei Torah 
before his chassidim, and after Shabbos or 
Yom Tov, would relay it in writing to the 
main schreiber. he would then copy the text 
and return the original manuscript to the 
Rebbe before proceeding to create several 

handwritten copies…
Chassidim who collected a substantial number 
of essays would have them binded as a book, 
which was how the Lubavitch bichel was 

created…

איור של עיירת לובאוויטש

 173  Opening bid $2,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה



  

ליטא
Lithuania

 174  Opening bid $1,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $1,500-$2,500 הערכה

 מכתב עם ברכת
 'רפואה ופרנסה'

בעצם כתב יד קודשו 
 של האדמו"ר

רבי מנחם מנדל 
שניאורסון מחב"ד

Blessing for 
Health & 
Parnassah 
handwritten 
by the 
Lubavitcher Rebbe 
Rabbi Menachem 
Mendel 
Schneerson

174.

דבר  כל  עצומה.  תורה  יוקדת של אהבת  כולו אש  היה  הרוגוצ'ובר  הגאון 
מייד התקשר אצלו לצלילה במים אדירים כדי להעלות מרגליות בחידושים 

והברקות גאוניות. מכתב נדיר זה הוא עדות חיה לכך.
עיקרו של המכתב לא בא אלא להודיע שהכסף שנשלח אליו לא הגיע, אבל 
תוך כדי דיבור, הרוגוצ'ובר צולל לגדרים תלמודיים של שינוי רשות והמסתעף. 
וכך הוא כותב: "קבלתי מכתבו והנה העשרה שקלים עדיין לא נתקבל... כי כל 
דבר המשתנה מרשות לרשות, כמו מכירה או מתנה, הוה שני פעולות מצד 
האחד חסר ומצד השני ניתוסף וכאן לא, והוה רק חסר". והוא ממשיך לגדרים 
של 'השבתת חמץ' ושוזר בדבריו למעלה מחמש עשרה 'מראי מקומות' שונים. 

]הדברים נכתבו בי"א בניסן והיו גם בגדר עניינא דיומא[
דווינסק תרצ"ב ]1932[. גלוית דואר כתובה משני צידיה. נשלח אל רבי נתן 

נטע חד מבי דינא דק"ק מונטריאול. מצב טוב.
]נדפס בשו"ת 'צפנת פענח' החדשות, חלק א' סימן ל"ד.[

This postcard, penned on 11 Nissan, was written to notify the 
recipient, Dayan Nosson Nutta of Montreal, that the money that 
had been sent had never arrived. However, between his words, the 
Rogotchover sprinkles numerous Talmudic references referring to 
the apparent missing money and expanding to over 15 talmudic 
sources regarding ownerships and related topics, exhibiting a 
glimpse of his genius.
Dvinsk, 1932. Postcard. Written on both sides. Good condition.
[Printed in Tzafnas Pa’aneach Hachadashos Vol. 1 Ch. 34)

מכתב חידושי תורה נפלא בכתב יד שר התורה הגאון 
הרוגוצ'ובר. דווינסק תרצ"ב

Awe-Inspiring Letter Replete with 
Torah Novellae by the Rogotchover. 

Dvinsk, 1932

175.
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Brooklyn, 1969 (5755). 12-13 of Tammuz, 
the days after Chag HaGeula 5729.
A letter reflecting on the days after Chag 
HaGeula, the special day commemorating 
the liberation of the Rebbe’s father-in-
law — the previous Rebbe of Chabad. To 
this letter, the Rebbe added with his own 
hands “Refuah and Parnassah” followed 

by his signature.
Printed in Igros Kodesh, Vol. 26 letter 9. 
Large folio. Size 35x21cm. 

בתמוז  י"ב-י"ג  הגאולה  ימי  מחרת  ברוקלין. 
תשכ"ט ]1969[

מכתב התבוננות על הימים שלאחר חג גאולת 
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו והנהגת הקב"ה 
מנדל  מנחם  רבי  האדמו"ר  מאת  בעולם, 

שניאורסון מחב"ד.
נדפס ב'אגרות קודש' חלק כ"ו אגרת ט' תשט"ו. 
כאן נוספו דברים בכתב יד קודשו של האדמו"ר 

וכמובן החתימה בעצם  וסיומו,  בתחילת המכתב 
כתב יד קודשו עם תוספת ברכה "לרפואה ופרנסה". 
הוספות  עם  כתיבה  מכונת  תשכ"ט.  ברוקלין 

כאמור בכתי"ק. 21*35 ס"מ.



  

Historical letter by Rabbi Yisrael of Shklov 
describing the devastation in Safed.

Arabs riots against the Jews. Safed, 1836

 מכתב נדיר מהגאון רבי ישראל משקלוב על אודות השתלשלות הדפסת ספרו הנודע
'פאת השולחן' והפרעות ביהודי צפת

An emotional letter written by 
Harav Yisrael of Shklov to the 
philanthropist Reb Yechezkel ben 
Reuven Menashe of Bagdad. In 
his letter, Harav Yisrael relates the 
troubles that befell him during the 
printing of his work Pe’as Hashulchan 
and the enormous debts he incurred 
following the rioting in Tzfat. These 
debts were compounded by prior 
debt that he’d assumed for the Jewish 
settlement of Tzfat, aside from his 
personal debt from marrying off 
his daughters. 
Harav Yisrael of Shklov (1770-
1839) was a pre-eminent disciple 
of the Vilna Gaon and the author 
of Pe’as Hashulchan. He merited to 
serve the Vilna Gaon for the last 6 
months of his life, and the Vilna 
Gaon favoured him greatly.
In 1810, he led the group of the Vilna 
Gaon's disciples to establish a jewish 
settlement in Tzfat, yet they endured 
tremoundus hardships and suffering 
during their efforts to establish the 
Ashkenazic community there.
Tzfat 28 Iyar, 1836. 20x12 cm. The 
letter is beautifully written in block 
letters so that the recipient who was 
not familiar with Ashkenazic cursive 
would be able to read it. Twice 
autographed; once in block letters 
and once in Ashkenazic cursive. Tear 
on the left side with partial damage 
to the ends of the letters.
First published in Kovetz Sinai vol. 
5 (Jerusalem, 1940) page 64. 
♦ Provenance: Sassoon Collection. 
See Ohel David (B)714.

מכתב נרגש מהגאון רבי ישראל 
משקלוב אל הגביר רבי יחזקאל 
ראובן, מגדולי עשירי בגדאד, בו 
בעת  הקורות  את  הוא מתאר 
הדפסת הספר 'פאת השולחן' 
עקב  עליו  הרובצים  והחובות 
הפרעות בצפת, חובות היישוב 
כתפיו  על  המוטלים  היהודי 

והוצאות נישואי בנותיו. 
הגאון רבי ישראל משקלוב בעל 
'פאת השולחן' )תק"ל-תקצ"ט( 
שבתלמידי  מהנודעים  היה 
את  לשמש  זכה  הוא  הגר"א. 
האחרונה  שנתו  בחצי  הגר"א 
לפני הסתלקותו, והגר"א חיבבו 

וקירבו ביותר.
עלה בשנת תק"ע לצפת בראש 
ומסר  הגר"א  תלמידי  קבוצת 
את נפשו מתוך סבל בל יתואר 
לביסוס היישוב האשכנזי בצפת 

ובירושלים.
ספרו 'פאת השולחן' הוא ספר 
יסוד בהלכות מצוות התלויות 

בארץ. 
צפת, כ"ח אייר תקצ"ו ]1836[. 
נכתב  המכתב  ס"מ.   20*12
באותיות  נאה  סופר  בכתיבת 
מרובעות, כדי שהנמען שלא היה 
בקי בקריאת כתב יד אשכנזי, 
יוכל לקרוא. רבי ישראל חתם 
על המכתב פעמיים, גם בכתב 
יד מרובע וגם בכתיבה אשכנזית. 
עם  השמאלית  בפינה  חתוך 
פגיעה בחלק מסופי האותיות.

המכתב פורסם לראשונה בקובץ 
ת"ש(  )ירושלים  ה'  כרך  סיני 

עמ' סד.
♦ מקור: אוסף ששון. ראה 'אהל 

.)B( 714 'דוד

176.

1. Riveting long letter by Harav Naftali 
Tzvi Yehudah Berlin of Volozhin with 
another 3 letters featuring 4 complete 
autographs.
In this letter, the Netziv begins with 
his gratitude to Harav Shmuel Salant, 
legendary Rav of Yerushalayim, for 
settling all the financial issues following 
the passing of the Netziv’s father Harav 
Yaakov Berlin who had passed away in 
Yerushalayim in 1868. He then continus 

with halachic discussions.
2. Letter from the Netziv’s son-in-law 
Hagaon Harav Refael Shapiro of Volozhin
In this letter, Hagaon Harav Refael 
Shapiro suggests a solution to a talmudic 
question posed by Harav Shmuel Salant.
3. Letter by the Netziv’s wife Rebbetzin 
Reyna Basya (Daughter of Reb Ytzahle of 
Volozhin) to Rabbi Shmuel Salant’s wife 
Rebbetzin Malka Salant.

Arab Pogrom & Destruction of Printing Press
Harav Yisrael of Shklov began printing his work Pe’as Hashulchan 
in the year 1833 in the Tzfat-based publishing house of Reb Yisrael 
Beck, yet the printing was halted due to the terrible rioting and looting 
that befell the Jews of Tzfat. During the riots, the printing press was 

destroyed and Harav Yisrael of Shklov was physically attacked.
The publishing of Pe’as Hashulchan didn’t resume for another 

3 years until the rebellion was suppressed.

ישראל בע"ס תקלין חדתין וספר פאת 
 "לבי ובשרי יערגו לחונן עפרה.השלחן מעה"ק צפת ת"ו

לּוֵלי שאני חושש לשלום הישיבה הקדושה...
שדוחה מצות ישוב ארץ ישראל"

Side B

1

1

1

1
2

12

הנצי"ב מוואלזין

177.
מכתב ארוך מאוד מאת הנצי"ב מוואלוז'ין ובני משפחתו אל רבי שמואל סלנט. 

וואלוז'ין, תרכ"ט
Long, Expressive Letters by the Netziv of Volozhin 

and his family to Rabbi Shmuel Salant. Volozhin, 1869
She spec i fica l ly  ment ions  her 
granddaughter Lifscha who would later 
wed Harav Chaim Soloveitchik. She also 
requests that Rebbetzin Salant send her 
sand from Eretz Yisrael as “it would be 
for me a token of love”.
4. Letter by the Netziv’s brother Harav 
Chaim Berlin of Vilna.
Volozhin, 1869. Large folded paper, written 
on all 4 sizes. Page size: 27x21 cm.

Side C

 176  Opening $5,000
Estimate $8,000-$12,000

 117  Opening bid $5,000 מחיר התחלתי | Estimate Price $6,000-$8,000 הערכה
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Handwritten and autographed responsum by Harav Yosef 
Zecharya Stern, Av Beis Din of Shavel and author of Zecher 
Yehosef.
This responsum, dispatched to his brother-in-law Harav Tzvi 
Hirsh Wolk - Av Beis Din of Pinsk and author of Kesser Kehunah, 
deals with the Halachos of writing names in divorce documents. 
Shavel, 1898. 6 leaves (12 sides). Page size: 21x13cm. The 
final leaf features a handwritten letter by his wife Rebbetzin 
Rivka Stern — daughter of Harav Mordechai Gimpel Yaffe of 
Roznai, to her sister, the wife of the above-mentioned Harav 
Tzvi Hirsh Wolk.
תשובה בעניין שמות גיטין להלכה ולמעשה, וכדרכו בקודש - בבקיאות 
מדהימה. נשלח אל גיסו הגאון רבי צבי הירש וואלק אב"ד פינסק, בעל 

'כתר כהונה'.
הגאון האדיר רבי יוסף זכריה שטרן, אב"ד שאוול )תקצ"א-תרס"ד(, היה 
מגאוני הדורות האחרונים. בקיאותו בכל חלקי התורה הייתה מבהילה, 
ולכוח זיכרונו לא היה אח ורע. בשנת תר"כ, טרם מלאו לו שלושים, הדפיס 
את ספרו הנודע 'זכר יהוסף', ובהסכמתו כותב הגאון רבי יעקב גזונדהייט 
)בעל 'תפארת יעקב'(: "עמדתי מרעיד ומשתומם על חריפותו ובקיאותו 
בים התלמוד בבלי וירושלמי עם כל הפוסקים ותשובות ומפרשים קמאי 
ובתראי". בשנת תרכ"א עלה על כיסא הרבנות בשאוול, עליו ישב מ"ג 

שנים עד פטירתו. 
שאוול תרח"ם ]1898[. 12 עמודים )6 דף(. גודל: 13*21 ס"מ. בדף האחרון 
מכתב בכתב יד רעייתו, הרבנית רבקה בת הגאון רבי מרדכי גימפל יפה 

מראז'נאי, אל אחותה, אשת רבי צבי הירש הנ"ל. 
מצורף דף בכתב יד רבי צבי הירש, בו העתיק מדברי גיסו בעל 'זכר יהוסף' 

אליו בעניין איסור מעילה בפחות משווה פרוטה. 

Handwritten Halachic Kuntress
by Rabbi Yosef Zecharya Stern. 
Shavel, 1898
 קונטרס בהלכה בכתב יד הגאון רבי יוסף זכריה שטרן,
אב"ד שאוול. תרמ"ח

מכתב מאת גדולי רבני ירושלים אל השר הצדיק, 
הברון שמעון וואלף רוטשילד, בעניין קופת 'קרן 

ישועה' שהקימו לטובת אנשי ירושלים.

חיים  יוסף  רבי  של  ידו  בכתב  נכתב  המכתב 
המהרי"ל  ידם  בכתב  חתומים  ועליו  זוננפלד, 
דיסקין, רבי שמואל סלנט ורבי יוסף חיים זוננפלד.

גאון הגאונים, רבן של ישראל, הגאון הקדוש 

והטהור רבי משה יהושע יהודה לייב דיסקין 
יוצאי  מהגאונים  אחד  היה  )תקע"ט-תרנ"ח( 
הדופן שעמדו לעם ישראל בגאונותו, צדקותו 
וקדושתו. גדולי ישראל יצאו מגדרם לשבחו עד 
שאמר הגר"ח סולובייצ'יק שבמקום שמסתיימים 
כל התארים הנוהגים, שם מתחיל שבחו )עדות 
קצ"ה(.  עמ'  אש'  'עמוד  בספר  הגר"ח  תלמיד 
קובנה,  החשובות  הערים  של  כרבן  כיהן  הוא 

לומז'ה, מינסק, שקלוב ובריסק, ובשנת תרל"ז 
עלה לירושלים והטביע את חותמו על הנהגת 

העיר ומנהגיה. 

המהרי"ל דיסקין הוסיף לפני חתימתו שרטוט 
קטן לבל יוסיפו דבר לפני חתימתו.

ירושלים תרנ"ז ]1897[. דף בגודל 23*29 ס"מ. 
מצב טוב. חשוב ביותר. 

This letter was penned by the illustrious sages of 
Jerusalem to Baron Shimon Wolf Rothschild entitled 
the “Saar HaTzaddik”, regarding the Keren Yeshuah 
Fund established to financially assist the residents of 
Jerusalem. The actual letter was written by Harav Yosef 
Chaim Sonnenfeld, with handwritten signatures of 
the Maharil Diskin, Rav Shmuel Salant,and Rav Yosef 
Chaim Sonnenfeld. 
Harav Moshe Yehoshua Yehuda Leib Diskin (1918-
1989) Renowned as Maharil Diskin, he was a formidable 
Torah scholar who served as a spiritual luminary to 
the generation. He guided the nation with his genius, 
righteousness, and piety. His contemporary sages praised 
him effusively to the extent that Harav Chaim Soloveitchik 
expressed that “Where all standard descriptions end, 
there begins his praise.” 
Maharil Diskin served as Rav in cities with prominent 
Jewish communities, such as Kovno, Lomza, Minsk, 
Shklov, and Brisk. In 1877, he journeyed to Yerushalayim 
and left an everlasting spiritual impact on the city of 
Jerusalem 
Jerusalem 1897. page size 23*29cm. good condition.

 מכתב נדיר של הגאון הקדוש
המהרי"ל דיסקין. 

ירושלים תרנ"ז

PAGES
12

השרף
Theמבריסק

Maharil
Diskin

179.
Rare Letter by the holy 

Maharil Diskin. 
Jerusalem, 1897

משה יהושע יהודה לייב בהגאון מו"ה בנימין זללה"ה דיסקין מבריסק
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This letter reveals how the Chofetz Chaim's sefarim 
were sold and distributed in America. The entire letter 
was handwritten by the Chofetz Chaim. 
The letter is unsigned.
The Chofetz Chaim advises having a competent speaker 
address the community about the value and importance 
of the sefarim, motivating them to purchase and benefit 
from them.
He also lists how many copies of each of the sefarim 
he was sending abroad, including: Mishnah Berurah, 
Chofetz Chaim, Nidchei Yisrael and Shem Olam, along 
with a price list in American cents. It is clear that the 
Chofetz Chaim was interested in reducing the price 
as much as possible.
He also mentioned that he published Nidchei Yisrael 
in Yiddish, “Since many advised me that in America 
and other such places people do not understand Lashon 
Kodesh, and therefore the sefer will be of little benefit. 
However if the sefer would be translated into a language 
that the people speak, then the sefer will be beneficial 
and well-received."
In this letter, the Chofetz Chaim promises exclusive 
marketing rights of the sefarim in the State of New York 
to the recipient of the letter. He further notes that the 
courier from Radin "has the right to travel to Boston, 
Chicago, other cities and the country”.
Radin, 1897. 2 leaves, 3 sides + a few lines on the 4th 
side. Page size: 21x13. Good condition. Bound in a 
leather case.

Everything is From Hashem
The Chofetz Chaim opens this letter with heartfelt 
words of encouragement to the recipient who, 

apparently, had little success selling his sefarim.
He writes: "It's unnecessary to feel bad about the small 
profit, since everything is from Hashem, and no one 
knows from where he will make money, and Hashem 

will fill [his need] from another place."

Distribution of the Chofetz 
Chaim's Books in America

מחיר ב-¢

Price ¢

שם הספר
Name of Sefer

 ספר 'חפץ חיים'
עם כל הארבעה ביחד )ח"ח, 
שמירת הלשון, או"ח ושו"ע(

מקח כל חלק משנה 
ברורה

Single volume

נדחי ישראל לשון 
הקודש

שם עולם

 The Chofetz Chaim's Sefarim

Price List

180.

Side ASide C

Side C

Side D

Fascinating lengthy Letter 
written entirely by the holy

Chofetz Chaim
Radin, 1897

מכתב נפלא בכתב יד קודשו של רבינו בעל 'חפץ חיים'. ראדין תרנ"ז

"ואשר מצטער על מיעוט הפדיון, למותר 
 הוא, כי הכל מיד ה'

ואין אדם יודע באיזה מקום משתכר, 
וימלא ה' ממקום אחר" " Bound in a magnificent leather case with each leaf in 

an aesthetic transparent frame.
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Side B
Side A



  

תשובות להערות על הספר 'מרחשת':
 מכתב מאת הגאון רבי חנוך העניך אייגש. 
וילנא תרצ"ד 

 מכתב המלצה מאת הגאון רבי נחום ברוך גינצבורג,
בעל 'מקור ברוך'. יאנובה, ת"ש 

Side A

183.

The Mekor Baruch (1882-1941) was one of leading Torah 
sages in pre-war Lithuania. He was a prime disciple of Harav 
Itzele Ponoviczer. His profound work, the Mekor Baruch stirred 
great excitement among the Rabbanim of Lithuania and their 
yeshivos. He gave his life al kiddush Hashem alongside his beloved 
community in the Yanova ghetto on the 8th of Av, 5701 (1941).
The front sideof the letter is an appeal by Harav Kalman Glissel, 
Av Beis Din of Tuchin (who was a prime disciple of Harav 
Aharon Kotler in Kletzk), and the other side is an endorsement 
letter signed by the Mekor Baruch.
Yanova, 1940. Double-sided letter. Page size: 21x29 cm. 

Handwritten and autographed letter by Harav Chanoch Henoch 
Eigis in response to comments upon his sefer Marcheshes.
Vilna, 1934. Double-sided, handwritten postcard complete 
with autograph. Hole-punched with no missing text. Letters 
from Harav Eigis, renowned as the Baal Hamarcheshes are 
particularly rare.

מכתב בכתב יד הגאון בעל ה'מרחשת' - תשובה להשגות על ספרו.
הגאון רבי חנוך העניך אייגש הי"ד, בעל ה'מרחשת' )תרכ"ד-תש"א(, היה 
מגדולי רבני ליטא. ספרו הוא מחשובי ספרי היסוד הלמדניים של עולם 
התורה. משנת תרנ"ט היה הגאון מגדולי הדיינים ומורי ההוראה בווילנא. 
הוא עמד לצד הגרח"ע במשך ארבעים שנה בכל ענייני הכלל. בשנתו 
האחרונה, לאחר פטירת הגרח"ע, מילא את תפקיד ראש הרבנים בווילנא 

ועמד לימין יהודי וילנא בעת צרתם.
בראשית מכתבו מתנצל בעל ה'מרחשת': "שמאורות עיני הלקויים לא יתנוני 

לבא בהערות לעלים ששלח, רק בנוגע לשתי הערותיו לספרי מרחשת".
וילנא תרצ"ד ]1934[. גלוית דואר, כתובה משני צדדים. הכול בכתב ידו 
ובחתימתו. נקב תיוק, ללא חיסרון בטקסט. מכתבים מבעל ה'מרחשת' 

נדירים.

Letter of
Blessing
by the 
Chafetz 
Chaim.
Radin, 1922

מכתב ברכות בחתימת 
יד קודשו של 
רבינו החפץ חיים. 
ראדין תרפ"ב

“Hashem shall shower upon you great 
blessing and success in all matters…
Yisrael Meir Hakohein of Radin.”
The Chafetz Chaim dedicated his heart and 
soul to promote the value of supporting Torah. 
He travelled often and frequented cities, 
towns, and villages in Europe to advocate 
and arouse the public to donate to yeshivos 
and support Torah scholars. He expressed 
that “Supporting Torah is the greatest of all 

"ישלם להם ד' כפעלם הטוב ויריק עליהם ברכה 
חתום  ברכה  מכתב   - עניניהם"  בכל  והצלחה 
בחותמו של כהן גדול, בכתב ידו הקדוש והטהור 
של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל 'חפץ 

חיים' ו'משנה ברורה'.

חברת  אנשי  תורה,  וחובבי  לב  נדיבי  אל  נשלח 
שבניו  סיטי  ]ג'רסי  ביערזיסטי  ישראל'  'תפארת 
ג'רסי[ על "נדבת לבם" לישיבת החפץ חיים בראדין.

ראדין תרפ"ב ]1922[. נייר מכתבים אישי. 12.5*21 
קודשו ובחותמו. מצב טוב.ס"מ. כתוב על ידי אחד מנאמני ביתו בחתימת יד 

mitzvos, and its reward is eternal and infinite.”
This letter of blessing was sent to members 
of the ‘Tiferet Yisrael Society’ of Jersey 
City, New Jersey in appreciation of their 
generous donation to the yeshivah in Radin.
Radin, 1922. Chafetz Chaim’s personal 
stationery. Page size: 21x12.5 cm. 
Autographed and stamped by Chafetz 
Chaim. Good condition.

181.Si
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Letter by Harav Nachum Baruch 
Ginzburg, author of Mekor 
Baruch. Yanova, 1940

בצד הקדמי מכתבו של רבי קלמן גליזל אב"ד טוצין ]תלמידו המובהק 
של רבי אהרן קוטלר בקלצק[ ובצדו השני מכתב המלצה בחתימת יד 

הגאון בעל 'מקור ברוך'.
יאנובה ת"ש ]1940[. דף כתוב משני צדיו. גודל: 29*21 ס"מ. מצב טוב. 
בצדו של המכתב נרשם בכתב יד שנמסר עבורו 25$ באמצעות הגרח"ע 

גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא.

Letter by the 
'Marcheshes'
Rabbi Chanoch Henoch Eigis. 
Vilna, 1934

182.
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הגאון  החרדית,  היהדות  מנהיג  מאת  מכתב 
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד וילנא, בו הוא 
מביע את דעתו שאסור להפעיל אלימות נגד 

הבריטים - חוקי הספר הלבן.
הרקע למכתב: בשנת תרצ"ט התפרסם 'הספר 
הלבן' – מסמך מדיניות שאושר על ידי ממשלת 
ישראל,  לארץ  העלייה  הגבלת  בדבר  אנגליה 
ועוד. הספר התקבל  מדינה אחת לשני עמים 
ביישוב היהודי בארץ ישראל במורת רוח רבה, 

כי ראו בו נסיגה והפרה של הצהרת בלפור. 
חברי ההגנה והאצ"ל החלו בפעולות תגמול נגד 
הבריטים, והיה חשש שגם בחורי הישיבות ובני 
היישוב החרדי יצטרפו לפעולות מחתרתיות אלו. 
על כן מזהיר הגרח"ע "שמעשי הבריונים, טרור 
וכיוצא בו, הוא נגד החוק ונגד דעת תורה ויוכלו 

להביא לסכנה גדולה במעשיהם".
המכתב נשלח אל תלמידו רבי ראובן כ"ץ, אב"ד 

פתח תקוה.
וילנא תרצ"ט ]1939[. נייר מכתבים אישי, 22*29 
יד הגרח"ע.  וחתימה בכתב  ס"מ. שורת סיום 
קרעים בשוליים ללא חיסרון בטקסט. ]'אגרות 

רבי חיים עוזר' ח"ג אגרת רכט.[

The old Yishuv

A compelling letter by the leader of Torah 
Jewry Harav Chaim Ozer Grodzinki, 
Av Beis Din of Vilna, condemning the 
violence by the Jewish underground in 
Palestine in response to the issuance of 
the notorious White Paper of 1939.
The White Paper of 1939 was a policy 
paper issued by Britain’s Chamberlain 
government in response to the 1936–1939 
Arab revolt in Palestine. The paper called for 
the establishment of a Jewish national home 
in an independent Palestinian state within 
10 years and limited Jewish immigration 
to 75,000 for five years after which further 
immigration would then be determined 
by the Arab majority. Jews were further 
restricted from buying Arab land in all but 
5% of the Mandate. The paper was received 
with great disappointment by the Jewish 
residents who viewed it as a violation and 
retraction of the Balfour Declaration.
The Haganah and Etzel movements 

retaliated by launching violent attacks 
against the British, and there were rumors 
and concerns that yeshivah bachurim and 
members of the charedi Yishuv would join 
the underground movements.
In response, Harav Chaim Ozer Grodzinki 
dispatched this sharp letter declaring that
“Acts of violence, terror, 
et al, are against the law, 
against the Torah, and they 
can cause great danger 
with their activities.”
This letter was sent to Harav Chaim 
Ozer’s talmid Harav Reuven Katz, Av 
Beis Din of Petach Tikvah.
Vilna, 1939. Personal stationery. Page 
size: 22x29 cm. Handwritten close and 
autograph at end of letter. Marginal tears 
with all text intact.
(Printed in Igros Rabbi Chaim Ozer Vol. 
3 Letter #229) 

פעולות אלימות נגד 'הספר הלבן' הן נגד דעת תורה. מכתב הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי, אב"ד ווילנא. תרצ"ט

Long handwritten letter by Harav 
Elchonon Wasserman regarding the 
controversy between the Agudas Yisrael 
and zealots from factions of Neturey 
Karta in Eretz Yisrael.
Harav Elchonon writes that he believes 
that many Rabbis aligned themselves with 
governmental institutions due to “the dire 
poverty that clouds their thinking, and causes 
them to overlook the Will of their Creator”.
Harav Elchonon also recommends that, 
"Before they take action, it would be 
correct for them to consult with the gaon 
and tzaddik, author of the Chazon Ish, 
and hear the Torah’s opinion from him."
Baranowitz, circa 1935. Official stationary 

מכתב ארוך בכתב יד הגאון רבי אלחנן וסרמן 
בעניין המחלוקות שהיו בתוככי היהדות החרדית 
בארץ ישראל בין אגודת ישראל וחוגי הקנאים ועוד.

במכתבו כותב רבי אלחנן שלפי דעתו הסיבה 
השלטון  למוסדות  מתחברים  רבים  שרבנים 
החופשיים היא "מחמת העניות המעברת את 

האדם על דעתו ועל דעת קונו".

והפתרון הוא "לו דאגו להטיב את מצבם הגשמי 
יותר  נוחה  דעתם  היתה  ודאי  אפילו במקצת 
לעמוד לימין ולא לשמאל ובאופן זה היה יכול 

להיות הרוב באיכות על צדנו".

נוסף לכך ממליץ רבי אלחנן כי "בטרם שיעשו 
מעשה ראוי להם להתישב עם הגאון הצדיק בעל 

חזון איש ולשמוע ממנו דעת תורה".
ברנוביץ' תרצ"ה ]1935 בערך[. נייר מכתבים של 
ישיבת 'אהל תורה'. 21*28 ס"מ. הכול בכתב ידו 
ובחתימתו. לא נדפס בקובץ 'אגרות ומאמרים' 

וייתכן שלא נדפס כלל. 

186.

Violent actions opposing the “White Paper” are contrary to Daas Torah
Important Letter by Rabbi Chaim Ozer Grodzinski. Vilna, 1939

דברים.185
 כדרבנות
 מאת הגאון הקדוש
 רבי אלחנן וסרמן הי"ד
 בעניין 'דעת תורה'
 של רבנים בארץ ישראל.
ברנוביץ', תרצ"ה בערך

עיקר הסיבה הגורמת לרבנים ובני תורה
 להשלים עם החופשיים היא העניות

המעברת את האדם על דעתו ועל דעת קונו".

Letter by Rabbi
Elchonon Wasserman 
expressing his 
stern opinion 
about the Rabbis 
of Eretz Yisrael. 
Baranowitz, circa 1935

of Yeshivas Ohel Torah. Page size: 28x21 
cm. Entirely written and autographed by 
author. Was not printed in Kovetz Iggros 
U'maamarim. Apparently unpublished. 
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מכתב בענייני קודשים החמורים והעמוקים - 
הקטרת אימורים, דם יבש בחטאות חיצוניות 
והקרבה בבמות. מכתב קדום מאוד בכתב ידו 
רבי אברהם  ישראל,  רבן של  של פאר הדור, 
ישעיהו קרליץ בעל חזון איש, מתקופת שהותו 

בעיר וילנא בשנת תרע"ג ]1913[. 
מכתב נדיר ומיוחד זה חתום בחתימת ידו המלאה 
והנדירה שבה חתם את שמו במלואו: אברהם 
ישעי', ולא בראשי תיבות אי"ש כפי שנהג לימים. 
ככלל, מכתבים מהחזון אי"ש מתקופת חייו זו 

בווילנא הם נדירים באופן מיוחד.
בתחילת המכתב התנצלות על איחור בתשובה 
בסגנונו המליצי של החזון אי"ש, וכך הוא כותב: 
"מכתביהם הגיעוני ובחפצי להאריך את הדיבור, 

)וילנא  וקידושין  גיטין  הלכות  על  איש  חזון 
רבינו  המחבר  של  האישי  העותק  תרצ"ב(. 
עם  איש',  'חזון  בעל  קרליץ  ישעיהו  אברהם 

הגהות והשלמות בעצם כתב ידו. 

הגהות  נב,א שלש  י,ב  בדפים:  בגליונות הספר 
ארוכות בעצם כתב ידו של החזון איש.

וילנא תרצ"ב ]1932[. דפוס ראשון. 182 עמ'. 33 
ס"מ. מעט שברי נייר בשוליים, חלקם.

בענין כבוד הספרים אמר החזון איש שספר שכבר 
למדו בו יש בו יותר קדושה )מעשה איש ח"ג עמ' צד( -

נקל אם כן לשער כמה קדושה יש ב'חזון איש' 
שבו הגה ולמד החזון איש בעצמו!!!

קוה קויתי לשעה יותר מוכשרת לזה, אך בראותי 
כי כבר ארכו הימים, אמרתי לא אריך ]לא ראוי[ 

להאריך את השתיקה עוד".
גלוית דואר. 9*14 ס"מ. תאריך המכתב על פי 
חותם הדואר. נדפס בקונטרס 'זכרון משה' )ניו 

יורק חש"ד( עמ' י"ד.

This rare postcard, handwritten and 
autographed by the Chazon Ish, Harav 
Avraham Yeshayahu Karelitz, discusses 
intricate halachic concepts in Seder 
Kodshim. The letter is postmarked 1913 
and was written during the period that 
he resided in Vilna.
The letter is autographed with his full 
name Avraham Yeshayahu which is 
exceedingly rare, as the majority of 
Chazon Ish’s autographs appear only 
with the acronym אי"ש. 
The body of the text begins with an 
apology for the delayed response, and 

Chazon Ish Even Ha’ezer with long 
handwritten annotations.
The Chazon Ish, Harav Avraham Yeshaya 
Karelitz’s, personal copy of Chazon Ish 
Maseches Gittin and Kiddushin (Vilna, 1932) 
with 3 long notations in his holy handwriting. 
The notations appear on Pages 10b, 52a.
Vilna, 1932. First edition. 182 sides. Page 
size: 33 cm. Slight damage at margins, 
partially restored. Good condition. 

is written in the Chazon Ish’s graceful 
poetic style.
Postcard.14x9cm. Dated based on the 
postmark. Not printed in the works of 
the Chazon Ish, although it appears in 
the Zichron Moshe pamphlet (New York, 
ND, p.14).

Attractive, half-leather binding with 
ornate leather case.
A young man once approached the 
Chazon Ish to request a brachah for a 
shidduch. The Chazon Ish inscribed the 
young man’s name and mother’s name 
and inserted the slip of paper into the 
sefer Chazon Ish on Kiddushin. (maaseh 
ish, vol. 6 pg.125)

מכתב חידושי תורה קדום בענייני קודשים בכתב יד ובחתימתו המלאה
של החזון איש. וילנא תרע"ג

Handwritten & Autographed Letter of Chidushei Torah by the 

Vilna, 1913

187.

Chazon Ish. 

פעם בא לפניו אחד וביקש ברכה 
לשידוך, רשם החזון איש את שמו 
ושם אמו של הבחור והכניסו לתוך 

ספר חזון איש קדושין 
)מעשה איש ח"ז עמ' קכ"ה( 

188.
'Chazon Ish' with Handwritten Annotations by the author himself

ספר 'חזון איש אבן העזר' - עם הגהות ארוכות בעצם כתב יד קדשו של המחבר. תרצ"ב



   191  Opening bid $1,800 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$5,000 הערכה

מכתב המלצה נדיר מאת הגאון רבי יוסף שלמה 
כהנמן אב"ד פוניבז'. תרפ"ד 

Letter from Rabbi 
Yosef Shlomo Kahaneman. 
 Ponovicz. 1924

190.

Rare letter of recommendation by the Ponoviczer Rav Harav 
Yosef Shlomo Kahaneman on behalf of a young man who had 
learned in his yeshivah, entered the working world but then 
returned to the bench of the beis medrash and now wished to 
travel and settle permanently in the Holy Land.
In his letter, the Ponoviczer Rav commends the young man who 
"Surmounted his challenge of leaving commerce and came to 
take shelter in the shadow of our beis medrash."
Ponovicz, 1924. Handwritten, autographed and stamped on 
official yeshivah stationery. Page size: 27x21 cm.

מכתב המלצה לבחור הלומד בישיבתו לאחר שפרש למסחר, חזר לתלמודו 
ורצה לעלות לארץ הקודש.

במכתבו משבח הרב מפוניבז' את הבחור - בעיקר על "שהראה בניסיונו 
לפרוש ממעשה ומסחר" ובא "להסתופף בצלו של בית מדרשנו".

מכתב נדיר זה הוא משנותיה הראשונות של הישיבה.
נייר  על  ובחותמו  בחתימתו  ידו,  בכתב  הכול   .]1924[ תרפ"ד  פוניבז' 

מסמכים של הישיבה. 21*27 ס"מ.

 מכתב תוכחה ואזהרה מהגרי"ז מבריסק
 אל רבני ארצות הברית נגד הקמת ועד

לאיסוף תרומות בארצות הברית. אטוואצק תרצ"ט

189.
Historic Autographed Letter 

by the Brisker Rav to 
American Rabbis objecting fiercly 

the Founding of the Federation. 
Otwock, 1939

מכתב וקונטרס 
חידושי תורה בכתב יד 

 הסטייפלר זצ"ל.
בני ברק תש"ט

מכתב חידושי תורה ארוך אל חתנו, הגאון רבי 
שאול ברזם. 

כל עמוד  ]1949[. 8 עמודים.  בני ברק תש"ט 
בגודל 13*20 ס"מ. בשני דפים נמחקה השורה 
שבקיפולי הדף באמצע. נדפס ברשימות 'קהלות 

יעקב', קונטרס 'זכרון שאול' סימן ב. 

A long letter replete with Torah novellae 
written by the Steipler, Harav Yaakov 
Yisrael Kanievsky, to his son-in-law 
Harav Shaul Barzam. 
Bnei Brak, 1949. 8 sides. Page size: 
20x13 cm. Text on middle fold erased 
from 2 pages. Printed in Kehillos Yaakov.

191.

The Steipler
Bnei Brak, 1949

Kuntress Chidushei Torah by

8
PAGES

 190  Opening $800  |  Estimate $1,500-$2,000

“This is gravely endangering the continuity of Yeshivos in our 
country.”
Letter by the Brisker Rav - Harav Yitzchak Zev Soloveitchik to 
the Vaad Harabbanim in New York protesting the founding of 
the Federation which proposed to concentrate all funds raised 
in America on behalf of yeshivos in Lithuania and Poland and 
to distribute it according to their preferences.
The Brisker Rav’s deep-seated concern for the spiritual core of Klal 
Yisrael—learning Torah with purity, free of the external influences 
that sully them—is manifested through this remarkable letter.
The letter was handwritten by a scribe and signed by the Brisker 
Rav, “Yitzchak Zev son of Hagaon Hachassid Rashkebehag 
Maran Chaim Halevi ztvk”l Soloveitchik.”
Letters written by the Brisker Rav during his tenure in Brisk 
are very rare.
Otwock, 1939. Official stationery of the Brisk Rabbinate. 
Double-sided and handwritten on both sides. Page size: 
28x21cm. Good condition.
Printed in Igros Maran 
Rav Yitzchak Zev Halevi, 
p. 204-206.

 189  Opening $3,000  |  Estimate $5,000-$7,000
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איגרת המלצה לשד"ר הישיבה, רבי מרדכי גאלדין ראש ישיבת נובהרדוק 
בביאליסטוק, הפועל למען ביסוסה של הישיבה.

באיגרת מתנה רבי אברהם את מצבם הקשה של הבחורים המוסרים 
נפשם ללמוד תורה, שנותרו ללא סיוע מהוריהם בעקבות המצב הקשה 

ששרר בעולם בין שתי מלחמות העולם.
ביאליסטוק תרצ"ה ]1935[. נייר מכתבים רשמי של הישיבה. 21*28 ס"מ. 

הכול בכתב ידו ובחתימתו. מצב טוב.

Letter by Rabbi Avraham Yoffin, 
Rosh Yeshivah of Novardok. 
Białystok, 1935.
 מכתב בכתב יד הגאון רבי אברהם יפה'ן,

ראש ישיבת נובהרדוק. ביאליסטוק, תרצ"ה 

193.

Recommendation letter on behalf of Rabbi Mordechau Goldin, 
the Rosh Yeshivah of Novardok in Białystok. Rabbi Goldin used 
this letter on his fundraising journey to support the yeshivah.
In the letter, the Novardok Rosh Yeshivah Harav Avraham 
Yoffin vividly portrays the harsh conditions endured by 
the bachurim in the yeshivah who had dedicated their lives 
to learning Torah. Many lacked any financial assistance or 
support from their parents due to the severe economic crisis 
that plagued Europe between the two world wars.
Harav Avraham Yoffin (1886-1970) was the son-in-law and 
successor of the legendary Alter of Novardok Harav Yosef 
Yozel Horowitz — founder of the Novardok Yeshivah and its 
methods of learning and serving Hashem. 
Bialystok, 1935. Yeshivah stationery. Page size: 28x21cm. 
Handwritten and autographed. Good condition.

This letter was dispatched from Vilna at 
the end of 1939 to American patrons 
of Yeshivas Eitz Chayim. In his letter, 
Harav Aharon Kotler informs them 
with relief  that the yeshivah had 
relocated to Vilna “Following events 
and upheavals that we endured, and 
praises to Hashem that 
we emerged alive.”
With the invasion of the Russian Bolshevik 
army into the city of Kletsk in November 
1939, Harav Aharon Kotler decided to 
flee with the yeshivah to Vilna. Under the 
cover of darkness, all the talmidim of the 
yeshivah made their way clandestinely 

ת"ש  שנת  בתחילת  מווילנא  נשלח  המכתב 
במכתב  הברית.  בארצות  הישיבה  ידידי  אל 
מעדכן רבי אהרן שהישיבה עברה לווילנא "אחרי 
המאורעות והתמורות שעברו עלינו ותהלות לאל 

יצאנו בחיים". 
עם כניסת הצבא הרוסי הבולשביקי בראשית 
ת"ש לקלצק, החליט רבי אהרן לנוס ולהימלט 
מפניהם לעיר וילנא רבתי. בחשכת לילה ובדרך 
לא ליגאלית זרועת סכנות, יצאו בני הישיבה 

ובניסי נסים הצליחו להגיע לווילנא.
בחשוון,  ]כ"א  ת"ש  שרה  חיי  עש"ק  וילנא 
3/11/1939[. הכול בכתיבת ידו, בחתימתו, חותמו 
וחותמת הישיבה. הבלאנק הוא מתקופת נדודי 
הישיבה בקלצק, וכך נרשם עליו: "ישיבת עץ 

חיים דסלוצק שנעתקה לקלעצק".
21*27 ס"מ, מצב טוב.

194.
Stirring Letter 
by Rabbi Aharon 
Kotler during the 
Yeshivah’s Escape 
to Lithuania. 
Vilna, 1939

 מכתב מאת הגאון רבי אהרן קוטלר מראשית שנת ת"ש
- בעיצומם של ימי מנוסת בני הישיבות לליטא

מכתב הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך 
- אודות הגיורים ללא קבלת עול מצוות. תש"ל

Letter by Rabbi Elazar Menachem 
Man Shach Regarding converts not 

commited to practicing mitzvos

את מכתבו הנרגש כתב הרב שך ללא פחד ומורא בעקבות פסק דין 
הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, בו כתב שמותר ומצווה לקבל 
גרים וגרות אף על פי שידוע לנו שלא יקיימו כל המצוות משום שסופם 
שיבואו לידי קיומן, ומצווים אנו לפתוח להם פתח כזה ואם לא יקיימו 
את המצוות הם ישאו את עוונם ואנו נקיים )ראה: 'פסקי עוזיאל' עמ' 

שפ"ב-שפ"ו(.
בני ברק תש"ל ]1970[. נייר מסמכים אישי של הרב שך. הכול בכתב ידו. 

גודל: 17*24 ס"מ. סימן קיפול.

192.

"מכאב לב הנני כותב דברים אלו בשעה שתורתנו הקדושה נעשית 
פלסתר לעיני כל העולם והננו נעשים ללעג ולקלס בעשיית ענין 
הגירות לצחוק ולקרוא שם ישראל על אלו שאינם מקבלים כלל 
ועיקר, לא עול מצוות ולא עול מלכות שמים. באמת אוי לאזנים 
שכך שומעות ואוי לנו שכך עלתה בימינו. ובשעה זו חובתנו להודיע 
לשוחרי תורה כי לא זו הדרך ולא אלו המורים ועוד לא אלמן ישראל 

העוסקים בתורה לשמה ומורים הלכה לשם שמים".
הכותב בצער,
אלעזר מנחם מן שך

out of Kletsk and began the harrowing, 
dangerous, and illegal trek to the greater 
Vilna area.
Immediately upon arriving in Vilna, Harav 
Aharon Kotler officially reinstated the 
yeshivah’s learning schedule, albeit the 
talmidim suffered gravely, enduring harsh 
physical conditions and hunger, as he 
portrays vividly in this letter.
Vilna. November 3, 1939. The stationery 
is distinctly from the period of the 
yeshivah’s exile, as it is labeled “Yeshivas 
Eitz Chayim of Slutsk that relocated 
to Kletsk.” Page size: 27x21 cm. Good 
condition.

Jewish street in Kletsk 

 193  Opening $800  |  Estimate $1,000-$1,500  192  Opening $1,000  |  Estimate $2,000-$3,000
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שמונה מחברות חידושי תורה בסוגיות הש"ס כולל סדר 
קדשים בכתב יד הגאון הצדיק רבי אהרן כהן, ראש ישיבת 
חברון. החידושים נכתבו בסלבודקא, בחברון ובירושלים 

בשנים תרפ"ה-תש"ט.
חלקם נכתבו סמוך למאורעות חברון בשנת תרפ"ט.

באחת המחברות נכתב: "הדרן על סיום הש"ס שדרשתי 
בז' חנוכה תר"צ" )רבי אהרן היה אז בתוך השנה הראשונה 

לנישואיו(.
הגאון רבי אהרן כהן )תרס"ד-תשכ"א( היה ראש ישיבת 
חברון משנת תרצ"ד, חתן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין 
אב"ד ור"מ סלבודקא, מדמויות ההוד של ראשי ישיבת 

חברון. מלבד גדלותו וגאונותו בתורה היה צדיק נשגב, וגיסו הגר"י 
סרנא היה רגיל לכנותו "איש קדוש".

הגאון רבי אהרן קוטלר אמר שהיה שווה לבוא לארץ ישראל רק כדי 
לראות את תפילותיו של רבי אהרן. 

8 מחברות הכוללות יחד 1000 עמודים בערך. דפים ראשונים ואחרונים 
בחלק מהמחברות בלויים. 

 קונטרס "בענין נטיעה לפני שנה שביעית"
בכתב יד הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך

“Planting before the 
Year of Shvi’is?”
Teshuva by Rabbi 
Shlomo Zalman Auerbach

196.

 מחברות חידושי תורה מאת
 הגאון הצדיק  רבי אהרן כהן,

ראש ישיבת חברון

Notebooks of Torah Novellae 
by Rosh Yeshivah of Chevron 

Rabbi Aharon Cohen

195.

Halachic pamphlet relevant to this year before Shemittah 

9
PAGES

Selected
Books 

&
Manuscripts

Long, handwritten pamphlet, written by the holy hands 
of the Torah sage Harav Shlomo Zalman Auerbach zt”l 
regarding whether it is permissible to plant seeds at the 
end of the sixth year of the Shemittah cycle if they will only 
be absorbed in the earth during the seventh year. In this  work 
Harav Shlomo Zalman quotes the Chazon Ish’s opinion on the 
matter and discusses it. 
Harav Shlomo Zalman Auerbach (1910-1995) was one of the 
leading Poskim in the recent generation who dealt extensively with 
the mitzvos hateluyos ba’Aretz and was one of the ruling authorities 
regarding questions pertaining to Shemittah. His sefer Maadanei 
Eretz on Shemittah was one of his very first publications.
9 leaves (one-sided). Page size: 20x15 cm. Good condition. 
Printed in Minchas Shlomo Vol. 1 Ch. 48.

 195  Opening $2,000  |  Estimate $3,000-$5,000



  

Beis Elokim LaMabit by Rabbi Moshe ben Yosef 
M’Trani 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 became 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 regarding proper 
conduct during an epidemic. See page 18: A).
Venice, 1576. First edition. 120 [6] pages. Perek 
Shira: 10 pages. Page size: 29 cm. Includes 
handwritten glosses by Spanish Rabbis. Minor 

ביאורים יסודיים בעיקרי התורה והדת, מחולקים לשלושה 
שערים: שער התפילה, שער התשובה ושער היסודות, ובסופו 
ביאור על פרק שירה מאת רבינו משה מטראני – המבי"ט.
בענייני  רבים  יסודות  התבארו  אלוקים'  'בית  בספר 
יסוד  ועיקרי הדת, המשמשים אבן  תשובה, תפילה 
)אגב,  הדורות  גדולי  בספרי  והובאו  אלו  בעניינים 
בראשית מגפת הקורונה צוטט הספר רבות בעניין אופן 
התנהלות האדם בזמן מגפה, ראה דף יח, א בהוצאה זו(.

ויניציאה של"ו ]1576[. דפוס ראשון. קכ, ]6[ דף. פרק 
יד רבני-ספרדי.  י דף. 29 ס"מ. הגהות בכתב  שירה: 
בדפים האחרונים מעט נקבי עש מתוקנים בשוליים. 

כריכת עור עתיקה משוקמת.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 499.

197.
 3 books

Seah Soles • Marpe LaNefesh • Orach Chaim
Venice 1579

3 ספרים: סאה סלת, מרפא לנפש, אורח חיים.
ויניציאה, של"ט 

 ספר יסוד: בית אלהים למבי"ט.
דפוס ראשון. ויניציאה, של"ו 

Hebrew Classic. Beis Elokim by the Mabi”t. 
First Edition. Venice,1576

Includes
Perek Shira

198.

 פרק שירה
דפוס ראשון

בספר זה נדפס לראשונה פרק שירה – 
שנודע בסגולת אמירתו. כמו כן, פירושו 
הראשון  הפירוש  הוא  המבי"ט  של 

שנדפס על פרק שירה.

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 attributed to 

Dovid Hamelech, 
 Reciting Perek Shira is known 
as a Segula and has been strongly 
encouraged to recite Perek Shira. 

The Mabit’s commentary 
is the first commentary on 

Perek Shira to be published.

moth damage restored on margins . Restored 
antique leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod # 499

3 Books on morals and ethics to 
awaken and direct man to develop 
good character, emuna, and bitachon.
By Rabbi Refael of Nurtzi 
1st edition of the sefer "Orach 
Chaim"
The books by Rabbi Refael of 
Nurtzi (1520-1591), one of the great 
scholars of Mantua, Italy were very 
well received and widely circulated.
Venice 1579. 40:31 leaves, 29 cm, 
separate title page for each book. 
Small tear on the margin of the first 
title page, good condition, fancy 
leather binding.
[Collection of Rabbi Avraham 
Halperin z"l]

שלושה ספרי מוסר המעוררים את 
האדם למוסר, מידות טובות ואמונה, 

מאת רבי רפאל מנורצי.
'אורח  ראשונה של ספר  מהדורה 

חיים'.
ספרי רבי רפאל מנורצי )ר"פ-שנ"א(, 
מחכמי מנטובה ופירארה, התקבלו 

מאוד וזכו לתפוצה רבה.
ויניציאה של"ט ]1579[. מ: ל"א דף. 
29 ס"מ. לכל ספר שער בפני עצמו. 
הראשון.  השער  בשולי  קטן  קרע 

מצב טוב, כריכת עור מהודרת.
]אוסף הרה"ח אברהם הלפרין ז"ל.[

 198  Opening bid $2,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $3,000-$4,000 הערכה  197  Opening bid $1,200 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $1,500-$2,500 הערכה



   200  Opening bid $7,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $8,000-$12,000 הערכה  199  Opening bid $3,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $4,000-$6,000 הערכה

מאמרים על תהפוכות הזמן מטוב לרע, ביאורי 
מדרשים וכתבי מליצה מאת רבי יצחק עובדיה. 
יצא לאור על ידי המגיה הנודע מוויניציאה, רבי 

שמואל בן דייסוס.
המחבר היה תלמידו של רבי שם טוב מלמד, 
בעל 'כתר שם טוב' )ראה דף ק"ו ב(. במכתבים 
שבחציו השני של הספר איגרות המלצה בעניין 
פדיון שבויים של יהודי יוון שנשבו בידי התורכים, 
ולישיבת 'עין זיתים' בראשותו של רבי משה בן 

מכיר, בעל 'סדר היום' )דף ק"א א(.
בשער הספר חותמו של הרה"ק רבי נחום דובער 
וחותם  מרוז'ין,  ישראל  רבי  של  נכדו  פרידמן 
'מנחת שי' שהיה נוהג לחתום על ספרים שקיבל 

לספרייתו הגדולה במתנה מהחסידים.
ויניציאה שנ"ח ]1598[. דפוס ראשון. קכ"א דף. 
13 ס"מ. השער קצוץ מעט בצד שמאל וכן חיסרון 
קטן בפינה השמאלית למטה עם השלמת נייר. 
חתימות בעלים וצנזורים, כריכת עור חדשה. נדיר.

♦מקור: אוסף ספריית שוקן.

A composition denouncing human vanity, 
as opposed to investing in meaningful 
pursuit, along with commentary on 
Midrashim and parables with letters 
written by Rabbi Yitzchak Ovadya. 
Published by the renowned Venetian 
Jewish editor Rabbi Shmuel ben Deisus.
The author was a disciple of Rabbi Shem 
Tov Melamed, author of Kesser Shem Tov 
(see p. 106b). Among the letters printed 
is a letter endorsing the redemption of 
Greek Jewish prisoners from Turkish 
captivity, as well as an endorsement letter 
for Yeshivas Ein Zeitim which was under 
the auspices of Rabbi Moshe ben Machir, 
author of Seder Hayom (p. 101a).
The title page bears the stamp of 
the Admor Harav Nachum Dov Ber 
Friedman, grandson of the holy Harav 
Yisrael of Ruzhin, with a stamp bearing 
the words “Minchas Shai” which he used 
to stamp the books he received as gifts 
from his chassidim.
Venice, 1598. First edition. 111 leaves. Page 
size: 13 cm. Title page slightly cut on left 
side, with small restored hole on bottom 
left corner. Owners’ signatures and censor 
marks. New leather binding. Rare.
♦ Provenance: Shoken Collection

199.

ספר 'איגרת דופי הזמן'.
ויניציאה, שנ"ח

'Igerres Dofi 
Hazman'. 
Venice, 1598

This book is extremely rare and 
valuable. The great bibliographer 
Moses Steinschneider described 
this book 150 years ago as: "Single 
and rare edition." 
The rabbi and poet Rabbi Shem Tov 
Arduital was born in north Castille 
at the end of the 13th century. He 
was a frequent visitor to the Royal 
Court and composed stirring poems 
and parables of Jewish ethics and 
philosophy. The majority of his 
writings appear in Castilian. 
No copy extant in the Jerusalem 
National Library. 
Salonika circa 1593-1595. First and 
only edition. Page size: 10x18cm. 
Decorative title page. cropped edges 
and white adhesive reinforcements 
on the first three pages.
Bibliography: Steinschneider, List 
of Hebrew Books in Bodleian No. 
2, 7119 p. 2520.

ספר יקר המציאות 'מעשה צופר'. שאלוניקי, שנ"ג בערך

Publisher’s 
Signed book

The first known Jewish book in 
the world to feature a publisher’s 
signature in print is this present 
edition, Dofi Hazman. The name 
of famous Venetian publisher Rabbi 
Shmuel ben Deisus signature, 

appears on page 4.

שמואל בן דייסוס

סיפור משעשע על איש עני בשם צופר 
אשר לצורך פרנסתו מתעתע באנשים. 
בסוף הסיפור משל מוסרי המיוחס לרבי 

שם טוב ארדויטאל מקשטיליה.
ספר נדיר ויקר המציאות. אינו בספרייה 
הלאומית בירושלים. מהלמן כותב: "טופס 
הבודליאנה"  בגנזי  נמצא  הידוע  אחד 
הגדול  הביבליוגרף  וכן  באוקספורד, 
שטיינשניידר כותב בקטלוג הבודליאנה: 

"מהדורה יחידה ונדירה".
החכם המשורר רבי שם טוב ארדויטאל 
]ארדיטי[ נולד בצפון קשטיליה בשלהי 
המאה ה-13. היה מקורב למלכות, חיבר 
חוברו  רוב כתביו  ומשלי מוסר,  שירים 
בלשון קשטיליאנית, יש המפקפקים על 
יחוס מעשה צופר אליו ראה: 'מעשה הרב' 

)תל אביב תש"מ( עמ' 16.
שאלוניקי שנ"ג-שנ"ה ]1595-1593 בערך[. 
ס"מ.   18 דף.   10 ויחיד.  ראשון  דפוס 
השער  שולי  מעוטרת.  שער  מסגרת 
קצוצים. חיזוקי נייר דבק לבן בשלושה 

דפים ראשונים. 
רשימת  שטיינשניידר,  ביבליוגרפיה: 
הספרים העבריים בבודליאנה מס' 7119,2 
עמ' 2520. דיינארד, 'עתיקות יהודה' מס' 
הדפוס  בתולדות  'פרקים  מהלמן,   .29
העברי בשאלוניקי', ספונות י"ג עמ' רסא

'Maaseh Tzofer'. 
An amusing tale of a poor man named Tzofer 
who deceives people in order to earn a living. 

A parable attributed to Rabbi Shem Tov Arduital of Castile.
Salonika, circa 1593

200.www.genazym.c

om

להמשך 
הסיפור
המרתק

כנסו לאתר
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was printed on the pages with blank 
spaces designated for illustrations, and 
in the second stage, the illustrations were 
stamped onto the pages of the book.
Rabbi Moshe Chefetz (1664-1712) was 
a genius in Torah and well-versed in 
many wisdoms of the world. He authored 
Meleches Machsheves on the Torah.
Venice, 1696. First edition. [4], 52,  folded 
chart. Page size: 21 cm. Good condition. 

Map spine reinforced. Several holes on map, 
but no significant loss to content. Bound in 
antique parchment binding. Rare to find 
this work complete with the map fully intact 
and in good condition.

201.
Derech 
Yesharah. 
Mantua, 1626
Rare 
pamphlet 
depicting the 
life of Jewish 
society in 
17th century, 
Italy

 דרך ישרה: מנטובה שפ"ו, 'סדר הערכה' קדום.
קונטרס היסטורי נדיר מאוד לתולדות יהודי איטליה. 

202.
'Chanukas Habayis'.  
Venice, 1696
Complete, beautiful copy 
with large folded map.

This pamphlet encompasses a lengthy verdict 
by Rabbi Luliano Shalom Cassis regarding 
the system of taxation in Mantua, Italy.
Throughout many long and divisive years 
in Mantua, there was a heated debate 
regarding the division of government taxes 
between the Italian bankers, who were all 
distinguished men of affluence, and the 
merchants and artisans who occupied a 
lower socioeconomic standing.
In this long, intricate arbitration verdict, 
Rabbi Luliano Shalom Cassis mediates 
between the parties and proposes new 
tax amendments, called Seder Ha’Erka, 
which would settle a long-awaited end to 
the decades-old conflict.

The verso of the title page features the 
power-of-attorney certificate signed by 
both parties to Rabbi Cassis to act as 
arbitrator of the debate.
Rabbi Luliano Shalom Cassis (d. 1630) was 
a prominent rabbi and doctor in Mantua 
who was highly-regarded among the Italian 
nobility. He was killed during the expulsion 
of Jews from Mantua in 1630.
Mantua, 1626. 8 leaves. Page size: 21 cm. 
Margins professionally restored.
♦ Provenance: Lunzer-Valmadonna 
Collection

פסק ארוך בעניין אופן גביית המיסים במנטובה, 
מאת רבי לוליאנו שלום קזיס.

ניטש מאבק ארוך במחוז  במשך שנים רבות 
אמידים  אנשים  שהיו  הבנקאים  בין  מנטובה 
לבין הסוחרים ובעלי המלאכה שהיו מהמעמד 

הבינוני, בעניין חלוקת נטל עול המיסים.
בפסק בוררות ארוך ומורכב זה מפשר הרב קזיס 
בין הצדדים ומציע תקנות מס חדשות – 'סדר 

הערכה' שישים קץ לכל המחלוקות.
ייפוי כוח שניתנה משני  מעבר לשער תעודת 

הצדדים להרב קזיס לשמש כבורר.
רבי לוליאנו שלום קזיס היה רב ורופא במנטובה 
ודמות מפתח בכל דוכסות מנטובה. נהרג בעת 

גירוש היהודים ממנטובה בשנת ש"צ ]1630[.
'תולדות  בהרחבה בספר  זו  פרשייה  על  ראה 

היהודים בדוכסות מנטובה' עמ' 368 ואילך.

מנטובה שפ"ו ]1626[. ח דף. 21 ס"מ. תיקוני נייר 
בשוליים ברסטורציה אומנותית.

♦ מקור: אוסף לונצר-ואלמדונה.

חנוכת הבית. ויניציאה, תנ"ו
 עותק שלם ויפה
עם תחריטים ומפת המקדש

Description and illustrations of the Beis 
Hamikdash and its sacred vessels by Rabbi 
Moshe Chefetz of Venice.
The sefer contains numerous illustrations 
of the structure and design of the Beis 
Hamikdash and its vessels, along with a 
large folded map.  
All intact and in good condition.
The printing of this book took place in 
two stages: In the first stage, the text 

ביאור צורת ותבנית בית המקדש וכליו מאת 
רבי משה חפץ מוויניציאה.

כולל איורים רבים של מבנה הבית וכליו ומפה 
גדולה מקופלת של מבנה צורת בית המקדש. דף 

נוסף של הסברים למפה. הכול בשלמות.
הדפסת הספר הייתה בשני שלבים - תחילה 
חלקים  מקומות  ונותרו  הספר  גוף  הודפס 
לתמונות, ולאחר מכן נוספו האיורים בהטבעה.

המחבר רבי משה חפץ )תכ"ד-תע"ב( היה בעל 
הספר הנודע 'מלאכת מחשבת' על התורה. היה 
חכם גדול בתורה ובשאר חוכמות. נפטר בגיל 

מ"ח בלבד.
ויניציאה תנ"ו ]1696[. דפוס ראשון. ]4[, נב, לוח 
מקופל. 21 ס"מ. מצב טוב, חיזוקי נייר בגב המפה, 
מעט חורים במפה ללא חיסרון משמעותי. כרוך 
בכריכת קלף עתיקה. בשלמות ובמצב כזה נדיר.
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17th century Italian manuscript of the Weekday Maamados, 
Tefillas Haderech and special Tefilah for Erev Rosh Hashanah 
&  Erev Yom Kippur  writing  by Rabbi Yosef Chaim Catzigin 
of Casaly.
Features numerous splendid miniature floral illustrations.
The final page features verses from Tehillim that form an acrostic 
of the name “Yosef Chaim son of Mar Yitzchak Cohen” one 
of the prominent Rabbanim in 17th century Italy. Rabbi Yosef 
Chaim passed away in 1687 and was eulogized by the Rabach 
in Gvul Binyamin Vol. 2 Essay 42. 
90 leaves. Page size: 13x9 cm. Old leather binding. Minor holes 
from ink corrosion on few scattered letters. Good condition. 
סדר מעמדות לכל ימי השבוע עם תפילת הדרך ובקשה לערב ראש השנה 
ולערב יום כיפור. כתב יד איטלקי רהוט מהמאה השבע־עשרה מאת רבי יוסף 
חיים קציגין, מרבני קסאלי. עם איורים מיניאטוריים רבים של עלים ופרחים. 
בעמוד האחרון פסוקי תהילים עם האקרוסטיכון של שם הכותב: יוסף חיים 
בכ' מר יצחק כהן - הוא רבי יוסף חיים קציגין, מרבני קסאלי. רבי יוסף 
חיים נפטר בשנת אמ"ת )1687( ונספד על ידי הרב"ך בספר 'גבול בנימין' 
חלק ב' דרוש מ"ב )ראה: 'תולדות גדולי איטליה' עמ' 157 אות מ"א(. בעמוד 

שלפני האחרון הוא מקונן על פטירת אשתו בשנת תי"ט.
90 דף. 9*13 ס"מ. כריכת עור עתיקה. מעט חורים מחמת חלודת הדיו 

באותיות הגדולות הבולטות, מצב טוב.

204.

 כתב יד - 'סדר מעמדות'.

כתב יד רבי יוסף חיים קציגין.
קסאלי, איטליה, המאה ה־17

Manuscript: 'Sefer Maamados' 
17th Century Italy

Order of Prayers for the entire year according to the Italian rite, 
along with an abridged Order of Weekday Prayers for children.
Edited and enhanced with a list of laws and customs by Rabbi 
Mordechai Halevi Mortara, Av Beis Din of Mantua. Each side 
of this miniature features a decorative border.
Mantua, 1866. [4], 658 [2] sides. Page size: 10.4.cm. Good 
condition.

קיצור סדר  איטאליאני, עם  כפי מנהג ק"ק  לכל השנה  סדר תפילות 
תפילות לנערים לימי החול. מוגה ומדויק עם דינים ומנהגים מאת רבי 

מרדכי הלוי מורטארה, אב"ד מנטובה.
מנטובה תרכ"ו ]1866[. ]4[, 658 ]2[ עמודים. 10.4 ס"מ. כל עמוד מוקף 

מסגרת. מצב טוב. לא מצוי.

203.

Actual 
size!

Order of Hakafos for Hoshanah Rabba 
with Songs for Simchas Torah — a unique 
manuscript with decorative letters and 
impressive borders by sisters Rianna 
Miriam and Aluvra de Segri, daughters 
of the celebrated Segri family which was 
renowned as one of the most prestigious 
Jewish families in 19th century Italy.
The title page with the inscription: “My 
book of prayer for Hoshanah Rabba—I, 
Rianna Miriam and Aluvra de Segri 
from the city of Saluzzi” (Italy).
The manuscript begins and ends with 
the Hebrew prayers of Avinu Malkeinu, 
Order of Hakafos and the piyut Achos 
Ketanah translated to Italian
Italy, 1830. 76 sides. Page size: 24x19cm. 
Minor stains and signs of use. New 
binding.

כתב יד מעוטר: 'ספר תפילה להושענא 
רבא'. איטליה תק"צ. נכתב על ידי 

האחיות הצדקניות לבית סגרי
פזמונים  עם  רבא  להושענא  ההקפות  'סדר 
לשמחת תורה' – כתב יד עם עיטורים ומסגרות 
מרשימות. נכתב באיטליה על ידי ריאנה מרים 

ואלוברא די סגרי.
בשער נרשם: "ספר תפלה הושענא רבה שלי 
אני ריאנה מרים ואלוברא די סגרי בעיר סאלוזי 
]סאלוצי[ הי"א ]ה' יכוננה אמן[". סאלוזו היא 
פיימונטי  בחבל  סאלוצו  העתיקה  העיירה 
שבאיטליה )כ-60 ק"מ מטורינו(. בתחילת כתב 
היד ובסופו - תפילות באיטלקית: "אבינו מלכנו", 

סדר הקפות והפיוט "אחות קטנה".
חתימת בעלים בשולי השער: משה מרדכי סגרי. 
משפחת סגרי היא מהמשפחות החשובות בקרב 

יהודי איטליה.
איטליה תק"צ ]1830[. 76 עמודים. 19*24 ס"מ. 

מעט כתמים וסימני שימוש. כריכה חדשה.

205.

Miniature Order of Prayer 
according to the Italian Rite. 

Mantua, 1866.

10
.4

 cm

Manuscript: Sefer 'Tefillah L’Hoshanah Rabba'
Written & illustrated by the righteous Segri sisters

Saluzzi, Italy, 1830

 204  Opening $2,500  |  Estimate $3,000-$5,000  203  Opening $500  |  Estimate $800-$1,200

סדר תפילות מיניאטורי כפי מנהג ק"ק איטאליאני. 
מנטובה תרכ"ו

WOMAN 
SCRIBE
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Complete 6-volume set of siddur and 
machzorim for daily and year round use, 
according to the Minhag of Sefardic 
community with English translation 
on facing pages. Arranged, edited, and 
translated by Rabbi Isaac Lisser, shaliach 
tzibbur of Congregation Mikveh Israel of 
Philadelphia.
Rabbi Isaac Lisser (1806-1868) emigrated 
from his native Germany in 1825 and 
settled in Philadelphia, PA. He served for 
many years as chazzan and later as Rav of 
Congregation Mikveh Israel, where he 
battled valiantly to preserve authentic 
Jewish tradition, fiercely opposed any 
attempts to introduce change into religious 
practice, and adopted a stringent stance 
in his halachic verdicts. He was the first 

Notebook containing the membership 
rules and names of the members of the 
Mikrah and Gemara Society established 
in Chicago in the year 1915. 
This ledger, written in beautiful 
penmanship, features a colorful title page 
and is adorned with decorative birds 
and flowers. The introductions and 
membership rules are inscribed 
in beautiful calligraphy. A 
riveting introduction 
recounts that even after 
a wearying workday, a 
Jew still feels the need to 

to translate the Torah into English for 
American Jews without making use of 
prior translations rendered by gentiles for 
the New Testament. He also founded the 
first Hebrew seminary in America in 1847.
This complete set includes all prayers 
recited throughout the year. Fascinatingly, 
Lisser both translated and printed the 
entire set in a single year, and in order to 
accelerate the project, actually taught the 
gentile printers Hebrew so they would be 
able to assist him in the labor.
Lisser’s siddur and set of machzorim were 
eagerly received by Jews in America and 
subsequently used as the basis for future 
printing of translated sacred works. This 
siddur includes a prayer for the peace and 
safety for the American republic.

give something to his soul and unwind from 
a day’s toil by learning Torah. It concludes 
that to achieve this objective, it is advisable to 
learn Torah in a group, and that this was the 
express purpose of establishing the Mikrah 
and Gemara Society.

The Mikrah and Gemara Society 
studied Tanach, Ein Yaakov, Pirkei 
Avos, halachah and a daf of Gemara 
every day, or as inscribed, “Every 
day, a blatt Gemara.” This was 
written prior to Harav Meir Shapiro 
of Lublin establishing the Daf Yomi.
The first ten members to join the 

Mikrah and Gemara Society paid for this 

207.

206.
כתב יד גדול, מאויר ומפואר: פנקס חברת מקרא וגמרא. שיקאגו תרע"ה 

Jewish folk art
Magnificent Manuscript

The Mikrah & Gemara Society. Chicago, 1915
Vol. 1: Order of Prayers for the Entire Year 
[Siddur]. VIII, 216 pages. Page size: 22.5 cm
Vol. 2: Order of Prayers for Rosh Hashanah. 
120, 121 pages.
Vol. 3: Order of Prayers for Yom Kippur. 
[4], 245, 246, [1], 3 pages.
Vol. 4: Order of Prayers for the Festival of 
Succos. 175, 176, [1] pages.
Vol. 5: Order of Prayers for the Festivals 
of Pesach (with haggadah shel pesach) and 
Shavuos. 182, 182 pages.
Vol. 6: Order of Prayers for Fast Days. [4], 
185, 186. [4], 12 pages.
Philadelphia, 1837. Complete set! Fully 
intact with all title pages in Hebrew and 
English. Good condition. Old half-leather 
binding. Rare to find a complete set.
Goldman, Hebrew Printing of America, 36.

privilege. The privilege to be listed first 
in the ledger "opening the notebook", was 
purchased by a woman and the verses of 
Eishes Chayil were written in calligraphy 
in her honor in the center of the page. 
The introduction and membership rules were 
inscribed by the esteemed Dr. Eibeli Lane, 
a prominent Chicago physician.
An additional title page appearing on p. 
260 states, “Ledger of the Tehillim, Chessed 
and Truth Society of Congregation Bnei 
Yosef, 1924.”
Chicago, 1915. 42*28 cm Writing on 43 out 
of 500 pages, Original half leather binding. 

The first comprehensive Jewish prayers 
printed in America

Sifsei Tzaddikim. Philadelphia, 1837

Complete 
Set!

6 Volume
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Letter of blessing and thanks to Lady 
Judith Montefoire, wife of Sir Moses 
Montefoire, for her generous contribution 
to the Bikur Cholim and Hachnassas 
Kallah Societies in Jerusalem.
The letter is signed by the Rishon Lezion 
Rabbi Yitzchak Kovo, Rabbi Shmuel Salant 
(signs twice) and Rabbi Yeshaya Bardaky.
The righteous philanthropist Lady Judith 
Montefoire (1784-1862) was the wife 
of Sir Moses Montefoire and his keen 
partner in all his noted philanthropic and 
charitable activities. She accompanied her 
husband on his travels to Eretz Yisrael 
where she headed the founding of the 
famous Bikur Cholim Hospital, which 
was the first Jewish hospital in Jerusalem.
Jerusalem, 1853. light blue paper. Page 
size: 28x22 cm. Coal stamp of the Bikur 
Cholim and Hachnassas Kallah Societies 
of Jerusalem. Good condition. 

1. Rishon Lezion Rabbi Yitzchak Kovo 
(1770-1854) journeyed from his native 
Saloniki to Eretz Yisrael in his latter 
years where he was appointed Rishon 
Lezion. At the time, the Sephardic kollels 
in Jerusalem were in dire straits, and 
he endeavored mightily to fundraise on 
behalf of the Sephardic Yishuv. Despite 
his exceedingly old age, in his final years 
he was determined to travel abroad to 
raise money for the struggling community. 
Unfortunately, while traveling to Egypt, 
he took ill and passed away.
2. Hagaon Harav Shmuel Salant 
(1816-1909) was the legendary Rav 
of Yerushalayim and the leader of the 
Ashkenazic community for close to a half-
century. He journeyed to the Holy Land 
in 1841 where he served as the spiritual 
leader and directed myriads of Torah and 
charity institutions in Yerushalayim for 

יהודית מונטיפיורי, אשת השר משה מונטיפיורי, 
עבור "יסודי החברות בקור חולים והכנסת כלה".

על המכתב חתומים בעצם כתב ידם הראשון לציון 
רבי יצחק קובו, רבי שמואל סלנט )חתום פעמיים( 

ורבי ישעיה ברדקי.

הנדבנית הצדקנית יהודית מונטיפיורי )תקמ"ד-
פעולותיו  בכל  בעלה  לימין  עמדה  תרכ"ג( 
לארץ  בכל מסעותיו  עימו  נדדה  הפילנתרופיות, 
היהודי  החולים  בית  הוקם  ובפעילותה  ישראל 

הראשון בירושלים - 'ביקור חולים'.

ירושלים תרי"ג ]1853[. נייר כחלחל דק. 22*28 ס"מ. 
עם חותם פחם של חברת 'ביקור חולים' ו'הכנסת 

כלה' בירושלים. מצב טוב. 

This letter was dispatched to Sir Moses 
Montefoire regarding the generous 
contribution of the Jewish community 
in Sacramento, California to the destitute 
residents of Jerusalem.
This is a document of historic interest 
regarding early jewish settlers on the West 
coast. 
Jews from Europe settled in Sacramento, 
California from 1849 following the famous 
“California Gold Rush”. This document 
dated 1852, is from the infancy of the 
jewish settlements in California.

 מכתב תודה
 מגדולי חכמי ירושלים

על תרומת יהודי סקרמנטו 
 שבקליפורניה
לעניי ירושלים. תרי"ב

Letter by Sages 
of Jerusalem 
thanking the Jews 
of Sacramento, 
California for their 
Generous Donation. 
Jerusalem, 1852.

208.

Sacramento

מכתב גדולי ירושלים 
אשכנזים וספרדים אל 
הגברת יהודית מונטיפיורי. 
ירושלים תרי"ג

209.
Letter by 
Ashkenazic & 
Sephardic Sages 
of Jerusalem 
to Lady Judith 
Montefoire. 
Jerusalem, 1853

seventy years.
3. Rabbi Yeshaya Bardaky (1790-1863) 
was the leader of the Ashkenazic Jewish 
community in Yerushalayim, a son-in-
law of Harav Yisrael of Shklov (author 
of the Pe’as Hashulchan), and disciple of 
Harav Chaim of Volozhin. He journeyed 
to Tzfat in 1810, but following the 
devastating earthquake that ravaged the 
city, he settled in Yerushalayim where he 
stood at the forefront of the Ashkenazic 
community.

תרומה  על  מונטיפיורי  משה  השר  אל  תודה  מכתב 
מקהילת יהודי סקרמנטו, שנשלחה באמצעותו לעניי 

עיר הקודש ירושלים.
מסמך היסטורי לתולדות הישוב היהודי בקליפורניה.

הישוב היהודי בסקרמנטו בירת קליפורניה החל בשנת 
זה  הידועה.מסמך  לזהב'  'הבהלה  בעקבות   1849
היהודים  התיישבות  מראשית  הוא  משנת 1852 

בקליפורניה. 
ירושלים  רבני  ידם  בכתב  חתומים  האיגרת  על 

האשכנזים והספרדים ונציגי הכוללים.

ירושלים, י"ג חשון תרי"ב [26 לאוקטובר 1852]. 
נייר כחלחל דק. 21*27 ס"מ. עם חותם פחם מרשים 
של כולל האשכנזים בירושלים וחותם דיו של כולל 

האשכנזים.

1(הראשון לציון רבי יצחק קובו )תק"ל-תרי"ד(, 
שימש  תר"ח  משנת  ירושלים.  חכמי  מגדולי 
נמנים בעל  גדולי תלמידיו  כראשון לציון. עם 

'שדי חמד' וה'יש"א ברכה'. 
2(רבי שמואל סלנט )תקע"ו-תרס"ט(, רבה של 
ירושלים ומנהיג העדה האשכנזית קרוב ליובל 
שנים. משנת תר"א, שבה עלה ארצה, שימש 
במשך כשבעים שנה בתפקידים שונים בירושלים. 
ומוסדות  הצדקה  פעולות  לכל  וראשון  ראש 

התורה בירושלים.
3(רבי ישעיה ברדקי )תק"ן-תרכ"ג(, ראש העדה 
האשכנזית בירושלים, תלמיד הגר"ח מוואלוז'ין 
'פאת  בעל  ישראל משקלוב  רבי  הגאון  וחתן 
השולחן'. עלה לצפת בשנת תק"ע ולאחר רעידת 
ועמד  לירושלים  היגר  תקצ"ז  בשנת  האדמה 

בראש היישוב האשכנזי.
4(ר' ניסן ב"ק, בן המדפיס הנודע ר' ישראל בק. 
ניהל את בית הדפוס לאחר אביו, נאמן האדמו"ר 
רבי ישראל מרוז'ין ובנו האדמו"ר מסאדיגורה, 

ומגדולי עסקני ירושלים.

The letter features the noted autographs 
of famous Ashkenazic and Sephardic 
Rabbanim and their Kollel representatives:
Jerusalem, 13 Cheshvan 5613 (October 
26, 1852). Thin, light blue paper. Page 
size: 27x21 cm. Impressive coal stamp of 
the Ashkenazic Kollels in Jerusalem and 
ink stamp of Ashkenazic Kollels. 
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Historic letter in which the Rebbe 
proclaims the prohibition of traveling on 
ships of Jewish (Israeli) owned & operated 
companies.
In the 1950s-1960s, traveling to and from 
Israel was primarily done by ship, which, 
at times, involved traveling on Shabbos on 
ships of Jewish (Israeli) owned companies. The 
Rebbe devoted tremendous energy into trying to 
put a stop to the chilul Shabbos that was taking place. The 
Rebbe sent letters to Rabbonim in Israel to influence them to 
ban the ships from traveling on Shabbos. He also sent letters 
to individuals requesting them not to travel to Eretz Yisroel 
in a manner that involves chillul Shabbos.
Brooklyn, New York 1957 Typewritten on thin paper, signed 
with corrections and additions in the Rebbe's handwriting. 
Good condition.

Important letter by the 
Lubavitcher Rebbe.

Brooklyn, 1957

Public outcry protesting the “Public desecration of the Shabbos and 
consumption of nonkosher food [promoted] by the restaurant opened 
by a group of pioneers who repulsively transgress all the laws of Shabbos 
and kosher and purposely unite to sin…”
The margins of this broadsheet include a handwritten and autographed 
note by Harav Yosef Chaim Sonnenfeld who wrote that although he did 
not personally investigate the incident, the mere rumor of such a scandal 
is sufficient grounds for issuing such a protest.
Jerusalem, circa 1925. [1] leaf. Page size: 33x20 cm. Small tear on lower 
right corner with no words missing. 

כרוז מחאה מאת הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
נגד פתיחת מסעדה בשבת. תרפ"ה

210.
Proclamation by Rabbi Yosef 
Chaim Sonnenfeld Protesting 
Public Desecration of Shabbos.
Jerusalem, circa 1925

The Rebbe’s Battle for Shabbos
211.

"דבר נפל בישראל! חילול שבת בפהרסיא ומאכלי נבילות וטריפות בפומבי על ידי 
בית תבשיל אשר נפתח על ידי קבוצה של חלוצים אשר בשאט נפש מבטלים ביטול 

גמור כל הלכות שבת ונבילה ובזדון קמים למעול מעל בה'". 
בשולי הכרוז תוספת דברים בכתב יד ובחתימת הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. בדבריו 
מבהיר הגרי"ח שאף שלא חקר את המעשה הספציפי הנזכר - גם על קול השמועה 

בלבד ראוי לעורר מחאה.
ירושלים, תרפ"ה בערך. ]1[ דף. 20*33 ס"מ. קרע קטן בצד ימין למטה ללא חיסרון.

מאבק הרבי על קדושת השבת:
מכתב חשוב מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון 

מחב"ד. ברוקלין תשי"ז
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מסמך קדום מראשית ייסוד כולל שומרי החומות 
- אונגארן, עם חתימות מקוריות של מייסדי 

הכולל - תלמידי חתם סופר
מכתב לבני הגולה יושבי מדינות אונגארן, מעהרען, 
ראשי  מאת  עסטרייך,  מלכות  ילידי  בהעמען, 

ומייסדי כולל שומרי החומות.
הכולל שהם הקימו  ראשי  מודיעים  במכתבם 
כולל חדש ואינם מקבלים סיוע מכוללים אחרים, 
ומבקשים את עזרת אחיהם שבגולה להקים בית 
הוצאות  בידם לממן את  לעניים שאין  חולים 

הרפואה והאשפוז.
על המכתב חתומים חלקם בכתב ידם וחלקם 
בחותמם ראשי, מנהיגי ומייסדי הכולל, שלושה 
מהם מראשוני תלמידי החתם סופר שעלו לארץ 

ישראל:
1. רבי אהרן בער בר"צ מאונגוואר )נפטר: תרכ"ד( 
הוא רבי אהרן בער מטרעביטש-אונגוואר, ממייסדי 
שכונת בתי מחסה וכולל שומרי החומות )ראה 

עליו: 'עלי זכרון' קובץ מא עמ' לח(.
2. רבי אהרן משה בוימגארטן )תקע"ב-תרל"ז( 
'אהל  ומייסד ישיבת  היה תלמיד החתם סופר 
משה' בירושלים על שם החת"ס. נודע ביראתו 

וכל חייו חי בקדושה ובטהרה.
3. רבי שמעון דייטש )נפטר: תרל"ח(, מראשוני 
תלמידי החת"ס שעלו לארץ ישראל, אבי משפחת 
דייטש הירושלמית. רבים מדברי החתם סופר 
נדפסו על פי העתקות שהעתיק רבי שמעון מתורת 
רבו. הספדו על החתם סופר וה'כתב סופר' נדפס 

בירושלים תרל"ב בשם 'שדים סופדים'.
4. רבי נתן יוסף גולדברג מליסקא )נפטר: תר"מ( 
היה מגדולי הדיינים בירושלים, בעל הספר 'זכרון 

ציון' )ירושלים תרל"ב(.
5. רבי מאיר שעהנבוים )נפטר: תר"נ( היה צדיק 
ומקובל, ממייסדי בתי מחסה ומגדולי הפעילים 

ביישוב היהודי בירושלים.
6. רבי יונה לייב מנדלזון-לבל )תקע"ו-תרמ"ו( 
היה תלמיד החתם סופר. כל ימיו שקד על התורה 
והעבודה. יצא כמה פעמים לחו"ל כשד"ר הכולל.

דף בודד מודפס משני צידיו. צד אחד בלה"ק, צד 
שני ביידיש. בגודל 35*20 ס"מ. מצב טוב.

נדיר מאוד. לא רשום ברשימת הספרים שנדפסו 
בירושלים של ש' הלוי ואינו בספרייה הלאומית 

בירושלים.

Letter to the Diaspora Jewry from the leading
Disciples of Chasam Sofer

 Jerusalem, 1862
שאלו שלום ירושלים

 מסמך קדום
מגדולי תלמידי 

 החתם סופר.
ירושלים, תרכ"ב

2
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Halachic query and 
response regarding the 
writing and spelling of 
names for the purpose 
of issuing a divorce 
document. This letter 
is signed by Harav Tzvi 
Yehudah Segal Horowitz, 
the first Rav of Bania.
Harav Tzvi Yehudah 
Segal Horowitz (1825-
1895) was the first Rav 
in Bania, where he served 
as the rav for forty years. 
Responses to him appear in Shu”t 
Shaarei Tzedek, Yoreh Deah Ch. 95 and 
Menuchas Asher Vol. 2. by Harav Moshe 
Nosson Nutta Jungreis.
Bania, 28 Cheshvan, 5655 (1895). Page 
size: 34x21 cm. Restorations in bottom 
margins and are reinforced on back folds 
of letter.

 מכתב בהלכה מאת רבי צבי יהודה סג"ל הורוויץ, אב"ד באניא,
אל רבי שמואל סלנט. תרנ"ה

215.

מכתב מאת רבי ברוך אברהם ווידער אב"ד 
אודווארהי הי"ד

Letter by Harav 
Baruch Avraham Weider, 
Av Beis Din of Odoreu, Hy”d

214.
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The document features ten paragraphs listing the Rav’s 
commitments and liabilities toward the community, and 
likewise the liabilities of the community toward the Rav. It is 
signed by the elders of the community and roshei kahal.
Harav Moshe Eliezer Lipman Donat Hy”d (1898-1945) was 
a disciple of the Daas Sofer. In 1922, he was appointed Av 
Beis Din of Topolcany, and in 1925 was appointed Rav of Ir 
Chadash- (nove mesto). In 1933, he succeeded his father as head 
of Chevras Shas in Pressburg. He is also the Author of the sefer 
Diburei Emes (Bardiów, 1931).
Large Rabbinical Certificate: 42x33 cm. Aesthetic writing; 
signs of folds and light water stains.

Letter to Rabbi Shmuel Salant by 
Harav Tzvi Yehudah Segal Horowitz. Bania, 1895

שאלה ותשובה בעניין כתיבת שמות בגיטין 
ובחתימת  יד  לירושלים, בכתב  בגט הנשלח 
רבה  הורוויץ,  סג"ל  יהודה  צבי  רבי  הגאון 

הראשון של באניא.
 - )תקפ"ה  הורוויץ  סג"ל  יהודה  צבי   רבי 
ג' בתמוז תרנ"ה( היה רבה הראשון של באניא 
משנת תרט"ו במשך ארבעים שנה. תשובות 

אליו בשו"ת 'שערי צדק' יו"ד סי' צה, וב'מנוחת 
אשר' לגה"צ מטשענגר חלק ב בשו"ת שבסוף 
הספר סי' ח )'שם הגדולים מארץ הגר' צ, מה, 

'חכמי טראניסלוניה' עמ' 76(.
באניא, כ"ח בחשוון תרנ"ה ]1895[. דף גדול: 
21*34 ס"מ. שיקומים בשוליים למטה וחיזוקים 

בקיפולי הדף בגב המכתב.

Bania Synagogue

Handwritten & signed letter by Harav Baruch Avraham Weider, Av 
Beis Din of Odoreu Hy”d, to Harav Yosef Zelig Hakohein Schwartz, 
author of the Vayelaket Yosef, regarding laws of Jewish burial. 
Page size: 23x14 cm. Double-sided letter.

מכתב בכתב יד ובחתימת רבי ברוך אברהם ווידער, אב"ד אודווארהי, הי"ד, אל 
רבי יוסף זעליג הכהן שווארץ, בעל 'וילקט יוסף', בעניין מת שנקבר לצד מערב 

במקום לצד מזרח, "ורבים אומרים שיש קפידא בדבר".
רבי ברוך אברהם ווידער, אב"ד אודווארהי, היה חתן הגאון רבי אברהם אשר 
זעליג שטיין, אב"ד אודווארהי ]סעקעל אודוורהעלי[, בן הגה"צ רבי משה שטיין 
אב"ד הארישאר, בעל הספר 'באר משה' וממלא מקומו ברבנות. נעקד על קידוש 

ה' בשנת תש"ד.
דף בגודל 14*23 ס"מ, כתוב משני צידיו. 

 כתר הרבנות
 של רבי משה אליעזר דונאט הי"ד

לרבנות עיר חדש. תרפ"ה

Certificate 
of Ordination 

Harav Moshe Eliezer 
Donat Hy”d 

to serve as Rabbi of 
“Ir Chadash”, 1925

213.

כתב הרבנות שהוגש לגאון רבי משה 
אליעזר דונאט, לכהן פאר ברבנות 
ק"ק עיר חדש והגליל בשנת תרפ"ה.

כתב רבנות גדול: 33*42 ס"מ. בכתיבה 
נאה. סימני קיפול ומעט כתמי מים.

רבי משה אליעזר ליפמן 
דונאט הי"ד )תרנ"ח-תש"ה( 

תלמידו המובהק של בעל דעת 
סופר. משנת תרפ"ב אב"ד 

טאפאלטשאן ומשנת תרפ"ה 
אב"ד בעיר חדש. משנת תרצ"ג 
ממלא מקום אביו כרו"מ חברת 
ש"ס בפרשבורג. מחבר 'דיבורי 

אמת' )בארדיאב תרצ"א(
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תשובה בהלכה מאת הגאון רבי חיים יעקב פריעד, 
אב"ד טיסא ליק. תרס"ט

Halachic Responsum by Rabbi 
Chaim Yaakov Fried. Tissa Lik, 1909

 מכתב בכתב יד הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד
אב"ד טעטש - חותנו של האדמו"ר מפאפא. תרצ"ב 

Letter by Rabbi Meir Greenwald, 
Av Beis Din of Tatch. 1932

219.

218.
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Handwritten Halachic Responsum by Rabbi Chaim Yaakov 
Fried, Av Beis Din of Tissa Lik.
Handwritten halachic responsum by Harav Chaim Yaakov 
Fried to his son-in-law Harav Efraim Weber.
Harav Chaim Yaakov Fried (1835-1917) was the son of Harav 
Avraham Aharon Tzvi Fried, Av Beis Din of Negrest. He was 
Rav and Av Beis Din in Betelen and succeeded his father in 
Negrest before accepting the appointment of Rav and Av Beis 
Din in Tissa Lik in 1872. His responsa were printed in Shu”t 
Avnei Tzedek, Mahariatz, Neta Sorek and Beis Naftali.
Tissa Lik, 1909. Page size: 23x22 cm. Double-sided letter. 
Good condition. 

מכתב ארוך בכתב יד ובחתימת הגאון רבי מאיר גרינוואלד אב"ד 
טעטש, נכד ה'ערוגת הבושם'. מכתב בקשה לעמוד לימין ישיבת 

'תורת חסד' שהקים בטעטש, ומצבה קשה מאוד.
הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד, אב"ד טעטש )נפטר-תשכ"ה(, היה בן הגאון 
רבי אברהם יוסף גרינוואלד - אב"ד אונגוואר, בנו בכורו של בעל 'ערוגת 
הבושם', וחתן הרה"ק רבי יהודה יחיאל מראזלא )אבי האדמו"ר מקאליב(. 
הוא שימש ארבע־עשרה שנה כרבה של טעטש ובשנות הזעם הובל לסיביר. 
לאחר המלחמה סייע לשארית הפליטה במינכן ומשם היגר לטורונטו, כיהן 
כאב"ד קהל 'מחזיקי תורה' ופעל גדולות ונצורות להעמדת הדת. חתנו הוא 
האדמו"ר מפאפא שליט"א. מחיבוריו: ספר 'אבנים מאירים' ובתוך 'ערוגת 

הבושם' על המשניות )ב'היכל הבעש"ט' קובץ י"ב נדפס הספדו על האדמו"ר הריי"ץ(.
טעטש תרצ"ב ]1932[. נייר מכתבים רשמי. גודל: 21*28 ס"מ. מצב טוב.

Long, handwritten and autographed letter by Harav Meir 
Greenwald, Av Beis Din of Tatch and grandson of the Arugas 

Habosem. In this letter he extends a heartfelt appeal to 
support the Yeshivas Toras Chessed in Tatch which 

was in grave financial distress.
Tatch, 1932. Yeshivah stationery. Page size: 28x21 
cm. Good condition.

תשובה בהלכה בכתב יד הגאון רבי חיים יעקב פריעד, אב"ד טיסא ליק, 
לחתנו רבי אפרים וועבער.

הגאון רבי חיים יעקב פריעד, אב"ד טיסא ליק )תקצ"ה-תרע"ז(, היה בן רבי 
אברהם אהרן צבי אב"ד ניגרעשט. הוא שימש גם כאב"ד בעטלאן וניגערשט 
ומשנת תרל"ב-אב"ד טיסא ליק. תשובות אליו נדפסו בשו"ת 'אבני צדק', 
'מהריא"ץ', 'נטע שורק' ו'בית נפתלי' )'שם הגדולים מארץ הגר' ח, נד, 'עלי 

זכרון' קובץ לו עמ' 26(.
טיסא ליק תרס"ט ]1909[. גודל: 22*23 ס"מ. כתוב משני צידי הדף. מצב טוב.
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Long handwritten letter by the Admor Harav Yosef Chaim 
Frankel Hy”d, Av Beis Din of Shendishov, was the son of the 
Admor Harav Avraham of Vyelipol and the grandson of the 
famed Admor and miracle-worker Harav Shlomo Zalman Yosef 
of Vyelipol, progenitor of the Chassidic dynasty. Harav Yosef 
Chaim Frankel, who served as Admor in Shendishov, perished 
al kiddush Hashem in the Holocaust on 6 Av, 5702 (1942). His son 
Harav Shlomo Zalman Cohen served as Admor in the United 
States after the war.
In this letter, the Admor of Shendishov describes the terrible 
tragedies afflicting Poland Jewry and of the widespread hunger 
which was depriving children of bread.
Shendishov, 1939. Double-sided, folded page. Handwritten 
on official stationery. Page size: 23x14 cm. Good condition.

מכתב ארוך בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי יוסף חיים פרנקל, אב"ד 
שענדישוב. במכתבו מתאר האדמו"ר את מצב "גודל הצרות" השורר בפולין 

ואשר ממש אין לחם לפי הטף.
דף מקופל, כתוב על שני עמודים. נייר מכתבים רשמי. 14*23 ס"מ. מצב טוב.

216.

 מכתב מאת החסיד רבי יצחק פרנקל,
לזקנו הגאון בעל 'בית היוצר'. תרמ"ח 

Letter by Rabbi Yitzchak Frankel 
of Chust to His Grandfather 
the Beis Hayotzer. Levelek, 1888

 שושלת וויעליפאלי. מכתב האדמו"ר
רבי יוסף חיים פרנקל משענדישוב הי"ד. תרצ"ט 

Vyelipol Dynasty. Letter by 
the Admor Rabbi Yosef Chaim 
Frankel Hy”d of Shendishov. 1939

217.

In this letter, Harav Yitzchak Frankel writes to his grandfather 
Hagaon Harav Yoel Tzvi Roth, Av Beis Din of Chust and author 
of the Beis Hayotzer, regarding all that transpired since the 
passing of his father Hagaon Harav Eliyahu Frankel, Av Beis Din 
of Levelek and author of Avnei Eliyahu. He ends by expressing 
his desire to perpetuate his father’s legacy by publishing his 
sefarim, which he later did, printing Avnei Eliyahu, Oros Eilim, 
and Ateres Eliyahu with his own comments.
Harav Yitzchak Frankel of Chust was a son-in-law of Harav 

Moshe Shimon Roth, Av Beis Din of Dora. He grew up in 
the home of his grandfather Harav Yoel Tzvi Roth and even 
published his grandfather’s responsa Beis Hayotzer. Harav 
Yitzchak journeyed and settled in Eretz Yisrael where he 
served on the beis din of Hagaon Harav Chaim Sonnenfeld 

in Jerusalem and directed the Munkacz Kollel until his 
passing in 1931.
Levelek, 1888. 4 folded sides with inscriptions and 
notes between the lines that are irrelevant to the 
content of the letter. Page size: 21x17 cm. 

במכתבו מספר רבי יצחק פרנקל לחמיו זקנו, הגאון רבי יואל 
צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל 'בית היוצר', על הקורות עימו 
בזמן פטירת אביו הגה"ח רבי אליהו פרנקל, אב"ד לעוועלק 

בעל 'אבני אליהו' ועוד.
לעוועלק תרח"ם לפ"ק ]1888[. דף מקופל, 4 עמודים כתובים. 
17*21 ס"מ. עם כיתובים ורשימות בין השורות שאינם קשורים 

למכתב.
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Chassisdic and Kabblistic Commentary 
and elucidation on the Torah portions 
written by the Holy Rebbe Harav Tzvi 
Hirsh of Nadvorna, disciple of the Baal 
Shem Tov and the Maggid of Mezritch.
Harav Tzvi Hirsh’s grandson, Harav 
Yitzchak Isaac of Ziditchov would not 
miss a day without learning from the sefer 
Tzemach Hashem. The Divrei Chaim of 
Sanz once expressed that a chassid should 
mortgage his shtreimel in order to purchase 
the sefer Tzemach Hashem LaTzvi.
The Admor Harav Yoel of Satmar once 
remarked in the name of the Divrei 
Chaim of Sanz: “It is forbidden to sleep 
overnight in a house that does not have 
a Tzemach Hashem LaTzvi and Ahavas 
Shalom.”
(Even Shesiya Hachadash p. 152)

The title page bears the stamp of the 
Admor Harav Moshe Hager of Seret 
(1860-1902) who was a direct descendent 
of the Ahavas Shalom.
Berditchev, 1817. First edition. Published 
by his son Harav Dovid Aryeh Leib. 
169 leaves. Page size: 20.5 cm. Light 
blue paper; several mole holes in inner 
margins of the second half of the sefer. 
Good condition. New attractive binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #500

ברדיטשוב תקע"ז ]1817[, מהדורה ראשונה. 
עם הסכמות הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 
רבי מרדכי מקרמניץ )בן רי"מ מזלוטשוב רבו של 

המחבר( ורבי אפרים זלמן מרגליות.
הובא לדפוס על ידי בנו רבי דוד אריה לייב. 
169 דף, 20.5 ס"מ. נייר כחלחל, נקבי עש 
בודדים בשוליים הפנימיים בחציו השני של 
הספר. מצב טוב, כריכת עור חדשה נאה.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 500.

ביאורים על הפרשיות בדרך הנגלה והנסתר אשר 
כתב בעצם כתב יד קודשו הרה"ק רבי צבי הירש 

מנדבורנא, מתלמידי הבעש"ט והמגיד 
ממזריטש.

על  רצ"ה  השתעשע  בילדותו 
ברכי הבעש"ט, והבעש"ט בירכו 
שיהיה גדול בישראל. הוא קיבל 
את תורתו מהמגיד ממזריטש 
ומהמגיד מזלוטשוב. תלמידיו 

המובהקים היו בעל 'אהבת שלום' 
מקוסוב ורבי צבי הירש מזידיטשוב.

נכדו המהרי"א מזידטשוב היה לומד ב'צמח' כל 
יום. החוזה מלובלין החשיב מאוד את הספר. 
הרה"ק רבי חיים מצאנז התבטא שחסיד צריך 
את  לקנות  כדי  שלו  השטריימל  את  למשכן 
ה'צמח ה' לצבי' )'צמח ה' לצבי' מהדורת תשס"ז על פי 'אבן 

שתיה' ועשר קדושות(. 

האדמו"ר רבי משה  בשער הספר חותמת של 
הגר מסערט )ת"ר-תרס"ב(.

'צמח ה' לצבי' 
– דפוס ראשון. 
ברדיטשוב תקע"ז

Tzemach 
Hashem LaTzvi. 

First Edition. 
Berditchev, 1817

220.

ספר 'אהבת שלום'. 
דפוס ראשון
עם חתימות נכדי 
 הרה"ק בעל
'נועם אלימלך'

Ahavas 
Shalom. 
First Edition. 
Lemberg, 1833
Autographed by 
descendants of 
“Noam Elimelech”

1

2

221.

 וכך אמר הרה"ק רבי יואל מסאטמר
בשם הרה"ק רבי חיים מצאנז:

 "א שטיב
 וואס עס איז נישטא דארט

 קיין 'צמח ה' לצבי'
אין 'אהבת שלום' 

טאהר מען דארט נישט 
 נעכטיקען"

)אסור ללון בבית אשר אין שם בנמצא הספרים 
הקדושים 'צמח ה' לצבי' ו'אהבת שלום'(

הרה"ק'אבן שתיה' החדש עמ' קנב
רבי אלימלך מליז'נסק
בעל "נועם אלימלך"

הרה"ק
רבי נפתלי מליז'נסק

הרה"ק
רבי אלעזר מליז'נסק

רבי יעקב יצחק 
מליז'נסק-זידיטשוב

רבי חיים 
מליז'נסק 12

הקבלה  דרך  על  הפרשיות  סדר  על  ביאורים 
והחסידות מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב, 

אבי שושלת קוסוב-ויז'ניץ.
בשער הספר חתימות נכדי בעל 'נועם אלימלך'.

1[ הרה"ק רבי יעקב יצחק מליז'נסק-זידיטשוב, 
בן הרה"ק רבי נפתלי מליז'נסק, בן הרה"ק רבי 
אלעזר מליז'נסק, בנו של בעל 'נועם אלימלך'. 
היה חתנו של הרה"ק רבי יעקב נפתלי הירצל 

לאבין, חתן הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב.
2[ אחיו רבי חיים מליז'נסק, חתן לבית רבי דוד 
מלעלוב. אביהם, רבי נפתלי, שעוד הכיר את הסב 
רבי אלימלך, הסתופף בצל המחבר רמ"מ מקוסוב.

רובו של הספר כתוב בדרך רמז, עם גימטריות 
ונוטריקונים. דרך זו שסלל בעל 'אהבת שלום' 

בספר זה, הלכו בה אחריו כל צדיקי השושלת.
דוד  רבי   , רבי   בני המחבר  ידי  יצא לאור על 
מזובאלטוב וחתנו רבי גרשון אשכנזי מטלומטאש, 

בעל ספר 'עבודת הגרשוני'.
למברג, 1833 ]תקצ"ג[. דפוס ראשון ]4[, קל"א 
דף. 22 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור חדשה מהודרת.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 18. שנת הדפוס בשער, 
תקס"ד, מזויפת. השנה הנכונה יוצאת מן הפרט 

בהקדמת הספר: מנחם בן יעקב קאפיל לפ"ק.

Lemerg, 1833. First edition. [4], 131 
leaves. Page size: 22 cm. Good condition. 
Ornate new leather binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #18. The 
publishing year 1804 which is printed 
on the title page is forged. The actual year 
is evident from the preface to the sefer.

Kabbalistic and Chassidic commentary 
on the weekly Torah portions by the 
Admor Harav Menachem Mendel of 
Kossov, progenitor of the Kossov-Vizhnitz 
dynasty.
On the title page there are autographs 
of the Noam Elimelech’s descendants.
1. The Admor Harav Yaakov Yitzchak 
of Lizhensk-Ziditchov married the 
daughter of Harav Yaakov Naftali Herzl 
Lavin, a son-in-law of the Admor Harav 
Tzvi Hirsh of Ziditchov. Harav Yaakov 
Yitzchak dwelled in Ziditchov, and his 
brilliant essays are a prized legacy among 
chassidim. He studied under the tutelage 
of the Divrei Chaim of Sanz, whose son 
the Shinova Rebbe described him as “The 
righteous and pious Rav.” 
2. Harav Chaim of Lizhensk, was the 
brother of the Admor Harav Yaakov 
Yitzchak of Lizhensk-Ziditchov. His 
father-in-law was Harav Dovid of Lelov.
Ahavas Shalom was published by the 
author’s sons Harav Chaim of Kossov 
and Harav Dovid of Zovaltov, and his 
son-in-law Harav Gershon Ashkenazi of 
Tlomtash, author of Avodas Hagershoni.
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 אגרת קודש בחתימת יד קדשו של
 שושלת קוסוב-ויז'ניץ. מכתב מאת האדמו"רהרה"ק רבי חיים מקאסוב הי"ד. תרצ"ד

רבי יצחק מאיר הגר מסיגט. תרצ"ט 

Letter by the Admor Harav 
Yitzchak Meir Hager of Sighet. 1939
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“There is no need to tell of the general [financial] 
circumstances of our Jewish brethren in our Land, for it is 
known to all, and each day is harder than the previous one, 
especially for the Rabbis…”
The Admor Harav Yitzchak Meir Hager of Sighet, was the 
son of the Admor Harav Pinchas of Borsa (son of the Admor 
Harav Baruch of Vizhnitz and son-in-law of Harav Shmuel of 
Sokol-Belz). He succeeded his father as Rebbe in Sighet where he 
guided his chassidim until his death al kiddush Hashem on 25 
Iyar, 5703 (1943) in the Holocaust. [Encyclopedia of Chassidus Vol. 2 p. 423]

Sighet, 1939. Page size: 24x15cm. Ink stain on margin.

Letter regarding Kollel Kossov in Tzfat and a blessing for the 
New Year.
Harav Chaim Hager of Kossov Hy”d (-1943) was the last 
scion of the Kossover dynasty. Like his father, Harav Moshe 
of Kossov — author of Leket Ani, he shouldered the burden of 
supporting Kollel Kossov in Tzfat and sent large sums of money 
to support the poor of Eretz Yisrael. He received semichah from 
his venerable grandfather, the author of Machazeh Avraham, and 
in 1925, succeeded his father as Rav and Rebbe of Kossov where 
he was unanimously accepted by all of his father’s chassidim. 
He was deported from Kolomyia in 1943, and perished in the 
cattle cars in the Holocaust.
Page size: 14x22cm. Double-sided letter. His stamp appears at 
the top of the page. Hole-punched and small stain. 

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי יצחק מאיר הגר מסיגט. 
'אין מן הצורך להודיע לכם מצב הכללי של אחינו בני ישראל במדינתינו, כי 

הוא ידוע לכל וכל יום ויום הוא קשה מחבירו ובפרט להרבנים....'
האדמו"ר רבי יצחק מאיר הגר מסיגט הי"ד. בן האדמו"ר רבי פנחס מבורשא 
]חתן רבי שמואל מסקאהל-בעלז[ בן הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ, מילא את 
מקום אביו בסיגט עד עלות הכורת הנאצי. נהרג על קידוש ה' ביום כ"ה 

אייר תש"ג ]אנציקלופדיה לחסידות ח"ב עמ' תכג[
סיגעט תרצ"ט ]1939[. 15*24 ס"מ, כתם דיו בשוליים.

מכתב מאת הרה"ק רבי חיים הגר מקאסוב בעניין משלוח כספי 'כולל 
קוסוב' לצפת וברכת השנים.

הרה"ק רבי חיים מקוסוב הי"ד )נפטר תש"ג(, האדמו"ר האחרון מגזע קוסוב. 
כאביו הרה"ק רבי משה מקוסוב בעל 'לקט עני', נשא את עול משא 'כולל 
קוסוב' בארץ ישראל ושלח אליה סכומים רבים. נסמך להוראה מזקנו בעל 
'מחזה אברהם'. בשנת תרפ"ה נבחר לרב ואדמו"ר בקוסוב וכל חסידי אביו 
קבלו את מרותו. היה יפה תואר ויודע נגן, ביקר בארץ ישראל בשנת תרצ"ה, 

גורש ברכבת מקולומיה ובה נפטר בשנת תש"ג.
דף בגודל 22*14 ס"מ. 2 צדדים. בראש הדף חותמו. עם נקבי תיוק וכתם קטן. 
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Chamishah Chumshei Torah with 
Be'er Mayim Chaim. Lemberg (1874). 
5 volumes. Page size: 28 cm. Bereishis 
and Shmos ‘without title pages. Identical 
bindings. Used. 

החיים  ה'אור  פירוש  עם  תורה  חומשי  חמישה 
חיים  רבי  להרה"ק  חיים'  מים  'באר  הקדוש', 
עותק   – להחיד"א  קדומים'  ו'נחל  מטשרנוביץ 
מיוחס. חומשים אלו, בהם למד האדמו"ר בעל 
חותנו  במתנה מאת  קיבלם  אליעזר',  'דמשק 

הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ.
בראש כל כרך )למעט חלק שמות( רשם בעל 'דמשק 
אליעזר' בכתב ידו: "מתנה נתונה מאת כ"ק חותני 
הה"צ שליט"א". כן מופיע חותמו בראש כל חלק. 
בחלק ויקרא: "זה הספר שייך לאברהם יהושע 
העשל" – בנו ממלא מקומו של הרה"ק מקפישניץ.

Each vol. with writings and stamped by the Admor

 Right: 'Damesek Eliezer' of Viznitz 
Left: Avraham Yehoshua Heshel of Kapishnitz (גיס)

The Damesek Eliezer of Vizhnitz’s Personal 
Chumashim set Gifted by his Father-in-law 

The Holy Kapishnetzer

מתנה נתונה מאת כ"ק חותני הה"צ שליט"א

224.

 חומש חסידי
 עם פירוש

 'אור החיים' 
ו'באר מים חיים' 

 סט חומשים - העותק האישי של האדמו"ר
בעל 'דמשק אליעזר' מוויז'ניץ, שקיבל במתנה מחותנו 

הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ

Right: Ahavat Israel of Vizvitz (Father) 
Left: Yitzchak Meir of Kapishnitz (שווער)

בגיליונות הספר מעט הערות )חלקן קצוצות מעט( 
על ה'אור החיים' הק' ו'באר מים חיים' – רובן זוהו 

ככתב יד קודשו של ה'דמשק אליעזר'.
למברג תרל"ד ]1874[ חמישה חלקים. 28 ס"מ. 
זהות. לפי  בראשית ושמות ללא שער. כריכות 

מצב החומשים ניכר שהיו בשימוש.

222.

   

Letter Signed by the Admor, 
Harav Chaim of Kossov Hy”d, 1934

Lot. 225 See Online
מכתב האדמו"ר מקרעטשניף

Lot. 226 See Online
מכתב האדמו"ר מנדבורנא

Lot. 227 See Online
שמירה מהאדמו"ר מנדבורנא
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הכרוז המקורי נגד ההשתתפות בבחירות הראשונות 
 במדינת ישראל, בחתימת ידי הרבנים.
ירושלים תש"ט

Original Signed Proclamation 
Banning Participation in the First 
Israeli Elections. Jerusalem, 1949

229.
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 קריאה לעזרה והצלה.
קול קורא בחתימת ידם של גדולי ירושלים. תש"ו

Desperate appeal for help and rescue 
signed by sages of Jerusalem

An urgent appeal for assistance, signed by the venerable 
Gaavad of Yerushalayim Maharit”z Dushinsky, Raavad of 
Yerushalayim Harav Zelig Reuven Bengis, and Hagaon Harav 
Shimshon Aharon of Teplik.
In the appeal, they express: "The tidal wave of blood and anti-
Semitism that has overtaken the entire world has caused deep 
damage to the fortress of Torah..."
Jerusalem, circa 1946. [2] pages. Page size: 20x27cm. Signed 
and stamped by the Rabbanim. Water stains. 

1 המהרי"ץ דושינסקי  קול קורא לעזרה והצלה דחופה בחתימת ידם של 
3 והגאון  2 רבי זעליג ראובן בענגיס ראב"ד ירושלים  גאב"ד ירושלים, 

רבי שמשון אהרן מטעפליק.
בין דבריהם כותבים הרבנים: 'נחשול הדמים והאנטישמיות שתקף את כל 
העולם פגע עמוק באחד ממבצרי התורה הכי גדול ועתיק הנוסד לפני יובל 
שנים על ידי צדיקי קדמאי מארי דארעא דישראל זי"ע. המקור הרוחני 
הזה היה נשען בעזרת אחב"י שבארצות צ'כסלובקיה ואונגרן, ועם חורבן 

הגולה והמהפכה הגדולה הופסקה כמעט הכנסתם...'.
יד הרבנים  בגודל: 20*27 ס"מ. בחתימת  דף.   ]2[ ירושלים תש"ו בערך. 

ובחותמתם. כתמי מים. 

“Tidal Wave of Blood and 
Anti-Semitism Has Overtaken the 

Entire World”

228.

The lives and circumstances of Jews in 
post-Holocaust Communist Romania 
were dire, yet the august Rabbanim 
and Chassidic Rebbes dwelling in the 
country continued upholding Torah 
and practicing their religion with 
indescribable faith and self-sacrifice.
T he loca l  Com mun ist  reg ime 
cunningly presented a false front of 

democracy and freedom of religion 
to the international community. One 
of their devious methods was forcing 
Jewish religious leaders to sign the 
present document, despite the fact that 
it in no way reflected the true state of 
affairs in their country nor the constant 
threat and fear that Romania’s Jews 
faced on a daily basis.

The first signature appearing on this 
document is that of the Romanian Chief 
Rabbi Dovid Moshe Rosen. His autograph 
is followed by that of the venerable 
Admor of Skulen Harav Eliezer Zusia 
Portugal and twenty other Rabbanim.
Bucharest, 1954. 3 typewritten leaves 
with original autograph of Skulener 
Rebbe and other Romanian Rabbanim.

מסמך היסטורי בו נאלצו רבני רומניה להצהיר על תמיכתם בשלטון הקומוניסטי ברומניה 
– חתימת האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגאל מסקולען. בוקרשט תשי"ד

Forced Endorsement of the Communist Regime 
signed by the Admor of Skulen. Bucharest, 1954

This original broadsheet was signed by the venerable sages 
of Jerusalem, among them Harav Zelig Reuven Bengis, the 
Admor Harav Mordechai Chaim of Slonim, Harav Pinchas 
Epstein, Harav Dovid Halevi Jungreis, and Harav Yisrael 
Yitzchak Halevi Reisman.
Two typewritten pages with corrections, additions and erasures. 
Page size: 33x20 cm. Good condition. 
הכרוז המקורי שיצא מתחת ידי רבני ירושלים בחתימת ידם המקורית 
של הרבנים: רבי זעליג ראובן בענגיס, הרה"ק רבי מרדכי חיים מסלאנים, 
רבי פינחס עפשטיין, רבי דוד הלוי יונגרייז ורבי ישראל יצחק הלוי רייזמאן.

הבחירות לאספה המכוננת היו הבחירות הראשונות במדינת ישראל. הן 
התקיימו בכ"ד בטבת תש"ט )25 לינואר 1949(. כרוז זה נכתב בי' בכסלו תש"ט.

שני דפים במכונת כתיבה עם תיקונים, השלמות, הוספות ומחיקות. 20*33 
ס"מ. מצב טוב.

1

2

3

 האדמו"ר מסקולען
 בירידתו מהמטוס

בבואו לארה''ב - 1960

איסור גמור
 להשתתף בבחירות

כל זמן שיבחרו וימשלו בהנהגת הישראלים 
אנשים עוזבי דת ומשפטי התורה...
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Historic Original Halachic Ruling!
Heter Meah Rabbanim - a ruling allowing 
husbands to remarry on the condition 
that there are 100 rabbis who sign and 
endorse the ruling.
In this specific case, the heter was to 
allow for all holocaust survivors who 
had reasonable claim to assume their 
wives perished, to remarry even without 
concrete evidence.
Some of these signatures are from 
the many Hungarian Rabbanim who 
survived the holocaust and were in the 
displaced persons camps: Rabbi Yakov 
Hillel Lichtenstein Ab”d Balcani, Rabbi 
Shlomo Dov Vider Ab”d Niredhauz, 
Rabbi Yakov Sneiders Ab”d  Raav, Rabbi 
Yisroel Noach Brisk - Dayan in Mishkoltz, 
Rabbi Yitzchok Binyomin Mendlowitz 
Ab”d Ladan, Rabbi Refael Zilber Ab”d 
Freimann, and others.  
Budapest, October 28, 1945. Typewritten 
on Central Bureau stationery with some 
original signatures. 

פריימאן, ועוד עשרה רבנים חתומים בדפוס.
על אף שהרבנים קבעו להלכה ולמעשה להתיר 
הלכו  שנשותיהם  עדות  שיש  העגונים  את 
לאושוויץ, או עקבותיהן נעלמו, הועלתה הצעה 
לערוך לרווחא דמלתא, היתר מאה רבנים כללי 

שעל פיו יוכלו להנשא.
על הדיון סביב היתר מאה רבנים הכללי, ראה 
ווייצען  אב"ד  מייזלש,  הרש  צבי  רבי  להגאון 
ומגדולי  בעלזן  בבערגן  רב  המלחמה  ולאחר 
רבני אמריקה, בתשובותיו 'בנין צבי' ח"ב אבן 

העזר סי' מ-נ.
בודפשט תש"ו, ]1946[. מכונת כתיבה על בלאנק 
הלשכה המרכזית, עם החתימות המקוריות הנ"ל.

 היתר יחיד ומיוחד, שלא נעשה כמותו מעולם
היתר מאה רבנים כללי - לכל עגוני השואה!
Special Heter Meah Rabbanim for ALL Holocaust Agunim. Budapest, 1945

רבי יעקב סניידערס אב"ד ראאב

הרב ישכר בעריש רבין אב"ד קרעסטור

הרב שלמה כהנא

הרב חיים הכהן כץ

רבי שלמה דוב ווידער אב"ד נירעדהאז

רבי יעקב הלל ליכטנשטיין אב"ד באלקאני

רבי רפאל זילבער אב"ד פריימאן.

הרב משה ישעיה הכהן בערקאוויטש

רבי יצחק בנימין מנדלוביץ אב"ד פ' לאדאן

רבי ישראל נח בריסק מדייני מישקולץ

בית הדין המיוחד לענייני עגונות בסאטמר לקורבנות השואה, תש"ו
Satmar Beis Din for Holocaust Agunos, 1946
231.

233.

This Heter Nisuin deed, issued to a Holocaust survivor from the 
city of Karoly, permitted his remarriage after witnesses testified 
in Beis Din that his wife had been taken to Auschwitz and pointed 
to the left, from where there were no survivors.
The Special Beis Din for Agunos formed in Satmar was comprised 
of the most venerable Rabbanim of the era, tzaddikim who had 
survived the Holocaust, among them (1) Harav Moshe Aryeh Friend; 
(2) Harav Shlomo Zalman Friedman, Av Beis Din of Rachov; and 
(3) Harav Avraham Tzvi Weiss, Rav in Satmar.
Satmar, 1946. Page size: 25x18 cm. Original autographs 
of the above Rabbanim and certified by the stamp of 
the Beis Din. Minor marginal repairs.

כתב היתר נישואין מתחילת שנת תש"ו ליהודי מהעיר קראלי 
שמותר לו לשאת אישה, לאחר שהעידו בפני בית הדין שאשתו 
נלקחה לאושוויץ לצד שמאל – היינו לצד תאי הגזים והמשרפות.

בית הדין הוקם בעיר סאטמר ובו היו חברים הגה"צ )1( רבי משה אריה פריינד, 
)2( רבי שלמה זלמן פרידמן אב"ד ראחוב )3( ורבי אברהם צבי וייס דומ"ץ סאטמר.

סאטמר תש"ו ]1946[. דף בגודל 18*25 ס"מ. חתימת ידם המקורית של הרבנים 
וחותם בית הדין. תיקונים קלים בשוליים.

גביית עדות בכתב יד האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם מסטרופקוב, מאשה 
ששמעה מגויים שבעלה ושאר בני המשפחה נלקחו בטרנספורט לאושוויץ.
בשולי גביית העדות כתב הגאון רבי הלל ל"ש מקראסנא את דעתו בעניין.

גביות העדות מניצולי פולין היו יותר מורכבות ומסובכות, שכן בעוד שבהונגריה נלקחו 
מיד לאושוויץ להריגה, רבים מיהודי פולין נלקחו בגירושים למקומות שונים, ולא היה בידי 

נשותיהם עדות ברורה – כפי שאירע בגביית עדות זו.
הגאון הצדיק רבי הלל ל"ש אב"ד קראסנא )תר"ס-תשל"ט( מסר נפשו לתקנת עגונות 
השואה, ואף חיבר על כך קונטרס גדול ומקיף בשם 'רני עקרה'. בתקופת שהותו במחנות 

העקורים לאחר השואה, התיר מאות עגונות. 
במברג תש"ח ]1948[. דף בגודל 30x20 ס"מ.

 דיון בגביית עדות מאשה שבעלה נלקח לאושוויץ
 בכתב יד האדמו"ר מסטרופקוב

ורבי הלל ליכטנשטיין מקראסנא. במברג - גרמניה תש"ח 

Handwritten responsa by the Stropkover Rebbe Harav Yechezkel Shraga 
Halberstam regarding the testimony of a woman who was informed by 
gentiles that her husband and entire family were deported to Auschwitz.
Hagaon Harav Hillel Lesh (Lichtenstein) of Krasna inscribed his ruling 
in the margin.
Hagaon Harav Hillel Lesh (Lichtenstein), Av Beis Din of Krasna, (1900-
1979) devoted intensive efforts to free Holocaust agunos, authoring a long, 
comprehensive pamphlet which he entitled Rani Akarah on this subject. 
Bamberg, 1948. Page size: 20x30.
♦ Provenance: Heirs of the Stropkover Rebbe.
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היתר מאה רבנים כללי לכל פליטי יהדות הונגריה, 
שעל פיו יוכלו העגונים לישא אשה ולהינצל מחרם 
דרבינו גרשום, על הצד שנשותיהם נותרו בחיים 

ועקבותיהן נעלמו.
היתר מאה רבנים כללי זה, הוא ההיתר היחיד 

מסוג זה שניתן אי פעם.
על ההיתר חתומים 24 רבנים, מתוכם 14 רבנים 

חתומים בכתב ידם, מהם:
רבי יעקב הלל ליכטנשטיין אב"ד באלקאני, רבי 
שלמה דוב ווידער אב"ד נירעדהאז, רבי יעקב 
סניידערס אב"ד ראאב, רבי ישראל נח בריסק 
מדייני מישקולץ, רבי יצחק בנימין מנדלוביץ 
אב"ד  זילבער  רפאל  רבי  לאדאן,  פ'  אב"ד 

Harav Shlomo 
Zalman Friedman

HOLOCAUST
וֶדיָך" י ִפֻקּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא ָעַזְבִתּ ְמַעט ִכּ "ִכּ

תהלים קי"ט, פ"ז
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אוי נא לנו כי חטאנו

This rare and emotional collection of letters tells an inspirational story 
of faith and fervent desire to rebuild a generation of loyal Jews from 
the ashes of the inferno. Each line in the letters poignantly shouts 
of the deep-rooted faith and heroism that was the young womens’ 
legacy from Sarah Schenirer (founder of the Bais Yaakov movement), 
while at the same time revealing their desperation and despair after 

enduring the holocaust.

234.

 מקבץ מכתבים )17(
מבנות 'בית יעקב' בברגן בלזן, תש"ו

Plea for rescue 
from Surviving 

Beis Yaakov girls. 
Bergen-Belsen, 1946

17 
Letters

"חוסו עלינו שארית הפליטה"
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מכתב מהגר"נ פרצוביץ

This letter opens with Rabbi Leib Bakst’s 
heartfelt account that he has not written 
until now because of the terrible wounds 
of the past. (His entire family perished 
in the Holocaust.) He then expresses his 
gratitude to Hashem for comforting him 
with the Torah “for without it, I could 
not live.” After that, he shares news of his 
upcoming marriage on Lag Ba’omer, 5706 
(1946) in Shanghai to the daughter of 
Hagaon Harav Mordechai Rogov, Av Beis 

Din of Sainy, Lithuania 
and author of Ateres Mordechai.
Original wedding invitation printed 
in Shanghai is attached.
The couple ultimately made their way to 
Detroit, where Rav Bakast was marbitz 
Torah for half a century.
Shanghai, 1946. Letter and invitation. 
Hole-punched.

ליבו  חשש  את  מספר  הוא  מכתבו  בראשית 
ומסביר כי לא כתב עד עתה, משום שחושש 
לחטט בפצעי העבר הנורא ]כל משפחתו נספתה 
בשואה[. הוא מודה לה' שהחביאו בצל התורה כי 
בלעדי זה אי אפשר לחיות, ומספר על שמחת 

נישואיו בקרוב.
לחתונתו,  המקורית  ההזמנה  גם  מצורפת 

שהתקיימה בל"ג בעומר תש"ו בשנחאי.
שנחאי תש"ו ]1946[. מכתב + הזמנה, עם נקבי 

תיוק משרדי.

מכתב והזמנה 
מהגאון רבי ארי' 

לייב באקשט. 
שנחאי תש"ו

Letter & Invitation 
from Rabbi Leib Bakst. 

Shanghai, 1946

235.
Harav Leib Baskt. Shanghai. 1942.
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דאגתו של רבי אליהו דסלר לשלום רעייתו ובתו 
שנותרו בליטא בימי השואה. לונדון תש"ב

Letter by Rabbi Eliyahu Dessler 
Regarding the Welfare of His Wife 
& Daughter during the Holocaust. 
London, 1941.

237.

Handwritten letter by Hagaon Harav Avraham Yitzchak Bloch 
Hy”d, Rosh Yeshivah and Rav of Telz.
Hagaon Harav Avraham Yitzchak Bloch Hy”d (1890-1941) 
was the son of Mahar”il Bloch, Av Beis Din of Telz. He was a 
disciple of both his father and his grandfather, Hagaon Harav 
Eliezer Gordon. Brilliant, perceptive and diligent, he was an 
eminent Torah scholar gifted with exceptional oratory and 
explanatory skills. In 1921 he assumed the position of Rosh 
Yeshivah in Telz where he taught hundreds of talmidim until 
his death at the hand of the Nazis. Some of his lectures were 
compiled into Shiurei Rabbeinu Hara”y Mi’Telz.
An autographed note by his brother-in-law Harav Avner 
Okliansky Hy”d, also appears in the margins of the letter. He 
served as Rosh Yeshivah of the yehivah ketanah in Telz and 
assisted Harav Avraham Yitzchak Bloch with the administration 
of the yeshivah.
Telz, 1933. Official stationery. Date based on postmark on 
the envelope. Minor tears in the margins.

During the outbreak of World War Two, Harav Eliyahu Dessler 
was safe in London. However, his wife, Rebbetzin Bluma — a 
granddaughter of the Alter of Kelm, and his daughter had recently 
traveled to visit family in Lithuania and were stuck in Eastern 
Europe, unable to return home.
In this letter, Harav Dessler expresses his deep concern for the 
health and welfare of his wife and daughter. “Regarding my wife 
and daughter, it is unlikely that they will be able to return now; 
and I worry for their health and all their other concerns…Hashem 
should have mercy on them, among all those who are suffering…”
London. December 10, 1941. Postcard. Minor signs of rust due 
to a paper clip.

מכתב בעניין ישיבת טלז בכתב יד ראש הישיבה, 
הגאון רבי אברהם יצחק בלוך הי"ד. תרצ"ג

Letter by the Rosh Yeshivah of Telz, 
Rabbi Avraham Yitzchak Bloch Hy”d

238.

sentiments of pain, yet we must 
surmount it all and continue our 
service of Hashem, because for this is 
why we were created.” 
Harav Eliyahu Meir Bloch (1895-1955) 
was Rosh Yeshivah of Telz, a member of 
Moetzes Gedolei HaTorah, and one of the 
premier leaders of American Jewry after 
the Holocaust. In 1928, he was appointed 
by his father Harav Yosef Yehuda Leib 
Bloch - Rosh Yeshivah and Rav in Telz, 
as a maggid shiur in the yeshivah in Telz. 
With the outbreak of war, he miraculously 
escaped the burning soil of Europe to the 
United States where he founded the Telz 
Yeshivah in Cleveland.
Cleveland, 1942. 4 leaves. Page size: 
28x22cm. It was sent to Rabbi Naftali 
Carlebach — father of the legendary 
Shlomo Carlebach.

טלז  ישיבת  של  נייר מסמכים  גבי  על  נכתב 
בקליבלנד ממש מימיה הראשונים )הישיבה נוסדה 

בז' בחשוון, תאריך המכתב הוא ח"י בכסלו(.

על  בימים אלו החלו להגיע השמועות הרעות 
בני  ובתוכם  טלז  יהודי  של  רציחתם  אודות 
משפחתו, ונחמתו העיקרית הייתה עיסוקו בדברי 
תורה, כפי שביטא בראשית מכתבו זה: "קשה 
מאוד להבליג על רגשות הצער, אך יש להתגבר 
על הכול ולהמשיך את עבודת הקודש, כי לכך 

נוצרנו".

הגאון רבי אליהו מאיר בלוך )תרנ"ה-תשט"ו( 
היה ראש ישיבת טלז, חבר מועצת גדולי התורה 
ומגדולי מנהיגי התורה והיהדות בארצות הברית 

לאחר השואה.

בגודל 22*28  ]1941[. 4 דפים  קליבלנד תש"ב 
ס"מ. בתוך החידושים הוא מביא מדברי אביו, 

הגאון רבי יוסף לייב בלוך.

נשלח אל רבי נפתלי קרליבך, אביו של הזמר ר' 
שלמה קרליבך.

עיצומם של ימי החורבן
מכתב חידושי תורה 

ארוך בכתב יד.
 רבי אליהו מאיר בלוך,

 ראש ישיבת טלז.
קליבלנד תש"ב

239.

Letter of Torah 
Novellae by Rabbi 
Eliyahu Meir Bloch, 
Rosh Yeshivah of Telz. 
Cleveland, 1941.
This letter was written on the stationery 
of the Telz Yeshivah in Cleveland, Ohio 
(November 1941).
Dark rumors regarding the massacre of 
European Jewry, among them the deaths 
of his own family members, had reached 
the Rosh Yeshivah and in this letter he 
expresses heart-brokenly that his main 
comfort is engaging within the words 
of Torah.
“It is very difficult to suppress the 
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"It is very difficult to repress 
the sentiments of pain, yet we must surmount it all 

and continue our service of Hashem, 
because for this we were created"
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לונדון ד' וישב תש"ב ]10 לדצמבר 1941[. גלוית דואר, מעט סימני חלודה 
מסיכה משרדית.



240.

Essays on Jewish ethics and philosophy, parables and 
maxims regarding the conduct of a Jew and rectification 

of one’s character traits by Rabbi Shlomo Ibn Gabirol.
As one of the primary books on Jewish ethics, Mivchar 
Hapeninim had a strong influence on future works of the same 
genre. This book inspired Torah luminaries throughout the 
generations, from latter Rishonim and Achronim. Throughout 
over half a millennium, this sefer has remained popular among 
the Jewish world and been printed in dozens of editions with and 
without commentaries and in abridged and translated versions.
 Rabbi Shlomo Ibn Gabirol (circa 1021 -1069) was one of 
the most notable Sephardic Jewish leaders during the Golden 
Age of Spain. Rabbi Shlomo was a world-acclaimed scholar 
and poet who authored countless songs, piyyutim, Selichos and 
Kinos which were included in books of prayer and entreaties 
and are recited until this very day throughout the Jewish world.
Soncino, 1484. First edition. [60] leaves. Printed in 
one column with Spanish-Italian fonts. No titles. Good 
condition.

Incunabula (Cradle Print) is the term used to describe all 
books that were printed prior to Year 1500.

ינקנבולה. מאמרי מוסר, משלים ופתגמים בהנהגת האדם א
ותיקון המדות מאת רבנו שלמה אבן גבירול.

ומגדולי  המוסר,  ספרי  מראשוני  הוא  הפנינים  מבחר  ספר 
המשפיעים על ספרות המוסר והמדות.

ועד  ואשכנז  והאחרונים, מראשוני ספרד  גדולי הראשונים  כל 
השל"ה, הגר"א, גדולי החסידות, המגידים והדרשנים ובעלי המוסר 
האחרונים. שאבו ממנו מאמרי ופתגמי חכמה ומוסר. הוא זכה 
לתפוצה עצומה, ונדפסו ממנו עשרות מהדורות, עם פירושים, 

קיצורים, ותרגומים.
הוצאה ראשונה ונדירה זו נדפסה על ידי משפחת המדפיסים 
המפורסמת שונצינו, ונסתיימה הדפסתו ביום י"ז שבט רמ"ד )1484(.

רבי שלמה אבן גבירול )ד' אלפים תש"פ - ד' אלפים תתי"ז בערך( 
מגדולי חכמי ספרד בתור הזהב של יהדות ספרד, חי בתחילת 
תקופת הראשונים, נולד במאלגה שבספרד, חי רוב ימיו בסארוגסה 
ונפטר בולאנסיה. חיבר שירים ופיוטים, אזהרות, סליחות וקינות 

אשר התפשטו בקרב ישראל ומפארים את ספרי התפילות.
רבי שלמה נזכר בדברי גדולי הראשונים. בעלי התוספות מביאים 
ראיה מדבריו )מנחות מא,ב( וכן נזכר בספרי האבן עזרא )המרבה 

לשבחו(, הרד"ק, הרמב"ן ועוד.
שונצינו רמ"ד ]1484[ דפוס ראשון ]59[ דף. נדפס בעמודה אחת, 
אותיות מטיפוס ספרדי-איטלקי, ללא כותרות, עם שומרי דף. 

מצב טוב.

537 years old

Mivchar Hapeninim. Soncino, 1484
First edition

Incunable!
 ספר מבחר הפנינים. רבי שלמה אבן גבירול. שונצינו רמ"ד

varia
שונות
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The 
Earliest
Mussar

Sefer



241.241.
ספר אוצר החיים. ויניציאה תמ"ג 

'Otzar Hachaim'. Venice, 1683.
First Medical Book, Composed Originally in Hebrew

Comprehensive medical essay encompassing all categories of 
illnesses, remedies, and health precautions by Rabbi Doctor 
Yaakov Tzahalon.
Otzar Hachaim, authored by Rabbi Doctor Yaakov Tzahalon, 
a doctor and venerable Italian rabbi, who wrote this medical 
textbook originally in lashon hakodesh. In this work, the author 
presents all that was known to the world of medical science in 
his day regarding illnesses, medical treatments, and remedies. 
This book also includes an explanation of Maimonides’ Hilchos 
De’os ch.4.
On pages 20a-21b, the author describes the terrible plague that 

'רפואה וחיים'. איזמיר תרל"ד
סגולות ושמירות מהגאון רבי חיים פלאג'י 

'Refuah V’Chaim' - Segulos & Amulets by Rabbi Chaim Palagi. 
Izmir, 1874

243.

243.
Prayers, remedies and segulos for health and protection from 
illness and diseases by Rabbi Chaim Palagi, Av Beis Din of Izmir.
This sefer also includs amulets that are intended to safeguard 
one’s family during times of plague and pandemic.
3 handwritten annotations by Rabbi Chaim Palagi’s youngest 
son Rabbi Yosef Palagi on margins. Rabbi Yosef Palagi is the 
author of Yosef Es Echav.
Izmir, 1874. First edition. [2], 38: [2] 64 leaves, Page size: 19 
cm. Good condition.

תפילות, רפואות, סגולות לשמירה לכל מיני חולאים ובפרט לזמן המגפה.
מאת הגאון רבי חיים פלאג'י, אב"ד איזמיר.

כרוך עם ספר 'חיים לגופא' לרבי חיים פלאג'י, איזמיר, תרל"ד 1874.
העותק של בן המחבר: בשולי הגיליונות 3 הגהות בכתב יד. הגהות אלו הן 
בכתב יד בנו הצעיר, הגאון רבי יוסף פלאג'י, בעל הספר 'יוסף את אחיו'.
איזמיר תרל"ד ]1874[. דפוס ראשון. ]2[, לח: ]2[, סד דף. 19 ס"מ. מצב טוב.

שער הייחודים לרבינו חיים ויטאל. דפוס ראשון. קוריץ תקמ"ג 
Shaar Hayichudim by Rabbi Chaim Vital. First Edition. Koritz, 1783
242.

242.

Shaar Hayichudim and Tikkun Avonos are the third and fourth 
units in Pri Eitz Chaim which was written by the holy kabbalist 
Rabbi Meir Papirash based on manuscripts of Rabbi Chaim Vital.
Page 29b features a special amulet against plague. The amulet, 
which is printed on approximately one third of the page, is 
designed in the shape of an open palm of the hand. On top of the 
amulet are the words “This amulet is [to be used] for a Plague.”
Koritz, 1783. First edition. [1], 40 leaves. Page size: 19 cm. 
Good condition. Attractive new leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #352

שער הייחודים ותיקון עוונות - השער השלישי והרביעי מספר 'פרי עץ חיים' 
שסידר וערך המקובל האלוקי רבי מאיר פאפירש, מכתבי רבי חיים ויטאל.

בדף כט, ב נדפס קמע למגפה עם צורת כף יד פתוחה על גבי כשליש עמוד 
ובראשה נרשם "קמיע זו למגיפה".

קוריץ תקמ"ג ]1783[. דפוס ראשון. ]1[, 40 דף, 19 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור 
חדשה נאה.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 352.

"קמיע זו למגיפה"
Protective Amulet against Plague

החיבור הרפואי 
 הראשון

שנכתב במקורו 
בלשון הקודש

Segulos & Amulets 
by Rabbi Chaim 
Palagi
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broke out in 1656 in Rome, where he served as a physician, 
and fascinatingly, some of his remarks are still relevant to the 
treatment and prevention of pandemics in this day and age.
Venice, 1683. Exclusive printing. 95 leaves. Page size: 31cm. 
Water Stains on first few pages. Margins professionally restored. 
New binding. Rare.
חיבורי רפואי יסודי ומקיף על כל סוגי המחלות ורפואתן ואופני זהירות ושמירת 

הבריאות, מאת החכם הרופא רבי יעקב צהלון.  
ויניציאה תמ"ג ]1683[ דפוס יחיד. צ"ה דף. 31 ס"מ. בשער ובדפים הראשונים 

שיקומי נייר. בשוליים כתמי מים. כריכה חדשה. נדיר מאוד.



פולמוס: אש דת לרבי דוד ניטו. לונדון תע"ה

תלמוד ירושלמי קודשים 
המזויף – סט שלם ויפה

The Forged Talmud 
Yerushalmi Kodshim. 

Seini, 1907

244.

Theological composition written to counter the works of Nechemia 
Chiya Chayun, “Who uproots the principles of our holy Torah,” 
by Chacham Rabbi David Nito, author of Matteh Dan.
This work refuted Chayun’s works Oz Le’Elokim and Shalheves Ka. 
In the course of his arguments, Chacham Rabbi David Nito defends 
the teachings of the Chacham Tzvi and Rabbi Yosef Ergas, author of 
Shomer Emunim (see Lot 88) in their spiritual battle against Chayun.
London, 1715. First edition. [1], 35 leaves. Page size; 17 cm. Attractive 
antique leather binding. Good condition. Rare.

Emden, he suspected that it contained 
Sabbatean leanings and issued a public 
accusation of heresy against the new 
Rabbi, prompting the notorious Eibschitz- 
Emden Controversy which made waves 
across the Diaspora.
Rabbi Yehonasan Eibschitz dispatched 
the amulets that he’d created, along with 
their explanations, to his contemporary 
sages and kabbalists, and the vast majority 
responded with their unequivocal 
support, vouching for his innocence. 
This collection of their letters and 
endorsement was published by Rabbi 
Yehonasan Eibschitz in order to dispel 
any claim or suspicion of his Sabbatean 
affiliation.
The Vilna Gaon, who was one of the Torah 
luminaries to whom Rabbi Eibschitz sent 
his amulet, responded with a powerful 
letter of endorsement that appears in 
this book on page 71b.
Altona, 1755. First edition. 76 leaves. 
Page size: 19 cm. Original binding; spine 
worn. Dark stamp on title page. Good 
condition.

פולמוס. ספר 'לוחות עדות'
 לרבינו יהונתן אייבשיץ.דפוס ראשון

אלטונה תקט"ו. 
איגרות ומכתבים מגדולי הדור ומקובלים 

מפורסמים, להצדיק את הצדיק רבי יהונתן 
אייבשיץ ולהורות כי שקר ענו בו, וכל הכתבים 

המחרפים ופוגמים בכבודו, באש יישרפו...
כאשר בא הגר"י אייבשיץ לאלטונה, אירעו כמה 
מקרים של מיתת נשים בעת לידתן. הגאון רבי 
יהונתן, שהיה גם גדול בחוכמת הקבלה, מסר 
אולם  נעצרה,  והתופעה  היולדות קמעות  בידי 
כשבא אחד מהקמעות לידי הקנאי הגדול לוחם 
מלחמות ה', רבי יעקב עמדין, עלה בו חשד שיש 
בו רמזים שבתאיים והוא יצא כנגד הגרי"א בעוז 
ובתוקף, וכל הגולה נסחפה למחלוקת נוראה זו.

ספר זה נדפס על ידי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, 
כדי להסיר מעליו תלונות ומענות כי הוא חשוד 

בשבתאות.
בין חכמי הדור שאליהם שלח הגר"י אייבשיץ את 
הקמעות היה הגר"א מווילנא. מכתב תמיכתו נדפס 
בספר זה, דף ע"א, ב'. בין דבריו כותב הגר"א: "מי 
יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה, לעשות שלום, 
שישתקע אש זרה ממחלוקת אשר לא כדת…" 

]1755[. דפוס ראשון. ע"ח דף.  אלטונה תקט"ו 
19 ס"מ. כריכה מקורית עם שדרה משופשפת. 

חותמת כהה בשער, מצב טוב. 
♦ מקור: אוסף רב אברהם הלפרין

246.

245. 'Eish Dat' - 
Polemics: against Nechemia Chayun
by Chacham David Nito.
London, 1715

Talmud Yerushalmi on Tractates Chulin and Bechoros, 
“Originally printed based on an ancient handwritten 
manuscript,” with the Cheshek Shlomo commentary by the 
publisher Rabbi Shlomo Yehuda Friedlander.
Talmud Yerushalmi Kodshim does it exist?
The 19th century “discovery” of the Talmud Yerushalmi on 
Kodshim was one of the most groundbreaking revelations in 
the history of Jewish literature. There are some references to 
the existence of Talmud Yerushalmi on Kodshim in the writings 
of the Rishonim, yet there was never any knowledge of an 

existing text or handwritten manuscript of such a Yerushalmi 
until Friedlander appeared with this forgery and announced 
his “discovery.” His ploy worked to an extent, and he even 
convinced several of the Torah luminaries of his generation of 
its authenticity. However, it wasn’t long before the forgery was 
revealed. This fabrication of Friedlander’s brilliant, scholarly 
mind was a deep disappointment to Torah sages of the era who 
published sharp, furious condemnations against Friedlander. 
See more: www.genazym.com

 הקמע המפורסמ של רבי יונתן אייבשיץ
)דף סג, ע"א בספר זה(

'Luchos Eidus'

Rabbi 
Yehonasan 
Eibschitz.
Dismissing any 
suspicion of his 
Sabbatean affiliation. 
Altona, 1755
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Letters and endorsements by the 
great sages and kabbalists of the era 
fiercely defending the sage Rabbi 

Yehonasan Eibschitz and condemning 
the rumors spread about him as fallacious 
and evil.
Shortly after Rabbi Yehonasan Eibchistz, 
Av Beis of Prague, arrived in the city of 
Altona there were several tragic incidents 
of local Jewish women who perished 
during childbirth. Rabbi Yehonasan, who 
was also a revered kabbalist, proceeded 
to give expecting women special amulets 
which aided the women from the city 
of Altona. When one of these amulets 
reached the hands of Harav Yaakov 

חיבור פולמוסי נגד ספרי נחמיה חייא חיון ''העוקר עיקרי תורתנו הקדושה". מאת 
החכם רבי דוד ניטו, בעל 'מטה דן'.

הספר ערוך בצורת שיחה בין דן ]ראשי תיבות: דוד ניטו[ לנפתלי. דן מוכיח שכל 
תורתו של חיון היא כפירה ומינות ונפתלי מדבר על חשיבות תורת הקבלה האמיתית.

החיבור מכוון כנגד חיבוריו של חיון 'עוז לאלוקים' ו'שלהבת י-ה'. בין דבריו גם 
מגן רבי דוד ניטו על דברי הגאונים בעל 'חכם צבי' ורבי יוסף אירגאס בעל 'שומר 

אמונים' )ראה מס' 103(, במלחמתם עם הנח"ש חיון.
לונדון תע"ה ]1715[. דפוס ראשון, ]1[, לה דף. 17 ס"מ. כריכת עור עתיקה נאה, 

מצב טוב. נדיר.
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סיפור מסעו של הנוסע רבי פתחיה מרגנשבורג 
לאירופה, אסיה וארץ ישראל. רבי פתחיה היה 
מסעותיו  ולסיפור  ביותר,  הנודעים  מהנוסעים 
נודעת חשיבות רבה בגלל הידיעות החשובות שבו 
על הקהילות היהודיות שבהן ביקר. הספר נדפס 
שונות.  ובתרגומים לשפות  בעשרות מהדורות 

מהדורה ראשונה זו נדירה.
רבי פתחיה מרגנשבורג, אחיו של רבי יצחק הלבן 
לאלף  העשירית  במאה  חי  התוספות,  מבעלי 

An early and very rare sefer, noting 
the locations of famous tombs of the 
forefathers and sages in the Holy Land, 
including the Patriarchs, Prophets, 
Tannaim, Amoraim and other venerable 
sages throughout the ages. The book 
contains  verses and descriptions 
portraying the respective sage and his 
life; and special prayers to be recited at 
each burial site. This book was published 
by Rabbi Gershon bar Rabbi Asher 
Skarmilla.
As noted in the introduction on the 
verso of the title page, the author himself 
visited Israel, and marked the locations 
of the tombs that he personally visited. 

סדר תפילה שאומרים כשהולכים להשתטח על 
קברי צדיקים. 

על ספר זה התרפקו מאות בשנים יהודי הגולה 
בהשתוקקותם העצומה לארץ ישראל ולצדיקי 

עולם הטמונים בה.
מנטובה שכ"א ]1561[. ק"ד דף, 14 ס"מ. שולי 
הושלמו  אחרון  ודף  ראשונים  דפים  ארבעה 

ברסטורציה אומנותית.

יקר המציאות, המציין את מקום קבורת  ספר 
הקדושים...  "האבות  ישראל.  בארץ  הצדיקים 
הנביאים, התנאים והאמוראים וגדולי גאוני עולם..." 
מקום ציון כל אחד ואחד מהם מאמרים הנאמרים 
בשמו לומר על קברו ותפילה על קברי הצדיקים. 
הובא לדפוס על ידי רבי גרשום ב"ר אשר, איש 

שקרמילא.

כפי שנאמר בהקדמה מעבר לשער, המחבר עבר 
בעצמו בארץ ישראל וציין על פי מה שראו עיניו 
את מיקומם של עשרות הקברים המצוינים בספר.

בהם: מערת המכפלה בחברון, קבר רחל, קבר 
יוסף בשכם, מערת רשב"י במירון, קבר יהונתן בן 
עוזיאל בעמוקה 'בתחתית ההר', קברי רבי עקיבא 
והרמב"ם בטבריה, קברי הקדמונים בירושלים. 
בספר תפילות על הגלות ונחמות ציון וירושלים. 
בראש הספר "תפלת הצדיקים עליהם השלום"- 

ספר 'יחוס הצדיקים'
 - תיעוד של 

 קברי הצדיקים
בארץ ישראל.

מנטובה שכ"א 

'Yichus Hatzadikim', 
Mantua, 1561  

The primary 
guide for locating 
sacred tombs in 

Eretz Yisrael

248.

The story of Rabbi Petachya of Regensburg's 
(The brother of Harav Yitzchak Halavan, one 
of the Baalei Tosfos) 12th century expedition 
through Europe, Asia and Eretz Yisrael. 
Sivuv Rabbi Petachya was published in 
numerous editions and translated into many 
languages, the first edition is extremely rare. 
Prague, 1595. First edition. [10] leaves. 
Page size: 15 cm. Good Condition. From page 7:b Midrash Yonah First edition.

Journeys
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247.

סבוב רבי פתחיה - מדרש יונה דפוס ראשון. פראג שנ"ה

of Rabbi Petachya from Regensburg's. 
First Edition. Prague, 1595

He also includes special prayers and 
supplications recited to end the exile 
and restore comfort and solace to Zion 
and Jerusalem.
Manuta, 1561. 104 leaves. size: 14 cm. 
Margins of first 4 pages and last page 
professionally restored.

החמישי. הוא יצא בשנת 1175 בערך מפראג לפולין 
ואסיה הקטנה,  נסע דרומה לקרים  וקייב, משם 
דרך  ומשם  ובבל,  כורדיסטאן  גאורגיה,  ארמניה, 
סוריה הגיע לארץ ישראל וטייל בה לאורכה ולרוחבה 
כדי להכיר את כל האתרים והמקומות הקדושים.

פראג שנ"ה ]1595[ דפוס ראשון. ]10[ דף. 15 ס"מ. 
מצב טוב. מדף 7, ב 'מדרש יונה' דפוס ראשון.



תגלית! הכרוז היהודי הראשון שנדפס. עותק יחיד בעולם!

Ruling of Harav Yosef Karo and 
the Rabbis of Tzfat regarding the 
halachic jurisdiction of the ban of 
excommunication levied by the Beis 
Din of Mantua.
The ban of excommunication by Harav 
Moshe Provintzalo, Av Beis Din in 
Mantua, was levied against an emissary 
of Harav Yosef Karo who was sent 
to Italy to publish his work Beis 
Yosef.
This announcement bears 
the signatures of all Tzfat 
Rabbis, including those of 
Harav Moshe Cordovero, the 
Alshich, Mahari Beirav II and 
Maharam Galante.
This rare proclamation includes the 
ruling signed by the Rabbis of Tzfat, 
fulfillment of the Ferrara Beis Din, 
testimony of the sexton of Mantua, and 
closing remarks of the Rabbi's emissary 
Harav Moshe ben Shushan. 
The proclamation contains 
handwritten notes of 
objection by Harav Moshe 
Provintzalo strongly opposing 
the sequence of events as 
well as halachic conclusions 
rendered. 

שני חורים קטנים בקיפולי הדף ומעט כתמים.
למיטב בדיקתנו הכרוז אינו ידוע כלל. לא מצאנו 
זכרו ברשימות ביבליוגרפיות, וכן כל החוקרים 
שחקרו פרשייה זו - י' זנה, א' קופפר, מ' בניהו 

ויעקב בוקסנבוים - לא הזכירו דף זה. 

Harav Moshe Provintzialo (1504-
1576), Av Beis Din of Mantua, was 
among the well-known Rabbis of 16th 

century Italy who consented to the first 
printing of the Zohar in Mantua in the 
year 1558. His responsa were published 
in recent times under the title Shu"t Harav 
Moshe Provintzalo.
Only extant copy.
Italy, [1660]. Single leaf. Page size: 
28.5x39 cm. Two small holes in folds. 
Minor stains.

For a full biographical description: www.genazym.com

פסק דין של רבינו יוסף קארו בעל השולחן ערוך, 
בעניין התוקף ההלכתי של  ועימו חכמי צפת, 

הטלת חרם שנעשה בבית הדין במנטובה.
קארו  יוסף  רבי  מרן  שליח  על  הוטל  החרם 
לאיטליה להדפסת ספרי 'בית יוסף', על ידי רבי 

משה פרובינציאלו, אב"ד מנטובה.
רוכל' סימן  'אבקת  נדפס בשו"ת  תוכן הפסק 
קצ"ג, בחתימת רבי יוסף קארו, המבי"ט )ראה 

גם 'שו"ת מבי"ט' חלק א סימן רפ"ג( ורבי 
ישראל די קוריאל, אך בכרוז זה נדפסו 

חתימות כל רבני צפת, ובהם המקובל 
האלוקי רבי משה קורדובירו )הרמ"ק(, 
האלשיך הקדוש, מהר"י בירב השני 

ומהר"ם גלאנטי.
כרוז נדיר זה כולל את פסק הדין בחתימת 

רבני צפת, קיום בית הדין בפירארה, עדות שמש 
בית הדין במנטובה ודברי סיום מר"מ בן שושן, 

שליח מרן.

בשולי כל הכרוז השגות בעצם כתב ידו של 
רבי משה פרובינציאלו. בהן השגות על עצם 
התרחשויות הדברים והן השגות הלכתיות. 
רבי משה פרובינציאלו, אב"ד מנטובה )רס"ד-

במאה  הנודעים  איטליה  מרבני  היה  של"ו(, 
השש־עשרה, מגדולי המשיבים בדורו באיטליה 
הראשונה  ה'זוהר'  הדפסת  על  ומהמסכימים 
'שו"ת  במנטובה בשנת שי"ח. תשובותיו בשם 

רבי משה פרובינציאלו' נדפסו בימינו.
איטליה ש"כ ]1560[. דף בודד בגודל 39*28.5 ס"מ. 

249.

Historic Ruling by  

Rabbi Yosef Karo 
together with the leading rabbis of Tzefat 

printed on his behalf in Italy, 1559
פסק חתום מאת גדולי רבני צפת, ובראשם מרן רבינו יוסף קארו.

כרוז מודפס, מנטובה שי"ט

First known Published Jewish Declaration Discovery! 

 249  Opening bid $20,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $30,000-$50,000 הערכה



לוח ברכת העומר הזה נדפס בעיר באזיל המהוללה 
בבית קונרד וואלדקירך שנת שע לפ"ק

 250  Opening bid $3,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$7,000 הערכה

Jewish calendar, complete with the 
Yomim Tovim, Rosh Chodesh, weekly 
Torah portions, molad and tekufah for 
55 years (1610-1664).
The last part features a Sefiras Ha’omer 
chart along with relevant laws and 
the psalm “Lamnatzeach bineginos” 
inscribed in the shape of a menorah. 
The following text appears on the page 
margin: “This chart of the Blessing of the 
Omer was printed in the illustrious city of 
Basel, in the home of Konrad Waldkirch, 
1610”. The colophon indicates that this 
Sefiras Ha’omer chart was also printed 
and disseminated separately.
Basel, 1610. [8] leaves. Printed 
without title page. Page size: 21x14 cm. 
restorations on the margin of the first 
page. Top third of pages stained. 

וראשי  לוח שימושי לדעת את זמני המועדים 
חודשים, פרשיות, מולדות ותקופות לחמישים 

וחמש שנים: ש"ע-תכ"ד ]1664-1610[.
נדפס ללא שער. האותיות 'לוח' נדפסו באותיות 

גדולות מעוטרות )איניציאלים(.
הדינים  עם  העומר  ספירת  לוח  האחרון  בדף 
ומזמור "למנצח בנגינות" בצורת המנורה. בשולי 
הדף נרשם: "לוח ברכת העומר הזה נדפס בעיר 
באזל המהוללה בבית קונארד וואלדקירך, שנת 
)מנוסח הקולופון משתמע שלוח  ש"ע לפ"ק". 

ספירת העומר הופץ גם בתור דף בודד(.
לוח יקר המציאות ביותר. פרייס רושם ברשימתו 
על דפוסי באזל, שנדפס עימו ככל הנראה ספר 
מנהגים, אולם ספר המנהגים לא ידוע ממקור אחר. 
באזל ש"ע ]1610[. ]8[ דף. 14*21 ס"מ. שיקומים 
והשלמות בשוליים בלבד בדף הראשון. עם כתמים 
בשליש העליון של הדפים. שמור במעטפת קרטון 

עטופה כריכת בד ירוק.

50-Year Calendar. Basel, 1610
לוח ליובל שנים וברכת העומר. באזל ש"ע

250.

Mazalos shel Adam. The fate and fortune 
of man from the day of birth until death, 
based on the zodiac of his birth month. 
The book is arranged in order of the 12 
signs of the zodiac. Saloniki, 1593. 6 
leaves. Page size: 14cm
Printed together with Refuas Hagivyah 
— a rhymed poem of methods for 
preserving and safeguarding one’s health 
by Chacham Rabbi Yehuda Alchaziri, 
and other parables and riddles. Saloniki, 

1593. (1) 8-11 leaves. Page size: 14cm.
Very rare. There are only 3 known copies of 
this sefer in the world (Genuzot Sfarim p.75).
Stains at margins and minor repairs. 
Both title pages have illustrated borders.

מס' 44 נכתב שידועים 3 עותקים בלבד בעולם 
מספר זה.

כתמי זמן נוכחים על הדפים, מעט תיקונים זעירים. 
שני השערים עם מסגרת מצוירת.

'מזלות של אדם'
מזלו ועתידו של האדם מיום לידתו עד יום מותו 
על פי המזל השולט בחודש שבו נולד – מסודר 

לפי י"ב מזלות השנה. 
שאלוניקי שנ"ג ]1593[ ו' דף. 14 ס"מ.

נדפס עמו: ספר 'רפואת הגווייה' – דרכי שמירת 
הבריאות בחרוזים, מאת החכם רבי יהודה אלחריזי, 

ומשלי חכמים וחידותם. 
שאלוניקי שנ"ג ]1593[ )1( ח-יא דף. 14 ס"מ.

ספר נדיר מאוד )בספר 'גנוזות ספרים' עמ' 75 

'מזלות של אדם' 
 שאלוניקי, שנ"ג 

ספר יקר המציאות

Mazalos shel Adam. Salonika, 1593. Rare!

251.
Actual 
Size

 251  Opening bid $3,000 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $5,000-$7,000 הערכה

Extremely 
Rare!



Hebrew calendar for the year 5609 with 
calculations for the holidays, Rosh 
Chodesh, tekufos and molados. Contains 
details about the sun's orbit, the stars and 
constellations, as well as instructions on 
how to establish the dates of the holidays 
and other basic rules of the Jewish 
calendar. 
The calendar was created by Dov 
Beirish who was called Reb Leibish 
Degin of Brod. It was 
printed by Menachem 
Ezra Karnial of Lvov.
Unknown calendar, 

לוח קיר אומנותי לא ידוע. בוקרשט תר"ח
Unknown Artistic Calendar. Bucharest, 1848

252.

 252  Opening bid $1,200 מחיר התחלתי  |  Estimate Price $2,000-$3,000 הערכה

לוח שנה לשנת תר"ט עם חישובי החגים והמועדים, 
ראשי חודשים, תקופות ומולדות, ידיעות על גלגל 
החמה, כוכבים ומזלות, סדר קביעות המועדים 

וכללי יסוד בענייני לוח השנה היהודי.
נערך ונסדר על ידי דוב בעריש הנקרא ר' ליבש 
דעגין מבראד, והובא לדפוס על ידי מנחם עזרא 

קארניאל מלבוב "חונה פה באקארעשט".
לוח לא ידוע ולא רשום ביבליוגרפית, לא ידוע 
כלל עד עתה על הדפסה באותיות עבריות בשנים 
אלו בבוקרשט. לוח קיר גדול: 39*43 ס"מ. קרעים 

מעטים עם חיסרון שוקמו 
ברסטורציה אומנותית.

♦ מקור: אוסף הביבליוגרף 
מר יצחק יודלוב.

never catalogued by a bibliographer. 
Bucharest, 1848. Large Wall Calendar: 
43x39cm. Tears professionally restored.
♦ Provenance: collection of 
Bibliographer Mr. Yitzchak Yudlov. 

End of sale

Lot 29

Original
Rishon Autograph

15th century

Autographed Responsum by the
The Maharik - Rabbi Yosef Colon



TERMS OF SALE

1. Genazym Auction House (hereinafter: Genazym) acts as an extension of the sellers of the items 
offered for auction.

2. Genazym publishes a catalogue for every sale (hereinafter: the Catalogue) which encompasses the 
full list of items available at the Auction, serial numbers, description, and opening bid for the items. 
To dispel any doubt, information provided in the Catalogue is intended solely for the purpose of 
information for potential Buyers and shall in no way be construed as any commitment by Genazym 
and/or its employees and/or representatives.

3. The prices appearing on the list of items are minimum bids and are not a valuation.
4. Genazym shall appoint a manager of the sale (hereinafter: Auctioneer) who shall be responsible on 

its behalf for the execution and management of the Auction.
5. The Auctioneer reserves the right to prevent the participation of any person from the Auction. The 

Auctioneer reserves the right to determine the winner of each lot, to cancel the sale of any item 
(even after it is sold) or to re-enter it for sale, at his sole discretion and at any stage. The Auctioneer 
further reserves the right to withdraw or add items to the sale and/or to add and/or withdraw from 
the Catalogue any information regarding an item offered for Auction based on information received 
by Genazym after publication of the Catalogue.

6. Anyone wishing to participate in the Auction must obtain a serial number through the system. 
This will serve as his Identification Number.

7. The web system invites early proposals through the Computerized Catalogue for those who registered 
in advance through the Auction House and received a username and password.

8. Items are sold "as is" to the Buyer. The Auctioneer is not responsible for the condition or nature of 
the item. Upon submission of a bid/s prior to an online sale, the Buyer waives all claims regarding 
the quality or condition of an item.

9. Information provided by the Auction House regarding the authenticity and condition of each item 
is based on information provided by the seller, as well as aggregate information, knowledge and 
experience of Auction House experts.

10. The sale is conducted in US dollars.
11. The sum of a bid that is accepted (hereinafter: Hammer Price) shall be paid to Genazym by the 

Buyer, along with a 23% commission fee of the Hammer Price (hereinafter: Commission) + Israeli 
VAT (When applied) on the Commission only.

12. Buyer is liable to pay for the item purchased in full, whether purchased for himself or on behalf of 
another, and to collect it from Genazym. In the event that Buyer requests that Genazym handle the 
delivery of the item, Buyer shall disburse the delivery charge in full. The Auctioneer reserves the 
right to exercise any means to ensure that Buyer upholds his obligations, including cancelling the 
sale, selling the item to another buyer, charging the Buyer for any expenses that Genazym incurs 
as a result of Buyer's delay in upholding his commitments, submit a claim for compensation, delay 
release of the item, etc.

13. Payment for the items is accepted in check, bank transfer or credit card. When paying by check, 
the Auction House reserves the right to release items after the check clears.

14. Payment for an item/s and its release shall take place immediately after the sale, and no later than 
7 days past the sale. To dispel any doubt, delivery of an item shall occur only after the Buyer has 
upheld all his commitments.

15. The Court of Jerusalem, Israel, shall have sole jurisdiction upon any dispute between Genazym 
and the Buyer and/or potential Buyer, based on the provisions of this Agreement and/or regarding 
the sale and/or transfer of any item.

16. In any case of doubt the Hebrew version of this Terms of Sale shall be the binding document.

Siddur HaShl”a
First Edition

Lot 142
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