
MINIATURE
TORAH  SCROLL

W W W . G E N A Z Y M . C O M

OWN  YOUR HERITAGE
Tu e s d ay  12 . 2 8 . 2 0 כ"ד טבת תשפ"ב21 יום שלישי, 



Lot 225

Portrait Of A Young Chassidic Rabbi By Isidore KaufmanPortrait Of A Young Chassidic Rabbi By Isidore KaufmanPortrait Of A Young Chassidic Rabbi By Isidore Kaufman

Online Bidding Available Now At:

Auction House commission 23%על מחיר הפטיש יתווסף 23% דמי עמלה 

www.genazym.com
For inquiries, absentee bids 

and live telephone bid requests,  
please contact us at:

WhatsApp: 
+1-845-826-1645

Phone:
USA: 845-501-9990
Israel: 072-257-2211
UK: 0203-150-0418

Email:
office@genazym.com



מפתח אוטוגראפים לפי נושאים

For a full description of each item 
and to view the complete photo 
gallery, please visit our website: 

www.genazym.com

Register Early To Assure Your Attendance

Tuesday 12.28.2021כ"ד טבת תשפ"ב

12:00 PM EST

Broadcasting Live from Jerusa lem 7:00 pm

Winter
Event

השל"ה הקדוש ומשפחתו
רבי ישעיהו הלוי הורוויץ .........................................................................22
רבי יעקב הלוי הורוויץ - אחי השל"ה...........................................22
רבי משה הלוי הורוויץ - אחיינו של השל"ה............................22

 החתם סופר, משפחתו ותלמידיו /
תלמידי הכתב סופר

חתם סופר................................................................................................... 30,98
כתב סופר............................................................................................................. 32
שבט סופר...........................................................................................................33
שטראסר, רבי יעקב ליב כ"ץ ...............................................................34
שטראסר, רבי עקיבא אב"ד טאקאי...............................................35
שטראסר, רבי שלמה צבי הכהן  אב"ד דברצין................... 192
פרייא, רבי יצחק צבי מסערדאהעל, חתן ה'כתב סופר'... 191
פרייא, רבי מאיר ליב אב"ד שוראן............................................... 191
רבי משה יוחנן שעהנפעלד....................................................................36
מהר"ם שיק........................................................................................................ 39
רבי וואלף באנדא......................................................................................... 40
רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש בעל ילקוט אליעזר... 37
רבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש בעל ילקוט סופר 38,191

רבני וצדיקי הונגריה
הצדיק הקדוש רבי מאיר אברהם מטשעבא בעל 'פרי 

צדיק'..................................................................................................................... 177
הרה"ק רבי ישעיהל'ה קערעסטירער - ראה להלן................... 
הגה"צ רבי שאול רוזנברג אב"ד ראצפערט.......................... 193
רבי יהודה אסאד ......................................................................................... 40

הרבנית חיה ווייס אשת רבי יצחק אייזיק ווייס אב"ד 
סוואליווע ........................................................................................................ 180
רבי שלמה אייבשיץ ראב"ד סערדאהעל................................... 40
רבי אליעזר דוד גרינוואלד אב"ד סאטמר )קרן לדוד(....64
רבי אליעזר דייטש אב"ד בוניהאד )פרי השדה(...................66
רבי ישעיה זילברשטיין אב"ד וייטצען )מעשי למלך(..... 191
רבי מרדכי ליב ווינקלער )לבושי מרדכי(.................................... 65
רבי שמואל לוי וויינבערגער אב"ד סערדאהעל.................. 194
רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדי-פאלו.................................... 44
ליכטנשטיין, רבי ברוך בענדיט אב"ד קראסנא......................46
ליכטנשטיין, רבי ברוך בענדיט ב"ר הלל ל"ש )הזמנה(...45
ליטש רוזנבוים, רבי עזריאל מפרשבורג.....................................43
מינץ, מהר"ם )עותק מיוחס(...................................................................26
רבי פנחס ליב פרידען אב"ד קאמארן..........................................41
רבי חיים אלתר פאנט............................................................................. 197
הגה"צ רבי משה אריה פריינד.......................................................... 197
הרה"ח הרב ישי העכט............................................................................ 197

חכמי אשכנז
אויערבך, רבי צבי הירש אב"ד וורמייזא...................................... 80
אויערבך, רבי אבי עזרי זעליג אב"ד פוסוויילר...................... 80
אויערבך, רבי אברהם אב"ד בונא..................................................... 80
אופנהיים רבי יוסף אב"ד העלישויא בן הגר"ד.........................9
אופנהיים רבי דוד אב"ד פראג )עותק מיוחס(....................... 19
קוידאנובר, רבי אהרן שמואל...............................................................54
פישלס, רבי ליב מפראג........................................................................... 79
שטרויס, רבי דוד אב"ד פיורדא.......................................................... 81
הירש, רבי רפאל )אבי הרש"ר(........................................................... 88

הירש, רבי שמשון רפאל........................................................................... 89
וינר, רבי שמעון אב"ד לאשברין.......................................................... 91
וינר, רבי יוסף אב"ד לאשברין............................................................... 91
ברויאר, רבי שלמה זלמן )חתן הרש"ר( ....................................... 91
ווארמסער, רבי קאפמאן טורלאך )חמיו של הערוך לנר( 13

גאוני גאליציה
רבי שלמה קלוגר...........................................................................................60
רבי יוסף שאול הלוי נטאנזאהן )שואל ומשיב(..................... 61
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון )מהרש"ם(.............................. 62

חסידות
ראשקוב

הרה"ק רבי שבתי מראשקוב.............................................................112
הרה"ק רבי יוסף מראשקוב................................................................ 113

שושלת רוז'ין
הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב............................................. 126
הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורה........................ 95,100,125
הרה"ק רבי שלום יוסף ממיעלניצא .......................................... 125

החסידות בהונגריה
רבי צבי הירש מליסקא.......................................................................... 178
רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש )דרכי תשובה(.......... 191
רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש )מנחת אלעזר(.. 192
הרה"ק רבי ישעיהל'ה קערעסטירער.......................................... 179
הרה"ח רבי אלימלך פישמאן מקרעסטיר.............................. 180

שושלות הלברשטאם-טייטלבוים
הלברשטאם, הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט........... 

181,191
הלברשטאם, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה מקלויזינבורג. 140
טייטלבוים, האדמו"ר רבי חיים צבי בעל עצי חיים......... 190
טייטלבוים, הרבנית אלטא פייגא מסאטמר.........................186
טייטלבוים, האדמו"ר רבי יואל מסאטמר................... 184-188

חב"ד
האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון )הריי"צ(.....................135
האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון ........................... 136,137

חסידות - גאליציה פולין, רוסיה ועוד
הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ )לבושי שרד'( ................ 115
הרה"ק רבי יצחק מווארקא................................................................127
הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב................................................. 128
הרה"ק רבי יוסף מראדוויל................................................................. 129
האדמו"ר רבי משה'לע מזידיטשוב.............................................. 132
הרה"ק רבי אליהו מזידיטשוב.......................................................... 132
האדמו"ר בעל נתיבות שלום............................................................. 141
האדמו"ר בעל ברכת אברהם............................................................ 141
רבי נפתלי  הורוויץ אב"ד ראזוואדוב ....................................... 130
רבי אשר ישעיה ראבין אב"ד ראדיחוב..................................... 131
קרלין )מתנות(............................................................................................... 172
האדמו"ר רבי חיים זנוויל מריבניץ.................................... 182-183
הגה"צ רבי יהודה  הורוויץ מדז'יקוב........................................... 139
האדמו"ר רבי איציק'ל מפשוורסק.............................................. 138

מקובלים
שפירא, רבי נתן )מצת שימורים(.................................................... 102
רבי משה שלמה מטולטשין )תלמיד הגר"א(....................... 146

אדרעי, רבי יהוסף דוד )סופר הרש"ש(...................................... 103
אבועלפיה, רבי ידידיה רפאל )היר"א(........................................ 168
אלחדאד, המקובל רבי מסעוד......................................................... 170
אצראף, המקובל רבי ישכר................................................................. 170
ויטאל, המקובל רבי יוסף .................................................................... 170
מלכא, המקובל רבי שלום ................................................................. 170
170 ..................................................... עדני, המקובל רבי שלום מזרחי
עני, המקובל רבי נסים............................................................................ 170
פאפו, רבי אליעזר )דמשק אליעזר(............................................. 170
פירירא, המקובל רבי אהרן משה................................................... 170
רבי ששון בכ"ר משה )שמן ששון(................................................ 170

חכמי הספרדים
אבועלפיה, רבי חיים יצחק )בן היר"א(...................................... 170
אלישר, רבי יעקב שאול ....................................................................... 170
אלפאנדרי, רבי שלמה מקושטא....................................................164
אקשוטי, רבי שבתי.................................................................................... 170
ברודו, רבי אברהם...................................................................................... 163
גבאי, ר' יחזקאל מבובמיי.................................................................... 163
גומיץ פאטו, רבי שמשון........................................................................ 163
הכהן, רבי יאודה........................................................................................... 163
הכהן, רבי שמואל........................................................................................ 163
חיון, רבי משה................................................................................................ 163
יצחקי,  רבי דוד )חתן המקובל רבי אברהם אזולאי(........53
יצחקי, רבי אברהם )זרע אברהם(.................................................. 163
למפרונטי יצחק אב"ד פיררה )פחד יצחק(............................ 210
מדיני, חיים חזקיהו )בעל שדי חמד(.......................................... 169
מודעי, רבי חיים אב"ד אזמיר וקושטא.....................................164
מיוחס, רבי משה.......................................................................................... 168
מצליח, רבי יחזקאל אברהם מבגדאד...................................... 166
נבון, הראשון לציון רבי משה יונה.................................................. 169
נבון, רבי יהודה ............................................................................................ 169
סלימאן, רבי מעתוק מבגדאד.......................................................... 166
עמרם, רבי נתן............................................................................................... 168
פאניז'ל, רבי רפאל מאיר...................................................................... 169
קונקי, רבי יהוסף.......................................................................................... 163
רוזאניס, רבי דוד מקושטא.................................................................164

גדולי ליטא
רבי יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא............................................ 148
חפץ חיים............................................................................................... 149-150
רבי נפתלי טרופ........................................................................................... 151
 רבי איצל'ה פונוביז'ר ............................................................................ 147
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי...................................................... 152-153
חזון איש.............................................................................................................154
סטייפלר............................................................................................................. 155
רבי יחזקאל לוינשטיין............................................................................ 159
רבי אליעזר מנחם מן שך.................................................................... 160

גדולי אמריקה
רבי אהרן קוטלר..........................................................................................158
רבי משה פיינשטיין................................................................................... 157
רבי אליהו מאיר בלוך טלז-קליבלנד..........................................156
רבי  מרדכי קאטץ טלז-קליבלנד..................................................156

לרשימה מלאה לפי א"ב ראה: מפתח אוטוגראפים



א 
אבועלפיה, רבי ידידיה רפאל )היר"א(.......... 168
אבועלפיה, רבי חיים יצחק )בן היר"א(......... 170
אברמוביץ, האדמו"ר רבי חיים זנוויל  מריבניץ. 182-183
אדלר, רבי חיים מרדכי  אב"ד פארויא )העתקה(.. 195
אדרעי, רבי יהוסף דוד )סופר הרש"ש(......... 103
אויערבך, רבי אבי עזרי זעליג אב"ד פוסוויילר.. 80
אויערבך, רבי אברהם אב"ד בונא........................ 80
אויערבך, רבי צבי הירש אב"ד וורמייזא......... 80
אופנהיים רבי דוד אב"ד פראג )עותק מיוחס(.... 19
אופנהיים רבי יוסף אב"ד העלישויא בן הגר"ד......... 9
אייבשיץ, הרה"ק רבי דוד שלמה )לבושי שרד( . 115
אייבשיץ, רבי שלמה ראב"ד סערדאהעל...... 40
אייכנשטיין, האדמו"ר רבי משה'לע מזידיטשוב..... 132
אייכנשטיין, הרה"ק רבי אליהו מזידיטשוב.......... 132
אלחדאד, המקובל רבי מסעוד............................ 170
אלישר, רבי יעקב שאול .......................................... 170
אלפאנדרי, רבי שלמה מקושטא...................... 164
אמשינוב, הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב... 127
אסאד, רבי יהודה.............................................................. 40
אצראף, המקובל רבי יששכר............................... 170
אקשוטי, רבי שבתי...................................................... 170

ב
באב"ד, רבי דוד בן המנחת חינוך..................... 176
באנדא, רבי וואלף........................................................... 40
בלוי, רבי עמרם............................................................... 175
בלויגרונד, רבי ישכר אב"ד קאלווריא............ 191
בלוך, רבי אליהו מאיר )טלז(................................. 156
ברודו, רבי אברהם........................................................ 163
ברויאר, רבי שלמה זלמן )חתן הרש"ר( ......... 91

ג
גבאי, ר' יחזקאל מבובמיי....................................... 166
גומיץ פאטו, רבי שמשון.......................................... 163
גרודז'ינסקי, רבי חיים עוזר....................... 152-153

גרינוואלד, רבי אליעזר דוד אב"ד סאטמר 
)קרן לדוד(.............................................................................. 64

ד
דאנציג, רבי מרדכי אב"ד וואג-וועטשא ...... 42
דושינסקי, רבי יוסף צבי, אב"ד גאלנטא..... 191
דייטש, רבי אליעזר אב"ד בוניהאד .................. 66
דרכי תשובה...................................................................... 191

ה
הורוויץ, רבי  ישעיה הלוי - השל"ה הקדוש. 22
הורוויץ, רבי יעקב הלוי - אחי השל"ה............. 22
הורוויץ, רבי משה הלוי - אחיינו של השל"ה... 22
הורוויץ, הגה"צ רבי יהודה  מדז'יקוב............. 139
הורוויץ, רבי מרדכי הלוי אב"ד פרנקפורט. 191
הירש, רבי רפאל )אבי הרש"ר(.............................. 88
הירש, רבי שמשון רפאל............................................. 89
הכהן, רבי יאודה............................................................. 163
הכהן, רבי שמואל.......................................................... 163

הלברשטאם, הרה"ק רבי שלום אליעזר 
מראצפערט.............................................................. 181,191
הלברשטאם, האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה 

מקלויזינבורג..................................................................... 140
העכט, רבי ישי.................................................................. 197

ו
ווארמסער, רבי קאפמאן טורלאך )חמיו של 

בעל ערוך לנר...................................................................... 13
ווארקא, הרה"ק רבי יצחק..................................... 128

וויינבערגער, רבי שמואל לוי אב"ד 
סערדאהעל......................................................................... 194
ווייס, אשר אנשיל  אב"ד נאדי-פאלו............... 44

ווייס, הרבנית חיה אשת רבי יצחק אייזיק 
ווייס אב"ד סוואליווע ................................................ 180

ווינקלער, רבי מרדכי לייב  אב"ד מאד )לבושי 
מרדכי(....................................................................................... 65

וויס, רבי אברהם אלעזר אב"ד קאסטעל 
וטאפאלטשאן ................................................................ 191
ויטאל, המקובל רבי יוסף ...................................... 170
וינר, רבי יוסף אב"ד לאשברין................................. 91
וינר, רבי שמעון אב"ד לאשברין............................ 91

ז
זוסמן סופר, רבי אליעזר אב"ד פאקש............ 37
זוסמן סופר, רבי יוסף ליב אב"ד פאקש 38,191
זילברמן, רבי רפאל אב"ד צפת.......................... 176
זילברשטיין, רבי ישעיה אב"ד וייטצען ........ 191

ח
חדידה, רבי שלמה.............................................................. 4
חזון איש............................................................................... 154
חיון, רבי משה................................................................... 163
חפץ חיים................................................................. 149-150
חתם סופר.......................................................................30,98

ט
טויבש, רבי אהרן משה אב"ד יאסי )קרני 

ראם(..................................................................................................
63

טייטלבוים האדמו"ר רבי חיים צבי בעל עצי 
חיים............................................................................ ]189[,190
טייטלבוים, האדמו"ר רבי יואל מסאטמר.......... 

184-188
טייטלבוים, הרבנית אלטא פייגא מסאטמר..... 

185
טרופ, רבי נפתלי............................................................. 151

י
יצחקי רבי דוד )חתן המקובל רבי אברהם 

אזולאי(..................................................................................... 53
יצחקי, רבי אברהם )זרע אברהם(.................... 163
ישראל בנימין מירושלים............................................... 4

כ
כהן, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין )חפץ 
חיים(...................................................................... 149-150
כתב סופר............................................................................... 32

ל
לבוב, רבי הירש מפרשבורג...................................... 26
לבושי מרדכי........................................................................ 65
לבושי שרד......................................................................... 115
לוזייו, רבי שם טוב.............................................................. 4
לוינשטיין, רבי יחזקאל.............................................. 159
לייזר, האדמו"ר רבי איצק'ל מפשוורסק..... 138
ליטש רוזנבוים, רבי עזריאל מפרשבורג........ 43

ליכטנשטיין, רבי ברוך בענדיט אב"ד 
קראסנא................................................................................... 46
ליכטנשטיין, רבי ברוך בענדיט ב"ר הלל ל"ש 
)הזמנה(..................................................................................... 45
ליסקא, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא..... 178

למפרונטי, רבי יצחק אב"ד פיררה )פחד 

יצחק(...................................................................................... 210
לרנר, רבי מרדכי משומסק ................................... 129

מ
רבי מאיר אברהם מטשעבא בעל 'פרי צדיק'.... 177
מדיני, רבי חיים חזקיהו )בעל שדי חמד(... 169
מהר"ם שיק.......................................................................... 39
מהרש"ם.................................................................................. 62
מודעי, רבי חיים אב"ד אזמיר וקושטא....... 164
מיוחס, רבי משה............................................................ 168
מינץ, מהר"ם )עותק מיוחס(..................................... 26
מלכא, המקובל רבי שלום ................................... 170
מנחת אלעזר.................................................................... 192
מצליח, רבי יחזקאל אברהם מבגדאד........ 166
רבי מרדכי ליב ווינקלער )לבושי מרדכי(....... 65
משה שלמה מטולטשין........................................... 146

נ
נבון, הראשון לציון רבי משה יונה.................... 168
נבון, רבי יהודה ............................................................... 168

נטאנזאהן, רבי יוסף שאול הלוי )שואל 
ומשיב(....................................................................................... 61

ס
סאטמר, האדמו"ר רבי יואל מסאטמר ................ 

184-188
סופר, רבי אברהם שמואל בנימין סופר )כתב 
סופר(.......................................................................................... 32
סופר, רבי משה )חתם סופר(............................30,98
סופר, שמחה בונים )שבט סופר(.......................... 33
סטייפלר................................................................................ 155
סלונים, בעל ברכת אברהם................................... 141
סלונים, בעל נתיבות שלום.................................... 141
סלימאן, רבי מעתוק מבגדאד............................ 165
סלנט, רבי שמואל......................................................... 171
ספקטור, רבי יצחק אלחנן מקאוונא.............. 148

ע
עדני, המקובל רבי שלום מזרחי........................ 170
עמרם, רבי נתן................................................................. 167
עני, המקובל רבי נסים............................................... 170
עצי חיים................................................................. ]189[,190
ערנטרוי, רבי חנוך הכהן אב"ד מינכן............. 191

פ
פאנט, רבי חיים אלתר.............................................. 197
פאניז'ל, רבי רפאל מאיר........................................ 169
פאפו, רבי אליעזר )דמשק אליעזר(............... 170

פארענבאך, רבי אברהם אב"ד דעטמאלד 
והמדינה................................................................................... 85
פיינשטיין, רבי משה.................................................... 157
פירירא, המקובל רבי אהרן משה..................... 170
פישלס, רבי ליב מפראג.............................................. 79
פישמאן, הרה"ח רבי אלימלך מקרעסטיר 179
פרי צדיק.............................................................................. 177
פרידמן, הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב.... 

126
פרידמן, הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורה. 

99,100,125
פרידמן, הרה"ק רבי שלום יוסף ממיעלניצא . 

125
פרידמן, רבי צבי הירש מליסקא....................... 178
פרידען, רבי פנחס ליב אב"ד קאמארן........... 41

פרייא, רבי יצחק צבי מסערדאהעל, חתן 
ה'כתב סופר'...................................................................... 191

פרייא, רבי מאיר ליב אב"ד שוראן.................. 191
פריינד, הגה"צ רבי משה אריה .......................... 197

צ
צבאח, רבי יצחק.................................................................. 4

ק
קאטץ, רבי מרדכי מטלז......................................... 156
קאליש, הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב 127
קאליש, הרה"ק רבי יצחק מווארקא.............. 128
קוטלר, רבי אהרן............................................................ 158
קוידאנובר, רבי אהרן שמואל.................................. 54
קונקי, רבי יהוסף............................................................ 163
קוק, רב אברהם יצחק הכהן )כרוז ממנו(.. 175
קלוגר, רבי שלמה ........................................................... 60
קליין, רבי מאיר אברהם מטשעבא בעל 'פרי 
צדיק'....................................................................................... 177
קנייבסקי, רבי ישראל יעקב )סטייפלר(....... 155
קרליץ, רבי אברהם ישעיהו .................................. 154
קרעסטירער, הרה"ק רבי ישעיהל'ה................ 179

ר
ראדוויל, הרה"ק רבי יוסף מראדוויל.............. 129
ראקער, רבי יוסף אביגדור...................................... 130
ראשקוב, הרה"ק רבי יוסף מראשקוב.......... 113
ראשקוב, הרה"ק רבי שבתי מראשקוב....... 112
רבינוביץ, רבי איצל'ה פונוביז'ר ......................... 147
רוזאניס, רבי דוד מקושטא.................................... 164
רוזנבלט, יוסהל'ה.......................................................... 224
רוזנברג, הגה"צ רבי שאול אב"ד ראצפערט.... 

193
רופשיץ. רבי אשר ישעיה ראבין אב"ד 

ראדיחוב................................................................................ 131
רופשיץ.רבי נפתלי  הורוויץ אב"ד ראזוואדוב . 

130
ריבניץ, האדמו"ר הקדוש מריבניץ....... 182-183
רש"ר הירש............................................................................ 89

ש
שבדרון, רבי שלום מרדכי הכהן )מהרש"ם( 62
שבט סופר.............................................................................. 33
שדי חמד.............................................................................. 169
שואל ומשיב......................................................................... 61
שטיינר, הרה"ק רבי ישעיהל'ה............................. 179
שטראסר, רבי יעקב ליב כ"ץ ................................. 35
שטראסר, רבי עקיבא אב"ד טאקאי................. 36

שטראסר, רבי שלמה צבי הכהן  אב"ד 
דברצין..................................................................................... 191
שטרויס, רבי דוד אב"ד פיורדא............................ 81
שיק, רבי משה )מהר"ם שיק(................................. 39
שך, רבי אליעזר מנחם מן ..................................... 160
של"ה הקדוש...................................................................... 22
שניאורסון, רבי יוסף יצחק )הריי"צ(................ 135
שניאורסון, רבי מנחם מנדל מחב"ד.... 136,137
שעהנפעלד, רבי משה יוחנן .................................... 34

שפירא, האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא 
ממונקאטש )מנחת אלעזר(.................................. 192
שפירא, האדמו"ר רבי צבי הירש ממונקאטש 
)דרכי תשובה(................................................................... 191
שפירא, רבי נתן )מצת שימורים(...................... 102
רבי ששון בכ"ר משה )שמן ששון(................... 170

ת
תפארת שמואל................................................................. 54

אינקונבולה
רמב"ן ליסבון רמ"ט ]1489[ ........................................................................ 4

תנ"ך ומפרשיו )ראה גם ספרי יסוד(
תנ"ך מיניאטורי: אמשטרדם תל"ט ]1679[..................................... 1
חמשה חומשי תורה - פיקארט: אמשטרדם תפ"ו ]1726[.... 2
תנ"ך: אמשטרדם תס"ה ]1705[................................................................ 3
מרגליות טובה: אמשטרדם תפ"ב ]1722[ עותק מפואר...... 5
פירוש מגילת רות: ויניציאה שמ"ה ]1685[..................................... 6
כלי פז: ויניציאה תי"ז ]1657[..................................................................... 9
תורת משה: רדלהיים תקע"ח ]1818[ ............................................. 13
עומר השכחה: ליוורנו תק"ח ]1748[ ............................................. 125
מלאכת מחשבת: ויניציאה ת"ע ]1710[....................................... 217

תלמוד, מדרשי חז"ל, הלכה ושו"ת
מדרש תהלים, שמואל ומשלי: ויניציאה ש"ו ]1546[........... 16
מכילתא: ויניציאה ש"ה ]1545[ ........................................................... 18
משניות, סביוניטה-מנטובה שי"ט-שכ"ב ]1559-1562[.......20
גדולת מרדכי ואגודת אזוב:הנאו שע"ה ]1615[ ..................... 26
דרש משה. קראקא שמ"ט ]1589[...................................................... 27
שו"ת שארית יוסף: קראקא ש"נ ]1590[ ..................................... 58
שו"ת שאילת יעבץ אלטונה תצ"ט-תק"ל ]1739-1770[.... 59
אבודרהם: פאס רע"ז ]1517[ ................................................................. 92
אבודרהם, קושטא רע"ד ]1514[........................................................... 51

מסכת אבות
מנחה חדשה: קראקא של"ו ]1576[.................................................. 23
לחם יהודה: סביוניטה שי"ד )חתימת השל"ה(.......................... 22
עץ אבות: אמשטרדם תקי"א ]1751[................................................ 24

רמב"ם
ספר המצוות להרמב"ם: קושטא ר"ע ]1510[............................ 48
תשובות הרמב"ם: ויניציאה ש"ה ]1545[........................................ 50
חק לישראל - פראג תקנ"ח ]1798[.................................................. 49

סידורים/ מחזורים/ תפילות
מחזור אויגשבורג רצ"ו ]1536[,.............................................................. 84
מחזור פראג שע"ג ]1613[ ....................................................................... 93
מחזור בולוניה ש' ]1540[ ....................................................................... 216
מחזור למשפחות האנוסים: אמשטרדם תכ"ג ]1663[ ..204
זמר נאה ]הנאו שפ"ה, 1625[ ................................................................. 94
תיקוני שבת מיניאטורי: אמשטרדם תס"ה ]1705[............. 106
תיקון ליל הושענא רבה. אמשטרדם תצ"ג ]1733[.............203
סידור מיניאטורי: אמשטרדם תצ"ט ]1739[ .......................... 206
כרם חמ"ר להחיד"א: ליוורנו תקנ"ז ]1797[............................ 208
סידור תפילה מיניאטורי: פירנצה תצ"ו ]1736[ ....................220
222 ........................................................ שערי ציון, פיסא תקנ"ט ]1799[.
סדר ספירת העומר מיניאטורי: באזל תקס"ה ]1805[.....207

הגדה של פסח
מדרש בחידוש: ויניציאה ת"א ]1641[ ......................................... 198
הגש"פ בית חורין - תחריטי נחושת. אמשטרדם תק"ע ]1810[ ... 199
הגש"פ-חיתוכי עץ. אמשטררדם תקכ"ה ]1765[ ............... 200
הגש"פ-זיטומיר תרכ"ו ]1866[.............................................................202
חיים לראש. אזמיר תרי"ב ]1852[ ................................................... 201
הגש"פ הגר"א: הוראדנא תקס"ה ]1805[ עותק נדיר....... 143
הגש"פ חתם סופר: לבוב תר"י ]1850[ דפוס ראשון.............. 31
הגש"פ עם כוונות הבעש"ט: למברג תרי"ב ]1852[............ 110

פילוסופיה/ מחשבת ישראל
בן המלך והנזיר: מנטובה שי"ז ]1557[...........................................209
כוזרי - קול יהודה: ויניציאה שנ"ד ]1594[................................. 210
כוזרי שני - מטה דן: ברלין תע"ד ]1714[.................................... 211

דקדוק
ספר הרכבה. ויניציאה ש"ו ]1546[ .................................................. 214

פרקי אליהו/ מסורת המסורת/ טוב טעם: באזל רפ"ז-
רצ"ט ]1527-1539[........................................................................................ 213
חיבורי רבי שלמה די אוליווירה: אמשטרדם תכ"ה-תמ"ט 
215 .......................................................................................................]1665-1689[

רבי משה חיים לוצאטו- רמח"ל
לשון לימודים מנטובה תפ"ז ]1727[.............................................. 218
דרך תבונות. אמשטרדם תק"ב ]1742[........................................ 219

הגר"א - ספרים וכתבי יד. 
פירוש הגר"א על אגדות וספר יונה. ווילנא תק"ס ]1800[.. 142
הגש"פ הוראדנא תקס"ה ]1805[ עותק נדיר.......................... 143
ספרא דצניעותא וילנא-הוראדנא תק"פ ]1820[.................. 144
נפש החיים:ווילנא-הוראדנא תקפ"ד ]1824[........................... 145
הגהות רבי משה שלמה מטולטשין על מקדש מלך......... 146

ספרי קבלה
ארזי לבנון: ויניציאה שס"א ]1601[.................................................. 100
תעלומות חכמה: הנאו שפ"ט ]1629[............................................ 101
אמרי בינה: פראג שע"א ]1611[........................................................ 104
פתחי יה: פראג שס"ט ]1609[............................................................. 105
סידור רבי אשר: לבוב תקמ"ח ]1788[ ......................................... 108

חסידות
אור פני משה: מזריטש תק"ע ]1810[........................................... 116
ברסלב. ליקוטי הלכות למוהרנ"ת: זולקווא תר"ט ]1849[.. 121
ברסלב. מעגלי צדק: יוזפוף תר"ו ]1846[....................................120
ליקוטי מהרי"ן: ברדיטשוב תקע"א ]1811[ ..............................124
נופת צופים: למברג תק"צ ]1830[................................................... 123
רב פנינים: פפד"א תקמ"ב ]1782[................................................... 117
שער התפילה: סדילקוב תקפ"ה ]1825[ ...................................122
תורת משה: נובידבור תקמ"ו ]1786[.............................................. 118

חב"ד
אור הגנוז לצדיקים: זולקווא תק"ס ]1800[ ........................... 119
פירוש המלות: וארשא תרכ"ז ]1867[........................................... 134
כתב יד: בוך ויקרא מהאדמו"ר בעל צמח צדק..................... 133
מכתב האדמו"ר הריי"צ נגד הציונות............................................. 135
מכתב האדמו"ר מחב"ד........................................................................... 137
צרור אגרות )8( מהאדמו"ר מחב"ד................................................ 136

סלאוויטה/ זיטומיר: דפוס שפירא
חומש 'אור החיים' - סט שלם................................................................ 10
תהלים: סלאוויטה תקצ"ב ]1832[ ..................................................... 11
הגש"פ: זיטומיר תרכ"ו ]1866[............................................................202
מעגלי צדק: יוזפוף תר"ו ]1846[ דפוס שפירא......................120

הרה"ק רבי שבתי מראשקוב תלמיד הבעש"ט 
)ראה גם מפתחות אוטוגראפים(

סידור רבי שבתי עם קונטרס נדיר: למברג תרכ"ו ]1866[..... 109
הגש"פ עם כוונות האר"י והבעש"ט. למברג תרי"ב ]1852[.... 110
סדר כללות תיקון ועליית העולמות. לבוב תקמ"ח ]1788[... 111

ירושלים 
עבודת הקודש: ירושלים תר"א ]1841[ ...................................... 161
סידור תפלת ישראל: ירושלים תר"ב ]1842[ ......................... 162
כרוז נגד כניסה להר הבית ................................................................... 174
אגרת שליחות רבי אברהם רוויגו: ירושלים תס"ד ]1704[...... 163
רבני ירושלים. תקצ"ט ]1839[ ............................................................ 168
רבני ירושלים נגד האליאנס: תרמ"ז ]1887[ .......................... 170
רבי שמואל סלנט: ירושלים תר"א ]1841[................................. 171

שמיטה
תורת הארץ להגאון החסיד רבי משה קליערס-אוטוגראף....... 173
רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא..................................... 153

אמריקנה אנגלו-יודיאיקה
סידור פינטו: ניו יורק 1766......................................................................... 97
סדר התפילה. לונדון תק"ל ]1770[..................................................205

קלף - דפוס וכתבי יד
רמב"ם – פרגמנטים על קלף. צרפת, המאה ה-14................ 47
סדר הפטרות על קלף. אשכנז המאה ה-19................................ 15
אילן ספירות קבלי על קלף. המאה ה-18................................... 107
סוד ה' - כתב יד צבעוני מצוייר: גרמניה תצ"ח ]1738[....... 96
תהלים מודפס על קלף: זולצבך תע"ב ]1712[ ....................... 95
כתובה מצויירת על קלף: קורפו תקצ"ד ]1834[ ................. 223
ספר תורה מיניאטורי..................................................................................... 14

כתבי יד
פירוש רש"י על אבות: איטליה קכ"א ]1361[............................ 21
שתילי זיתים: תימן תרי"ח ]1858[...................................................... 73
דיני שחיטות ובדיקות ביידיש. גרמניה תקצ"ח ]1838[...... 85
מוהל בוך' - גרמניה תרכ"ג-תר"ס ]1863-1900[...................... 86
עולת תמיד למהרח"ו: ירושלים תקי"ח ]1758[...................... 103
פירוש על ספר יצירה כת"י רבי שבתי מראשקוב ............. 112
כתב יד ליקוטי רבי פנחס מקוריץ................................................... 114
166 .................. סדר מנחה וערבית: בגדאד-הודו תר"א ]1841[ 
ספר המדידות ופירוש איצטרולאב: בגדאד תק"ח ]1748[... 165
תורת הארץ לרבי משה קלירס )אוטוגראף(............................ 173
קובץ מעשיות: קינע - תרי"ט ]1859[............................................. 212
קובץ תחינות לנשים: איטליה ראשית המאה הי"ט.......... 221
פנקס צאנז - אוסף אטוגראפים....................................................... 191
דרכי חיים על מסכת עירובין .............................................................. 195
פנקס תווים של החזן יוסהל'ה רוזנבלט..................................... 224

חפצי צדיקים / תשמישי קדושה / אמנות
ספר תורה מיניאטורי: אירופה 1800 בקירוב.............................. 14
וימפל: גרמניה תל"א ]1671[ .................................................................. 87
חמש מגילות וספירת העומר על קלף - חצר סאדיגורה 99
סכין החלון של הרה"ק מריבניץ........................................................ 183
פמוטות כסף של הרה"ק מריבניץ................................................... 182

קופסת אתרוג שנשלח אל הרבנית חנה בת האדמו"ר 
הינוקא מקרלין סטולין.............................................................................. 172
ארנק של הרבנית חנה בת האדמו"ר הינוקא מקרלין סטולין.. 172
איזידור קאופמן - ציור מקורי............................................................. 225

מפתח ספריםמפתח אוטוגראפים

355 ארזי לבנון ויניציאה שס"א ]1601[ ............................... 100 
166 באר הגולה: אמשטרדם תכ"א-תכ"ד ]1661-1664[ 72 
152 בית יוסף אבן העזר: סביוניטה שי"ג ]1553[.............. 68 
152 בית יוסף יורה דעה: ויניציאה שי"א ]1551[............... 67 
456 הגש"פ עם ביאור הגר"א: הורדנא תקס"ה ]1805[ 143 
98 המקנה: אופיבך תקס"ז ]1807[........................................... 29 
92 הפלאה: אופיבך תקמ"ז ]1787[.......................................... 29 
138 זית רענן: דעסוי תס"ד ]1704[ ............................................. 19 
26 כלי יקר: ויניציאה שס"ג ]1603[ ............................................ 8 
177 כרתי ופלתי: אלטונה תקכ"ג ]1763[ .............................. 79 
434 מחזור 'קמחא דאבישונא' בולוניה ש' ]1540[....... 216 
206 מטה אפרים: זולקווא תקצ"ה ]1835[............................ 78 

255 מנהגים: אמשטרדם תפ"ג ]1723[ ................................... 82 
41 מסכת עבודה זרה - בומברג: ויניציאה ר"פ ]1520[ 25 
108 מעדני מלך: פראג שפ"ח ]1628[......................................... 28 
29 מצודת דוד ומצודת ציון: ליוורנו תק"מ-ג ]1780-3[  12 
478 נפש החיים: וילנא-הורדנא תקפ"ד ]1824[............. 145 
161 נקודות הכסף להש"ך: פראג תל"ז ]1677[ ................ 71 
186 נתיבות המשפט: זולקווא תקס"ט ]1809[ ................ 74 
425 סידור רבי אשר: לבוב תקמ"ח ]1788[ ....................... 108 
437 סליחות כמנהג אשכנזים: ויניציאה ש"ח ]1548[ . 83 
212 ספר המצוות להרמב"ם: קושטא ר"ע ]1510[.......... 48 
334 ספרא דצניעותא. וילנא-הורדנא תק"פ ]1820[... 144 
123 פסיקתא זוטרתי: ויניציאה ש"ו ]1546[ ....................... 17 

207 קיצור שולחן ערוך: אונגוואר תרכ"ד ]1864[............. 77 
162 ש"ך חושן משפט: אמשטרדם תכ"ג ]1663[ ........... 69 
162 ש"ך יורה דעה: קראקא ת"ו ]1646[ ............................... 70 
269 שו"ת הריב"ש: קושטא ש"ו ]1546[ ................................ 52 
277 שו"ת מהר"ם אלשקאר: סביוניטה שי"ד ]1554[.... 57 
273 שו"ת מהרי"ק: ויניציאה רע"ט ]1519[ .......................... 53 
270 שו"ת תשב"ץ: אמשטרדם תצ"ח ]1738[..................... 56 
191 שערי תשובה על שו"ע: דובנא תק"פ ]1820[.......... 76 
19 תהלים עם פירוש האלשיך:  ויניציאה שס"ה ]1605[.. 7 
95 תורת גיטין: פפד"א תקע"ג ]1813[ ................................. 75 
356 תעלומות חכמה: הנאו שפ"ה ]1625[ ......................... 101 
110 תפארת שמואל: פפד"מ תנ"ז ]1697[............................ 55 

ספרי יסוד
רשימת סטפנסקי - ספר יסוד
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חמשה חומשי תורה עם חמש 
מגילות והפטרות כל השנה כמנהג כל 

הקהילות. 
חומש אמשטרדמי - מיניאטורי נדיר.

אמשטרדם תל"ט ]1679[. ]1[ קך, קך-
קלא, קלג-קמט, קס-רן, רלט-שעא, ]5[ 
דפים. רישומי בעלות ורשימות פטירה 

מהמאה ה-18.
כריכה עתיקה בלויה עם טסי ברזל 

בפינות ואבזם לסגירה. על גבי האבזם 
חרוט שם הבעלים )חלקו משופשף 

ומחוק(.

Chamishah Chumshei Torah 
with 5 Megillos and Haftaros for 
the entire year.
Rare Amsterdam miniature 
Chumash.
Amsterdam, 1679. [1] 120, 120-
131, 133-149, 160-250,239-371, 
[5] leaves. 18th century list of 
owners. 
Worn antique binding with iron 
corner pieces and clasp, name 
of owner engraved on clasp 
(partially erased). 

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

Beautiful
Miniature Chumash 

with 
Illustrated Title Page 

Amsterdam, 1679

03

02

 תנ"ך, אמשטרדם תס"ה
עותק מפואר

תורה נביאים וכתובים עם הקדמות והערות 
בלאטינית ושערים מצוירים.

התנ"ך עם הקדמה ארוכה בלאטינית 
 ,Evrardus van der Hooght מאת

והסכמות בלאטינית.
]22[ דפים בסוף התנ"ך: חילוף 

הקריאה שבין דפוסי עטיאש, בומבירג, 
סטפנוס, פלנטין ואחרים.

אמשטרדם תס"ה ]1705[. ]26[; שלג; ]1[, שנב, ]2[; ]22[ 
דפים. 22 ס"מ. שלושה שערים מצוירים. כרוך בשני חלקים, 

ושמור בקופסה נאה. 

Order of Torah portions and Haftaros with Ohr 
Torah commentary, proofread by Rabbi Menachem 
de Lonzano. 
The first title page is a spectacular copperplate 
by the renowned European artist Bernard 
Picart whose name appear in print in the title 
page's margin together with the date 1725. 
Bernard Picart was a famous engraver and 
illustrator whose art was widely acclaimed and 
his copperplate engravings are masterpieces in 
Jewish art.
Amsterdam, 1726. [10], 337, [1], [328] – 446, [4] 
leaves;16, [1] side. Sides [3-8] folded. Page size: 17 
cm. Two title pages and additional title page for 
Haftaros. Old leather binding. Good condition.
One of the most important editions of Tikkun 
Sofrim.

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

Torah, Nevi’im and Kesuvim with prefaces 
and annotations in Latin and beautifully 
illustrated title pages.
Printed at the end of the Tanach; [22] 
leaves presenting differences in the 
versions of the Atias, Bomberg, Stefanos 
and other editions.

Amsterdam, 1705. [26]; 333; [1], 352, [2]; 
[22] leaves. Page size: 22 cm. 3 illustrated 
title pages. Bound in two volumes. 
Preserved in an attractive case.

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

Tanach. Amsterdam, 1705
Beautiful copy!

חומש מיניאטורי עם שער מצויר. 
אמשטרדם תל"ט

Chamishah Chumshei Torah. 
Tikkun Sofrim. 
Amsterdam, 1726

חמישה חומשי תורה – תיקון סופרים
אמשטרדם תפ"ו
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The commentary of the Ramban 
(Nachmanides) Rabbi Moshe ben 

Nachman on the Chamishah Chumshei 
Torah!
The Ramban’s commentary is one of 
the most fundamental and widely-
used commentaries on the Torah! 
The end of the sefer features a poetic 
colophon commemorating the occasion 

Ramban Lisbon, 1489
First Hebrew book

printed in Lisbon, Portugal!

Incunabula

of completing the printing of the sefer: 
“With his greatness, he helped us 
complete this precious manuscript…by 
the Ramban…A beautiful copy with clear 
editing… In the Jewish month of Av of the 
year 1489… in Eshbona…in the home of 
the Rabbi Eliezer…who published many 
sefarim…”
Printed in Sephardic Rashi script with 

Incunabula
Incunabula (plural of incunable) are books, 
pamphlets, or broadsides printed in Europe 
prior to the 16th century. The word derives from 
the Latin term ‘swaddling cloth,’ connoting the 
infancy of the printed word.  The period of Jewish 

incunabula is from 1469 until 1500.
Today, we know of some 140 Hebrew titles which 
are housed in various libraries in the world, 
although most are fragments or incomplete copies.
Incunabula books  are most desirable collectibles, 
highly sought-after by antique Judaica collectors.

Ramban’s Commentary on the Torah. Lisbon, 1489

04

Ramban al 
Hatorah
The Ramban's commentary on 

the Torah is a fundamental, 
classic work replete with the 

Ramban's tenets of Jewish 
faith, philosophy and 
kabbalah. 
"One who learns 
Chumash and Rashi 
without Ramban is as 
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 root of 
Judaism.” 

The Ramban incorporated 
foundational beliefs 

of Jewish faith into his 
commentary and suffused 

within it many deep secrets.” 
(Rabbi Chaim Vital, in the name of 
the Arizal in his introduction to Eitz 
Hadaas).

אינקונבולה:
 פירוש הרמב"ן

 על התורה.
ליסבון רמ"ט

הספר העברי הראשון שנדפס 
בליסבון שבפורטוגל.

 לתאור מלא של הפריט:
www.genazym.com

is stained. Any stains, holes, or missing 
sections of the margins have been repaired 
or professionally restored. The majority 
of text areas is complete and undamaged. 
Ornate new leather binding with metal 
clasps.
Bibliography: Yakirson, Catalog of 
Hebrew Incunabula from the collection 
of the Beis Hamedrash L’Rabbanim in 
America. Volume I p. 473-478

Opening Bid $50,000 
Estimate Price $70,000-$100,000

year old
sefer!

532

initials at the start of new sections. 2 
columns per side; the headers mark the 
name of the respective parshah.
Eshbona-Lisbon, 1489. Eliezer Toledano 
Printing Press. [300] leaves. Page size: 27.3 
cm.
10 first leaves + last 2 leaves are missing and 
are substituted with professional copies on 
paper resembling the original. Leaf [11] 
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פירוש מגילת רות על דרך הנסתר מאת 
רבי עובדיה המון מברטנורא, אחיינו של 

רבי עובדיה מברטנורא מפרש המשנה.
נוסף לזה נדפסו בספר כמה קונטרסים 
הנקרא  המלבוש  סוד  ובנסתר:  בנגלה 
'חלוקא דרבנן' מרבי עובדיה הנ"ל; דרשות 
רבי  גדולי חכמי צפת:  ומאמרים מאת 
משה גלאנטי, מהר"י בירב, רבי ישראל 
די קוריאל, רבי יוסף סאגיש; ו'מדרש רות' 
לרקנאטי, מוגה על פי העתקת רבי שלמה 

אלקבץ, בעל 'לכה דודי'.
יחיאל מונטיליץ.  ידי רבי  יצא לאור על 

ראה, אודותיו: 'ארשת' ב', עמ' 114-115.
ויניציאה שמ"ה ]1585[. דפוס ראשון. מ' 
ישנה מחופה  דף, 14.5 ס"מ. כריכת עץ 
בעור, עם שפשופים ובלאי. מצב טוב, נדיר.

Commentary on Megillas Ruth by 
Rabbi Ovadya Hamon MiBartenura, 
nephew of the revered Rabbi Ovadya 
MiBartenura who authored the 
famous commentary on the Mishnah.
This work also contains several 
pamphlets on the Revealed and Hidden 
Torah: Sod Hamalbush, which is also 
known as Chalukah D’Rabanan by the 
aforementioned Rabbi Ovadya. It also 
includes commentaries and essays by the 
illustrious sages of Tzfas Rabbi Moshe 
Galanti, Mahari Beirav, Rabbi Yisrael 
de Kurial, and Rabbi Yosef Sagish, and 
Midrash Ruth by the Rakanti.
Venice, 1585. First edition. 40 leaves. 
Page size: 14.5cm. Good condition. 
Rare! Worn old wooden binding. 

Opening Bid $1,800 
Estimate Price $3,000-$5,000

פירוש מגילת רות. 
 ויניציאה שמ"ה.

עם דרשות מאת -

חכמי צפת 
הקדמונים

07

06

ספר תהילים )עם הפנים( וסביבו פירושו 
הנודע של רבנו משה אלשיך, הנודע 

בשם האלשיך הקדוש.
הובא לדפוס על ידי בנו רבי חיים 

אלשיך, עם הקדמה ממנו.
ספרי האלשיך הקדוש התחבבו בכל 
הדורות בכל תפוצות ישראל. הלימוד 

בהם אף התפרסם כסגולה, לאחר 
שהאלשיך הקדוש התגלה בחלום 

בתקופת גזירות ת"ח-ת"ט לאיש שהיה 
רגיל ללמוד בספרו והזהירו מהסכנה 

)ראה תחילת ספר 'קיצור אלשיך', 
אמשטרדם תנ"ח; וב'שם הגדולים' 

מערכת מ אות קא(.
ויניציאה שס"ה ]1605[, דפוס ראשון 

)מלבד פרקים א-מא שנדפסו לראשונה 
בשם 'תפוחי זהב', קרורו ג'ישמי שנ"ז(. 

ש"י דפים, 20 ס"מ. קרעים קטנים 
בשער עם מעט פגיעה בטקסט, תוקנו 
ושוקמו ברסטורציה אומנותית. דפים 

קנג-קנו הושלמו מעותק אחר עם 
השלמות שוליים. כרוך בכריכת עור 

חדשה.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 19.

Sefer Tehillim with the famous 
commentary of the Alshich 
'Romemus Kel' surrounding the 
text of Tehillim. Published by 
the Alshich’s son Rabbi Chaim 
Alshich and includes his preface.
The works of the Alshich 
Hakadosh were beloved 
throughout the Diaspora for 
many generations.
Venice, 1605. First edition. 
(Aside from Ch. 1-41 which were 
first published under the name 
Tapuchei Zahav, 1597). 310 
leaves. Page size: 20 cm. Small 
tears in the title page with minor 
damage to text professionally 
restored. Leaves 153-156 were 
completed from another copy and 
margins restored. New leather 
binding. 
Stefansky Sifrei Yesod # 19.

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

ספר תהילים עם פירוש 

האלשיך 
הקדוש

רוממות אל - דפוס ראשון
ויניציאה שס"ה

Sefer Tehillim 
“Romemus Kel”

with 

Alshich 
Commentary 

First Edition
Venice, 1605 05

Fundamentals:
Margalis Tovah

Commentary on the Ibn Ezra
Amsterdam, 1722

Three important compositions on 
the commentary of Rabbi Avraham 
Ibn Ezra. A magnificent copy with 
especially wide margins.
1) Mekor Chaim by Rabbi 
Yonah Tzartza. 2) Ohel Yosef by 
Rabbi Yosef ben Rabbi Eliezer 
Hasephardi. First edition. 
3) Peirush Motos (Megillas 
Starim) by Rabbi Shmuel Motos 
Hasephardi.

Amsterdam, 1722. [4], 156, [1] 
leaf. Especially large copy with 
wide margins. Page size: 22x41 cm. 
Margin size: 8.5 cm. Includes leaf of 
astronomy sketches.

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $5,000-$7,000

 For further details please see:
www.genazym.com

Huge
Margins

Kabbalistic  
Commentary on 
Megillas Ruth. 
Venice, 1585

Learning the Alshich became known 
as a segulah after the Alshich Hakadosh 

appeared in a dream to a man who delved 
into the Alshich’s works and warned him 
of the impending danger of the Cossack 

riots of 1648-49. 

See the beginning of Kitzur Alshich, Amsterdam, 1698, 
and Shem HaGedolim letter mem, number 101.
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פירוש גדול ומקיף על נביאים 
ראשונים: יהושע, שופטים, 

שמואל ומלכים )עם הפנים – 
מנוקד(, מאת הרב הגדול רבי 
שמואל לאנייאדו אב"ד ארם 

צובא, מחשובי פרשני הנ"ך.
חיבור יסודי הכולל 

דברי המפרשים 
הקדמונים, פירושי 
המחבר ומובאות 

מחכמי דורו.
בשל חשיבותו 

הרבה של הפירוש, 
כלל אותו הדיין 

רבי משה פרנקפורטר 
במקראות גדולות הנודע 'קהלת 
משה' )אמשטרדם תפ"ד( וכתב 
עליו: "פירוש החכם הכולל סיני 

ועוקר הרים ראש המדברים 
כמוהר"ר שמואל לאניידו כולל כל 

דברי המפרשים שקדמוהו ועוד 
הוסיף עליהם כהנה וכהנה משכלו 

הזך עד כי הרבה לדבר דברי 
חדודים פשוטיים לאמתתה של 

תורה על כל קוץ וקוץ תלי תלים 
של דברים יקרים מכל יקר".

ויניציאה שס"ג ]1603[, 
דפוס ראשון. חיבור 

גדול ועב כרס. ]1[ 
ג-תקסד דפים, 29 
ס"מ. בראש הספר 
הקדמת אחיינו של 
המחבר רבי אברהם 

לאנייאדו. חיזוקי 
ושיקומי נייר ברסטורציה 

אומנותית בשער ושני דפים 
אחרונים. כרוך בכריכה חדשה. 

חתימת בעלים: חיים נסים 
וילייסיד.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 26.

כלי פז. דפוס ראשון. 
ויניציאה תי"ז

פירוש מקיף על כל ספר ישעיה )עם 
הפנים – מנוקד( מאת הרב הגדול רבי 

שמואל לאנייאדו אב"ד ארם צובא.
חיבור זה הוא הפירוש המקיף ביותר על 
ספר ישעיהו. הוא מביא מדברי קודמיו 

ומוסיף פירושים רבים. 
בדף רלב, א הוא מזכיר פירוש מהאר"י 

ובדף רכ, א הוא כותב: "...וביארתי על 
דרך הקבלה שקבלתי מהחכם השלם 

האלוהי כמהר"ר משה קורדובירו" 
]הרמ"ק[.

בשער הספר חתימת רבי יוסף 
אופנהיים אב"ד העלישויא )נפטר 

תצ"ט(, בנו יחידו של הגאון רבי דוד 
אופנהיים וחתן השר הגדול רבי שמשון 

ורטהיימר אב"ד ווינא.
ויניציאה תי"ז ]1657[, דפוס ראשון. ]2[, 

רנ"ה דפים. 29 ס"מ. מעבר לשער שיר 
מהרמ"ז. בראש הספר הקדמות נכדי 

המחבר. כתמי מים.

Comprehensive commentary on 
the entire book of Yeshaya with 
vowelized text by Rabbi Shmuel 
Laniado, Av Beis Din of Aleppo.
This is the most comprehensive 
known work on the book of 
Yeshaya. It quotes the words 
of earlier commentators and 
includes many new explanations.
On page 232, the author quotes 
an explanation of the Arizal; 
and on page 120, writes, “I 
explained according to the path 
of Kabbalah that I received from 
the saintly sage Rabbi Moshe 
Cordova [the Ramak].”

 Autographed title page by 
Rabbi Yosef Oppenheim, Av 
Beis Din of Holesov (d. 1739). 
Rabbi Yosef Oppenheim was 
the only son of Rabbi Dovid 
Oppenheim and son-in-law of 
Rabbi Shimshon Wertheimer, Av 
Beis Din of Vienna. 

08

09

Comprehensive 
commentary on 
the Early Prophets 
including Yehoshua, 
Shoftim, Shmuel and 
Melachim by Rabbi Shmuel 
Laniado, Av Beis Din of Aleppo.
Rabbi Shmuel Laniado was one 
of the great commentators on 
Tanach whose fundamental 
work includes the words of early 
commentators, his original 
commentary, and thoughts of 
contemporary scholars.
Dayan Moshe Frankfurter, who 
included the Kli Yakar in his well-
known Mikra’os Gedolos Kehillas 
Moshe (Amsterdam, 1724), 
inscribed, "This wise commentary 
of… Harav Shmuel Laniado 
includes the words of the previous 
commentators which he elaborated 
upon through his clear intellect. 
His words are both sharp and yet 
simple, true Torah thoughts."
Venice, 1603. First edition. 
Large impressive volume. [1] 
3-564 pages. Page size: 29 cm. 
Includes introduction of the 
author's nephew, Rabbi Avraham 
Laniado. Reinforcements and 
professional restoration of paper 
on the title page and the last 
two pages. New leather binding. 
Owners' signatures.
Stefansky Sifrei Yesod # 26. 

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

 ספר יסוד:
 כלי יקר לרבנו שמואל לאניאדו.

דפוס ראשון, ויניציאה שס"ג

First Edition. Venice, 1657
Kli Paz Kli

Yakar 
First Edition. Venice, 1603

Rabbi Shmuel Laniado was a member 
of the illustrious Laniado family and 
Chief Rabbi of Aleppo in the era of 
the Beis Yosef. Harav Shmuel was 
one of the premier commentators 
on Tanach who authored the Kli 
Chemdah, Kli Yakar, and the Kli 
Paz and was therefore known as 
the Baal Hakeilim. He passed away 

circa 1616.
His commentary is unique in the 
sense that he offers both original 
interpretat ions a long with 
quotes from great Rishonim and 
contemporary scholars, primarily 
the sages of Tzfas as the Maharam 

Alshich and the Ari Hakadosh.

Rabbi Shmuel Laniado
Baal Hakeilim

Venice, 1657. First edition. [2], 
255 leaves. Page size: 29 cm. Poem 
by the Ramaz appears on verso 
of the title page. Foreword by 
author’s grandsons. Water stains. 

Opening Bid $1,200 
Estimate Price $1,500-$2,500
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Tehillim.
Shapiro Press 

Slavita, 1832
תהילים

 דפוס שפירא.
סלאוויטא תקצ"ב

ספר תהילים ו'מעמדות' עם כל 
השמות בהווייתם ]היינו שם הוי"ה[, 

רמזי הקאפיטליך ו'יהי רצון' להושענא 
רבא, באותיות גדולות ומאירות עיניים, 
עם פירוש 'מצודת דוד' ו'מצודת ציון'. 

נדפס על ידי רבי שמואל אברהם 
שפירא בן הרב מסלאוויטא.

בראש התה'לים הסכמת הרה"ק רבי 
מרדכי מטשרנוביל משנת תקפ"ו.

סלאוויטה תקצ"ב ]1832[, דפוס רבי 
שמואל אברהם שפירא. ]2[, קע"ח 

דפים, 19 ס"מ. בדפים ]קמו-[קעח 'סדר 
מעמדות' עם שער נפרד. שם הספר, 

המדפיס ומקום הדפוס בשער הראשון 
בדיו אדום. שיקומי שוליים ושחזורי 

אותיות בכותרות ובשוליים בחלק 
מהדפים ברסטורציה אומנותית. בדפים 
ע"ז וק"ח שיחזור כנ"ל במילים בודדות. 

כתמי זמן בשוליים וסימני שימוש. 
כריכת עור חדשה מהודרת.

Sefer Tehillim and Maamados 
with all the names of 
Hashem written as the Shem 
Havayah (Yud-Key-Vav-Key); 
introductions to each chapter; 
and the ‘Yehi ratzon’ for 
Hoshanah Rabba.
Printed in large, clear font. 
Includes the commentaries of 
Metzudas Dovid and Metzudas 
Tzion. This Tehillim was printed 
by Rabbi Shmuel Avraham, son 
of the venerable Slavita Rav.
Includes a letter of approbation 
by the Admor Harav Mordechai 
of Chernobyl dated 1826.
Slavita, 1832. Rabbi Shmuel 
Avraham Shapiro Press. [2], 178 
leaves. Page size; 19 cm. Seder 

Maamados on leaves [146-] 178 
with separate title page. Book 
title, printer’s details and location 
are printed in red ink on the first 
title page. Margins and letters 
in the headers and margins on 
some pages are professionally 
restored. Several words on 
leaves 77, 108 likewise restored. 
Stained at margins; used. Ornate 
new leather binding with gilded 
engravings.

Opening Bid $25,000 
Estimate Price $30,000-$50,000

11

“It is known 
that the 

great sages 
of Chassidus 
yearned to 

recite Tehillim 
from the Books 

of Tehillim 
printed with 
holiness and 
purity by the 
Rabbinical 
family of 
Slavita.”

Complete 
Copy
with   

Maamados

חמישה חומשי תורה עם תרגומי אונקלוס, 
וירושלמי, פירוש רש"י  יונתן בן עוזיאל 
"נהורא  מאת  החיים'  'אור  ופירוש 
הימים, תהלתו  אור שבעת  דאורייתא, 
מלאה הארץ, כבוד מהר"ר חיים בן עטר 

זצוק"ל".
ידי הרה"ק רבי משה  הובא לדפוס על 
שפירא אב"ד סלאוויטא, על פי ציווי ורצונו 
של אביו הרה"ק רבי פנחס מקוריץ )ראה 

מסגרת(.
שפירא  משה  רבי  של  הדפוס  בית 

בסלאוויטה הסמוכה לקוריץ, נוסד בשנת 
תקנ"א – שנת פטירת אביו הרה"ק רבי 
פנחס מקוריץ - והספר הראשון שנדפס 

בו הוא אכן חומש אור החיים.
ב:  חלק  דפים;  רמא  א: בראשית,  חלק 
שמות, רסח דפים; חלק ג: ויקרא, קעו 
דפים; חלק ד: במדבר, ר דפים; חלק ה: 

דברים, קצד דפים.
סלאוויטה תקע"ח ]1818[, דפוס רבי משה 
ומקום  כחול. שם החומש  נייר  שפירא. 

הדפוס בדיו אדום. 

 הדפסת
 חומש 'אור החיים'

בבית הדפוס בסלאוויטה
הרה"ח רבי ישעיה הלוי הורוויץ מצפת מספר 
בזכרונותיו: "שמעתי... שהרה"ק הרב פנחס 

מקאריץ זצ"ל אמר שלימוד בספר אור החיים 
מסוגל להנשמה כמו זהר הקדוש, כי רשב"י זי"ע 
היה נשמת משיח בדורו, והוא היה נשמת משיח 
בדורו, ופקד על בניו שידפיסו בכל שנה ספר 

אור החיים... ואז יינצלו מכל פגע ורע…"
'אמרי פנחס השלם' חלק ב עמ' נט

Chumash Ohr 
Hachaim. 

Rabbi Moshe 
Shapiro Edition

Slavita, 1818

 חומש 'אור החיים',
 דפוס הרה"ק

 רבי משה שפירא
סלאוויטה תקע"ח

Complete
Set!

Chamishah Chumshei Torah with the Ohr 
Hachaim  commentery by Rabbi Chaim ben 
Attar.
This Chumash was brought to print by the 
famous Harav Moshe Shapiro, Av Beis Din 
of Slavita, at the request of his father, the 
venerable Harav Pinchas of Koritz.
5 Voloumes . Slavita, 1818. Rabbi Moshe 
Shapiro Press. Blue paper. Name of Chumash, 
and place of printing in red ink. 

Opening Bid $12,000 
Estimate Price $20,000-$30,000
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Complete Set of Chumash 
Toras Moshe.

Rodelheim, 1818

Rabbi Wolf 
Heidenheim

1213

Comprehensive classic commentary 
on the entire Nevi'im and Kesuvim 

by Rabbi Dovid Altschuler and his son 
Rabbi Yechiel Hillel Altschuler.
Complete set in 4 magnificent volumes. 
This was the first time that a complete 
set of all the Metzudos on Nach appeared 
in print.
Metzudas Dovid provides a basic 
explanation of the text while Metzudas 
Tzion interprets individual words.
Includes rare approbations by the Chida, 
Shaagas Aryeh and Italian Rabbis. The 
end of Early Prophets features a chart 
listing the generations in chronological 
order.
The end of Scriptures includes words 
from the author regarding the sources of 
his commentary; poems by the author, 
other Italian sages, and the publishers; 
and a Hebrew calendar until the end of 
the 6th millennium. None of the above 
were ever published in later editions.
Leaves 113-123 in Sefer Yechezkel 
include a pamphlet entitled Binyan 
Habayis with a partial title page.
Complete 4-volume set in good 
condition. Beautiful half-leather binding 
with matching case. Exceptionally rare 
in such complete condition.
Stefansky Sifrei Yesod # 29.  

Opening Bid $5,000 
Estimate Price $8,000-$12,000

Complete Set of 
Metzudas Dovid & Metzudas Tzion. 

Livorno, 1780-1783

The Most 
Fundamental
Commentary 

on Nach!

הפירוש היסודי ביותר על הנ"ך:
מצודת דוד ומצודת ציון – סט שלם

ליוורנו תק"מ-תקמ"ג  

ירוש מקיף ויסודי על נביאים פ
וכתובים מאת רבי דוד אלטשולר 

ובנו רבי יחיאל הילל אלטשולר.
סט שלם ומושלם בארבעה כרכים 

מפוארים – זו הפעם הראשונה שנדפס 
סט שלם של כל ה'מצודות' על הנ"ך.

'מצודת דוד' הוא ביאור העניין 
ו'מצודת ציון' הוא פירוש המילות.
נביאים ראשונים: ליוורנו תק"מ-

תקמ"א. מד, ]1[, מה-פז; ]1[, צא-ש 
דפים, 18 ס"מ.

נביאים אחרונים: ליוורנו תקמ"א-
תקמ"ב. רלה; ]1[, רכח דפים.

כתובים: ליוורנו תק"מ-תקמ"ג. רלח, 
לג, ]1[, לג-קפה דפים.

פירוש זה על נביאים אחרונים נדפס 
לראשונה בברלין תק"ל, ועל כתובים 

בזאלקווא תקי"ג. כאן נדפס לראשונה 
הפירוש על נביאים ראשונים, יחד 
עם כל מה שנדפס בעבר בהוספות 

ושינויים.
סט שלם בארבעה חלקים במצב טוב, 

כרוכים בכריכות חצי עור נאות עם 
קופסה תואמת. בשלמות כזו, נדיר 

באופן יוצא מן הכלל.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 29.

Complete 5 volume set of the 
famous and widespread Chamishah 
Chumshei Torah with Ashkenaz-
Yiddish translation from the 
Rodelheim publishers. Edited and 
arranged by Rabbi Wolf ben Rabbi 
Shimshon Ish Heidenheim.
The scholar Rabbi Wolf 
Heidenheim (1757-1832) 
was known for his precision 
in editing and publishing 
Chumashim, machzorim 
and siddurim. He also 
authored a commentary 
on piyyutim. The Chasam 
Sofer wrote that without 
him, “the piyyutim 
would have already been 
forgotten” (Teshuvos Chasam 
Sofer Ch. 48). In one of his 
approbations he mentions, 
“the Chumashim of the 
great scholar our master Rabbi Wolf 
Heidenheim” (Teshuvos Chasam Sofer, 
Volume of Approbations, Ch. 38).

Rodelheim, 1818-1821. Complete 
set in good condition.
 Bereishis: [3], 143 Leaves: 24,4: 
54. Shemos: [1], 137 Leaves: 28: 78. 
Vayikrah: [1], 107: 24,80. Bamidbar: 
[1], 134,[1]: 16: 50. Devarim: [1], 
129: 18: 52,[5] 

Page size: 17 cm. Separate 
title page for each volume. 
Title page with relevant 
Haftaros and prayers 
including the Yotzros 
and Zutas at end of 
each volume. [5] at end 
of Devarim with list of 
subscribers.
Identical antique leather 
bindings with gold frames 
and embellishments all 
restored. 

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $5,000-$7,000
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MINIATURE 
TORAH SCROLL

14

Actual
Size

10
.7 

cm

Miniature Torah Scroll on parchment written 
according to Ashkenazic script, circa 1800 in 
traditional Beis Yosef script.
The tagim were doubled and at times tripled in the upper 
lines to form a crown on the letters in accordance to old Ashkenazic tradition.
The parchment is mounted on its original brass Atzei Chaim.
The Sefer Torah is adorned with an attractive green, peach and white brocade silk. 
Mantel is fragile and partially worn.
Two parchment sheets in Shemos and Vayikrah were written by a different scribe. Ink faded 
in several places.

Opening Bid $15,000  |  Estimate Price $25,000-$35,000

Europe, Circa 1800

Torah Scrolls written in miniscule letters require extra special skill, great 
effort and time, therefore they are particularly costly and were usually 

ordered by the wealthy for use during their travels.

• Height of parchment: 4 ¼ inches (10.7 cm)
• Height of text: 3   inches (8 cm)
• "Beis Yosef" script
• 42 lines
• 240 columns on 48 membranes

Torah Scroll measurements:



Haftaros for the entire year 
according to Ashkenazic rite on 
parchment.
Reading the weekly haftarah 
from parchment is considered 
a hiddur mitzvah, preferable 
to reading it from printed 
text. Hence, various 
Ashkenazic congregations 
inscribed all the haftaros for 
the year on parchment and read 
from it every Shabbos. These are 
the 'Sifrei Aftarta' mentioned 
in Maseches Gittin 60a. (See 
Mishnah Berurah Ch. 284:1). 
Written on the hair side of the 
parchment.
Germany, 19th Century. 
Page size: 26x15 cm. 111 
Leaves, good condition, 
new binding.
 
Opening Bid $4,000 
Estimate Price 
$6,000-$8,000

כתב יד: ספר הפטרות על קלף.
אשכנז, המאה ה-19

Handwritten
Order of

Haftaros
on Parchment

Germany, 19th Century

2021
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מדרשי חז"ל על ספר תהילים, ספר 
שמואל וספר משלי.

למדרשי תהילים ושמואל שער נפרד. 
ונכרכו בשני חלקים נפרדים. בדפים נח, 

ב-סו, א - פירוש האלפא ביתא לרבי 
מתתיה היצהרי.

ויניציאה ש"ו ]1546[, בבית דפוסו 
הנודע של גדול המדפיסים דניאל 

בומבירגי. סו; נ-סב; סה-עו ]צ"ל: עד[ 
דפים. גודל: 30 ס"מ. עותק נאה, כריכת 

עור מהודרת. 
עיין: סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 130,131.

♦ מקור: אוסף לונצר-ולמדונה

Midrashim of Chazal on Sefer 
Tehillim, Sefer Shmuel and Sefer 
Mishlei.
Separate title page for Tehillim 
and Shmuel. Each separately 
binded. 
Pages 58b, 66a include the 
Alfa-Beita commentary by Rabbi 
Mattasya Hayitzhari.  
Venice, 1546. Printed by Daniel 
Bomberg. 66; 50-62; 65-76 ([75])  
leaves. Page size: 30 cm. Beautiful 
copy, exquisite leather binding. 
Stefansky Sifrei Yesod # 130.131
♦ Provenance: Lunzer-
Valmadonna Collection.

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

Fundamentals: 
Midrash Tehillim 

& 
Midrash Shmuel

Venice, 1546

ספר יסוד:

מדרש תהלים
ומדרש שמואל

ויניציאה ש"ו 
דפוס בומברג. עותק נאה

Beautiful 
Copy! 

Bomberg 
Press

היו קהילות שכתבו 
על גבי קלף ספר 

מלוקט מכל הפטרות 
השנה, ומתוכו היו 
קוראים כל שבת 

בבית הכנסת. מבואר 
בספרי הפוסקים שיש 

עדיפות להדר מתוך 
ספר הפטרות הכתוב 
על קלף יותר מאשר 

מתוך תנ"ך מודפס, וזה 
'ספרי אפטרתא' המוזכרים 

במסכת גיטין דף ס ע"א. 
)ראה 'משנה ברורה' סי' 

רפד סק"א(.
כתוב על צד אחד של 

הקלף בלבד - צד 
שיער.
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Mishnah 
& 

Talmud

משנה
ותלמוד

From the library of Hagaon 
Harav Dovid Oppenheim.
Commentary, novellae, and 
elucidation of Yalkut Shimoni 
by Harav Avraham Avele 
Gombiner, author of the Magen 
Avraham, printed together 
with a collection of lectures 
excerpted from his sefer 
Shemen Sasson on the Torah.
Zayis Raanan is the premier 
commentary on Midrash 
Yalkut Shimoni. Many later 
editions of Yalkut Shimoni 

were published together with 
an abridged version of this 
commentary. This edition is 
the complete and full version 
by the Magen Avraham.
Dessau, 1704. First edition.  
[82] leaves. Page size: 30cm. 
Header of page 2 cropped. 
Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #138

Opening Bid $700 
Estimate Price
$1,000-$1,500

17
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ספר יסוד:
פסיקתא זוטרתא.

דפוס ראשון,
ויניציאה ש"ו,

דפוס דניאל בומברג
מדרשי חז"ל על ספרי ויקרא, במדבר, 

דברים.
שמו המקורי של הספר הוא 'לקח טוב' 

ומחברו הוא רבנו טוביה ב"ר אליעזר, 
אשר חי באמצע המאה התשיעית 

לאלף השישי )ראה במבוא לספר 'לקח 
טוב' על בראשית, וילנא תר"מ(.

ויניציאה ש"ו ]1546[, דפוס ראשון. 
דפוס דניאל בומברג. צג דפים, 29 ס"מ. 

מצב טוב.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 123.

Fundamentals:
Pesikta Zutra. 
First Edition. 
Daniel Bomberg 
Press.
Venice, 1546
Midrashim on Vayikrah 
Bamidbar and Devarim. The 
original name of this sefer was 
Lekach Tov. It was authored by 
Rabbeinu Tuvia ben Rav Eliezer 
who lived in the middle of the 9th 
century. (See introduction. Sefer 
Lekach Tov on Genesis. Vilna, 
1880)
Venice, 1546. First edition. 
Daniel Bomberg Press. 93 leaves. 
Page size: 29 cm. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod # 123.  

Opening Bid $1,500 
Estimate Price $2000-$3,000

מכילתא, ויניציאה ש"ה. 
דפוס דניאל בומברג

מדרש חז"ל על ספר שמות המיוחס 
לבית מדרשו של התנא רבי ישמעאל 

)מכילתא דרבי ישמעאל(.
מדרש 'מכילתא' הוא מיסודות ספרות 
חז"ל. כך כותב החפץ חיים בהקדמתו 

ל'תורת כהנים': "התורת כהנים על 
ויקרא ומכילתא וספרי, הם יסוד התורה 

שבעל פה... והם מקור כל המשניות 
והברייתות".

המכילתא נדפסה לראשונה בקושטא 
שנת רע"ה, אך בהוצאה זו שינויי 

נוסחאות מדפוס קושטא )ראה 
מכילתא, מהדורת מאיר איש שלום 

]וינה תר"ל[, במבוא שבעמ' 12(.
ויניציאה ש"ה ]1545[, דפוס דניאל 

בומברג. לז, ]1[ דפים, 29 ס"מ. חתימות 
בעלים עתיקות משנות ה-ש' ואילך, 

מעט כתמים בהירים, שיקומים 
ברסטורציה אומנותית בשער הספר. 

כריכת בד וחצי עור ישנה. 

Mechilta. Daniel 
Bomberg Press. 
Venice, 1545
Midrash of Chazal on Shmos 
attributed to the Tanna Rabbi 
Yishmael (Mechilta D’Rabbi 
Yishmael).
Midrash Mechilta is one of the 
foundational works of Chazal. 
The Chafetz Chaim wrote in his 
introduction to Toras Kohanim 
that “Toras Kohanim on 
Vayikrah, and Mechilta and Sifri 
are the foundations of the Oral 
Torah…and they are the source of 
all the Mishnayos and Braisos.”
The Mechilta was first published 
in Constantinople in the year 
1515. There are differences 
between this version and the 
Constantinople version. (See 
Mechilta, Meir Ish Shalom Edition. 
Vienna, 1870. Introduction page 12.)

Venice, 1545. Daniel Bomberg 
Press 37, [1] leaves. Page size: 29 
cm. Owner’s signatures. Few faint 
stains. Title page professionally 

Zayis Raanan
on

Yalkut Shimoni
by the Magen Avraham. 

First Edition. Dessau, 1704

ספר יסוד: 'זית רענן' על ילקוט שמעוני
לבעל 'מגן אברהם'. דפוס ראשון

עותק הגאון
רבי דוד

אופנהיים

restored. Old cloth and half-
leather binding.  

Opening Bid $1,500 
Estimate Price $2,000-$3,000

The title page features a lengthy dedication to Hagaon Harav 
 Dovid Oppenheim. First line of dedication is missing.  
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שישה סדרי משנה עם פירוש רבינו 
משה בן מימון )הרמב"ם( ופירוש רבי 

עובדיה מברטנורה. שני הפירושים 
מודפסים סביב המשניות – סט שלם 

בששה כרכים.
סדרי זרעים ומועד נדפסו בבית הדפוס 

של טוביה פואה בסביוניטה, ולאחר 
שנסגר בית דפוס זה נשלמה הדפסת 
המשניות במנטובה על ידי המדפיס 

יעקב כהן מגאזולו )ראה בדבריו בסוף 
סדר טהרות(.

סדר מועד עם 4 דפים אחרונים – 
ציורים ותחריטים, דפים אלו נדירים 

באופן מיוחד. במהדורה זו נדפסו 
לראשונה פירושי הרמב"ם והרע"ב על 

דף המשנה, זה לצד זה. )ראה סטפנסקי, 
'ספרי יסוד', בהערות למס' 32(.

סדר המסכתות בהוצאה זו שונה 
מהסדר שבמהדורות קודמות.

מצב וגודל משתנה, 20*22 ס"מ )אך 
בנראות החיצונית גודל זהה(. 
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3] Seder Nashim. Mantua, 1561. 
82 Leaves.
4] Seder Nezikin. Mantua, 1562. 
116 Leaves.
5] Seder Kodshim. Mantua, 
1561. 82 Leaves.
6] Seder Taharos. Mantua, 1562. 
176 Leaves.
The order of tractates in this 
printing differs from the order in 
other editions. 
Sabbioneta-Mantua, 1559-
1562. Size and condition of the 
volumes differ, although external 
binding is of uniform size. Page 
size: 22x20 cm. Stains and tears.

Opening Bid $6,000 
Estimate Price $10,000-$15,000

Rashi 1361

For further details please see: www.genazym.com

Medieval Manuscript

כתב יד עתיק וקדום:
פירוש רש"י על מסכת אבות

איטליה קכ"א, 1361

Opening Bid $30,000 
Estimate Price $40,000-$60,000

Commentary on Maseches Avos

 שישה סדרי משנה עם פירוש הרמב"ם
 ורבי עובדיה מברטנורה

סביוניטה-מנטובה שי"ט-שכ"ב
Seder Zeraim and Moed were 
printed in Tuvia Poa’s printing 
press in Sabbioneta, yet after 
the Jewish printing press in 
Sabbioneta closed, the project 
was continued and completed in 
Mantua by the printer Yaakov 
Hakohen of Gazulo.
This is one of the very first 
printed editions of the Mishnah, 
and the very first time that the 
Rambam and Bartenura were 
printed side by side on a daf of 
Mishnah. (See Stefansky Sifrei 
Yesod #32, footnotes.) 
1] Seder Zeraim. Sabbioneta, 
1559. 97 Leaves.
2] Seder Moed. Sabbioneta, 1559. 
104, [4] Leaves. Last 4 pages 
feature drawings. These pages 
are extreamley  rare.

Mishnayos
with the commentaries

of the Rambam & Bartenura
Sabbioneta-Mantua, 1559-1562

Complete 
6-Volume 

Set!



רבינו השל"ה הקדוש

Original Autograph
י ֶאל ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶשר  ׂא ַכַפּ ְוֶאָשּ

יך י ְוָאִשׂיָחה ְבֻחֶקּ ָאָהְבִתּ

ישעיהו  בן לאאמ"ו מהר"ר אברהם סגל נרו  הורוויץ

Rare, holy handwriting of the Shl"a.
Autographed acrostic formed of six verses 
from Tehillim Ch. 119. The first letters 
of each verse combine to form the name 
'Yeshaya'. Each verse ends with the letters 
 which the Shl”a wrote once in large letters יך
and marked all verses with a line.
The present item also boasts an 
impressive and complete 
signature of the Shl”a: 
“Words from he 
w h o  a c q u i r e s 
sefarim from my 
fortune in honor 
of my Creator, 
Yeshaya ben 
Moreinu Harav 
Avraham Segal 
Horowitz.”
There is no doubt 
that the Shl”a had 
esoteric reasons for 
spelling his name with 
these specific verses, as 
well as choosing verses which 
end in יך.

פסוקי תהילים היוצרים את חתימת שמו בכתב יד 
קדשו וחתימתו המלאה.

שישה פסוקים מלאים מספר תהילים פרק קי"ט, 
עם אקרוסטיכון שמו הקדוש של השל"ה, בחתימת 

יד קדשו.
בנוסף חתימה גדולה, מלאה ומרשימה בעצם כתב 

יד קדשו הטהור של רבינו השל"ה הקדוש: 
"נאום הקונה ספרים מהוני לכבוד 

קוני הק' ישעי' בן לאאמ"ו מהר"ר 
אברהם סג"ל נר"ו הורוויץ".

לפני החתימה רשם בעל 
השל"ה שישה פסוקים 
פרק  תהלים  מספר 
את  הנושאים  קי"ט 
שמו:  תיבות  ראשי 
ישעיה. כל הפסוקים 
מסתיימים באותיות 
)"תורתיך",  "יך" 
"חוקיך",  "מצוותיך", 
"עדותיך", "פיקודיך"(, 

השל"ה  רשם  שאותן 
ומתח  גדולות  באותיות 

קו עד אליהן.
אין ספק שהיו לשל"ה הקדוש 

בהזכרת  ונסתרים  צפונים  טעמים 
שמו בראשי תיבות בפסוקים אלו, וגם בסיום 

באותיות "יך".

ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיך

 ָשלֹום ָרב
ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתיך

ָך ָאִני ֲהִביֵנִני  ַעְבְדּ
ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתיך

תּוִני  י ֶשֶקר ִעְוּ ֵיבֹשּו ֵזִדים ִכּ
ִפּקּוֶדיך ֲאִני ָאִשׂיַח ְבּ

ָרה תֹוָרֶתיך ֲהִביֵנִני ְוֶאְצּ

The

Shl"a
Hakadosh

There were only four saintly 
sages in Eretz Yisrael who 

received the title 'Hakadosh':  
The Ar"i Hakadosh, 

the Alshich Hakadosh, 
the Shl”a Hakadosh and 

the Ohr Hachaim 
Hakadosh.

'Hakadosh'

2627
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Lechem Yehuda commentary on Maseches Avos by Harav 
Yehuda Lerma, printed in Sabbioneta, 1554. It is in this sefer 

that the holy Shl”a inscribed this magnificent and holy 
autograph.

 הרישום והחתימה מתנוססים בדף האחרון של פירוש 'לחם יהודה'
על מסכת אבות, לרבי יהודה לירמא, סביוניטה שי"ד ]1554[.

Opening Bid $100,000 
Estimate Price $150,000-$250,000 For further details please see: www.genazym.com
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פרקי אבות עם פירוש מלוקט מעשרה 
מפרשים ראשונים ואחרונים "ומשני 
סידורים על קלף ישנים". מאת רבי 

יחיאל מיכל מארפטשיק, בעל הספר 
'סדר ברכות'.

בליקוטים שבסוף הספר )פב, א( כותב 
המחבר שני טעמים לזכייתה של 

צפת בכך שישבו בה בשעתו צדיקים 
קדושים וטהורים. 

קראקא של"ו ]1576[, דפוס ראשון. פ"ד 
דפים, 19 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור 
חדשה נאה. חתימת בעלים עתיקה: 

ישכר ליב ב"ר יהודה ליב ייטלש.

פרקי אבות - מנחה 
חדשה. קראקא של"ו

Pirkei Avos 
with Minchah 
Chadashah. 
Cracow, 1576

23

24

רבי יעקב עמדין 
- 'עץ אבות'. 

אמשטרדם תקי"א, 
דפוס ראשון

מסכת אבות עם פירוש ברטנורא 
ו'תוספות יום טוב', וביאור גדול מאת 

רבי יעקב עמדין – היעב"ץ.
פירושו של היעב"ץ כולל שלושה 

חלקים:
לחם שמים - פירוש המשנה.

לחם נקודים - על ניקוד המשנה.
לוח ארש - על דקדוק המשנה 

ונוסחאותיה, עם השגות על המדקדק 
ר' שלמה זלמן הענא. )בהקדמתו ל'לוח 
ארש' ]דף עה, ב למטה[ כותב היעב"ץ 
שהסכמת אביו, החכם צבי, לספר 'בית 
תפילה' מזויפת ולא יצאה מתחת ידו.(

בספר זה טוען היעב"ץ כמה פעמים 
שהפירוש הנדפס בשם רש"י על מסכת 

אבות, אינו מרש"י. 
אמשטרדם תקי"א ]1751[, דפוס ראשון. 
פב דפים, 19 ס"מ. מעבר לשער הסכמת 

גיסו של המחבר, רבי אריה ליב אב"ד 
אמשטרדם וחתן החכם צבי. תיקונים 
ברסטורציה אומנותית בשער הספר, 

נקבים זעירים בשוליים התחתונים, מצב 
טוב. נדיר.

First
Edition

25 מסכת עבודה זרה עם פירוש רש"י ותוספות 
- כרך שלם מתוך מהדורת התלמוד הראשונה 
הידועה שהדפיס המדפיס הנודע דניאל בומברג 

בבית דפוסו הגדול בוויניציאה.
בסוף המסכת נדפסו לראשונה פסקי הרא"ש, 

ולראשונה צורף פירוש המשניות להרמב"ם.
הדפסה נאה ומשובחת, על נייר עבה ובדיו כהה.
של  הנדירות  מהמסכתות  היא  זו  מסכת 
ש"ס ויניציאה. מחמת תוכנה העוסק בענייני 
גויים ויהודים, היא באופן טבעי הרגישה מבין 
מסכתות התלמוד, ובכל זאת שרדה לפליטה 
העוינות של  ומעיניהם  התלמוד  משריפות 

הצנזורים וראשי הכמורה רודפי התלמוד.
למסכת זו מדפוס בומברג יש גם מעלה עצומה 
מבחינת נוסחאותיה, שכן היא המסכת שסבלה 
הכי הרבה מפגעי הצנזורה - והוצאה זו נקייה 

כמעט לחלוטין מהשמטות ומשינויי הצנזור.
בשולי 30 הדפים הראשונים נוספו בכתב יד 
ספרדי קדום הגהות וציונים, ממש כעין ספרי 

תורה אור, עין משפט ומסורת הש"ס שעדיין 
לא ראו אור עולם.

ויניציאה ר"פ ]1520[, דפוס דניאל בומבירגי. 
צז דפים, 33.5 ס"מ. שיקומי וחיזוקי שוליים 
ישנים בודדים. מצב טוב, כריכת חצי עור חדשה. 

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 41.

Complete volume of Maseches Avodah 
Zara with Rashi and Tosfos from the 
world-famous original edition of the 
Bomberg Talmud by the celebrated 
printer Daniel Bomberg of Venice.
Beautiful high-quality printing with 
dark ink on thick paper.
This is one of the rare remaining 
tractates of the original Venice Shas. 
Its sensitive content, which includes 
controversial topics regarding Jews 
and gentiles. Left it vulnerable to book-
burnings and the censor. This Sefer 
survived the burning of the Talmud and 
eagle eyes of the Church and its censors.
Annotations and references in ancient 
Sephardic script were added at the end 
of the first 30 pages.
Venice, 1520. Daniel Bomberg Press. 

תלמוד בבלי בומברג, דפוס ראשון: 
מסכת עבודה זרה, ויניציאה ר"פ

Bomberg Talmud Bavli. First Edition.
Maseches Avodah Zara. Venice, 1520

Pirkei Avos with commentary 
collected from at least 10 earlier 
commentaries of the Rishonim 
and Achronim by Rabbi Yechiel 
Michel Moraptshick, author of 
Seder Brachos.
At the end of the sefer (p.82a), 
the author offers two reasons 
why the city of Tzfas was 
blessed with extraordinary 
holy tzaddikim during this 
period in history.
Cracow, 1576. First edition. 84 
leaves. Page size: 19cm. Good 
condition. Attractive new leather 
binding. Owner’s signature: 
Yissachar Leib ben Rabbi Yehuda 
Leib Yitteles.

Opening Bid $3,000 
Estimate Price $4,000-$6,000

Eitz Avos by Rabbi 
Yaakov Emden.  
Amsterdam, 1751
Maseches Avos with commentaries of the 
Bartenura and Tosfos Yom Tov, and an 
extensive elucidation by Harav Yaakov 
Emden, the Yaabetz.
The Yaabetz’s commentary contains three 
parts: Lechem Shamayim—a commentary 
on the Mishnah. Lechem Nekudim—a 
composition on the vowelization of the 
Mishnah. Luach Eres—grammatical 
notes on the Mishnah and its 
formulations.
Amsterdam, 1751. First edition. 
82 leaves. Page size: 19 cm. An 
approbation by his brother-in-law, 
Harav Aryeh Leib, Av Beis Din of 
Amsterdam and son-in-law of the 
Chacham Tzvi appears on the back of 
the title page. Professional restoration 
of title page. Minor holes on bottom 
margins. Good condition.  

Opening Bid $2,000 
Estimate Price $3,000-$5,000

97 leaves. Page size: 33.5 cm. Several 
old restorations in margins. Good 
condition. New half-leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod #41

Opening Bid $25,000 
Estimate Price $35,000-$45,000

Maseches Avodah Zara is thought 
to have suffered the most damage 

of all tractates in Shas from 
the malevolent work of the church 

and government censors.

 For further details please see: www.genazym.com
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חיבור קדום וחשוב ביותר על ה'מרדכי'. כולל הגהות וחידושים 
על המרדכי בשם 'גדולת מרדכי' וספר 'אגודת אזוב' על חושן 

משפט ]הובא כמה פעמים בש"ך[, מאת רבי ברוך ב"ר דוד 
ממדינת פולנייא.

בהקדמתו מספר המחבר שהיה בידו 'מרדכי' שהיה מוגה בכתב 
ידו של המהר"ל מפראג.

הנאו שע"ה ]1615[, דפוס ראשון. קט"ז דפים. 29 ס"מ, נייר חום, 
כתמי זמן בשוליים. מעט סימני עש בודדים בחלק מהדפים, 

כריכת עור חדשה נאה.
♦ מקור: אוסף לונצר-ואלמדונה.

גדולת מרדכי ואגודת אזוב: הנאו שע"ה 
Gedulas Mordechai & Agudas Eizov 

Hanau, 1615

דרש משה. קראקא שמ"ט
ביאורים נפלאים על אגדות חז"ל מאת רבי משה ב"ר 

יצחק מפיזענץ.
בתחילת הספר ובסופו שירים מהמחבר.

קראקא שמ"ט ]1589[, דפוס ראשון ויחיד. ע, ]1[ דפים, 
28 ס"מ. כתמי מים. בדף האחרון קרעים בשוליים לא 

פגיעה בטקסט. שער מעניין עם ציורי מלאכים, עקידת 
יצחק, נשר ודמויות שונות. חתימות בעלים עתיקות. 

כרוך בכריכת עור חדשה נאה.

Darash Moshe 
Cracow, 1589
Commentary and explanations on Aggadah by 
Rabbi Moshe bar Rabbi Yitzchak of Picencz. 
Beautiful title page with illustrations of angels, 
Akeidas Yitzchak, eagle and other figures
Cracow, 1589. First and singular edition. 70, 
[1] leaf. Page size: 28 cm. Water stains. Tear on 
the margin of the last page with no damage to 
text. Owners' signatures. New leather binding.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

Commentaries on the Rosh 
 by Harav Yom Tov (פסקי הרא"ש)
Lipman Heller, Av Beis Din of 
Prague and Cracow and author of 
Tosfos Yom Tov on Mishnayos.
The commentary of the Tosfos 
Yom Tov on the Rosh is one of 
the essential sefarim used to 
understand the teachings of the 
Rosh.
Prague, 1628. First edition. 
[2], 2-7, 7-320 leaves. Page size: 
33 cm. Good condition aside 
from professional restoration of 
the title page. Antique leather 
binding. It is rare to find a 
complete copy in such condition.
Stefansky Sifrei Yesod #108 

Opening Bid $5,000
Estimate Price $7,000-$10,000

פסקי הרא"ש עם ביאורי 'מעדני 
מלך ולחם חמודות' מאת הגאון 
רבי יום טוב ליפמן העליר, אב"ד 

פראג וקראקא, בעל 'תוספות יום 
טוב' על המשניות.

חלק זה כולל את פסקי הרא"ש 
על מסכתות ברכות, חולין, בכורות, 

נידה, והלכות קטנות.
ביאורו של בעל תוספות יום טוב 

על הרא"ש, הינו מספרי היסוד 
להבנת דברי הרא"ש ומספרי 

ההלכה היסודיים.
פראג שפ"ח ]1628[, דפוס 

ראשון. ]2[, ב-ז, ז-שכ דפים. 33 
ס"מ. מלבד שיקומי רסטורציה 

אומנותיים בשער, מצב טוב. כריכת 
עור עתיקה. בשלמות ובמצב כזה 

- נדיר.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 108.

Gedulas Mordechai—Commentary on the Mordechai 
including glosses and novellae on the Mordechai.
Agudas Eizov—Commentary on Choshen Mishpat by 
Harav Baruch ben Dovid of Poloniyya. This work is 
cited several times by the Shach.
In his foreword, the author relates that he possesses 
a copy of the Mordechai that was proofread by the 
Maharal of Prague.
Hanau, 1615. First edition. 116 leaves. 29 cm. Brown 
paper. Marginal stains. Several holes. Attractive new 
leather binding.
♦ Provenance: Lunzer-Valmadonna Collection.

Opening Bid $1,800  | Estimate Price $3,000-$5,000

Fundamentals:
Ma’adanei 

Melech 
& Lechem 
Chamudos

by the 

Tosfos
Yom 
Tov

Prague, 
1628

The printing of Ma’adanei 
Melech played an important role 

in the life story of the Tosfos 
Yom Tov. When King Ferdinand 
II received the slanderous report 
that the Tosfos Yom Tov’s sefer 

contained a diatribe against 
Christianity, the Tosfos Yom tov 
was interrogated and sentenced 

to death. After much effort, 
his sentence was reduced to a 

massive financial penalty.
As a result this sefer went 

through heavy censoring which  
is apparent in this copy in which 
terms as ‘Talmud,’ ‘avodah zarah’ 

and ‘Nochri’ etc. were erased.

ספר יסוד: מעדני מלך ולחם חמודות לבעל 'תוספות יום טוב'
דפוס ראשון, פראג שפ"ח - עותק מפואר

Censorship

28

Magnificent
Copy!

First
Edition

27
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1. Sefer Hafla’ah – Chiddushim 
on maseches Ksubos includes 
Sheves Achim, a pamphlet of 
chiddushim on the laws of ksubos.
Offenbach, 1787. First edition.
The Baal Hafla’ah collaborated 
with his brother Rabbi Shmuel 
Shmelke of Nikolsburg to author 
the pamphlet Sheves Achim on 
the laws of ksubos based on the 
Shulchan Aruch.
The end of the sefer presents 
chiddushim taught by his son-
in-law Harav Avraham Chaim 
of Zlotchov, author of Orach 
L’Chaim.
[1],6,180, [1],86, [1] leaves. 32 cm. 

Good condition.
 Stefansky Sifrei Yesod #92
2. Sefer Hamakneh – 
Chiddushim on maseches 
Kiddushin and pamphlet on the 
laws of marriage.
Offenbach, 1801. First edition. 
[5], 256 leaves. 33 cm. Good 
condition.
Both sefarim are bound in 
matching old half-leather 
bindings. Worn at edges.
Stefansky Sifrei Yesod #98

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Two Fundamental Torah Works by the

Baal Hafla’ah 
Rabbi Pinchas Halevi Horowitz, 

Av Beis Din of Frankfurt
Hafla’ah on Ksubos

& Hamakneh on Kiddushin

 שני ספרי יסוד מאת הגאון הקדוש
רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פרנקפורט דמיין

ספר הפלאה על מסכת כתובות;
ספר המקנה על מסכת קידושין

The present full double-sided handwritten leaf is part of a 
responsum written by Rabbeinu Moshe Sofer, Av Beis Din 
of Pressburg and author of the Chasam Sofer.
On this page, the Chasam Sofer mentions concepts he 
presented in his youth to his mentor Harav Nosson 
Adler. He writes: “I remember that when I was a 
youngster I presented this before mori v’rabi 
the genius of Yisrael, Nosson Adler Katz zt”l, 
and these words were straight in his eyes.”
The Chasam Sofer and His Rebbe - Rabbi Nosson Adler
From his early youth, the Chasam Sofer was very close 
to his master Harav Nosson Adler. Harav Moshe Sofer 
grew up in the home of his Rebbi where he absorbed his 
Torah and sacred conduct. Throughout his life, he would 
mention his rebbi’s name with awe, perceiving him as a 
holy man of G-d. (Safra D’Malka p. 12)

Responsum of the Chasam Sofer
The Chasam Sofer’s halachic rulings were accepted 
universally by all gedolim of Hungary, and questions 
were sent to him from around the whole world. 
Maharam Banet attested that Hashem’s Divine Presence 
accompanied him and that the halachah invariably 
adhered to his rulings.
This teshuvah is an excerpt from his response to his 
student Harav Aharon Kutna regarding the question of a 
sick patient drinking milk within 6 hours of eating meat. 
It was published in Shu”t Chasam Sofer Yoreh De’ah 
(Pressburg, 1841). Date based on Shu”t Chasam Sofer.
Pressburg, 1819. [1] One large leaf. Page size: 23.5x19 
cm. Double-sided. Minor holes were professionally 
restored.

Opening Bid $20,000
Estimate Price $25,000-$35,000
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 "דכירנא כד הוינא טליא אמינא מילתא בפני מ"ו גאון ישראל
מו"ה נתן אדלר כץ זצ"ל וישרו הדברים בעיניו זצ"ל"

*

Holy Handwritten Leaf from Shu”t

Chasam Sofer 
Pressburg, 1819

*

דף משו"ת חתם סופר בכתב יד קדשו
 תשובה להלכה בעצם כתב יד קודשו

 של רבן ומאורן של ישראל, מרנא ורבנא
בעל חתם סופר זצ"ל. תקע"ט

The Chasam Sofer’s descendants affirm  the legacy that 
the handwriting  of their revered ancestor is a segulah for 
protection from any trial or tribulation. When his son 
Harav Shimon Sofer, Av Beis Din of Cracow, would face the 
Austrian Parliament, he would take his father's writings with him.
It is known that the Satmar Rebbe, Harav Yoel Teitelbaum 
of Satmar asserted that looking at the Chasam Sofer's hand 

writing is a segulah for yiras Shamayim.
Regarding the writing of his holy treatises, the Chasam Sofer 
wrote: "As long as Hashem will grant me life and strength, I 
am ready to learn with whoever comes to listen… Behold I am 
writing in ink everything that G-d has bestowed upon me in 

both halachah and aggadah."

The Segulah of the 
Chasam Sofer’s Handwriting
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The 
Ksav Sofer

Handwritten 
Sides

12

יקר המציאות!
 הגדה של פסח עם פירוש חתם סופר

– דפוס ראשון. לבוב תר"י
מהדורה ראשונה ונדירה באופן 
מיוחד של הגדה עם פירוש רבן 

של ישראל, ה'חתם סופר' - הספר 
הראשון בחידושי אגדה שנדפס 

מהחתם סופר.
בשער נכתב: "עם פירוש חדש נחמד 

ונעים, לא היה לעולמים"; ובראשי הדפים: 
"עם פירוש הגאון רבי משה סופר".

לבוב תר"י ]1850[, דפוס ראשון. 
]16[ דפים, 22 ס"מ. מצב בינוני 

עד קשה, פגוע ומוכתם בכתמי יין 
רבים. שיקומי שוליים ברסטורציה 

אומנותית בכל הדפים. כרוך בכריכת 
עור חדשה נאה.

ביבליוגרפיה: אוצר ההגדות, 940.

Passover Haggadah with the 
Chasam Sofer’s Commentary. 

First Edition. Lvov, 1850
Exceptionally rare! Haggadah 
with the commentary of the 
Chasam Sofer.
The title page proclaims: “With a 
new and cherished commentary, 
never before seen.” At the head 
of each page it says, “With the 
commentary of Hagaon Rabbi 
Moshe Sofer.”
Lvov, 1850. First edition. [16] 
leaves. 22 cm. Poor condition, 

heavy wine stains. Margins 
professionally restored. New 
leather binding.
Bibliography: Otzar Hahaggados, 
940.

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Complete Kuntress.
Salish Resort, 1860

The Ksav Sofer inscribed 
these novellae while sojourning 

in the resort town of Salish.
The town of Salish is situated at 
the foothills of the Carpathian 
Mountains, 80 kilometers from 

Pressburg. Every year during the 
grape harvest season, Rabbanim and 
Admorim would gather in Salish to 

strengthen themselves and discourse 
in Torah with their venerable 

colleagues in a relaxed environment.
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Rare!

קונטרס חידושי סוגיות שלם בכתב 
יד קודשו של בעל כתב סופר 

זצ"ל. מרחץ סליאש, תר"ך
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.

חידושים אלו כתב בעל 'כתב סופר' בעת שנסע למרחץ 
סעליש, שם מצא זמן לכתוב את חידושיו במנוחת הנפש.

בראש הקונטרס רשם הכתב סופר: "דשיל"מ שלמדנו 
בשיעורי קיץ כת"ר לפ' וכתבתיו פה מרחץ סליאש".
בראש הקונטרס שני דפי פורזץ שהם למעשה שני 

שערים. על הראשון כתב הרב: "]קונטרס[ י"ד סוגיא דדבר 
שישל"מ" ובשער השני כנרשם לעיל.

באות יב )דף ד, א( מזכיר בעל כתב סופר את אביו החתם 
סופר ואת זקנו רבי עקיבא איגר: "...קושית אאמ"ו 

מאוה"ג זצ"ל בח"ס וקושית זקיני מאוה"ג זצ"ל בספרו..."
הגאון רבי אברהם שמואל בנימין סופר אב"ד פרשבורג, 

בעל 'כתב סופר' זצ"ל )תקע"ה-תרל"ג(, "היה ממלא 
מקום אבינו במלואו, ולא זז כל 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 מידותיו של אבינו, תורתו, צדקותו, וענוותנותו 
ומנהג נשיאותו"  )אחיו הגאון רבי שמעון סופר אב"ד 

קראקא, בהקדמתו לשו"ת כתב סופר(.
בימיו האחרונים של החתם סופר כשגברה מחלתו, שם 
ידיו על ראש בנו הכתב סופר ובירכו על קבלת הרבנות 

בפרשבורג ואמר לו: "זקנך רבי עקיבא מימינך, זקנך 
מהרשש"ך משמאלך ומלאך פלוני על ראשך, וגם אני 

אבוא אחריך ומילאתי את דבריך". וסיפר הכתב סופר 
שהיו ידי החת"ס על ראשו באותה עת כאש מתלקחת.

]6[ דפים כתובים משני צדדיהם, )12( עמודים + ]2[ 
דפי שער. 26 ס"מ. הכל בעצם כתב יד קודשו. מצב טוב, 

כריכת עור חדשה מהודרת.
נדפס על פי כתב יד זה ב'חידושי כתב סופר השלם' על 
מסכת ביצה, בהוצאת מכון חתם סופר )ירושלים תשנ"ח(.

An entire kuntress 
by Harav 
Avraham Shmuel 

Binyamin Sofer, Av Beis 
Din and Rosh Yeshivah 
in Pressburg, author of 
Ksav Sofer. 
Salish, 1860. [6] leaves 
(12) written sides + [2] 
title pages. Page size: 26 
cm. Entirely handwritten 
by the author. Good 
condition. Beautiful new 
leather binding.

Opening Bid $30,000
Estimate Price 
$45,000-$70,000



Opening Bid $800
Estimate Price $1,800-$3,000

3637

Letter in the handwriting 
of Harav Simcha Bunim 
Sofer, Av Beis Din and Rosh 
Yeshivah of Pressburg and 
author of Shevet Sofer to 
Harav Azriel Hildesheimer.
The Shevet Sofer, Harav 
Simcha Bunim Sofer 
(1843-1907), succeeded his 
holy ancestors the Chasam 
Sofer and Ksav Sofer as Rav 
of Pressburg and leader of 
the illustrious Pressburg 
Yeshivah. His influence 

spread throughout the entire 
country, and he cultivated 
thousands of disciples who 
grew into the great Torah 
luminaries and Rabbanim of 
Hungary. 
Pressburg, circa 1893. 
Personal stationery, 
handwritten and 
autographed. Good 
condition. 

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Handwritten 
Letter of Torah 
Novellae by 
Rabbi Akiva 
Hakohen 
Strasser, 
Av Beis Din 
of Tokaj & 
Grandson of 
the Ksav Sofer. 
1905

מכתב חידושי תורה 
בכתב יד הגאון 

רבי עקיבא הכהן 
שטראסער אב"ד 

טאקאי – נכד הכתב 
סופר. תרס"ה

מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד הגאון 
רבי עקיבא הכהן שטראסער אב"ד טאקאי
הגאון רבי עקיבא הכהן שטראסער אב"ד 
מיאווא וטאקאי )תר"כ לערך-תרפ"ד( בן 
רבי יעקב יהודה ליב הכהן שטרסר- חתן 
הכתב סופר, )ראה לעיל( למד אצל זקנו 

הכתב סופר ואצל דודו השבט סופר, חתן 
מהר"ם ברודא אב"ד שוסבורג והוציא לאור 
את ספרו שו"ת מהר"ם ברודא עם הערותיו. 

עמד על משמרת הרבנות בכל עוז ועל 
לשונו היה רגיל אמרת זקנו החתם סופר 

'החדש אסור מן התורה'. מעט מתורתו 
ותולדותיו נדפסו בספר תורת אבות 

)ברוקלין תש"נ(.
טאקאי תרס"ה ]1905[  2 וחצי עמ' בגודל: 

14*23 ס"מ, מצב טוב. לא נדפס בתורת 
אבות הנ"ל.
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36 Fascinating letter replete with chiddushei Torah and pilpul, 
handwritten and autographed by the tzaddik Harav Moshe 
Yochanan Sheinfeld, author of Nachalei Mayim.
Harav Moshe Yochanan Sheinfeld (1849-1913), Av Beis 
Din of Valea lui Mihai, was one of the famed disciples of 
the Ksav Sofer. Harav Moshe Yochanan’s daughter married 
Harav Moshe Sofer, Av Beis Din of Erlau and author of 
the Yad Sofer, and his grandson and namesake was the late 
Erlauer Rebbe Harav Yochanan Sofer zt”l. His writings 
were compiled by his said grandson and published in 
Nachalei Mayim
Undated (circa 1905), UNPUBLISHED. Handwritten on 
both sides. Page size: 22x14 cm. Good condition.

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,000-$3,000

 מכתב חידושי תורה מאת
 הרה"צ רבי משה יוחנן שעהנפעלד

 אב"ד מיהאליפאלווא –
סבו של האדמו"ר מערלוי זצ"ל

Letter of Torah Novellae by 
Rabbi Moshe Yochanan 

Sheinfeld
Grandfather of the Admor of Erlau zt”l

Side A

Side B

מכתב בכתב יד הגאון בעל 'שבט סופר'
לרבי עזריאל הילדסהיימר

Handwritten Letter by the 
Shevet Sofer to Rabbi Azriel 

Hildesheimer

Shevet Sofer

33

Letter of Torah Novellae by
Rabbi Yaakov Leib

Katz-Strasser
Son-in-Law of the Ksav Sofer.

Pressburg, 1880

חתן הכתב סופר
מכתב חידושי תורה מאת רבי יעקב ליב כ"ץ  שטראסר

פרשבורג, תר"מ

34

Opening Bid $1,800
Estimate Price $3,000-$5,000



Opening Bid $7,000 | Estimate Price $10,000-$18,000
39 38

המהר"ם שיק

39

קונטרס חידושים על מסכת עבודה זרה בעצם כתב יד קדשו של המהר"ם שיק.
 יערגן תקצ"ח

Maharam Schick. Yargen, 1838

Handwritten Kuntress on Maseches Avodah Zara 
by Maharam Schick. Yargen, 1838

13
Sides

בגיליונות הספר הרחבים למעלה ממאה הגהות 
וציונים בכתב יד קודשו של הגאון בעל 'ילקוט 

אליעזר'.
בהגהה אחת הוא מביא תירוץ בשם "חותני הגאון נרו 

יאיר", הוא הגאון רבי יואל אונגר אב"ד פאקש בעל 'שו"ת 
ריב"א'.

זולקווא תקצ"א ]1831[, עם הסכמות החתם סופר ובעל 
'ישועות יעקב' שביקש מהמדפיס להדפיס את הספר 

מחדש. ]2[, סט: מה דף. 38 ס"מ. בדפים האחרונים בלאי 
בפינות השוליים למטה. כרוך בכריכת עור חדשה.

מקור: משפחת סופר, ירושלים.

Opening Bid 1,200 | Estimate Price  $2,000-$3,000

הגהות וציונים רבים בכתב יד על ספר 'מחנה אפרים'
 מהגאון רבי אליעזר זוסמן סופר,

אב"ד פאקש ובעל 'ילקוט אליעזר'
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Handwritten 
& Autographed Halachic 
Teshuvah by 
Rabbi Yosef Leib Sofer, 
Av Beis Din of Paks. 1909
Lengthy, 4-sided handwritten and autographed teshuvah by Harav 
Yosef Leib Sofer, Av Beis Din of Paks and author of Yalkut Sofer. This 
teshuvah discusses an old practice of dividing the mitzvah of bris milah 
into two—with one person performing the actual circumcision and the 
other removing the foreskin— as well as discussion on having a gentile 
carry a baby to shul on Shabbos for the bris.  In this teshuvah, Harav 
Yosef Lev references his father’s words in Sefer Hamakneh who quotes 
his grandfather Harav Yoel Unger, author of Shu”t Riv”a.
Harav Yosef Leib Sofer (1861-1918), Av Beis Din of Derecske and 
Paks, was the son, prime disciple and successor of his father Harav 
Eliezer Zussman Sofer 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 Derecske. In 1903, he 
succeeded his father as Av Beis Din of Paks. His written legacy includes 
Likutei Sofer and Yalkut Sofer.
Paks, 1909. 2 leaves written on 4 sides, Page size 14 * 23 cm.
All in his handwriting with signature, on personal stationery, 
To the best of our knowledge, this has not been printed.

Opening Bid $1,000 | Estimate Price  $2,000-$3,000

Handwritten Annotations by 
Harav Eliezer Zussman Sofer

Av Beis Din of Paks & Author of Yalkut Eliezer 
on Sefer Machaneh Efraim



Controversy over Weddings 
in the Synagogue

פולמוס עריכת חופות בבית הכנסת

41 40

פסק דין בענייני ממונות, בחתימת יד 
הגאון רבי יהודה אסאד ודייני בית 

הדין בק"ק סערדאהעל, משנת תקפ"ט 
.]1829[

בשנה זו שימש מהר"י אסאד כדיין 
בסערדאהעל ולכן חתם שני. מהר"י 
אסאד החל לכהן כדיין שם בשנת 

תקפ"ו בהמלצת ה'חתם סופר', ומשנת 
תרי"ג החל לכהן שם כאב"ד.

2 הגאון רבי יהודה אסאד אב"ד 
סערדאהעלי )תקנ"ד-תרכ"ו(, בעל 

שו"ת מהרי"א, היה צדיק וקדוש בעיני 
כל יהודי הונגריה וממנהיגיה הגדולים. 

השיב תשובות לאלפים ולחם מלחמות 
ה' ב'מחדשים'.

1 חתום ראשון - רבי שלמה 
אייבשיץ, הוא הדיין רבי שלמה הנזכר 
בתשובת חתם סופר )אבן העזר חלק 

א סי' יח( לפני מהר"י אסאד. ב'שם 
הגדולים מארץ הגר' )ש, כז( וב'אישים 

בתשובות חת"ס' )אות תרד( נזכר 
בשמו הפרטי בלבד, בתוספת הערה: 
לא מצאתי זכרו במקום אחר, והנה 

עתה התגלה ששם משפחתו אייבשיץ 
- ידיעה חשובה ומעניינת לתולדות רבני 

סערדאהעל.
3 חתום שלישי - הגאון רבי וואלף 

באנדא )תק"ס בערך-תרכ"ד(, דיין 
וראב"ד בסערדאהעל, אחיינו של 

בעל 'מחצית השקל' ותלמיד החתם 
סופר ומהר"ם בנעט. שימש גם כאב"ד 

העליטשאבא הסמוכה. באחד ממכתביו 
הוא מספר: "הרב הגאון דק"ק פרשבורג 

]בעל חתם סופר[ נתן לי התרה 
כשהייתי בן חמשה ועשרים על כל 

הש"ס והפוסקים" )'אישים בתשובות 
חת"ס', אות החתם סופר ותלמידיו, עמ' 

קכו-קכח(.
עם חותם שעווה של בית הדין שנשמר 
בשלמות. במרכז החותם צורת מגן דוד.
סערדאהעל, תקפ"ט ]1829[. דף גדול: 

21*36 ס"מ. מצב טוב.

Opening Bid $3,000
Estimate Price  $5,000-$7,000

40

Autographed Halachic Ruling by
Rabbi Yehuda Assad 

and Rabbis of Serdheil. 1829
פסק דין קדום בחתימת הגאון רבי יהודה אסאד ורבני סערדאהעל תקפ"ט
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42 Letter by Rabbi Mordechai Danzig, 
Av  Beis Din of Veshta. 1882

Letter by Rabbi Pinchas Leib Frieden, 
Av Beis Din of Komarom. 1846

Komarom, 1846. Folded leaf; 3 sides. 26x21 cm. Minor tear in 
margin with no missing text. Remnant of red wax seal. The second 

half of the document contains novellae on maseches Ksubos.

Opening Bid $1,000 | Estimate Price $2,000-$3,000

 מכתב מאת רבי מרדכי דאנציג
אב"ד וועטשא. תרמ"ב

מכתב ארוך מאת הגאון רבי 
מרדכי דאנציג אב"ד וועטשא 

אל הגאון רבי שמואל סלנט.
חתומים עמו: רבי מרדכי מנחם 

דייטש בן הגאון רבי יעקב 
דייטש אב"ד וועטש )אחיו 
הצעיר של הגאון רבי דוד 

דייטש בעל 'אהל דוד'(; ורבי 
וואלף ווייס כ"ץ.

רבי מרדכי דאנציג אב"ד 
וואג-וועטשא )צעהלים 

תקצ"ז-תרפ"ב( 
היה תלמיד ה'כתב 
סופר' ורבי עזריאל 
הילדסהיימר. נשא 

ונתן עם רבותיו ועם 
הגאון בעל 'מחנה 

חיים' )שו"ת 'מחנה 
חיים' אבן העזר 

חלק ג סי' טז(.

וואג-וועטשא תרמ"ב ]1882[. 
דף גדול מקופל, 3 עמודים 

כתובים. 30.5*23.5 ס"מ, מצב 
טוב.

Opening Bid $700
Estimate Price
$1,000-$1,500

Letter by Rabbi 
Azriel Litsch-
Rosenbaum 
Tzehlim, 1903
Lengthy, 4-sided letter replete 
with Torah novellae, written 
by Harav Azriel Litsch-
Rosenbaum, famous orator in 
Pressburg and author of Shu”t 
Nachalas Azriel. This letter 
was penned in Tzehlim in the 
course of a visit to the home of 
his son Harav Yehuda Litsch-
Rosenbaum, spiritual leader and 
philanthropist of Tzehlim.
Tzehlim, 1903. 2 leaves (4 sides), 
handwritten and autographed. 
Not published in his sefer 
Nachalas Azriel. 

Opening Bid $700
Estimate Price
$1,000-$1,500

מכתב חידושי תורה 
 ארוך בכתב יד

רבי עזריאל ליטש 
רוזנבוים מפרשבורג. 

צעהלים תרס"ג

 מכתב חידושי תורה בכתב יד הגאון
 רבי אשר אנשיל ווייס

אב"ד נאדי-פאלו, בעל 'שמן למנחה'

Letter by 
Rabbi Asher Anschel Weiss

AB"D of Nagyfalu, 1913
Nagyfalu, 1913. Personal stationery. Page size: 23x14 cm. 

Double Sided.

Opening Bid $700 | Estimate Price $1,000-$1,500

Lots 45 + 46 See Online
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Fragments of parchment pages from a handwritten 
copy of the Mishnah Torah L’HaRambam, written in 
Ashkenazic script circa 1370. These pages were removed 
from the binding of a 14th century manuscript.
The present lot includes:
1) Laws of Rotzeach (murderer) and Shmiras Hanefesh, 
Ch. 6 Law 2 – Ch. 7 Law 9.
2) End of the Laws of Gezaila V’Aveidah (Theft and 
Lost and Found) through the Laws of Chovel U’Mazik 
(Injuries and Damages), Ch. 1 Law 18.
This manuscript was inscribed in round Ashkenazic 
script with annotations on the page. Page size: 37x31.5 
cm. Written in France circa 1370. 
These fragments were removed from a 14th century 
French manuscript. Medieval bookbinders often used 
Hebrew manuscripts confiscated by the church or 
government authorities or that had been abandoned by 

their 
owners 
who fled riots 
and expulsions to bind 
their books.  One of the well-
known cases of the destruction of sifrei 
kodesh was the mass burning of Jewish books 
in Paris in 1240.  
There have been many successful attempts in the 
past decades to locate sacred fragments preserved in 
European book bindings. It is understood that these 
parchments are in poor condition after having been used 
in bindings, albeit much text has survived. 

Opening Bid $5,000
Estimate Price $10,000-$15,000

Fragments of 
Mishnah Torah 
L’HaRambam
France, 14th Century

מניין תרי"ג מצוות עשה ולא תעשה 
לרבנו הגדול רבי משה בן מימון, 

הרמב"ם. דפוס ראשון ונדיר, עותק שלם 
במצב טוב.

דבר מוסכם הוא שמניין המצוות הוא 
תרי"ג, אולם בשאלה מה נכלל בתרי"ג 
מצוות אלו נחלקו הגאונים והראשונים. 

בראש הספר הציב הרמב"ם י"ד 
שורשים – י"ד כללים הקובעים איזו 
מצווה ראויה להיכלל במניין התרי"ג.

'ספר המצוות' להרמב"ם הוא 
מיסודותיהם של ספרי מניין המצוות, 

וסביבו נוצרה ספרות ענפה של משיגים 
ומגנים. הרמב"ן כתב השגות על 'ספר 
המצוות' ולאחריו קמו ספרים שהגנו 

על שיטת הרמב"ם בתרי"ג המצוות. 
קושטא ע"ר ]1510[, דפוס ראשון. ]68[ 
דפים. 19 ס"מ. שלם. נדפס ללא שער, 

האות הראשונה מקושטת, שיקומי 
שוליים ברסטורציה בשולי הדף הראשון 

והאחרון. כריכת עור חדשה נאה.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 212.

Rare first edition of the 
Rambam’s Sefer Hamitzvos, 
listing the 613 imperative 
commandments and prohibitions. 
Complete copy in good condition.
Sefer Hamitzvos of the Rambam 
is one of the fundamental 
works on the 613 mitzvos, with 
extensive Torah literature written 
both in defense and opposition of 
his count.
Constantinople, 1510. First 
edition. [68] leaves. Page size 19 
cm. Complete. Printed without 
a title page. Decorative opening 

Post Incunabula
Sefer Hamitzvos of the Rambam

First Edition. Constantinople, 1510
ספר יסוד: ספר המצוות להרמב"ם דפוס ראשון. קושטא 1510

1510

4243

letter. Restored margins on first 
and last pages. Beautiful new 
leather binding. 
Stefansky Sifrei Yesod # 212 

Opening Bid $40,000
Estimate Price $60,000-$80,000
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Constantinople, 1514

Abudraham

קושטא רע"ד

ספר אבודרהם

50

51

תשובות, שאלות ואיגרות מהמאור 
הגדול רבנו הרמב"ם, אשר השיב לכל 

קצווי ארץ ממזרח וממערב, מחכמי ארץ 
ישראל, צרפת וספרד, תימן ובבל.

ויניציאה ש"ה ]1545[, דפוס יושטניאן. 

צ"ה דפים, 15 ס"מ בקירוב. כותרת 
הספר "אגרות להמאור הגדול" נדפסה 

באותיות חלולות – פונט נדיר מאוד 
לדפוסי ויניציאה. שיקום אמנותי קל 

בשער, מעט סימני עש בשוליים. מצב 
טוב, כריכת עור חדשה נאה. 

Letters and Responsa from the 
Rambam

Igros L’Hamaor Hagadol
Venice, 1545

The Rambam's letters and 
responsa constitute a treasure 
trove of halachah and principles 
of Jewish faith and belief. 
Venice, 1545. Justinian Edition. 
95 leaves. 15 cm. The title ‘Igros 
L’Hamaor Hagadol’ was printed in 

outlined font—a rare form of print 
for the Venetian printing presses. 
Light professional restoration on 
title page. Good condition.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $7,000-$10,000

This work was printed and 
sold in small booklets and then 
distributed in synagogues on 
Shabbos which sparked an 
interesting halachic debate (see 
Hadfus Haivri BeKushta, ppgs. 103, 145.)

Constantinople (1546-1547). 
First edition. 304 leaves. Page 
size: 28 cm. Includes all indexes. 
Some stains on pages. with holes 
on a few pages. Antique binding. 
Minor tear in the title page 
margin.
Stefansky Sifrei Yesod #269

Opening Bid $4,000
Estimate Price $6,000-$8,000

שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבינו 
יצחק בר ששת.

ספרות  מחשובי  הוא  הריב"ש  שו"ת 
תשובות הראשונים. אין כמעט תשובה 
ידי  על  הובאה  שלא  בספר  הלכתית 

השולחן ערוך והרמ"א!
דפוס   ]1546-1547[ ש"ו-ש"ז  קושטא 
דפי  כל  ס"מ. עם  דף 28   ]304[ ראשון. 
המפתחות שבראש הספר בשלמות. כתמי 
כריכה  בודדים.  בדפים  עש  נקבי  זמן, 

עתיקה.
בדפי המפתחות השלמות והוספות רבות 

בכתב יד חכם ספרדי קדום. 
הספר נדפס ונמכר קונטרסים-קונטרסים 
שחולקו בבתי הכנסת בשבתות. על הדיון 
ההלכתי שהתעורר בעקבות כך ראה בספר 

'הדפוס העברי בקושטא' עמ' 103 מס' 145.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 269

ספר יסוד. שו"ת הריב"ש
דפוס ראשון. קושטא ש"ו

Shu"t HaRivash
Constantinople, 1546

 מרן ה'בית יוסף'
כותב עליו:

 "תלמידי הריב"ש
אנו ומימיו אנו שותים 

ומי כמוהו רב גדול 
בישראל והלוואי נוכל 

להבין דבריו ולירד 
לעומקן"

 שו"ת 'בית יוסף'
דיני כתובה סי' ב

'אגרות להמאור הגדול'
תשובות הרמב"ם, ויניציאה ש"ה

פירוש התפילות והברכות, נוסחאות 
התפילה ומנהגי התפילות, מאת רבנו 

דוד אבודרהם.
ספר אבודרהם הוא הספר היסודי ביותר 
על מנהגי התפילות ומקורותיהן, מסורת 

הנוסח ודיני תפילות וברכות. 
קושטא רע"ד ]1514[, דפוס שני. 
דפוס המחוקק אשטרוק דטולון 

פרובינציאל. צט, ]1[ דף, 24.5 ס"מ. 
שולי הדפים העליונים קצוצים 

ובחלקם נשמטה הכותרת, ששוחזרה 
ושוקמה ברסטורציה אומנותית, וכן 

נעשו שיקומים בשולי השער. חתימות 
בעלים ספרדיות עתיקות בשער. מספרי 

קושטא הקדומים והנדירים. 
יערי, 'הדפוס העברי בקושטא' 22.

Sefer Abudraham is the foundational work on 
the customs and sources of prayers; formula of 

prayers; and laws of prayers and blessings and is 
one of the most important commentaries on the 
siddur.
Rabbi David Abudraham was born in Seville, 
Spain, and he is thought to be a disciple of 
Rabbeinu Yaakov who authored the Tur. The 
Abudraham attests that he authored this sefer is 
the year 1340.
Constantinople, 1514. Second edition. The first 
edition of this sefer is an incunabula printed in 
Lisbon, 1495.
 99, [1] leaf. Page size: 24.5 cm. Top margins 
cropped, with some missing headers, 
professionally restored.
Yaari, ‘Hebrew 
Printing in 
Constantinople’ 
#22

Opening Bid 
$7,000
Estimate 
Price 
$10,000-
$15,000

Halachic responsa by Rabbi 
Yitzchak bar Sheshes.
Shu"t HaRivash is one of 
the  foundational works of 
the Rishonim. Nearly every 
responsum in this work is 
quoted by either the Shulchan 
Aruch or Rama.
The Beis Yosef wrote, "We are 
disciples of the Rivash and drink 
from his waters. There is none 
as great as him. If only we would 
fully understand the depth of 
his teachings" (Shu"t Beis Yosef, 
Laws of Ksubos, Ch. 2).
The index pages contain many 
handwritten annotations by an 
early Sephardic Chacham.

First
Edition

52



47 46

שאלות ותשובות להלכה ולמעשה מאת רבנו יוסף קולון – המהרי"ק.
תשובות מהרי"ק הן מספרי היסוד ומאבות ההלכה, אשר הטביעו את 

חותמם על ספר ה'שולחן ערוך'.
רבנו ה'בית יוסף' בהקדמתו לחיבורו הגדול 'בית יוסף', מזכיר את 

תשובות רבנו המהרי"ק למעלה מ-300 פעמים!
בדף שלפני השער חותמו של האדמו"ר רבי אלטר מנחם 

מבורשא הי"ד )תרנ"ז-תש"ג(. בדף ]2, א[ חותמת חתנו 
האדמו"ר רבי דוד מרדכי העשיל משטפנשט – משושלת 

אפטא.
עותק מיוחס עם חותמות והגהות בכתב יד. ראה באינטרנט.

ויניציאה רע"ט ]1519[, דפוס ראשון. ]10[, רלג דפים, 24 ס"מ. דפוס 
דניאל בומברג. שיקומים אומנותיים בשער, כתמי זמן. מצב טוב. 

כריכת חצי עור ישנה.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 273.

Halachic responsa by Rabbeinu 
Yosef Colon, the Maharik.
The Maharik’s responsa is 
one of the fundamental works 
on halachah and bases of the 
Shulchan Aruch.
The Maharik is mentioned over 
300 times in the Beis Yosef!
In the introduction to Darkei 
Moshe, the Rema writes, “The 
responsa of the Sages after whose 
words we are drawn…the Rosh, 
the Rashba, the Maharik and the 
Rivash…they are great lights that 
illuminate the eyes of the people.”

54

הגהות בכתב ידו של הגאון רבי אהרן 
שמואל קוידאנובר על שו"ת מהרי"ק 
לרבנו יוסף קולון, מהדורת קרימונא 

שי"ז ]1557[.
בגיליונות הספר חמש הגהות, קצוצות, 
בכתב יד קודשו. שתיים מהן חתומות 

בסופן:
1 "]א[הרן שמואל" )דף צד, ב(; 

2 "אהרן ש]מואל[" )דף קיא, א(. 
תוכן ההגהה בשולי דף צד, ב נמצא 

בספר תשובותיו, שו"ת 'אמונת 
שמואל' )פפד"מ תמ"ג( סי' נ'.

על חתימתו "אהרן שמואל" כותב בעל 
'נחלת שבעה' )דיני שטרות סי' מה(: 

"והגאון מהר"ש קאיידינאוור סיפר לי 
ששמו בשעת מילתו היה אהרן ועל ידי 

חולי נשתנה שמו שמואל וקראוהו בשם 
שמואל וחתם עצמו אהרן שמואל".

הגאון הקדוש רבי אהרן שמואל 
קוידאנובר )שע"ד-תל"ו( היה 

מגדולי רבותינו האחרונים, אביו 
של הגאון הקדוש בעל 'קב הישר' 
ומחברם של ספרי יסוד חשובים: 

'ברכת הזבח' על סדר קדשים, 
'תפארת שמואל' על הרא"ש ושו"ת 

'אמונת שמואל'. שימש ברבנות 
בקהילות מפוארות בישראל: גלוגא, 

רישא, בריסק, פיורדא וקראקא. בגזירות 
ת"ח-ת"ט ברח לווילנא ושימש כדיין 
בבית דינו של בעל 'חלקת מחוקק' 

יחד עם הש"ך. 
קרימונא שי"ז ]1557[, מהדורה 
שניה. ]12[, קעג דפים, 28 ס"מ. 
בדפים בודדים מעט סימני עש 

בשוליים. כריכת עור חדשה. 

Handwritten glosses by Harav 
Aharon Shmuel Kaidenover on 
Shu”t Maharik by Rabbi Yosef 
Colon. Cremona edition, 1557.
The leaves of this sefer contain 
5 handwritten annotations, cut 
on the margins. Two are signed: 
“[A]haron Shmuel (leaf 94b)” and 
“Aharon Sh[muel]” (leaf 111a). 
The contents of the annotation in 
margin 94b is printed in his work 
of responsa and Shu”t Emunas 
Yisrael (Frankfurt, 1683) Ch. 
50:4-5.
The holy Rabbi Aharon Shmuel 
Kaidenover (1614-1676) was 
one of the leading Achronim 
and father of the Kav Hayashar. 
He wrote several fundamental 
sifrei kodesh, among them Birkas 
Hazevach on Seder Kodshim; 
Tiferes Shmuel on the Rosh; and 
Shu”t Emunas Shmuel. He served 
as the Rav of some of the most 

illustrious Jewish communities 
in Europe.
During the Chmielnicki 
massacres of 1648, he fled to 
Vilna where he was appointed 
a dayan in the Beis Din of 
the Chelkas Mechokek 
together with the Shach. His 
approbation to the Shach’s 
commentary on Choshen 
Mishpat appears in this 
Catalog, see lot 69.
Cremona, 1557. Second edition. 
[12], 173 leaves. Page size: 28 cm. 
Holes on several pages, repaired 
new leather binding.

Opening Bid $5,000
Estimate Price 
$10,000-$15,000

Shu”t
Maharik

First Edition. Venice, 1519.

שו"ת מהרי"ק
דפוס ראשון. ויניציאה רע"ט

The Maharik (1410-1480) 
was the last of the Rishonim and 
the teacher of Rabbi Ovadia of 
Bartenura.
Venice, 1519. First edition. 
Daniel Bomberg Press. 
[1], 233 leaves. Page size: 24 cm. 
Professional restoration of title 
page. Stains, good condition. Old 
half-leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod # 273
 

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000
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Hagahos
by the

Tiferes Shmuel
Rabbi Aharon Shmuel 

Kaidenover

Responsa of Maharik
Cremona, 1557

שו"ת מהרי"ק, קרימונא שי"ז
 הגהות חתומות בכתב יד הגאון
 רבי אהרן שמואל קוידאנובר

בעל 'ברכת הזבח' ו'תפארת שמואל'

1

2

Lot  55  See Online ספר תפארת שמואל
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Questions and responses by 
Rabbeinu Shimon bar Tzemach (the 
Rashbetz).
The Rashbetz numbered among 
the prominent latter Rishonim 
in Algeria. He was a disciple of 
the Ran and a close friend of the 
Rivash. His handwritten halachic 
responsa were referenced and 
quoted by Rabbi Yosef Karo in both 
Beis Yosef and Shulchan Aruch.
The present item is a rare attractive 
copy, artistically bound in its 
original parchment binding. The 
bookbinders of Amsterdam of 
the era were master artisans, and 

they bound this printed edition of 
the Tashbetz in high-quality dyed 
parchment bindings that were 
individually designed and hand-
painted so that each bounded work 
is a singular piece. 
Amsterdam, 1738-1739. First 
edition. [12], 91 [1], 69, [1] [1], 68, 
[1] [1],101, [1] leaves. 4 volumes; 5 
title pages. (See Alei Sefer 10 p.119-
132 regarding variances in title 
pages. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #270

Opening Bid $2,000
Estimate Price $5,000-$7,000

ספר יסוד: שו"ת 
תשב"ץ, דפוס ראשון. 

אמשטרדם תצ"ח 
עותק נאה עם כריכת קלף צבעונית 

מקורית
שאלות ותשובות הרב הגדול רבנו 

שמעון בר צמח – הרשב"ץ.
הרשב"ץ היה מגדולי אחרוני רבותינו 
הראשונים. תלמיד הר"ן ובר פלוגתא 

של ידידו הריב"ש. כיהן ברבנות 
באלג'יר. תשובותיו בכתב יד היו בידי 

רבי יוסף קארו אשר ציטט מהן להלכה 
בספריו 'בית יוסף' ו'שולחן ערוך'.

עותק נאה ביותר, כרוך בכריכת קלף 
מקורית אומנותית. אומני הכריכות 
באמשטרדם כרכו באותו זמן את 

ספרי התשב"ץ בכריכות קלף שנצבעו 
ונעשו בעבודת יד אומן, כך שאין 

כריכה אחת דומה לשנייה לגמרי.  
אמשטרדם תצ"ח-תצ"ט ]1738-1739[. 
דפוס ראשון. ארבעה חלקים, חמישה 

שערים. )על השינויים בין השערים 
ראה: 'עלי ספר' י עמ' 119-132.( 

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 270.

Fundamentals:
Shu”t Tashbetz

Amsterdam, 1738

First
Edition

Beautiful
copy 

56

with original colored 
parchment binding!

Responsa of 
Maharam Alashkar

First Edition
Sabbioneta, 1554

ספר יסוד:
שו"ת מהר"ם אלשקאר

דפוס ראשון.
סביוניטה שי"ד

58

57 One of the most famous questions addressed in this sefer regards the 
hour of bein hashmashos, and whether we rule practically according to 
Rabbeinu Tam or the Geonim. His responsum is the best known source 
of the Geonim’s opinion and anyone studying this issue references 

this Sefer.
In Chapter 117, Maharam Alashkar strongly defends the Rambam’s 

Guide to the Perplexed.
Sabbioneta, 1554. First edition. 199, [1] leaf. Page size: 19.5 cm. Last 
page bears the printer’s emblem of Tuvia Poa. Professional restorations 

of first and last pages.
Stefansky Sifrei Yesod #227

Opening Bid $3,000
Estimate Price $4,000-$6,000

שאלות ותשובות וחידושים על ספר ה'מרדכי', 
מאת הגאון הגדול רבי יוסף כ"ץ - דיין וראש 

ישיבה בקראקא יותר מחמישים שנה, גיסו של 
הרמ"א.

הגאון רבי יוסף כ"ץ )רע"א-שנ"א( היה מגדולי 
דורו, דור דעה. נשא ונתן עם גיסו הרמ"א, 

המהרש"ל ומהר"ם פאדובה. מכל קצווי ארץ, אף 
ממדינות רחוקות, פנו אליו בשאלות. הרמ"א נשא 

את אחותו של רבי יוסף והם ישבו יחד בבית הדין 
בקראקא כנזכר בספר סי' עח.

קראקא ש"נ ]1590[, דפוס ראשון. צב: לב דף. 
20 ס"מ. נקבי עש זעירים בחלק מהדפים, מעט 

כתמים. מצב טוב, כרוך בכריכת עץ עתיקה 
מחופה בעור, עם מסמרים בולטים לשמירה על 

הכריכה ואבזמים לסגירה. רישומי בעלים עתיקים 
משנת שצ"ז. 

שו"ת שארית יוסף. קראקא ש"נ, דפוס ראשון

Shu”t She’aris Yosef
First Edition. 
Cracow, 1590
Halachic inquiries, responses and novella 
on the Mordechai by Rabbi Yosef Katz, 
dayan and Rosh Yeshivah in Cracow for 
over 50 years.
Harav Yosef Katz (1511-1591) was one 
of the great Torah luminaries of the late 
16th century. Jews appealed to him from 
around the world with intricate halachic 
questions. He discoursed in Torah 
extensively with his brother-in-law the 
Rama, as well as with the Maharshal and 
Maharam Padua. The Rama was married 
to Rav Yosef’s sister, and they sat together 
on the Beis Din of Cracow, as mentioned 
in Ch. 78.
Cracow, 1590. First edition. 32 leaves. 
Page size: 20 cm. Minor holes on some 
pages, minor stains; good condition. 
Antique leather-coated wood binding, 
with projecting nails to protect binding 
and clasps. Antique signature of owner 
dated 1637. 

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Lot  59  See Online שו"ת שאילת יעבץ

Why were the Rashbetz’s 
sefarim so magnificently 

bound and preserved?
“I heard that the…Rashbetz’s great 
work of responsa called Tashbetz was 
bound in a spectacular, unrivaled 
binding  since he was always meticulous 
to spread an attractive, high-quality 
handkerchief upon the sefarim that 
were open before him when he learned 
them” (Yafeh Lalev by Rabbi Yitzchak Palagi Vol. 
3 Yoreh Deah Ch. 388:103). It is also told that 
the Rashbetz would dust his sefarim 
frequently to preserve their cleanliness 
and splendor.
Harav Chaim Kanievsky 
shlit”a related that his 
uncle, the Chazon 
Ish, once showed 
him a complete, 
pristine copy of 
Shu”t Tashbetz 
that was free 
of any signs of 
damage.



 תשובה להלכה ולמעשה
 מהגאון בעל

 'שואל ומשיב'

 Responsum in Halacha,
autographed by the

Shoel
U’meishiv

Lvov, 1865

מכתב בכתב יד הגאון
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון - המהרש"ם

ברעזאן תרס"ג

Handwritten Letter by the 
Maharsham 
Rabbi Shalom Mordechai

Hakohen Schwadron 
Brezhany, 1903

Brezhany, 1903. Page size: 21x13 cm. Double-sided. 
Good condition. 

Opening Bid $2,000 | Estimate Price $3,000-$5,000

Harav Yosef Shaul Halevi Nathanson (1808-1875) 
served as Rav of Lvov for two decades and was regarded as 
‘a genius among geniuses.’ He was the undisputed Torah 
luminary of his generation and corresponded extensively 
in halachah with Rabbanim around the world. 
Lvov, 1865. Tears in right margin with few letters missing. This 
responsum was not published in Shu”t Shoel U’meishiv.

Opening Bid $2,000 | Estimate Price $4,000-$6,000
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קונטרס תשובות וחידושים – 11 דפים 
גדולים - בעצם כתב יד קודשו של 

הגאון רבי שלמה קלוגר, ראב"ד בראדי.
הקונטרס כולל תשובות בהלכות 

שחיטה וטריפות, מליחה, דם, תערובות, 
פדיון בכור, ספר תורה ועוד.

הגאון רבי שלמה קלוגר )תקמ"ה-
תרכ"ט( ראב"ד ומגיד מישרים בבראדי 

קרוב ליובל שנים. מהרש"ק היה מגדולי 
המחברים האחרונים וכנראה הגדול 
שבכולם. הוא חיבר למעלה ממאה 

וחמישים חיבורים)!( והעיד על עצמו 
שלא הייתה שום הערה בעולם שלא 
הרגיש בה )שו"ת 'האלף לך שלמה' 

או"ח סי' שסז(.
]11[ דפים גדולים )22 עמודים(, כל 

דף בגודל 24*38 ס"מ. מצב טוב. שמור 
בכריכת עור. 

This pamphlet of teshuvos and 
chiddushim contains 11 large 
leaves handwritten by Harav 
Shlomo Kluger, Av Beis Din of 
Brody.
Includes responsa regarding the 
laws of ritual slaughter, salting, 
blood, mixtures, redemption of 
the firstborn, Torah scrolls etc.
Rabbi Shlomo Kluger (1785-
1869) was one of the greatest 
rabbis in the era of the Achronim.
He served as Raava”d and Maggid 
in Brody for close to 50 years. 
He was one of the most prolific 
authors of Torah scholarship and 
wrote over 150 Torah works. 
Among his works are Chochmas 
Shlomo on Shulchan Aruch, 

Sefer Hachaim, Mei Nida, Nidrei 
Zrizin, Shu”t Tuv Taam V’da’as, 
Avodas Avodah, Shu”t HaElef 
Lecha Shlomo, and many others.
The holy tzaddik Rabbi Meir 
Premishlan expressed his 
admiration by saying: “Meir 
(referring to himself) sees in the 
heavens that they rule in the 
Heavenly Mesivta just like Rabbi 
Shlomo rules on the earth.
[11] large leaves, 22 sides. Page 
size: 38x24 cm. Good condition. 
Preserved in a leather binding.

Opening Bid $12,000
Estimate Price $20,000-$25,000

Large Handwritten Kuntress by

Rabbi Shlomo Kluger
Av Beis Din of Brody

22
עמודים

הגה"ק רבי מאיר 
 מפרמישלאן
אמר עליו:

"מאיר רואה בשמיים 
שכמו שפוסק

 רבי שלמה למטה,
כך פוסקים במתיבתא 

דרקיעא"
)'נחלת צבי' ד עמ' עג(

קונטרס גדול: 
תשובות וחידושים בכתב יד קודשו של הגאון

רבי שלמה קלוגר ראב"ד בראדי
61
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 מכתב המלצה בכתב יד ובחתימת
הגאון רבי אהרן משה טויבש,
אב"ד יאסי ובעל 'קרני ראם'

Handwritten Letter of 
Recommendation by 

Rabbi Aharon Moshe 
Taubesh 

Ab"d of Yas & Author of

Karnei Re’em

עמודים
4

הגאון רבי  אהרן משה טויבש,  
אב"ד יאסי )תקמ"ז-תרי"ב( ובעל 

שו"ת 'תועפות ראם' ו'קרני ראם' על 
המהרש"א, נולד בלבוב שבגליציה והיה 
מגדולי המשיבים בזמנו. שימש ברבנות 

סניאטין )גאליציה( ומשנת תר"ב היה 
רב ואב"ד בעיר יאסי )רומניה( שבה 
כיהן עד פטירתו בשנת תרי"ב. רבי 

אהרן משה היה מגדולי רבני רומניה 
בכל הזמנים והטביע את חותמו עליה, 

במאבקו במסיון ובפורצי הדת.

רבי אהרן משה היה נערץ גם בחוגי 
החסידים. נכדתו, בת בנו הגאון רבי 
שמואל שמעלקא טויבש בעל 'חיי 
עולם', נישאה לאדמו"ר רבי מוטל 
מנדבורנא וצאצאיהם מתייחסים 

אחריו.
המכתב ללא תאריך, נשלח בתקופת 

רבנותו בסניאטין שבגאליציה בין שנת 
תק"פ לתר"ב. ]1[ דף בגודל 19*21 

ס"מ.

The letter is 
undated, but was sent 
during the time that Rabbi 
Aharon Moshe Taubesh served as 
rabbi of Sniatyn, Galicia between 
1820-1842. [1] leaf. Page size: 
21x19 cm.

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד 
 הגאון הצדיק

רבי אליעזר דוד גרינוואלד
אב"ד סאטמאר, בעל

'קרן לדוד'

Long Letter by 
Rabbi Eliezer 

Dovid Greenwald 
Av Beis Din of Satmar 

& Author of Keren Dovid
Satmar, circa 1920s

Satmar, undated, circa 1920’s. 2 leaves, 
4 sides. Page size: 23x14 cm. Good 

condition. Part of the contents of this 
letter appear in Keren Dovid Ch.159:5. 

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,000-$3,000
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The Levushei Mordechai Harav 
Mordechai Halevi Winkler 
(1845-1932) was a pillar of 
Torah and halachah throughout 
Hungary and regarded as the 
undisputed posek hador during 
the last two decades of his life.

Mád, 1923. 3 handwritten 
sides. Page size: 23x14 cm. Good 
condition. Printed in Shu”t 
Levushei Mordechai, 3rd edition. 
Orach Chaim Ch. 49.

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,500-$3,500

Halachic Responsum by 
Rabbi Mordechai Leib Winkler
 Author of Levushei Mordechai

 מכתב מאת רבי אליעזר דייטש
 אב"ד בוניהאד בעל שו"ת 'פרי השדה',

אל רבי עקיבא יוסף שלזינגר. תר"ס
מכתב בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד בוניהאד 

אל רבי עקיבא יוסף שלזינגר.
הגאון רבי אליעזר דייטש אב"ד בוניהאד )תר"י-תרע"ו(, מגדולי הרבנים 

והמשיבים בהונגריה, תלמיד רבי יהודה אסאד ורבי מנחם א"ש. שימש 
משנת תרל"ז עד שנת תרנ"ז כרבה של האנישוויץ, ומשנה זו כאב"ד 

בוניהאד והחזיק בה ישיבה גדולה וחשובה. 
בוניהאד תר"ס ]1900[. גלוית דואר. מצב טוב.

“I received the pamphlet ‘Shimru Mishphat’…I am honored to 
send your honor the fourth volume of my sefer [Pri Hasadeh], 
and I hope that, with the help of Hashem, it shall find favor in 
your eyes and in the eyes of all Gedolei Yisrael.”
Handwritten and autographed letter by Rabbi Eliezer Deutch, 
Av Beis Din of Bonyhad, to Rabbi Akiva Yosef Shlesinger.
Bonyhad, 1900. Postcard. Good condition.

Opening Bid $800 | Estimate Price $1,200-$1,500

Letter by Rabbi Eliezer Deutch
Author of Shu”t Pri Sadeh to 

Rabbi Akiva Yosef Shlesinger. 
Bonyhad, 1900

תשובה להלכה מאת הגאון רבי מרדכי לייב 
ווינקלער, אב"ד מאד ובעל 'לבושי מרדכי'

 בעניין חידוש דין להלכה
שהובא בסה"ק 'בני יששכר'

תשובה ארוכה, שלושה עמודים מלאים, 
בכתב יד ובחתימת הגאון רבי מרדכי 

לייב ווינקלער אב"ד מאד.
תוכן השאלה עוסק בחידוש דין נפלא 

שהובא בסה"ק 'בני יששכר' שמותר 
לאכול בשר לאחר ראש-חודש אב 
ממה שנשאר מסעודת שבת קודש, 

שכיוון שהדבר הותר לשבת - הותר גם 
לאחר השבת.

מאד תרפ"ג ]1923[. 2 דפים, 3 עמודים 
כתובים. גודל: 14*23 ס"מ. מצב טוב. 

נדפס בשו"ת 'לבושי מרדכי' מהדורא 
תליתאי או"ח סי' מט.

53
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הרב עסק במשך עשרים שנה בכתיבת 
החיבור, ועוד כשתים-עשרה שנה 

בהגהה ובהכנה לדפוס. את שם הספר 
'בית יוסף' קבע על פי הוראת המגיד 

שנגלה אליו ]ראה 'מגיד מישרים' )להלן 
פריט 44(, פרשת וזאת הברכה[.

ויניציאה שי"א ]1551[, דפוס ראשון. 
]3[, שצח דפים. גודל ומצב. עם הגהות 
בכתב יד. כרוך בכריכת קלף בצבע לבן.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 152.

Tur Yoreh Deah by Rabbeinu 
Yaakov ben HaRosh with the 

first edition of Beis Yosef by Rabbi 
Yosef Karo. 
In his landmark Beis Yosef, 
Rabbi Yosef Karo (1488-1575) 
established the foundations of 
halachah for the Jewish nation. He 
collected all sources of halachos 
and writings of all the Rishonim, 
along with any disputes and 
explanations, and presented them 
in an organized fashion along with 
their conclusions. His conclusions 
were then established as halachah 
in the Shulchan Aruch.
Rabbi Yosef Karo toiled 
for two decades to author 
the Beis Yosef, and then 
devoted an additional 
twelve years to editing 
and preparing it for print. He 
named this monumental work Beis 
Yosef upon the instruction of the 
maggid (angel) who appeared to 
him and taught him Torah.
Venice, 1551. First edition with 
handwritten glosses. [3], 398 
leaves. Bound in white parchment 
binding.
Stefansky Sifrei Yesod #152

Opening Bid $8,000
Estimate Price $12,000-$18,000

Fundamental Work 
on All Laws of Yoreh Deah

Beis Yosef 
Yoreh Deah

Venice, 1551
ספר היסוד של כל דיני יורה דעה!
בית יוסף יורה דעה, דפוס ראשון. 

ויניציאה שי"א

ור 'יורה דעה' לרבנו יעקב בן ט
הרא"ש, וסביבו ספר 'בית יוסף' 

למרן רבנו יוסף קארו - דפוס ראשון, 
נדפס על ידי רבנו המחבר בעצמו.

בספר 'בית יוסף' קבע מרן רבי יוסף 
קארו ]רמ"ח-של"ה[ את יסודות הפסק 

וההלכה לעם ישראל לדורות עולם. הוא 
קיבץ את כל מקורות ההלכות ודברי 

הפוסקים עם כל חילוקי הדעות וסברות 
רבותנו הראשונים. לפי מסקנותיו ב'בית 

יוסף', הוא קבע את ההלכה הפסוקה 
ב'שולחן ערוך'.

68
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טור 'אבן העזר' לרבינו יעקב בן הרא"ש וסביבו ספר 
'בית יוסף' למרן רבנו יוסף קארו. דפוס ראשון, נדפס 

על ידי רבנו המחבר בעצמו.
בספר 'בית יוסף' קבע מרן רבי יוסף קארו ]רמ"ח-

של"ה[ את יסודות הפסק וההלכה לעם ישראל 
לדורות עולם. בחיבור זה קיבץ את כל מקורות 
ההלכות ודברי הפוסקים, עם כל חילוקי הדעות 

וסברות רבותינו הראשונים. לפי מסקנותיו ב'בית יוסף' 
קבע מרן את ההלכה הפסוקה ב'שולחן ערוך'.

"ונתפשט בכל ישראל, נשא חן וחסד ויקר וגדולה 
בעיני כל רואיו, ויגדלוהו כל החכמים והרבנים ושמו 
עטרה לראשם וינשאוהו על כל הספרים הראשונים 

אשר לפניו... עינינו הרואות שהחיבור הזה, יד כל 
מעיין ומורה הוראה ממשמש בו ובלעדו לא ירים את 
ידו ואת רגלו, להגיד את דבר המשפט ולהורות דרך 

ישרה" )הקדמת 'כנסת הגדולה - אורח חיים'(.
הרב עסק בכתיבת החיבור במשך עשרים שנה, ועוד 
כשתים-עשרה שנה בהגהה ובהכנה לדפוס. את שם 
הספר 'בית יוסף' קבע על פי הוראת המגיד שנגלה 

אליו ]ראה 'מגיד מישרים' פ' וזאת הברכה[.
סביוניטה שי"ג ]1553[, דפוס ראשון. רל"ב דפים, 34.8 

ס"מ. עותק נאה, כרוך בכריכת עור חדשה נאה.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 152.

ספר היסוד של כל דיני אבן העזר!
בית יוסף אבן העזר

סביוניטה שי"ג 

Fundamental Work on the Laws of Even HaEzer

Beis Yosef Even HaEzer
Sabbioneta, 1553
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This 
sefer was 
published 
by Rabbi 

Yosef 
Karo 

himself!

Tur Even HaEzer by Rabbeinu 
Yaakov ben HaRosh surrounded 
by the Beis Yosef of Rabbeinu 
Yosef Karo. The present sefer 
is the original edition and was 
printed by the author himself. 
"And it spread through all of 
Yisrael, finding favor and value 
and greatness in the eyes of all 
who saw it, and all the Rabbis 
and sages commended it… and 
elevated it above all the sefarim 
that preceded it…Our eyes that 
have seen this work… Those who 
delve into and teach the law use 
it, and without it, no one would 
lift his hand or foot to teach the 
law…" (Introduction to Knesses 
Hagedolah Orach Chaim)
Sabbioneta, 1553. First edition. 
232 leaves. 34.8 cm. Complete 
copy. Beautiful condition. Ornate 
new leather binding.
Stefansky Sifrei Yesod # 152

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$10,000
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ספר 'שפתי כהן' - חידושי דינים וביאורים על שולחן ערוך חושן 
משפט להלכה ולמעשה, מאת הגאון רבי שבתי כץ.

לפני פטירתו )בשנת תכ"ב( ציווה הש"ך את חתנו להדפיס את 
הספר. משנתעכב בהדפסת הספר מחמת חוסר כסף, בא אליו 

חותנו הש"ך בחלום – כפי שמספר חתנו בהקדמת הספר: "לאשר 
לא יכולתי להפיק מזימותי ולקיים מוצא שפתי ויקר דמי"ם בעיני 
ושערי דמעו"ת נעלמו ממני, וחותני בחלומות וחזיונות תבע מני, כי 

עזבתי שיחי…" 
מעבר לשער הסכמות רבני פולין שהתאספו ביריד גרמניץ בשנת 
תי"ד )עוד בחיי הש"ך(; ובראשם הגאון רבי העשיל מקראקא רבו 

של הש"ך. רבי שעפטיל בן השל"ה בעל 'ווי עמודים', ורבי אהרן 
שמואל קוידאנובר בעל 'ברכת הזבח'. 

אמשטרדם תכ"ג ]1663[, דפוס ראשון. ב, שלז דפים. 30.5 ס"מ. 
בדף ב, ב שיר מהמחבר בצורת כוכב. חתימות בעלים בשער, בדף 

קמה,א הערה בכתב יד. מצב טוב, כריכת חצי עור חדשה נאה. 
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 162.
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Sefer Sifsei Kohein is a fundamental work of novellae, 
practical halachah and explanation of Shulchan Aruch 
Choshen Mishpat by Rabbi Shabsi Cohen, known as the 
Shac”h. It is one of the main sources of halachic rulings today.
Amsterdam, 1663. First edition. 2, 337 leaves. Page size: 
30.5 cm. Leaf 2b features a poem by the author shaped 
into a star. Owners’ signatures on title page; leaf 145a has 
handwritten annotation. Water marks. Good condition. 
Attractive new half-leather binding.
Stefansky Sifrei Yeosd #162

Opening Bid $2,000 | Estimate Price $4,000-$6,000

ספר יסוד: ש"ך חושן משפט
דפוס ראשון. אמשטרדם תכ"ג

Shach Choshen Mishpat
Amsterdam, 1663

First
Edition

ספר 'שפתי כהן' - חידושי דינים 
וביאורים על שולחן ערוך יורה דעה 

להלכה ולמעשה, מאת הגאון רבי שבתי 
כץ.

ספר הש"ך הוא ראש וראשון לנושאי 
כלי ה'שולחן ערוך' והינו מיסודות ספרי 

הפסק בשולחן ערוך יורה דעה.
הוצאה ראשונה זו – הספר היחיד 

שהדפיס הש"ך בחייו – ידועה 
כנדירה באופן מיוחד. כשנתיים לאחר 

ההדפסה החלו פרעות ת"ח-ת"ט 
ורבים מהעותקים שנותרו בפולין, נבזזו 

ונעלמו.
מהדורת קראקא נחשבת למהדורה 

המוגהת והמתוקנת ביותר של הש"ך 
)במהדורות הבאות נפלו שיבושים 

רבים(. כמו כן, הש"ך הוסיף בגיליונות 

מראי מקומות לשולחן ערוך ולרמ"א. 
ציונים אלה נדפסו שוב בכמה מהדורות 

בשנות ה-ת' ומאז לא חזרו ונדפסו.
בשעה שהש"ך הדפיס את ספרו 
הוא היה בן 24 בלבד, וכל חכמי 

דורו שהסכימו על ספרו השתוממו 
מחריפותו ומבקיאותו. בין המסכימים: 
זקן גדולי הדור בעל 'תוספות יום טוב'; 

רבותיו רבי העשיל מקראקא ורבי 
יהושע מקראקא בעל 'מגיני שלמה'; רבי 

שעפטיל בן השל"ה; רבי יונה תאומים 
בעל 'קיקיון דיונה'.

קראקא ת"ו ]1646[, דפוס ראשון. ג, 
ב-רנח ]צ"ל: רמח[ דפים. 31 ס"מ. כריכת 

עור מהודרת בסגנון עתיק.  מצב טוב. 
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 162.
♦ מקור: אוסף לונצר-ולמדונה.

ספר יסוד:
ש"ך יורה דעה

דפוס ראשון קראקא ת"ו

Sefer Sifsei Kohein is a 
fundamental work of 

novellae, practical halachah and 
explanation of Shulchan Aruch 
Yoreh De’ah by Rabbi Shabsi 
Cohen, the Shach. It is one of the 
main sources of halachic rulings 
today.
This first edition was the only one 
that the Shach himself prepared 
for print during his lifetime and 
is exceptionally rare. Two years 
after its printing the Cossacks 
began the riots of 1648-49 
throughout Poland, and most 

copies of this edition were lost or 
destroyed.
The Cracow edition of Sifsei 
Kohein is regarded as the most 
precise and exact version, as 
errors crept into later editions. 
The Shach was only 24 years 
of age when he published the 
Sifsei Kohein. Despite his 
remarkably young age, his work 
was enthusiastically received by 
the scholars of his generation who 
were astonished by his breadth 
of knowledge, keen insights 
and erudition. He received 

approbations by the Tosfos Yom 
Tov who was the leader of the 
generation; Harav Heschel of 
Cracow and others.
Cracow, 1646. First edition. 3, 
2-258 [248] leaves.  Page size: 31 
cm. Ornate antique-style leather 
binding. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod # 162
♦ Provenance: Lunzer-
Valmadonna Collection.

Opening Bid $18,000 
Estimate Price $25,000-$35,000

בשעה שהש"ך 
הדפיס את ספרו 

 הוא היה בן
24 בלבד

Shach Yoreh De’ah
Cracow, 1646

Rare work published 
by the Shach himself!

The Shach was 
only 24 years 
old when he 

published the 
Sifsei Kohein
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נדפס על ידי 
הש"ך עצמו!
ספר יקר 
המציאות
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Handwritten Manuscript of 
Shetilei Zeitim 

by Harav David Mashriki
Yemen, 1858 

 כתב יד: ספר שתילי זיתים
לרבי דוד משרקי. תימן תרי"ח

שולחן ערוך ארח חיים עם 'באר הגולה' 
וסביבו ספר 'שתילי זיתים' – מחשובי 

ספרי הפסק של בני תימן, מאת רבי דוד 
משרקי מגדולי פוסקי תימן. כתב יד 

גדול – כל חלק 'אורח חיים' בשלמות. 
נכתב בתימן בשנת ב' אלפים קס"ט 

לשטרות ]תרי"ח, 1858[.
רבי דוד מזרחי-משרקי )תנ"ו-תקל"א( 

היה מגדולי חכמי תימן באמצע 
המאה ה-18, מאריה דאתריה דעיר 

צנעא. מייסד הנוסח השאמי והראשון 
מחכמי תימן שהכיר בספר השולחן 

ערוך כפוסק בר סמכא אף בתימן. את 
ספרו הגדול 'שתילי זיתים' חיבר סביב 
השולחן ערוך בשנת תק"ד )ראה בכתב 
יד זה דף קלט, א( והספר זכה לתפוצה 

רבה בקרב יהודי תימן.

Handwritten Manuscript of 
Shulchan Aruch Orach Chaim 
surrounded by Shetilei Zeitim 
commentary by Harav David 
Mashriki. Yemen, 1858
The present large 
handwritten manuscript 
includes the entire Orach 
Chaim.
Rabbi David Mizrahi-Mashriki 
(1696-1771) was one of the 
venerable sages in 18th century 
Yemen. As Rabbi in Sa’ana, he 
established the Shami nusach 
hatefillah and was the first of the 
Yemenite Chachamim to approve 
the Shulchan Aruch as a reliable 
source of halachah in Yemen.

The last leaf features a 15-year 
calendar (1858-1873). 

Yemen, 1858. 1], 207 [20] 
leaves. 455 written sides. 
Page size: 33 cm. Beautiful, 
clear penmanship with 
wide margins. Decorative 

title page in black and red 
with a frame of leaves. Titles 

highlighted and adorned in red. 
New binding.

Opening Bid $5,000 
Estimate Price $10,000-$15,000

 בדף האחרון
לוח קביעות השנים 
לחמש עשרה שנים 

)תרי"ח-תרל"ג(; 
ובהלכות ראש חודש 

- לוחות המחזורים עד 
סוף האלף השישי.

'נקודות הכסף' להש"ך, פראג תל"ז
השגות על ספר 'טורי זהב - יורה דעה', מאת רבינו שבתי כ"ץ בעל 

הש"ך.

Shulchan Aruch
with

Be’er Hagolah
Amsterdam, 1661-1664

Complete
Set!

First
Edition

Shulchan Aruch with Be’er 
Hagolah contains the sources from 
the Talmud to the rulings of the 
Shulchan Aruch and the rulings 
of the Rama by Rav Moshe 
Rivkash of Vilna.
S i nc e  i t s  f i r s t 
pr int ing , Be’er 
Hagolah has been 
recognized as one 
of the fundamental 
work s  on  t he 
Shulchan Aruch, 
and is included on the 
pages of the Shulchan 
Aruch in every printed edition. 
It took four years to print the four 
volumes of Bee’r Hagolah, which 
is why a complete set of all four 
volumes is rare.
Orach Chaim, 1661. [13], 4-320 
leaves. Yoreh De’ah, 1662. [1], 340 
leaves. Even Haezer, 1662. [1], 
198, [1] leaves. Choshen Mishpat, 

1664. 486 leaves.
Harav Moshe Rivkash (circa 
1600-1671) was born in Prague 

and lived in Vilna. Fleeing the 
Cossack pogroms of 1655 

the author recounts 
h i s  h a r r o w i n g 
experiences in his 
introduction to 
his sefer. Harav 
Moshe Rivkash 

was t he g reat-
grandfather of the 

Vilna Gaon , whose 
commentary of the Shulchan 

Aruch is in a way an expansion of 
the Be’er Hagolah. 
Amsterdam, 1661-1664. 4 
volumes. Page size: 15-16.5 cm. 
Complete set. 

Opening Bid $7,000 
Estimate Price $10,000-$15,000
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It took 4 years 
to print the four 
volumes of Bee’r 

Hagolah, which is 
why an intact set 
of all 4 volumes is 
exceedingly rare

ספר יסוד: שולחן ערוך עם 'באר הגולה'
אמשטרדם
תכ"א-תכ"ד

Nekudos Hakessef 
by the Shach. Prague, 1677
Nekudas Hakessef contains discussions and critique on the 
Turei Zahav (Ta”z) Yoreh Deah by the Shach, Rabbeinu 
Shabsi Hakohein Katz.
The Shach inscribes in his foreword:
“The reader should not imagine, chas veshalom, that I 
have any dispute with the author of Turei Zahav, or that I 
have any misgiving or criticism in my heart and therefore 
compiled this critique of his sefer, for it is known to all 
that… and I hosted the author of Turei Zahav for three 
days... and he was so greatly honored by me that he kissed 
me on my head…”
Shach and Taz Yoreh Deah were both published in the same 
year 1646; the Shach in Cracow and Taz in Lublin. An 
endpage appears in the Taz Yoreh Deah (Exceedingly rare. 
One copy known in the Y. Mandel’s collection, New York) 
in which the Taz challenges the Shach without referring to 
him by his name. In the present sefer, the Shach responds 
to the Taz’s challenges and clarifies his statements.
Prague, 1677. First edition. 83, [2] leaves. Page size: 17.5 
cm. Several handwritten marginalia. New binding.
Stefansky Sifrei Yesod, Comments to #161

Opening Bid $1,000 | Estimate Price $2,000-$3,000



Dubna, 1820
Shaarei Teshuvah

 שערי תשובה
 על שולחן ערוך אורח חיים.

דובנא תק"פ
החיבור 'שערי תשובה', הכולל את תמצית הפסקים 
מספרי השו"ת, הפך לאבן יסוד בלימוד ה'שולחן'. 

מאז הדפסתו הנוכחית כמעט לא נדפס שו"ע 
בלעדיו, ואף החפץ חיים הדפיסו בתוך ספרו 'משנה 

ברורה'.
דובנא תק"פ ]1820[, דפוס ראשון. חלק א: ]9[, שעא 
דפים. חלק ב: שכה, ]1[ דף. בדף האחרון לוח מועדי 
השנה לארבעים שנה. שני חלקים, לכל חלק שער 
נפרד, חלקו בדיו אדום. נייר משובח, הדפסה נאה, 
מצב טוב. שני החלקים כרוכים בכריכות חצי עור 

חדשות. 
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 191.

6061

Yeshivah 
Classic!
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Toras Gittin. First Edition. 
Frankfurt an der Oder, 1813

Nesivos Hamishpat. 
First Edition. Zolkova, 1809

Opening Bid $1,200 | Estimate Price $2,500-$3,500

Opening Bid 500 | Estimate Price 1,000-1,500

Opening Bid $3,000 | Estimate Price $5,000-$7,000
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קיצור שולחן 
ערוך. דפוס ראשון, 

אונגוואר תרכ"ד
פסקי דינים והלכות מכל ארבעת חלקי 
שולחן ערוך "הנצרכים ומוכרחים לכל 

איש ישראלי לדעת אותם", מאת הגאון 
רבי שלמה גאנצפריד אב"ד אונגוואר.

אונגוואר תרכ"ד ]1864[, דפוס ראשון. 
]4[, קמד דפים, 22.5 ס"מ. כתמים 

ובלאי בשער, מצב טוב. כריכת חצי עור 
חדשה. נדיר.

סטפנסקי ספרי יסוד מס' 207

ספר יסוד, דפוס ראשון
'מטה אפרים' להגרא"ז מרגליות. זולקווא 

תקצ"ה ]1835[
פסקי דינים, הלכות ומנהגים לארבעים הימים 

הקדושים מר"ח אלול עד שמיני עצרת, 
מאת הגאון הגדול רבי אפרים זלמן מרגליות 

מבראד, בעל 'בית אפרים'.

הספר 'מטה אפרים' הוא ספר היסוד לכל 
דיני ומנהגי ימי הרחמים והסליחות, הלכות 

שופר וארבעת המינים. הוא התקבל בכל 
תפוצות ישראל, הן בארצות ליטא והן 

בקהילות החסידים, כספר הפסקים העיקרי 
לכל דיני ומנהגי הימים הנוראים וחג הסוכות, 

והוא מהמקורות העיקריים של ה'משנה 
ברורה' בדינים אלו.

זולקווא תקצ"ה ]1835[.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 206.

Matteh Efraim
by Rabbi Efraim 
Zalman Margalios. 
Zolkova, 1835

Comprehensive laws and customs for the High 
Holiday season, from Rosh Chodesh Elul until 
the end of Sukkos and Shemini Atzeres, by 
Harav Efraim Zalman Margalios of Brod, 
author of Beis Efraim.
Matteh Efraim is widely accepted by 
Ashkenazic communities–Lithuanian and 
Chassidic alike. It is regarded as the primary 
source of the laws and customs of the High 
Holidays and Festival of Succos and is one of 
the main sources of the Mishnah Berurah on 
these halachos.
Zolkova, 1835. First edition. 33 leaves 22cm. 
Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #206

Opening Bid $800
Estimate Price $1,500-$2,000

 מספרי היסוד
של הבית היהודי

Kitzur 
Shulchan 
Aruch.
 Ungvar, 1864
The Kitzur Shulchan Aruch, 
widely referred to as the ‘Kitzur’ 
swiftly became one of the 
most popular Hebrew works 
in the Jewish world due to its 
comprehensive content and clear 
prose which can be understood 
by scholars and laymen alike. 
During the author’s lifetime 
alone, it was reprinted in over 14 
editions with varying translations 
and commentaries.
Ungvar, 1864. First edition. 
[4], 144 leaves. 22.5 cm. Stains 
and wear on title page. Good 
condition. New half leather 
binding. Rare. 
Stefansky Sifrei Yesod #207

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$12,000

'מטה אפרים' להגרא"ז מרגליות. זולקווא תקצ"ה
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The most 
frequently-

printed halachic 
textbook with 

close to 3 million 
copies to date.
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חידושים וביאורים על שולחן ערוך יורה 
דעה מאת הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, 
ובשוליו כעשר הגהות בכתב יד הגאון 
רבי ליב פישלס ראש הישיבה הגדולה 

בפראג.
מעבר לשער רישום ארוך בכתב יד 

אחד מבניו: "...שייך לאאמ"ו ]לאדוני 
מורי ורבי[... כמו"ה ליב בהרב... מוהר"ם 

זצלה"ה…"
הגאון רבי ליב פישלס מפראג )נפטר 

תקס"ח( היה בן הגאון רבי מאיר 
פישלס-בומסלא )מגדולי תלמידי 

המחבר רבי יהונתן אייבשיץ( ובעצמו 
מגדולי מרביצי התורה בדורו, דור דעה. 

שמו נישא בהערצה בפי חכמי פראג, 
ותורה וגדולה התאחדו על שולחנו. 
משנת תקכ"ט כיהן כראש הישיבה 

הגדולה בפראג במשך ארבעים שנה. 

Novellae and 
elucidations on Shulchan 

Aruch Yoreh Deah by Rav 
Yehonasan Eibeschutz with 
approximately 10 marginalia 
of Harav Leib Fischels, Rosh 
Yeshivah of the illustrious Prague 
Yeshivah.
Altona, 1763. First edition. [3], 
35. 165 leaves. Page size: 31 cm. 
New binding. Good condition.
Stefansky Sifrei Yesod #177

Opening Bid $2,000
Estimate Price $3,000-$5,000

Sefer Kresi Uplesi by 
Rabbi Yehonasan Eibeschutz

with Glosses by Rabbi Leib Fischels of Prague
 Altona, 1763

 First
Edition

6263

נשא ונתן עם בעל 'נודע ביהודה' ועוד 
גדולי דורו. תלמידו המובהק היה הגאון 
רבי בצלאל רנשבורג, שהנציח בכתביו 

הרבה מתורתו של רבי ליב פישלס 
והפליא בשבחיו בהקדמותיו לספריו 

'הורה גבר' ו'חכמת בצלאל'. על תלמידיו 
נמנה גם הגאון הקדוש רבי יחזקאל 

פאנעט בעל 'מראה יחזקאל'.
בשער הספר חתימה )קצוצה וחתוכה( 
של ידידו רבי אליעזר פלקלש ראב"ד 

פראג, בעל 'תשובה מאהבה'. רבי 
אליעזר היה תלמיד אביו, מהר"ם 

פישלס.
אלטונה תקכ"ג )1763(, דפוס ראשון. 
]3[, לד ]צ"ל: לה[ קסה דפים.31 ס"מ. 

כריכה חדשה, מצב טוב.
סטפנסקי ספרי יסוד מס' 177.
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 ספר
 'כרתי ופלתי'

לרבנו יהונתן 
 אייבשיץ,

עם הגהות 
 הגאון רבי

ליב פישלס 
מפראג

שני חיבורים שלמים על שולחן ערוך 
יורה דעה וחושן משפט, בכתב יד הגאון 

רבי אבי עזרי זעליג אויערבך אב"ד 
פוסוויילר, תלמיד הגאון רבי יהונתן 

אייבשיץ.
1[ חיבור על שולחן ערוך יורה דעה, 

רמא דפים.
בכתב היד מזכיר המחבר פעמים 

רבות את חיבורו של רבו 'כרתי ופלתי', 
ופעמיים אף מזכירו בברכת החיים. 

2[ חיבור על שולחן ערוך חושן משפט, 
]1[, קפג דפים.

גם בכתב יד זה מזכיר המחבר מדברי 
רבו בענייני חושן משפט, עוד לפני 

הדפסת ה'אורים ותומים'.
הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך 

אב"ד פוסוויילר )תפ"ו-תקכ"ח(, בנו של 
רבי צבי הירש אויערבך אב"ד וורמייזא, 

היה גאון מובהק בנגלה ובנסתר. נסע 
לעיר מיץ ללמוד תורה בישיבת הגאון 

רבי יהונתן אייבשיץ, ובמשך חמש 
שנים )תק"ה-תק"י( למד אצלו ונעשה 

לתלמידו המובהק. חתן רבי יצחק 
זינצהיים אבי הגאון רבי דוד זינצהיים. 

משנת תקכ"ג אב"ד פוסוויילר והמדינה, 
עד פטירתו הפתאומית בשנת תקכ"ח.

בין דפי כתב היד, מחוברים דפי 
מכתבים שנשלחו אל המחבר, ביניהם 

שני מכתבים מאביו הגדול, 
הגאון רבי צבי הירש אויערבך 

)ת"נ-תקל"ח( רבה של העיר וורמייזא 
משנת תקכ"ג, עמד בקשרים עם הגאון 

רבי דוד אופנהיים ובעל 'שב יעקב'', 
הסכמותיו מצויות בספרי חכמי דורו 
)עיין עליו: 'שומרי משמרת הקדש - 

הרבנים למשפחת אויערבך באשכנז', 
שער רביעי(.

בשני החיבורים שער ומפתחות, וכן 
מעט העתקות מחידושי אביו ששילבם 

בספר בכתב יד בנו רבי אברהם 
אויערבך )תקכ"ג-תר"ו(, אב"ד בונא, 

תלמיד הגאון רבי נתן אדלר ולאחמ"כ 
תלמיד דודו הגאון רבי דוד זינצהיים 
שלקחו לחתן לבתו, רבי אברהם היה 

בדורו הסמכות התורנית העליונה בכל 
חבל הריינוס, בסוף ימיו עסק רבות 

בקבלה, וכל ארחות חייו היו על דרך 
הקבלה. בנו הוא הגאון בעל 'נחל 

אשכול' )שם, שער שביעי(.
סה"כ כ-800 עמודים. גודל כתבי היד: 
17*20 ס"מ. כריכות עתיקות ללא גב. 

החיבורים שמורים באוגדן קרטון תואם. 
הם נדפסו בשנים האחרונות, על פי 

כתבי יד אלו.

Opening Bid $12,000
Estimate Price $18,000-$25,000

Handwritten & Autographed

כתב יד, אוטוגראף, 400 דפים:
חיבורים על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט 

Two Compositions on Shulchan Aruch 
Yoreh Deah & Choshen Mishpat 

Handwritten by Rabbi Aviezri Zelig Auerbach, 
Prime Disciple of Rabbi Yehonasan Eibeschutz.

Manuscript!
400

Leaf  בכתב יד הגאון רבי אבי עזרי זעליג אויערבך
 אב"ד פוסוויילר,

תלמידו המובהק של רבי יהונתן אייבשיץ
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ספר יסוד: ספר 
'מנהגים' עם ציורים. 

אמשטרדם תפ"ג
מנהגי יהדות אשכנז בתרגום ליידיש, 

עם ציורים חיתוכי עץ. ספר היסוד 
למנהגי אשכנז. הגאון המחבר, רבי אייזיק 
טירנא, ערך את המנהגים והוסיף מספר 
המנהגים של רבו, רבי אברהם קלויזנר. 

חיבור זה הוא מיסודות מקורות הרמ"א 
בהגהותיו לשולחן ערוך על כל מנהגי 

אשכנז.
הספר הפך לאחד מספרי היסוד לאורח 

החיים היהודי ונדפס ביותר ממאה 
מהדורות. עקב היותו שימושי ביותר 

הוא נדפס בתרגום ליידיש. מסיבה זו 
גם המהדורות הקדומות התבלו ואינן 

בנמצא.
בספר מפוזרים למעלה משלושים חיתוכי 

עץ המתארים באופן ציורי ומוחשי את 
ההווי ואורח החיים של היהודים ואת 

קיום המצוות לפני 300 שנה. 

אמשטרדם תפ"ג ]1723[. ס"א דפים. 
19 ס"מ. כריכה חדשה. חיזוקים בפינות 

השוליים. מצב טוב. כריכת עור חדשה 
נאה בצבע כחול עם עיטורים רבים בצבע 

זהב. 
סטפנסקי, ספרי יסוד, מס' 255.

This book, complete with 
its Yiddish translation and 
ornamental woodcuts, documents 
the customs of Ashkenazic Jewry. 
It was written by Rabbi Isaac 
Tyrnau who compiled the list of 
customs and added several other 
customs practiced by his rebbi, 
Harav Avraham Klausner. This 
sefer, along with the work of the 
Maharil, is regarded as the premier 
source of Ashkenazic customs.
Amsterdam, 1723. 61 leaves. 
Page size: 19 cm. New binding. 
Reinforced in corners of margins. 
Good condition.  Attractive new 
blue leather binding with gold 
engravings.
Stefansky Sifrei Yesod #355

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

This work features 
over 30 woodcuts that 

visually convey an authentic 
Jewish lifestyle of three 

centuries ago

Illustrated Sefer Minhagim
Amsterdam, 1723

סדר סליחות ופיוטים לכל השנה כמנהג 
האשכנזים, בתוספת ביאורי מילים.
כולל סליחות עבור ימי הסליחות, 

עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ימי בה"ב, 
עשרה בטבת, תענית אסתר ושבעה 

עשר בתמוז.
הוצאת סליחות זו שנדפסה על ידי 

בומברג בשנת ש"ח היא מההוצאות 
החשובות שבספרי הסליחות, ועולה 

על קודמותיה. ד"ר מאיר בניהו, שערך 
מחקר מפורט על סליחות כמנהג 
האשכנזים, כותב בסיכום מאמרו 
שמהדורת בומברג "יותר שלמה 
ומתוקנת... ואף יש בה מה שאין 

בראשונות" )ראה בספרו 'הסכמה 
ורשות בדפוסי ויניציאה' עמ' 181-189(.

ויניציאה ש"ח ]1548[, דפוס דניאל 
בומבירגי. קלא, ]3[ דפים, 20.5 ס"מ. 
3 הדפים האחרונים מכילים 2 דפי 

מפתחות לכל הסליחות, ובדף האחרון 
נדפס 'אל מלך' על כל העמוד באותיות 

גדולות – דף זה נדיר מאוד. סימני 
שימוש בשולי הדפים. בדף הראשון 

והאחרון שיקומים ברסטורציה 
אומנותית, ללא חיסרון. עותק שלם 

ויפה. כריכת עור חדשה נאה וקופסה 
תואמת.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 437.
♦ מקור: אוסף לונצר-ולמדונה.

Selichos piyutim and prayers 
for the entire year according to 
Ashkenazic rite with elucidation 
of difficult text.
Published in 1548. 
This Bomberg edition of Selichos 
is one of the most prestigious 
editions ever printed and it was 
vastly improved over previous 
editions. Dr. Meir Benayahu, 
who researched the Selichos 
recited according to the customs 
of Ashkenaz, wrote that the 
Bomberg edition is “more 
complete and correct…and even 
contains entries that did not 
appear in the Selichos editions.” 
Venice, 1548. Daniel Bomberg 
Press. 132 [3] leaves. Page 
size: 20.5 cm. Professional 
restorations on first and last 
pages. Beautiful new leather 
binding with matching case.
Stefansky Sifrei Yesod # 437 
♦ Provenance: Lunzer-
Valmadonna Collection.

Opening Bid $4,000
Estimate Price $6,000-$8,000

Selichos 
for Around the Year 

According to
Ashkenazic Rite. 

Daniel Bomberg Press 
Venice, 1548

סליחות לכל השנה 
 כמנהג האשכנזים

דפוס דניאל בומברג. 
ויניציאה ש"ח
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Machzor 
Augsburg 

1536

מחזור תפילות לכל הפיוטים והיוצרות 
לימים נוראים, מועדים ושבתות 

מיוחדות )חנוכה, פורים וארבע פרשיות(.
מחזור אויגשבורג נחשב לאחד 

המחזורים העתיקים הידועים ביופיים 
ובאיכות הדפסה גבוהה. המחזור נדפס 

בפורמט גדול )27 ס"מ(, באותיות 
גדולות וברורות ובדיו כהה.

בקולופון: "נדפס ונשלם המחזור כסדר 
האשכנזים ביום ג יא ימים לחדש אייר 

שנת ב'ר'י'ח' נ'ח'ו'ח' ]רצ"ו[ א'ר'צ'ה' 
]רצ"ו[ אתכם לפרט קטן באויגשפורג 
הבירה על ידי חיים המחוקק ב"ר דוד 

שחור ז"ל".
המדפיס, חיים בן רבי דוד שחור, יסד 

את הדפוס היהודי הראשון בארץ 
אשכנז והיה אחד המדפיסים החשובים 
ביותר בראשיתם של ימי הדפוס העברי 

באירופה מחוץ לאיטליה. 
אויגשבורג רצ"ו ]1536[. דפוס חיים 

שחור. ]254[ דפים, 27 ס"מ. נדפס ללא 
שער. מתחיל ב'שוכן עד' בעמוד השני 

של הדף הראשון. הכל בשלמות.
ביבליוגרפיה: וינוגרד, אויגשבורג 8, גנזי 
ישראל 321, א.מ. הברמן, המדפיס חיים 

שחור, בתוך ספרו 'פרקים בתולדות 
המדפיסים העברים' עמ' 103-129.

Machzor with prayers, piyyutim 
and yotzros for the Festivals, High 
Holy Days and special Shabbosos 

(Chanukah, Purim, Four Parshiyos).
The Augsburg Machzor is one of the premier 
antique machzorim and renowned for its 
exceptional beauty and high quality of print. 
It was printed in large format (27 cm) with 
large, clear letters in dark ink.
Colophon: “This machzor was printed and 
completed in Ashkenazic rite on Tuesday, 
11 Adar, 5291 (1531) in capital Augsburg by 
Chaim Hamechokek ben David Shachor.”

The printer Chaim ben David Shachor 
founded the first Hebrew printing press in 
Germany and was one of the prominent 
printers during the early era of Jewish 
printing in Europe outside Italy.
Augsburg, 1536. Chaim Shachor Press. 
[254] leaves. 27 cm. Complete copy!
To avoid prosecution by Christian 
authorities, a self-imposed censorship 
was conducted, and a thin line or 
border appears in various places in 
the text. In certain sections, there 
are also handwritten suggestions for 
more delicate versions.
First and last pages as well as 
several other pages in the body of 
the machzor are professionally 
restored at margins. Stains. 
Antique leather binding.
Bibliography: Winograd, 
Augsburg 8. Ginzei Yisrael 
#321. 

Opening Bid $20,000
Estimate Price
$35,000-$45,000

מחזור כסדר האשכנזים. 
אויגשבורג רצ"ו

עותק שלם
84

Complete 
Copy!
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כתב יד: דיני שחיטות 
ובדיקות ביידיש, עם 
כתב סמיכה לשו"ב. 

גרמניה תקצ"ח
"הלכות שחיטות ובדיקות מן ראובן 

האכפעלד שוחט וש"ץ".
כולל דיני שחיטות ובדיקות בלשון 

אשכנז )80 דפים(.
בסוף כתב היד - כתב סמיכה לשו"ב 

בכתב יד ובחתימת רבי אברהם 
פארענבאך, אב"ד דעטמאלד והמדינה, 

משנת תקצ"ז ]1837[; עם אישורים 
נוספים ממנו שצורפו לכתב היד, שעמד 

לפניו למבחן בשנים תקצ"ט ]1839[, 
תר"ד ]1844[. 

גרמניה תקצ"ז-תקצ"ח. ]82[ דפים, 17.5 

ס"מ. נייר ירקרק, בסופו רישומים שונים 
בגרמנית. בסוף הספר כרוכות הלכות 

שחיטות ובדיקות למהר"י וייל עם הגהות 
'גבול ישראל' מאת רבי יעקב איילנבורג, 

קרלסרואה תקפ"א ]1821[. מצב טוב. 
כריכה מקורית עם קופסה תואמת. 

“Halachos of Shechitah and 
Inspection by Reuven Hochfeld, 
Shochet and Shaliach Tzibbur”
80 handwritten leaves 
encompassing the laws of 
shechitah and bedikah in 
Yiddish.
The end of the manuscript 
features a handwritten certificate 
to the shochet, signed by Rabbi 
Avraham Farenbach, Av Beis 
Din of Detmold and Lippe. 
This certificate, dated 1837, 
and other certificates attesting 
that Hochfeld was retested by 
Rabbi Farenbach on the laws 
of shechitah both in 1839 
and 1844, are attached to this 
manuscript.

Germany, 1837-1838. [82 
leaves. 17.5 cm. Light green 
paper. The last page includes 
notes in German. Bound together 
with the sefer Hilchos Shechitos 
U’bedikos L’Mahar”i Weil with 
Gevul Yisrael commentary by 
Rabbi Yaakov Eilenberg (d. 
1821). Good condition. Original 
binding in matching case.

Opening Bid $1,200
Estimate Price
$2,000-$3,000

Laws of Shechitah 
& Bedikah 

with Shechitah 
Certificate 

Germany, 1838

Yiddish
Manuscript

86

נקס מילה בו מתועדות 86 בריתות פ
שערך המוהל, בעל הפנקס, 

בגרמניה במשך 37 שנים בין תרכ"ג-
תר"ס ]1863-1900[.

המקומות הנזכרים בפנקס: ערלנבאך 
– בו התגורר כנראה המוהל; וכן 

בוזענבערג ו-וויזאנבורק.
בפנקס נרשמו שם הנימול ואביו, תאריך 
הברית, ובבריתות הראשונות גם תאריך 

לידה.
בראש הפנקס נרשמו בכתב יד תפילת 

'וכרות עמו הברית' ו'אז ישיר' שהיו 
נוהגים המוהל והסנדק לומר ביום 

הברית פסוק פסוק. בסופו פרק 'למנצח 
על השמינית' )תהילים פרק יב(.

כרוך יחד עם ספר הברית – דיני מילה 
וסדר הברית מאת המוהל מומחה 

ר' בנימין נידערהאפהיים, עם תרגום 
אשכנזית מאת משה בריק. פרנקפורט 

תר"א ]1841[.
גרמניה 1863-1900. הפנקס מחזיק 

]17[ דפים ו-]12[ דפים חלקים. גודל: 
16.5 ס"מ. מצב טוב. כרוך בכריכת 

עור אדומה מהתקופה, עם הטבעות 
בצבע זהב. הכריכה משופשפת בפינות 

ובשדרה. 

Manuscript

כתב יד: 'מוהל בוך' - 
פנקס מוהל

גרמניה, מחוז וירצבורג, 
תרכ"ג-תר"ס

Würzburg
1863-1900

“Mohel
Buch”

A mohel’s ledger documenting 
86 circumcisions carried out in 

Germany over the course of 37 years 
between 1863 and 1900.
Among the cities and towns 
documented in the ledger are 
Busenberg, Innsbruck and the mohel’s 
hometown of Erlenbach. Each event 
notes the names of the infant and 
father, date of circumcision, and in the 
earlier parts of the ledger, the date of 
birth, as well.
The first page of the ledger features 
the passages of prayer “V’charos 
imo habris” and “Az yashir” in the 
mohel’s handwriting. These parts of 
prayer were customarily recited by 
the mohel and sandak, line by line, on 
the day of the bris. Tehillim Ch. 12, 
“Lamnatzeah al hashminis” appears 
on the last page.
The ledger is bound together with 
Sefer Habris which encompasses 
the laws and order of a bris milah 
by the famous mohel Rabbi 
Binyamin Neiderhapeim with 
Yiddish translation by Moshe Brick 
(Frankfurt, 1841).
Würzburg county, 1863-1900. 
Ledger encompasses [17] leaves + 
[12] blank leaves. Size: 16.5 cm. 
Good condition. Original red leather 
binding with gilded engravings, worn 
at corners and spine.

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,000-$3,000
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וימפל בן 350 שנה!
לספר  רקום  וימפל 

תורה. גרמניה תל"א
וימפל לספר תורה עשוי מארבע יחידות 
בד פשתן, רקום בחוטים צבעוניים. עם 
ועיטורים  כתר  ודגים,  ציפורים  ציורי 

שונים. גרמניה, המאה השבע-עשרה.
במרכז הווימפל רקומה הכתובת: "אלעזר 
שנולד  שליט  הר"ר שמואל  בן  ליפמן 
במ"ט ]במזל טוב[ יום א י"ב אדר תל"א 
לפ"ק השם יג]ד[לו לתו' ולחופה ולמ"ט" 

]ולמעשים טובים[.
ברצועה האחרונה: צורת מגן עם שלושה 
דגים רקומים במרכז ומעליהם הכיתוב 

'מזל דגים'.
אורך הווימפל: 2.97 מטר. רוחב: 16 ס"מ. 
מעט חורים ברצועה הראשונה והאחרונה, 

וכתמים.
רוב הווימפלך עלו בלהבות בליל הבדולח, 

או הושמדו בשואה.
ראה: ש"ז המבורגר,  הווימפל  על  ]עוד 
'שרשי מנהג אשכנז', ח"ב עמ' 322 ואילך; 
ובספרו 'מדריך למנהג אשכנז המובהק' 

עמ' 44[.
17th cent u r y G er m a n 

wimpel sewn of 4 
white linen ribbons and colorfully 
embroidered with fish, birds, 
crown and decorative swirls.
The center of the wimpel bears the 
embroidered inscription ‘Elazar 
Lipman ben Shmuel Shalit, 
born Sunday, 12 Adar 1671… 
May Hashem raise him to Torah, 
chuppah and good deeds.’

The last linen sash features a 
shield with three embroidered 

fish in its center beneath 
the inscription ‘Mazal 

Dagim.’
Wimpel length: 
2 .97 meters. 

width: 16 cm. 
Several holes in 

first and last sashes; stains.

Opening Bid $8,000
Estimate Price
$12,000-$18,000

History 
of the 

Wimpel
Observing a custom that 
many believe dates back 
close to 700 years and the 
era of the Maharil, German 
(Yekke) Jews commemorate 
the special occasions in their 
child’s life on his wimpel. A 
wimpel is a long, linen sash 
used to swaddle a baby boy 
at his bris milah and later cut 
into four equal sashes that 
are sewn back together into 
a ribbon which is then used to 
bind and wrap a Sefer Torah. 
The child’s name, along with 
blessings, prayer verses and 
assorted embellishments are 
embroidered onto his wimpel.
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YEAR OLD 
WIMPEL!

Wimpel for
Sefer Torah

Germany, 1671
87
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"ו, מנחם תקצטי"ת ]1839[ רפאל פ"פ ]פרנקפורטר["
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Discourse on Tefillin Handwritten by 
Rabbi Samson Raphael Hirsch

מאמר 'תפילין' בכתב ידו של רבי שמשון רפאל הירש – הרש"ר הירש

Opening Bid $4,000 | Estimate Price $6,000-$8,000
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Centennial book written to mark 100 years 
since the birth of Harav Samson Raphael 
Hirsch; leader of German Jewry.
Samson Raphael Hirsch, Jubiläums-Nummer, 
herausgegeben von der Redaktion des "Jsraelit" 
zum 25. Siwan 5668
Historical book recording the personal and 
family history as well as the Torah legacy of 
Harav Samson Raphael Hirsch. It includes an 
extensive bibliography of early editions of his 
published books and writings accompanied by 
rare portraits.
Among the photos is a picture of his grandfather 
Harav Menachem Mendel Frankfurter; a 
portrait of his parents; and photos of Harav 
Samson Raphael Hirsch himself during 
different time periods in his life.
Frankfurt am Main, 1908. 56 leaves. 
Large format. Page size: 37 cm. Chrome 
paper. Minor damage on margins of 
several pages. Original sketched binding. 
Completely intact. 

Opening Bid $1,000
Estimate Price $3,000-$5,000

Sefer Terumas 
Hadeshen 
Autographed by 
Rabbi Shimon 
Weiner & His 
Grandson Rabbi 
Shlomo Zalman 
Breuer. 
Fürth, 1778
Shu”t Terumas Hadeshen by 
Rabbi Yisrael Isserlin with 
autographs of its venerable 
owners.
Both the title page and 
preceding page of the 
present sefer feature the 
autographs of Rabbi Shimon 
Weiner, Av Beis Din of 
Leshbrin, along with the 
autograph of his son and 
successor Rabbi Yosef 
Weiner, attesting that the 
sefer belonged to his father.
The inner flap of the book 

contains a long handwritten 
description of ownership 
signed by Harav Shlomo Breuer 
confirming that the sefer 
belonged to his grandfather.
Harav Shlomo Zalman Breuer 
(1850-1926) was the son-in-

law and successor of Rabbi  
Samson Rafael Hirsch 
as Rav in Frankfurt. 
Raised in the midst of his 
venerable grandfather, the 
abovementioned Harav 
Shimon Weiner, Harav 
Shlomo Zalman was his 
prime disciple.
Fürth, 1778. [5], 122: 
2-45 leaves. Page size: 20 
cm. Leaf 40 has a small 
tear with missing text; 
holes affecting text on last 
pages. Original binding.

Opening Bid $800
Estimate Price
$1,200-$1,800

Sefer Hachinuch

GIFTED
to Rabbi Samson Raphael Hirsch

by his father

Rabbi Samson Raphael Hirsch
Frankfurt, 1908 

Rabbi 
Shimon
 Weiner Rabbi 

Shlomo 
Zalman 
Breuer

Sefer Hachinuch  by Rabbi Aharon Halevi of 
Barcelona.

On the flyleaf appears an autographed inscription by 
Rabbi Rephael Hirsch to his eldest son Rabbi Samson 
Rephael Hirsch.
“This gift is sent to my son Harav Samson…1839 
Raphael Frankfurter.”
Harav Samson Raphael Hirsh served as rabbi of 
Oldenburg, North Germany at that time.
Rabbi Raphael Frankfurter Hirsh (1777-1857) was 
the son of Harav Menachem Mendel Frankfurter, 
Rosh Av Beis Din of Altona. He was a great scholar 
and renowned for his kindness, integrity and purity 
of spirit. He changed his surname to Hirsch after his 
grandfather Harav Hirsch Frankfurter. 
On that same page appears the stamp of Julius Hirsch, 
son of Harav Samson Raphael Hirsch and author of a 
commentary on Sefer Yeshayahu.
Amsterdam, 1721. Incomplete copy, only 103 leaves 
of the original 288. Small edition. Page size: 14 cm. 
Dark paper. Minor tears in the last pages.
Enclosed in this lot an additional complete copy.

Opening Bid $4,000 | Estimate Price $7,000-$10,000
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ירוש התפילות והברכות, נוסחאות התפילה ומנהגי התפילות, פ
מאת רבנו דוד אבודרהם.

הספר הוא יקר המציאות ביותר, ולא נודע שנים רבות. רבי שמואל 
רומנילי כותב בהקדמת ספרו 'משא בערב' )ברלין תקנ"ב( שמעולם 

לא היה דפוס עברי במרוקו; וגדול חוקרי מרוקו ר' יעקב משה 
טולידאנו לא ידע שנים רבות על קיומו של בית דפוס בפאס, עד 
ששמע ממוכר ספרים כי רכש את ספר אבודרהם שנדפס בפאס 

)ראה: 'נר המערב' במילואים עמ' שכז(.
ספר יקר המציאות ביותר. לא ידוע על עותק 

שלם בעולם, ועותק זה הוא כנראה אחד 
העותקים השלמים ביותר.

פאס רע"ז ]1517[ נדפס דף על 
דף ושורה על שורה על פי 

דפוס ליסבון ר"נ )1490(, 
ואף באותו טיפוס של 

אותיות. נדפס ללא 
שער. עותק חסר 

התחלה וסוף. 140 
דפים )מתוך 

170(. 30 הדפים 
החסרים הם: 

25 הדפים 
הראשונים 

)הושלמו 
בצילום אומנותי 

על נייר דומה 
בצבעו לדפי 

הספר(, דף 95 
וארבעה דפים 

אחרונים. הספר 
כולו עבר שיקום 

ברסטורציה אומנותית, 
כולל השלמות שוליים, 

חיזוקי פינות וסתימת תעלות 
עש. רוב שטח הטקסט שלם ונקי. 

כרוך בכריכת עור חדשה בצבע ירוק 
עם הטבעות זהב.

הספר הראשון שנדפס ביבשת אפריקה:
אבודרהם, פאס רע"ז 

First Hebrew Book Printed in Africa!
Abudraham. Fez, 1517

Many Spanish and Portuguese exiles 
immigrated to Morocco at the end 
of the 15th century, bringing with 
them a wealth of knowledge and 
skills that helped build and expand 
the country’s economy. Book printing 
was one of the most noteworthy skills 
imported to the African continent 

during this period of time, and the 
Portuguese exiles Shmuel (Nedivot) 
and his son Yitzchak were the first 
to establish a Hebrew printing press 
in Morocco. Sefer Abudharam is 
undoubtedly the only known printed 
work with a colophon mentioning Fez 
and the printers’ names.

The printing press in Morocco was 
short-lived, and close to 400 years 
would pass before another printing 
press opened in Morocco. (The next 
sefer printed in Morocco was in 
Tangier, 1891.) 

Hebrew Printing in Morocco
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Opening Bid $25,000 | Estimate Price $40,000-$60,000

Africa

The 
first book 

ever printed 
in the African 

continent

Exceptionally rare find!
There is no known complete copy 
in existence, and the present is likely 
the most complete surviving copy. 

Commentary on the prayers, blessings, versions and 
customs of prayer, and laws of prayers and blessings.

Sefer Abudraham is the foundational work on the customs 
and sources of prayers; formula of prayers; and laws of 
prayers and blessings.
The first edition of Sefer Abudraham was printed in 1490. 
This Sefer Abudraham is exceptionally rare and was 
unknown for many years. In the introduction to his 
book Masa Beirab, Rabbi Shmuel Romanelli 
(Berlin, 1792) wrote that there was 
never a Hebrew printing press 
in Morocco. Rabbi Moshe 
Yaakov Toledano, an 
expert on Moroccan 
history, was likewise 
unaware of the 
printing press in 
Fez for many 
years until a 
bookseller 
informed him 
of a copy of 
Abudraham 
that he had 
purchased that 
bore a printing 
date of 16th 
century Fez. 
(See Ner Hama’arav 
B’miluim page 327).
Fez, 1517. Third 
edition. Printed page 
by page and line by line 
based on the 1490 Lisbon 
edition in the same style 
font. Printed without title 
page. The present copy is lacking the 
beginning and end pages; it features 140 
leaves out of 170. The 30 missing pages include the first 25 
pages which were professionally restored on similar-colored 
paper, page 95, and the last 4 pages. The entire work has 
been professionally restored including margins, corners 
and holes. Majority of text is intact and clean. New green 
leather binding with gold embossment.
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Year-Round
Machzor 

in Ashkenazic Rite.
Prague, 1613

Rare!
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מחזור לכל השנה כמנהג אשכנז: פראג שע"ג – מחזור יקר המציאות

מחזור לכל השנה כמנהג אשכנז ולועז – פראג 
שע"ג ]1613[, "ונתוסף בו חידושים רבים". שני 

החלקים עם שערים מקוריים. 
מחזורי פראג היו נפוצים מאוד והשימוש בהם 
היה רב, לכן לא שרדו כמעט עותקים שלמים 

ממחזור זה. בספרייה הלאומית בירושלים, למשל, 
מצוי עותק יחיד ופגום. במחזור זה לעומתו, 

למעט דף אחד שהושלם בצילום, הכל בשלמות 
מקסימלית. למיטב ידיעתנו, נדיר למצוא מחזור 

מפראג במצב זהה לזה.

מלבד חשיבות הנוסח והפירוש, מחזור פראג 
מתייחד בהדפסתו הנאה והאיכותית; שערים 

מצוירים, מסגרות, כותרות ואותיות רבות העשויים 
פיתוחי עץ מרשימים; ציורי מזלות )בתפילת הגשם( 

וכותרות גדולות ומרשימות בדיו שחור כהה.

מחזורי פראג 
היו מבוקשים 

מאוד והשימוש 
בהם היה רב, 
לכן לא שרדו 

כמעט עותקים 
שלמים ממחזור 

זה. 

Year-round Machzor according to 
the customs of Ashkenazic Jews 
with many new additions. Two 
parts with original title pages. 
Machzorim printed in Prague 
were popular and extensively 
used, very few copies of this 
Machzor survived. 
Several versions of the Machzor 
were printed in the early 17th 
century, yet the Ashkenaz 
Machzor is the rarest among 
them. (Not listed in Winograd’s 
Bibliography of Hebrew Books)

Aside from its significance due 
to its nusach and commentary, 

the Prague Machzor is unique 
in its beautiful, high-quality 
printing. It features artistic title 
pages, frames, titles and initials 
crafted of impressive woodcuts, 
illustrations of the constellations 
in Tefillas Geshem, and 
decorative titles in dark ink.
Prague, 1613
Part 1: Rosh Hashanah, Yom 
Kippur and Succos. 8, 11-172 
Leaves.
Part 2: Four Parshiyos, Purim, 
Pesach, Shavuos, 42, 49-77, [2], 
78-126, 131-136 leaves. Page size: 

32 cm. Published by Moshe ben 
Rabbi Gershom Katz Mechokek. 
Printer’s emblem at end of Vol.1
Lacking Page 7, completed 
professionally with photocopy 
similar to other pages. Minor 
restorations of margins on 
scattered pages.

Opening Bid $30,000
Estimate Price $40,000-$60,000

 For further details please see: 
www.genazym.com

Year-Round Machzor - Minhag Ashkenaz.
Prague, 1613

93



8081

"זמר נאה שעשה האיש האלוקי החסיד 
המופלא כמהר"ר ראובן בן מהר"ר 

שלמה לעורר על כבוד שבת וקדושתו".
בשיר מזהיר המחבר לשמור על כבודה 

וקדושתה של השבת, ומתאר בצורה 
מחורזת את ההנהגות וההכנות הראויות 

לקראת שבת.
קונטרס קטן – 3 דפים בלבד! שלם.

ח. שמרוק, מגדולי הביבליוגרפים 
של ספרות היידיש, רשם עותק 

זה על פי צילום מעותק יחיד 
בעולם)?( שמצא אצל ד"ר פוקס 

בהולנד. לא ידוע היכן העותק 
כיום, הספר אינו נמצא בספריות 
הגדולות בעולם ואף לא צילום 

ממנו ראה: ח. שמרוק, 'דפוסי פולין 
ביידיש' בתוך ספרו 'ספרות יידיש 

בפולין' עמ' 113-114. שמרוק סבור 
שהספר נדפס בלובלין, אך לפי 

המסגרת והאותיות הספר נדפס 
בעיר הנאו הסמוכה לפרנקפורט.  

)עיין: יודלוב, ישורון א )תשנ"ו( 
עמ' תס-תסב; יודלוב לא הזכיר 

במאמרו את הספר שלפנינו(.
שיר דו לשוני בעברית ובייידיש, 
בית אחר בית. היידיש באותיות 

צו"ר.
]הנאו, שפ"ה בערך.[ דפוס ראשון. 

]3[ דפים, 17 ס"מ. שיקומים 
והשלמות בשוליים ברסטורציה 

אומנותית, שטח הטקס שלם ללא 
חיסרון. כרוך בכריכת עור חדשה.

“A beautiful song composed by 
the saintly, pious chassid Moreinu 
Harav Reuven ben Moreinu Harav 
Shlomo in the honor and sanctity of 
Shabbos.”
In the lyrics of this song, the 
composer poignantly warns one to 
safeguard the honor and sanctity 
of Shabbos and portrays the many 
customs and preparations for 
Shabbos in superb poetry.
Small pamphlet with only 3 leaves! 
Complete!
C. Shamrock, esteemed bibliographer 
of Yiddish literature, has this item 
recorded based on a photograph of 
the only known copy that he found 
in the library of Dr. Fuchs in the 
Netherlands. It is not known where 
this item is today, as neither the book 
nor even a photocopy of it, can be 
found in any of the major libraries 
around the world.
This poem was written in both 
Hebrew and Yiddish, stanza by 
stanza. Yiddish letters are large and 
clear.
Hanau, circa 1625. First edition. 
[3] leaves. Page size: 17 cm. 
Professionally restored at margins. 
Text fully intact. New leather 
binding.

Opening Bid $6,000
Estimate Price $10,000-$15,000

Rare. Beautiful Shabbos Song 
Lublin (Hanau), 1625

This is likely the only extant copy 
in the world

זמר נאה - לובלין, הנאו, שפ"ה
כנראה עותק יחיד בעולם
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ספר תהילים, מודפס כולו על קלף, בהדפסה מהודרת וגדולה.
ההדפסות הנדירות והמיוחדות של ספרים 

על קלף נועדו עבור גבירים גדולים או 
פרנסים וראשי קהל בעלי אמצעים, 
שלכבודם הודפסו עותקים מיוחדים 

על קלף. הדפסת ספרים על קלף 
מתקופה זו ידועה, אך היא נדירה 

מאוד ובהחלט לא מצויה.
הספר כולל גם 'סדר מעמדות'. 

התהילים נדפס בטור אחד באותיות 
גדולות, והמעמדות בשני טורים.

זולצבך תע"ב ]1712[. ק"ד דפים. 
24 ס"מ. כתמים וסימני שימוש. 

כריכת עץ עתיקה מחופה עור לבן, 
כריכה משופשפת ודהויה. נדיר באופן מיוחד.

Entire Sefer Tehillim printed on 
parchment in a large beautiful 
typeface.
These rare and prestigious  editions 
of sefarim printed on parchment 
were intended for the very wealthy 
or other prominent f igures of 
the community. It is known that 
sefarim were occasionally printed on 
parchment in that era, yet they are 
exceptionally rare and uncommon 
to find.
The word Tehillim is initialized on 
the title page in large decorative 
letters.

Includes Seder Ma’amados. The 
Tehillim is printed in large font 
in one large column and the 
Ma’amados in two columns.
Zoltzbach, 1712. 104 Leaves. 
Page size: 24 cm. Stains and 
signs of use. Antique wood 
binding covered in white 
leather. Worn and faded 
binding. Exceedingly rare.

Opening Bid $30,000
Estimate Price $40,000-$60,000

 For further details please see: 
www.genazym.com

ספר תהילים גדול - הדפסה מיוחדת על קלף. זולצבך תע"ב

Large Sefer Tehillim
Zoltzbach, 1712

Special
Edition
Printed

on
Parchment

במחצית הראשונה של המאה החמש עשרה החלו מחברים 
ומשוררים להעביר להמון העם דינים, אזהרות ודברי מוסר 

בדרך שיר, בשפת היידיש שבה היו מורגלים, אולם רוב 
השירים נעלמו ואינם ידועים כיום. שירים בודדים בלבד 
נותרו לפליטה מפולין שלפני גזירות ת"ח-ת"ט, אחד מהם 

הוא 'זמר נאה' זה שלפנינו. 94
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Prayers for the day 
of a circumcision; 
blessings for 

circumcision; Birkat ha-
Mazon - blessings after 
meals; liturgy for the 
redemption of a firstborn 
son. Birkat ha-Mazon 
Includes instructions and 
laws, partially in Yiddish.
Title page within an 

architectural frame. At the 
top a view of Jerusalem 
with two drawings of 
angels grasping a crown 
inscribed B H (B'ezrat 
HaShem) . Figures of 
Moshe Rabbeinu with the 
Tablets and Aharon the 
High Priest holding the 
Ketores flank its side.,three 
cartouches below. inscribed 
with Hebrew date 1738

 ספר סוד ה'
כתב יד מצויר ומאויר על קלף. מורביה, תצ"ח
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Manuscript
Sefer Sod Hashem

Moravia, 1738

Opening Bid $70,000 | Estimate Price $100,000-$150,000

Illustrated Manuscript on Vellum

Moravia, 1738. [23] leaves. Page size: 12.3 cm. Width: 
7.5 cm. At a later date an additional [7] parchment leaves 
(totaling 30 leaves) were added with different prayers and 
Kiddush Levanah in square Ashkenazic script. Wear and 
signs of use. Good condition, Black diced leather binding.
Provenance: Christie's Amsterdam, December 1986 

(Lot. No. 131)

• 14a: Double-headed,crowned eagle 
• 15a: Panel, centered by medallion, inscribed Hitkinu, 

flanked by eagles and decorated with foliage and 
flowers

• f5b: Eliyahu ha-Navi seated on his chair
• 18a: The congregation welcoming the child.
• 19b: A circumcision scene
• f13a: A Minyan engaged in reciting the Birkat ha-

Mazon , the person leading holding a cup of wine
• f14a: Kindling of a seven-branched Menorah
• f14b: The hanging of Haman
• f17b: An imaginary view  of Jerusalem
• f21a: A floral design 122a: a tailpiece vase with 

flowers
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established in America.
Pinto made history with his translation, 
as this was both the first time that a 
prayer book was translated from Hebrew 
into English for American Jewry, as well 
as the first time a machzor was printed in 
America.
This first printing of the siddur 
in America was a milestone in the 
development of an independent 

97

community of Jews in America.
New York, 1766. John Holt Press. 
[1], IV, 190 leaves. Page size: 18 cm. 
Paper reinforcements of margins. Good 
condition. Original binding. 

Opening Bid $80,000 
Estimate Price $120,000-$160,000

Making Jewish    American History!
Prayer Book.  New York, 1766

Siddur for Shabbos and Yomim Noraim 
according to the rite of Spanish and 

Portuguese Jews. Translated into English 
by Isaac Pinto. New York 1766. 
Isaac Pinto (1721-1791) was born to an 
illustrious family of Portuguese Rabbis. 
He immigrated to New York in 1751 
and became a member of the Sephardic 
Congregation Shearith Israel in New 
York, the first Jewish congregation to be 

The Pinto Siddur
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The Chasam Sofer's insights
on the Torah!

 Handwritten Manuscript by the Chasam Sofer.
Mattersdorf, 1802

דרושים נפלאים על התורה, בעצם 
כתב יד קודשו של רבן של ישראל 

מרנא ורבנא החתם סופר זצ"ל. 
מטרסדורף תקס"ב

דף קדוש זה, הכתוב משני צדיו בשני טורים, הוא מתוך פנקס 
החידושים הנודע בשם 'כתב יד מטרסדורף' שאותו כתב הרב 

בעת כהונתו ברבנות מטרסדורף. חידושים אלו הם משנת 
תקס"ב.

ביאורים לפרשיות יתרו ומשפטים, כולל ששה קטעים שלמים, 
נדפסו על פי כתב יד זה שהיה בידי הגרי"נ שטרן, ב'דרשות 

חת"ס' ו'בחתם סופר' על התורה.
"אלמלא לא השאיר רבינו החתם סופר זיע"א אחריו ברכה רק 
החיבור תורת משה על התורה, היה די לראות עוצם גדולתו, כי 
אם כל חיבוריו הם קודש, ספר תורת משה הוא קודש קדשים" 

]לשון הגאון רבי מאיר אריק, הובא בהקדמת הגש"פ חתן סופר[.

סגולה לשמירה ולרפואה
ידוע שבני משפחת החת"ס החזיקו את כתבי ידו כסגולה 

לשמירה ולרפואה )ראה מקורות בחומר המצורף(. בנו בעל 
'מכתב סופר' העיד שמהר"ם בנט האריך להסתכל בתשובה 
ששלח אליו החתם סופר ואמר שעצם ההסתכלות בכתב יד 

החתם סופר מסוגלת ליראת שמיים )הגרי"נ שטרן במבוא 
לדרשות חת"ס(.

]1[ דף כתוב משני צדיו. שני טורים בכל עמוד, כ- 35 שורות 
בטור )וסה"כ 136 שורות(. הכל בכתיבת יד קודשו. מצב טוב. 

 כתב יד מטרסדורף 
כתב יד מטרסדורף, נקרא פנקס החידושים על התורה, בו רשם 
החתם סופר חידושים על הפרשיות בין השנים תקנ"ט-תקס"ב 

בעת שכיהן ברבנות במטרסדורף. 
סימן הזיהוי הניכר לפנקס קדום וייחודי זה, הוא שחידושים 
אלו רשם החתם סופר, בשני טורים, לעומת שאר הפנקסים 

שנכתבו בעמוד אחד.
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Mattersdorf, 1802. [1] double-sided leaf. 
Two columns on each side, approx. 35 lines in a 
column (total of 136 lines). Entirely in the author’s 
handwriting. Good condition.

Opening Bid $20,000 | Estimate Price $35,000-$45,000

It is known that the family of the Chasam Sofer regarded the manuscripts 
written in the holy hand of the Chasam Sofer as a segulah for protection 
and healing.  His son, the author of the Michtav Sofer, attested that 
Maharam Banet would gaze upon responsum sent to him by the Chasam 
Sofer and express “that just looking at the handwriting of the Chasam 

Sofer brings one to fear of Heaven.”
Rav Y. N. Stern in the introduction to Drashos Chasam Sofer

Segulah
for protection and healing
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FIVE
MEGILLOS

&
סדר ספירת העומר
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Five Megillos: Esther, Shir Hashirim, 
Koheles, Ruth and Eichah, all complete 
and kosher, written on parchment in 
matching small format measuring 
only 17 cm. Preserved in Ornamental 
Leather Case with Gilded Engravings.
Each megillah is rolled on polished 
wooden Atzei-chaim. The crowns of 
the upper Atzei-chaim are artistically 
painted and crowned with pearls.
The Order of Sefiras Haomer is likewise 
written on a long leaf of parchment 
measuring approximately 1.6 meters 
in length and only 4.5 cm tall.
Each day of the Omer is inscribed within 
a circle, for a total of 49 circles. The 
Order of Sefiras Haomer is rolled along 
two brass Atzei-chaim built directly into 
the box at the edge of the Megillos.
The complete set is preserved inside its 
original custom case. The box is divided 
internally into six compartments—five 
for the Megillos, and the last one for 
the Sefiras Haomer. The compartments 
edges are adorned in gold and bronze.

Five Megillos with Sefiras Haomer.
Europe, 19th Century

Provenance: The late  Rabbi Avraham Halperin NY. The collector had a personal 
affinity for Judaica items belonging to the Ruzhin Chassidic dynasty. His grandfather 
Rabbi Yaakov Halperin of Vienna was an antiques dealer in Vienna who purchased 
part of the famous library of the venerable Rabbi Nachum Dovber Friedman of 
Sadigura. The binding appears similar to many of the special bindings that were 

fashioned exclusively for the Ruzhin library.
A similar item can be found in the collection of The Jewish Theological Seminary, 

New York, but in poor condition and lacking artistic splendor.

Each Megillah is encased in a handmade 
mantle in shades of red, green and 
white, embroidered in gold and maroon 
threads.
The mantles are complemented by metal 
plates, (resembling that of a Sefer Torah) 
with the scroll name labeled on each 
Megillah.
The box is wooden coated in leather 
with engravings and decorations. The 
box interior is lined with lavender paper 
and features its original metal latches 
painted gold. 
The front of the Sefiras Haomer is 
covered in glass with a circle that enables 
the user to exhibit the day of the Sefirah.
All complete, Box dimensions: 
34.2 x29.5 cm.
Written on the spine of the case in 
slightly-faded gilded letters are the words 
“Five Megillos” “Seder SefirasHa’omer” 
and the letter ‘Z’ at the bottom.
The present item is surely produced 
by a prime artisan.

Opening Bid $70,000
Estimate Price $100,000-
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Fundamental Work
of Kabbalah

Arzei Halevanon
Venice, 1601

קובץ יסודי הכולל שבעה חיבורים בדפוסים ראשונים, 
רובם חיבורים קבליים קדמונים:

א. מדרש כונן - על מעשה בראשית ומעשה מרכבה.
ב. ספר האמונה והבטחון - המיוחס לרמב"ן.

ג. ספר הניקוד - על סודות הנקודות למהר"י ג'קטיליה.
ד. סוד החשמל - בספר יחזקאל למהר"י ג'קטיליה.

ה. פרקי היכלות - לרבי ישמעאל כהן גדול.
ו. מעין החכמה - מיוחס למשה רבנו.

ז. כללי מדרש רבה - לרבי אברהם עקרא.
עם חתימות הרה"ק רבי נחום דובער מסאדיגורה, 

חותמות קניין כספי וחותמו עם צורת אריה,ויניציאה 
שס"א ]1601[, דפוס ראשון. נ דפים, 20 ס"מ. שיקומים 

ברסטורציה אומנותית ב-5 דפים ראשונים.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 355.

קובץ חיבורים מכתבי היש"ר רבי יוסף שלמה 
רופא דילמדיגו – היש"ר מקאנדיה, , האר"י, 

רבי ישראל סרוק, הרמ"ע מפאנו ועוד.
בקובץ חיבורים זה, נדפסו לראשונה, כתבים 

יסודיים בקבלת האר"י ומהר"י סרוק, וכן 
ידיעות שונות שהם המקור הראשוני שלהם.

כולל: בחינת הדת לרבי אליהו דילמדיגו אבי 
יש"ר, מצרף לכסף להגן על חכמת הקבלה, 

אגרות רבי שלמה שלומיל חתן מהר"י סרוק, 
מאמר עולם קטן להרמ"ע מפאנו, דרוש 

אדם קדמון וסדר האצילות, שבר יוסף לגורי 
האר"י, נובלות חכמה, נובלות אור, אותיות 

רס"ג, אגרות בענין ספר מורה נבוכים.  כח ה'.
]הנאו[ שפ"ט – שצ"א ]1629-1631[ מקום 

הדפוס בשער נכתב: בסיליאה, מטעמי 
צנזורה. ח"א: ]1[, י; קי דף. ח"ב.  ]8[ רח דף. 

19 ס"מ
]1[ לוח ארוך מקופל )בין דפים: קסד-קסה( 

לוח המלבוש וסוד צירוף האותיות.
]1[ דף מקופל )בין דפים: קצה-קצו( תמונות 

להבנת העולמות והפרצופים.
 עם כל השערים והדפים המקופלים 

בשלמות, שיקומים קלים בשוליים, כריכת 
עור חדשה.

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 356

Opening Bid $8,000
Estimate Price $12,000-$18,000

תעלומות חכמה 
 נובלות חכמה

]הנאו[ שפ"ט – שצ"א
 עותק שלם

עם הלוחות המקופלים

 ספרי יסוד בקבלה:
ארזי לבנון, ויניציאה שס"א 

Opening Bid $1,200
Estimate Price $1,800-$3,000

102

דף בכתב יד המקובל האלוקי 
'מצת  בעל  נתן שפירא  רבי 

שימורים'
לימוד  חכמת  של  מעלתה  בעניין 

הקבלה ומי הראוי ללומדה
כתב יד קודש של המקובל האלוקי רבי 
ממנו  הגהה  תוספת  עם  שפירא,  נתן 
הפותחת במלים: "ונלענ"ד נתן". בהגהה 
כותב הרב בין דבריו: "להורות לנו שלא 
יעסוק האדם בתלמוד לבד, או בהחכמה 
לבד, אלא צריך לעסוק בהם ביחד הפשט 

עם הסוד".
מכתבי האר"י ומהרח"ו שנערכו על ידי רבי 
נתן שפירא נדפסו הספרים: 'פרי עץ חיים' 
)קוריץ תקמ"ב(, 'מחברת הקדש' - ספר 
הכוונות לשבת ומועדים )קוריץ תקמ"ב(, 
ועוד. ראה: אביבי, קבלת האר"י, חלק ב' 

עמ' 701-711.

This handwritten leaf by the 
righteous Kabbalist Harav 

Nosson Shapiro describes the 
attributes of learning Kabbalah and 
conditions for its study.
The leaf features a handwritten 
gloss that begins, "In my humble 
opinion, Nosson…" to teach us that 
one should not engage in learning 
Talmud exclusively… but together 
with its pshat and sod.
The saintly kabbalist Harav Nosson 
Shapiro, author of Matzas Shimurim, 
embarked on a journey from the Holy 
Land in 1656 to Italy to fundraise for 
the destitute Yishuv in Jerusalem. 
In the course of his wanderings, he 
published his renowned works Yayin 
Hameshumar and Matzas Shimurim, 

which were enthusiastically received 
by the great sages of the era. After 
completing his mission, he settled in 
Reggio where he passed away in 1666.
Double-sided handwritten leaf, 
written on 4 columns:
1. The Arizal’s opnion that there is 
no conflict between pshat and sod.
2. ‘Attributes of Engaging in the 
Wisdom of Kabbalah’ and requisite 
conditions, as well as other kabbalistic 
writings.
[1] leaf; 2 handwritten sides. 21x15 
cm. Small holes.

Opening Bid $15,000
Estimate Price $20,000-$30,000

'וארשתיך
לי לעולם'

אמירת 'וארשתיך' 
הנהוגה בכל תפוצות 
ישראל, כל יום בשעת 
כריכת התפילין על 

האצבעות, מקורה בכתבי 
רבי נתן שפירא.

Handwritten Manuscript by the Holy Kabbalist

Rabbi Nosson Shapiro
Author of Matzas Shimurim
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Kabbalah
Taalumos Chochmah & Novlos Chochmah

Hanau, 1629-1631
*

*
ונלע"ד נתן
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The ma nuscr ipt of Olas 
Tamid by Rabbi Chaim 

Vita l handwritten by the 
Rashash’s scribe, the kabbalist 
Rabbi Yehosef David Edrei.  
In 1642 the famed kabbalist 
Rabbi Yaakov Tzemach discovered 
Rabbi Chaim Vital’s manuscripts 
concealed and buried in the ground. 
Based on these original writings, 
Rabbi Tzemach edited and compiled 
Olas Tamid which encompasses 
all the sacred intentions (kavanos) 
related to prayer. 
The present manuscript was written 
in the beautiful, neat handwriting of 
the famed Kabbalist, Rabbi Yehosef 
Edrei, who was the personal scribe 
and talmid of the saintly Kabbalist 
the Rashash. The former also copied 
other kabbalistic manuscripts on 
behalf of Yeshivas Beis-E-l in 
Yerushalayim between the years 
1755-1771.

Kabbalah
Olas Tamid by 

Rabbi Chaim Vital

Jerusalem, 1758. 119 leaves with 
several blanks. Page size: 21x16cm. 
Thick paper. Original leather 
binding with several defects.
Sources: Yosef Aviv, Kabbalas 
Ha’Ari. vol.2 pp.612-614 and p.899.

Opening Bid $12,000
Estimate Price $15,000-$20,000

Jerusalem, 1758

האלוקי הרש"ש. כמו כן הוא העתיק 
כתבי יד קבליים עבור חסידי ישיבת 

ק"ק בית אל בירושלים בשנים תקט"ו-
תקל"א.

ירושלים תקי"ח ]1758[. קי"ט דפים. 
דפים בודדים נותרו חלקים. גודל: 16*21 
ס"מ. נייר עבה. בדפים האחרונים נקבים 
בשוליים בלבד. כריכת עור מקורית עם 

מעט חורים ופגמים קלים.
מקורות: יוסף אביב, 'קבלת האר"י' חלק 

ב', עמ' 612-614 ועמ' 899 אות ק"כ.

"ותהי התחלת זה 
הספר יום ר"ח 

טבת שנת תקי"ח 
ליצירה לפ"ק פה 
ירושלים עה"ק 

תובב"א ע"י 
הצעיר יהוסף דוד 

אדרעי"

ביאורי מילים קשות בספר הזוהר ובסופם מפתח המעשיות שבספר הזוהר, מאת המקובל הגדול רבי 
יששכר בער מקרמניץ.

ספר 'אמרי בינה' הוא מראשוני הפירושים על ספר הזוהר, ולרוב חשיבותו נדפס בשולי גיליון הזוהר מדפוס 
זולצבך ואילך, כולל מהדורת קושטא הידועה.

בראש הספר נדפס השיר הקדוש 'בר יוחאי' – שיר זה נדפס לראשונה בספר 'היכל ה'' )ויניציאה שס"א(. 
בפעם השניה נדפס כאן, ומאז החל להיות נפוץ בקהילות אשכנז.

פראג שע"א ]1611[, דפוס ראשון. מד דפים. 

הקדמות וכללים 
ללימוד תורת הקבלה:

ספר פתחי י-ה,
פראג שס"ט

עשרה שערים וכללים לרוצים להתחיל 
ללמוד את חוכמת הקבלה, מאת 

המקובל הגדול רבי יששכר בער בן רבי 
פתחיה מקרמניץ.

עשרת השערים מסודרים לפי עשר 
הספירות.

המקובל רבי יששכר בער ב"ר פתחיה 
מקרמניץ היה מראשוני המקובלים 
האשכנזים, וחיבר ספרים חשובים 

בקבלה על פי תורת הרמ"ק. 
פראג שס"ט ]1609[, דפוס ראשון. טו 
דפים. 20 ס"מ. תיקונים קלים בשער 

ובדף האחרון. מצב טוב.

Ten chapters and rules for the beginner 
kabbalah student by the saintly 
kabbalist Rabbi Yissachar Ber ben 
Rabbi Pesaycha of Kremnitz.
The ten chapters, called gates, follow 
the Ten Sefiros.
Prague, 1609. First edition. 15 leaves. 
Page size: 20 cm. Light restoration 
on title page and last page. Good 
condition.

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,000-$3,000

Introductions to the 
Study of Kabbalah
Sefer
Pischei K-a
Prague, 1609

Songs, teachings of the Zohar, 
and designated passages from the 
Torah to be studied on Shabbos, 
along with special customs for 
Shabbos instituted by the holy 
Arizal.
Amsterdam, 1705. 105 Leaves. 
Page size: 10 cm. Miniature. 
Antique leather binding with 
original clasps, good condition.

Opening Bid $1,800 | Estimate 
Price $3,000-$5,000

שירים, מזמורים, מאמרי זוהר, סדרי 
לימוד והנהגות לשבת, כאשר ייסד 

האר"י הקדוש.
אמשטרדם תס"ה ]1705[. ק"ה דפים. 
מיניאטורה בגודל 10 ס"מ. כריכת עור 

עתיקה עם אבזמים מקוריים. מצב טוב. 
אינו בספרייה הלאומית בירושלים. 

Rare Kabbalistic Miniature.
Tikkunei Shabbos of the Arizal 

Amsterdam, 1705 מיניאטורה 
קבלית נדירה: 

סדר תיקוני 
שבת להאר"י

אמשטרדם 
תס"ה

Imrei Binah. Prague, 1611
One of the earliest commentaries on the Zohar!

' ך י ר ש א ת  ח ש מ נ י  א ח ו י ר  ב '

Opening Bid $1,200 | Estimate Price $2,000-$3,000

מראשוני הפירושים על ספר הזוהר
ספר אמרי בינה, פראג שע"א
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ספר 'עולת תמיד' 
למהרח"ו -

בהעתקת כתב יד 
המקובל רבי יהוסף 

דוד אדרעי, סופר 
ותלמיד הרש"ש. 
ירושלים תקי"ח 

כוונות התפילה מאת המקובל האלוקי 
רבי חיים ויטאל, בכתיבת יד המקובל 
רבי יהוסף דוד אדרעי סופר הרש"ש.
הספר 'עולת תמיד' נערך על ידי רבי 
יעקב צמח בשנת ת"ב על פי כתבי 

מהרח"ו המקוריים הגנוזים. רבי יעקב 
מצאם קבורים וערך אותם לספר 

מסודר. הספר נדפס לראשונה בירושלים 
רק בשנת תרס"ז.

כתב היד שלפנינו נכתב בכתב ידו 
הנאה והמסודר של המקובל רבי יהוסף 

אדרעי, שהיה הסופר של המקובל 
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אילן ספירות על מגילת קלף
אירופה, המאה ה-18

אילן ספירות המתאר את סדר השתלשלות העולמות, 
הפרצופים והספירות, עם תרשימים ואיורים קבליים רבים.

באילן הקדוש השתמשו גם בתור קמיע. בסוף אילן זה 

נרשם: "זה האילן הקדוש מסוגל לכל דבר 

לנשיאות חן ולהצלחה ולעין הרע ולמקשה 
לילד ולמזיקין ולמגיפה בר מינן ולכל דבר 

וה' יצילנו מדבר אמן נצח סלה ועד".
יחידת קלף ארוכה. אורך: 72 ס"מ. רוחב: 4.6 ס"מ. כתיבה 

נאה. אותיות רש"י ואותיות מרובעות. מצב טוב.

THE

ILAN
HAKADOSH

Segulah for
Protection and
Good Health 

Tree of Sefiros on Parchment 
Scroll with Kabbalistic 

Illustrations.
Europe, 18th Century

 'האילן הקדוש'
סגולה לשמירה

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$15,000

סידור הקבלה שבו התפללו 
תלמידי הבעל שם טוב

 סידור רבי אשר
לבוב תקמ"ח

סידור כמנהג ספרד, עם כוונות האר"י, 
בעריכת המקובל רבי אשר מרגליות 

מגדולי מקובלי הקלויז בבראד. נדפס 
בלבוב תקמ"ח ]1788[ בבית הדפוס של 

רבי שלמה יאריש רפאפורט, על ידי 
פועלי הדפוס הצדיקים שפעלו באותה 

שנה בהדפסת הספר 'נועם אלימלך' 
בדפוס ראשון, ולפי המקובל היו מל"ו 

הצדיקים שבדור.
מחשובי סידורי הקבלה והחסידות. 
לבוב תקמ"ח ]1787[, דפוס ראשון. 

]398[ דפים, 17 ס"מ. שלושה חלקים 
בכרך אחד - הסידור נדפס בשלושה 

חלקים: תפילות ימי החול, שבתות 
ומועדים )ללא פאגינציה(. בסוף כל כרך 

שמות פועלי הדפוס. סימני שימוש, 
שפשופים וכתמים; בדפים בודדים 
בלאי ופגמים קלים; בדף האחרון 
שיקומי קרעים ללא חיסרון. כרוך 

בכריכת עור חדשה.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 414; 

ספרי יסוד מס' 425.

Nusach Sephard siddur with 
the intentions of the Arizal, 

edited by the saintly kabbalist 
Harav Asher Margalios, one of 
the greatest Kabbalists of the 
kloiz in Brod. This siddur was 
printed in Lvov in 1788 in the 
printing press of Rabbi Shlomo 
Yarish Rappaport by the same 
workers who published the first 
edition of the Noam Elimelech.
This is one of the most important 
kabbalistic and Chassidic 

Siddur Rav Asher
Lvov, 1788

Siddur 
Used by the 
Disciples of 

the
Baal

Shem Tov

siddurim. The Chassidic masters 
highly regarded Siddur Rabbi 
Asher and were careful to use 
only his version of Nusach Ari.
Lvov, 1788. First edition. 
[398] leaves. Page size: 17 cm. 
Three parts in a single volume. 
Restorations on the last page 
with all text intact. New leather 
binding. 
Stefansky Sifrei Chassidus # 414 
/ Sifrei Yesod #425

Lot  109  See Online Lot  110  See Online

Opening Bid $10,000
Estimate Price $15,000-$25,000

"...ה'חתם סופר' זצ"ל 
 התפלל מתוך
 סידור האר"י

בעריכת רבי אשר, 
שהיה אצלו בכתב יד"
ראה 'אוצרות הסופר', קובץ יט עמ' קעט
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'סדר כללות תיקון ועליות 
העולמות' להרה"ק רבי

שבתי מראשקוב.
לבוב תקמ"ח

קיצור כוונות האר"י לתפילות חול, שבת 
ומועדים, מאת הרה"ק רבי שבתי מראשקוב – 

קונטרס נדיר מאוד.
נדפס בלבוב תקמ"ח ]1788[ בבית הדפוס 

של רבי שלמה יאריש רפאפורט, גם בספר 
זה מופיעות הכוכביות )*( הידועות הנמצאות 

בספר הקדוש 'נועם אלימלך', אשר מקובל 
בפי החסידים לייחס להן סודות ורמזים )ראה 

'אהל רח"ל' חלק א עמ' 63(.
לבוב תקמ"ח ]1788[, דפוס ראשון. ]6[ דפים 

בלבד. כתמי שימוש בשער,
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 430.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

Tikkun Ha’olamos
by

Rabbi Shabsi of 
Rashkov
First Edition
Lvov, 1788

הרה"ק ר' שבתי מראשקוב
המקובל הקדוש רבי שבתי מראשקוב, מגדולי בני היכלא קדישא ומראשוני המסתופפים בצל אור 
שבעת הימים רבנו הבעל שם טוב, שם עולם הקנה לו הסידור הנודע בעולם החסידות כ'סידור 
רבי שבתי'; בסידור זה אסף, ליקט וזיקק את כל כוונות ונוסחאות האר"י, וכל האדמורי"ם וצדיקי 

החסידות הבאים אחריו התפללו מתוך סידורו. 
רבי שבתי נולד בראשקוב שבבסרביה ושנות ילדותו לוטות בערפל. אף שנות לידתו ופטירתו אינן 
ידועות. הרה"ק רבי זושא מהאניפולי בהסכמתו לסידור מכנהו "החסיד המפורסם, המקובל איש 

אלוקי", ובעל ה'תולדות' מביא בחיבורו דברים בשמו )ראה 'תולדות יעקב יוסף' פרשת מצורע(.
ראשקוב תק"ב )1742(

]11[ דפים, 21 עמודים כתובים. 15*18 ס"מ. כתיבה נאה ביותר. בדף 5א מעט כתמי דיו. כתמי זמן 
בהירים, בדף האחרון שיקומים קלים ברסטורציה. כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת. 

)צילום דף ט, ב מתוך כתב יד זה, מופיע בספרו של אלפסי 'החסידות מדור לדור' עמ' 74.(

כתב יד אוטוגראף המקובל הקדוש
 רבי שבתי מראשקוב

בעל סידור רבי שבתי
ומגדולי תלמידי הבעש"ט

קולופון:
 "נשלם י"ד ימים בחודש כסליו

שנת תק"ב לפ"ק, אני הכותב שבתי 
בה"ר צבי הירש שליט"א 

מק"ק ראשקוב יצ"ו
במדינת אוקריינ' יצ"ו".

Manuscript written by the saintly Rabbi 
Shabsi of Rashkov, prime disciple of the 
Baal Shem Tov and author of Siddur 
Rabbi Shabsi.
In the colophon, Rabbi Shabsi autographs 
his name in a decorative border:
“Completed on the 14th day of the month 
of Kislev, 5402 (1742). I, the scribe, 
Shabsi son of Rabbi Tzvi Hirsch shlit”a of 
the holy congregation of Rashkov in the 
state of Ukraine.”
Rabbi Shabsi is perhaps most famous for his 
Kabbalistic Siddur Rabbi Shabsi in which 

he meticulously compiled the Arizal’s 
intentions and versions of prayer. Admorim 
and great Chassidic tzaddikim all chose to 
pray from Rabbi Shabsi’s siddur.
The holy Admor Harav Zusha of Anipoli, 
in his approbation to Rabbi Shabsi’s 
siddur, extols the author as “the famous 
Chassid, Kabbalist and man of G-d.” 
Aside from Rabbi Shabsi’s awe-inspiring 
holiness and spiritual greatness, he 
was gifted with beautiful handwriting 
and artistic faculties as displayed in the 
present manuscript. 

Rashkov, 1742. 11 [leaves]; 21 
handwritten sides. Leaf 10b features an 
illustrated chart regarding revealing one's 
fate(mazal).
Page size: 18x15 cm. Magnificently 
handwritten manuscript! Light aging 
stains; Bound in ornate new leather 
binding.

Opening Bid $80,000
Estimate Price $120,000-$170,000

Autographed by

Rabbi Shabsi
of Rashkov
Disciple of the Baal Shem Tov

Awe-Inspiring Kabbalistic
Manuscript

111112



100101

איגרת בכתב יד וחתימת הרה"ק 
המקובל רבי משה יוסף אב"ד ראשקוב, 

בנו של הרה"ק רבי שבתי מראשקוב 
בעל 'סידור רבי שבתי'.

הרה"ק רבי יוסף מראשקוב )נפטר 
תק"פ(, בן הרה"ק רבי שבתי מראשקוב 

בעל 'סידור רבי שבתי', היה מגדולי 
תלמידי הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. 

התפרסם מאוד בקדושתו ובפרישותו 
הגדולה. בעל 'אוהב ישראל' מאפטא 

העיד עליו שהשיג את הדרגה הגבוהה 
ביותר של חסידות, וגם אמר כי בשעה 

שרבי יוסל'ה מראשקוב מזמר 'שיר 
השירים' ורוקד בליל פסח, מתעלה 

נשמתו עד לכיסא הכבוד והשעה היא 
שעת רצון להיפקד בכל מיני ישועות 
)'אנציקלופדיה לחסידות' חלק ב עמ' 

קל(. אכן, רבים נהרו להתברך מפיו 
בליל פסח )'חכמי ישראל' עמ' רכד(. 

היה גדול מאוד בחוכמת הקבלה 
והגיה בכתב ידו את סידורו של 

אביו. הגהותיו נדפסו בסידור 
רבי שבתי מראשקוב, 

הוצאה חדשה )מהדורת 
הרב מאנדל, ברוקלין, נ.י. 

תשע"ט(
ראשקוב, ללא תאריך. 

כתב אזהרה לבא 
לבית דינו להתפשר 

בעניין חליצה. דף בצבע 
ירוק בגודל 17*15 ס"מ. 
סימן קרע בקיפולי הדף 

ללא חיסרון. כתב היד זהה 
להגהותיו על סידורו של אביו 

הנזכר לעיל. 
בראש הספר 'אות חיים' )בני ברק 
תשס"ה( נדפס צילום ממכתב זה, 

Letter from the 
Admor Rabbi 
Yosef Son of 
Rabbi Shabsi 
of Rashkov
Handwritten and autographed 
letter by the pious Admor Harav 
Moshe Yosef Av Beis of Rashkov. 
Rabbi Moshe Yosef was the son 
and successor of his father Rabbi 
Shabsi of Rashkov, author of 
Siddur Rabbi Shabsi.
The Admor Harav Yosef 
of Rashkov (d. 1820) was the 
son and spiritual successor of 
the legendary Rabbi Shabsi of 
Rashkov, a disciple of the Baal 
Shem Tov and author of Siddur 
Rabbi Shabsi. Harav Yosef was 
one of the closest disciples of the 
Admor Rabbi Pinchas of Koritz 
renowned for his and remarkable 
holiness and abstention. The Ohev 
Yisrael of Apta declared that “Rabbi 
Yossele attained the highest level 
of Chassidus,” adding that “when 
Rabbi Yossele sings Shir Hashirim 
and dances on the night of Pesach, 
his soul ascends to the Holy Throne."
(Encyclopedia for Chassidus Vol. 2 
p. 130). Following this statement, 
many Jews flocked to the home of 
Rabbi Yossele of Rashkov on the 
first night of Pesach to receive his 
blessings.
Rabbi Yossele of Rashkov was a 
genius in the Hidden Torah and 
personally edited and proofread 
his father’s siddur. His glosses 
were printed in the new 
edition of the siddur 
(Rabbi Y. Mandel’s 
edition, Brooklyn, 2019)
Rashkov, undated. 
Green paper. Page 
size: 15x17 cm. Tear on 
fold mark with all text 
intact. A photocopy of 
this letter was printed 
in Os Chaim
(Bnei Barak, 2005)

Opening Bid $25,000
Estimate Price $30,000-$50,000

איגרת בכתב יד קודשו של הרה"ק
רבי יוסף בן רבי שבתי מראשקוב

בית כנסת העתיק 
בראשקוב

113114

כתב יד עם מאות מאמרים ותורות מהרה"ק רבי 
פנחס מקאריץ.

הרה"ק רבי פנחס מקאריץ )תפ"ו-תקנ"א( היה 
מגדולי תלמידי הבעש"ט ומאבות החסידות. 
הבעש"ט העיד עליו שרק אחת לחמש מאות 

שנה יורדת לעולם נשמה כמו של רבי פנחס, וכל 
גדולי צדיקי החסידות אחזוהו לבעל רוח הקודש 

וקיבלו דבריו באימה. תורותיו ואמרותיו הן אבן 

Early, rare manuscript!
 Teachings from

Rabbi Pinchas of Koritz
Ukraine, circa 1830

יסוד בתורת החסידות. בעל 'מנחת אלעזר' כותב 
בספרו 'שער יששכר': "ראיתי להקדוש מהר"פ 

מקארעץ זי"ע אשר דבריו ברוח הקודש וכאשר 
זקיני הקדוש בעל בני יששכר זי"ע בנה מגדלים 

רווחים על יסוד דבריו הקדושים תלי תלים 
בנועם דרשותיו" )מאמר 'זמן שמחתינו' אות כב(.
אוקראינה )שם היו קהילות חסידים שכתביו היו 

נר לרגלם(.

שלהי שנות הת"ק )1830 בערך(. ]44[ דפים, 88 
עמודים כתובים.  גודל: 18.5*11.5ס"מ קרעים 
ובלאי הושלמו ותוקנו ברסטורציה אומנותית. 

כרוך בכריכת עור חדשה. 

Opening Bid $8,000
Estimate Price $12,000-$18,000

כתב יד קדום ונדיר:
ליקוטי תורה ומאמרים מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ

כתבי קאריץ
הרה"ק רבי פנחס מקוריץ לא העלה את דבריו 
על הכתב, אך תלמידיו והבאים אחריהם עשו 
כן. ברבות הימים נפוצו העתקות, ואף החלו 
להדפיסן בספרים שונים: 'גאולת ישראל', 

'ליקוטי שושנים', 'מדרש פנחס', 'אמרי פנחס' 
ועוד. בימינו לוקטו כל הספרים והכתבים הנ"ל 

ונדפסו בספר הגדול 'אמרי פנחס השלם'. 
בסוף הספר הנ"ל נדפסה רשימה של שלושים 
וחמישה כתבי יד שהיו לפני העורך, אך כתב יד 

זה אינו מופיע שם.
בכתב היד שלפנינו מעט שינויי נוסחאות 
מהמובא ב'אמרי פנחס השלם', וגם כמה 

מאמרים שככל הנראה לא נדפסו שם.
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SIDE A

SIDE B

Handwritten Leaf from the 
Levushei Srad by Rabbi 
Dovid Shlomo Eibeschutz, 
Author of Arvei Nachal
Handwritten leaf contains commentary and rulings on Hilchos 
Treifos by the author Rabbi Dovid Shlomo Eibeschutz.
One large double-sided leaf handwritten in the author’s 
beautiful, clear penmanship. The words of Levushei Srad 
surround Simlah Chadashah.
Rabbi Dovid Shlomo Eibeschutz (1755-1814) served as Av 
Beis Din in Sorka and thereafter settled in Tzfas in his latter 
years. He was a genius in both the Hidden and Revealed Torah, 
and his sefer Levushei Srad is one of the fundamental works on 
the laws of treifos.
[1] One double-sided leaf. Page size: 32x20 cm. Excerpt from 
Levush Srad (End of Ch. 35, beginning of Ch. 36).

Opening Bid $5,000 | Estimate Price $10,000-$15,000

 דף מהספר הקדוש 'לבושי שרד'
 בעצם כתב יד המחבר -

 הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ
בעל 'לבושי שרד' ו'ערבי נחל'
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Chassidus.  
Ohr Pnei 
Moshe. 
First Edition. 
Mezritch, 1810
Mezritch, 1810. First edition. 
This was the first and only 
Chassidic Sefer printed in the 
city of Mezritch which became 
the home and fountain of 
Chassidus after the passing of the 
Baal Shem Tov.
[4], 240 leaves. Page size: 21.5 
cm.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$12,000

חסידות
אור פני משה. 

 מעזריטש תק"ע.
עותק שלם עם 

ההסכמות הנדירות
ביאורים, דרשות ותוכחות מוסר על 

דרך החסידות על חמישה חומשי תורה 
ומגילות, מאת הצדיק הפלאי הרה"ק 
רבי משה סופר סת"ם מפרשעוורסק.
עותק שלם ונדיר, עם 2 דפי הסכמות 
נוספות ]דפים 3-4[ שנדפסו באותיות 
קטנות לאחר השלמת הדפסת הספר 

ונוספו בעותקים מעטים.
בראש הספר גלריית הסכמות יוצאת 

דופן )למעלה מארבעים הסכמות( 
מהיושבים ראשונה בממלכת החסידות, 

שאין לה אח ורע בספרי החסידות. 
ההסכמות כוללות ביטויי הערצה 

מופלגים על קדושתו ומעלתו של 
המחבר שאין כדוגמתם.

מזריטש תק"ע ]1810[, דפוס ראשון. 
זהו הספר החסידי היחיד שנדפס 

במעזריטש בה צמחה החסידות לאחר 
פטירת הבעש"ט. ]4[, ר"מ דפים. 21.5 

ס"מ.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 32.

Rav Pninim 
by Rabbi 
Meir Teomim 
Frankfurt, 1782
One of the first sefarim to mention the 
Baal Shem Tov in his lifetime!
The author inscribes: “I glimpsed a 
manuscript from the Holy Land that 
the Chassid Rabbi Gershon wrote 
to his famous brother-in-law, Rabbi 
Yisrael Baal Shem Tov, n"y."
Frankfurt, 1782. First edition. 136 
leaves. Stefansky Sifrei Chassidus #532

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

רב פנינים, פרנקפורט 
 דאודר תקמ"ב.

מהספרים הראשונים 
 המזכירים את

הבעש"ט בחייו
בדף כט, ב מצטט המחבר קטע מאגרת ששלח 
הרה"ק רבי גרשון מקיטוב לגיסו הבעל שם טוב, 
וכך כותב המחבר: "ראיתי כתב מארץ הקדושה 

מה שכתב החסיד מו"ה גרשון נ"י לגיסו 
המפורסם בעל שם טוב מוהר"ר ישראל נ"י". 

מהתואר נ"י שנכתב על הבעש"ט ניתן ללמוד 
שהמחבר רבי מאיר תאומים )נפטר תקל"ג( 

כתב את הדברים עוד בחיי חיותו של הבעל שם 
טוב. זהו אחד הספרים הראשונים שמזכירים 

את הבעל שם טוב בחייו.
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Toras Moshe 
with Teachings 
by Chassidic 
Masters. First 
Edition. Nowy 
Dwór, 1786
Nowy Dwór, 1786. First and 
only edition. 38, [2] leaves. Page 
size: 19.5 cm. Margins of first 
pages professionally restored.
Stefansky Sifrei Chassidus #615

Opening Bid $2,000
Estimate Price $3,000-$4,000

תורת משה, נובידבור 
תקמ"ו.

 עם שמועות מגדולי 
צדיקי החסידות

ביאורים על מדרשי פליאה ומאמרי 
חז"ל, מאת רבי משה קרנר מזלאטווי 

בעל 'זרע קודש', 'ברכת משה' ועוד.
בספר נדפסו שמועות ודברי תורה 

מגדולי צדיקי החסידות, בהם המגיד 
ממזריטש )לה, ב(; רבי יחיאל מיכל 

מזלוטשוב )לג ,א(; רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב - "וכן שמעתי בשם הגאון 

החסיד המפורסם מוהר"ר לוי נר"ו 
אב"ד פינסק" )לב, ב(; רבי שמעלקא 

מניקלשבורג )יט, ב; כה, ב; כח, ב(.
נובידבור תקמ"ו ]1786[. דפוס ראשון, 

לא נדפס שנית. לח, ]2[ דפים, 19.5 
ס"מ.

סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 615.

The Baal Hatanya’s Legacy
Ohr Haganuz 
La’tzaddikim. First 
Edition. Zolkova, 1800
An anthology of lessons collected from disciples of 
the Baal Shem Tov, specifically the Baal Hatanya the 
Admor Harav Shneur Zalman of Liadi, highlighting 
proper conduct and Mussar in order of the weekly 
Parshiyos.
Zolkova, 1800. First edition. [64] leaves. Page 
size: 19 cm.
Stefansky Sifrei Chassidus #22

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

אור הגנוז לצדיקים – דפוס 
ראשון. זלקווא תק"ס – תורות 

בעל התניא
הנהגות ישרות ודברי מוסר על סדר הפרשיות, מלוקטים 
מספרי הצדיקים קדושי עליון רבינו הבעש"ט ותלמידיו, 
ובעיקר מתורת הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל 
ספר התניא. מאת הרה"ק רבי אהרן מאפטא, ראב"ד 
ומגיד מישרים דק"ק זעליחוב, בעל 'כתר שם טוב' 

וסידור 'כתר נהורא'.
הרה"ק רבי אהרן מאפטא מתלמידי החוזה מלובלין. 
היה מראשוני סופרי החסידות והראשון שכתב את 
סיפורי צדיקי החסידות. )ספרו 'כתר שם טוב' נדפס 

עשרים שנה לפני 'שבחי הבעש"ט'.(
זולקווא תק"ס ]1800[, דפוס ראשון. ]64[ דפים, 19 
ובדף  ס"מ. נקבים בודדים בשני הדפים הראשונים 
עור  כריכת  אומנותית.  ברסטורציה  האחרון שוקמו 

חדשה. סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 22.
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Breslov:
Maagalei 
Tzedek.
Shapiro Press. 
Yozfuf, 1846
Customs and advice regarding 
serving Hashem taught by Rabbi 
Nachman of Breslov to his 
disciples. 
This edition was published and 
supervised by Rabbi Chananya 
Lipa Shapiro, grandson of the 
Rabbi of Slavita, in Yozfuf, 1846.
The word “Slavita” is written in 
bold on the title page.
First edition. 28 pages. Page size: 
16 cm. American binding. Good 
condition.
Stefansky, Chassidus 353.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $3,000-$5,000

ברסלב - מעגלי צדק. 
יוזפוף תר"ו, דפוס 

שפירא
הנהגות ועצות ישרות בעבודת ה', אשר 
השמיע הרה"ק רבי נחמן מברסלב בפני 

תלמידיו.
יוזפוף תר"ו ]1846[, בדפוס שהיה 

מלפנים בסלאוויטא בהוצאת והשגחת 
רבי חנינא ליפא שפירא נכד הרב 

מסלאוויטא. התיבה 'בסלאוויטא' בשער 
מודגשת.

דפוס ראשון. 28 עמודים, 16 ס"מ. כריכה 
אמריקאית, מצב טוב.

סטפנסקי חסידות מס' 353; קעניג נוה 
צדיקים עמ' עג-עד.

ליקוטי הלכות 
 למוהרנ"ת

זולקווא תר"ט
ליקוטי הלכות אורח חיים חלק ב, 

הלכות נשיאת כפיים, הלכות ק"ש שעל 
המיטה )סי' קכח-רלט(.

דרושים והנהגות על דרך הפרד"ס, 
מוסר השכל ועצות נפלאות, שהוציא 

מתוך פסקי ה'שולחן ערוך' הרה"ק רבי 
נתן מברסלב.

את החידושים החל לכתוב על פי 
ציוויו של רבו רבי נחמן מברסלב בשנת 

תקס"ח, ומאז לא הניח את קולמוסו 
למעלה מארבעים שנה, עד יומיים לפני 
פטירתו. הדפסת הספר ארכה למעלה 
מעשרים שנה וכל חלק נדפס בנפרד.
זאלקווא תר"ט ]1849[, דפוס ראשון. 

קח: סו דפים. 24*20 ס"מ. כריכה חדשה
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 274.

Likutei Halachos
by Rabbi Nosson
of Breslov.
Zolkova, 1849
Collection of Halachos from 
Orach Chaim Vol 2: Laws of 
Birkas Kohanim through the 
Laws of Krias Shema al Hamittah 
(Ch. 128-239).
Rabbi Nosson began writing 
his novellae at Rabbi Nachman 
of Breslov’s command in the 
year 1808. From then on, he 
toiled on his Rebbe’s writings 
for the next 40 years until just 
two days before his passing. The 
publication of this work took 
over 20 years, with each volume 
being published separately in 
several different countries.
Zolkova, 1849. First edition. 
108: 66 leaves. Page size: 24 cm. 
New binding.
Stefansky Sifrei Chassidus # 274

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,000-$3,000

122

123

Shaar Hatefillah 
with Pamphlet on 
Importance 
of Reciting 
‘L’shem Yichud’.
Sadlikov, 1825
Opening Bid $1,200
Estimate Price $3,000-$5,000

שער התפילה
– דפוס ראשון, 

סדילקוב תקפ"ה
עם קונטרס בעניין אמירת 'לשם ייחוד'

ביאורים עמוקים ויסודיים במעלת 
התפילה על דרך הקבלה והחסידות, 

מאת הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ בעל 
'באר מים חיים' ו'סידורו של שבת'.

בראש הספר קונטרס ארוך נגד דברי 
בעל 'נודע ביהודה' שהתנגד לאמירת 

'לשם ייחוד'.
חיבור זה התחבר על ידו לאחר שעלה 
לארץ ישראל, ולפי עדות עצמו האירה 
והשכילה דעתו עד למאוד ואין תורה 
כתורת ארץ ישראל; והוסיף: "בטוחני 
שכאשר יתפשט החיבור הזה בעולם 

יהיה בזה התקרבות הגאולה" )הקדמת 
תלמידו(.

סדילקוב תקפ"ה ]1825[, דפוס ראשון. 
בשער הובלטה המילה 'מאהלוב', 

אך באותיות קטנות נרשם במפורש 
'גדרוקט אין סדילקאב'. י, קב, קיג-קטו 

דפים. 21 ס"מ. נייר כחלחל, כתמים. 
מצב טוב. כריכת עור עתיקה עם 
הטבעת שם בעלים. בגב הכריכה 

הודבק דבק בד.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 583.

Nofes Tzufim 
Compiled 
by Rabbi Avraham 
Yehoshua 
of Zhitomir, 
Author of Geulas 
Yisrael. Lemberg, 
circa 1830
Lemberg, circa 1830. Single 
printing. [2], 42 leaves. Page size: 
21 cm. Minor stains.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

ספר 'נופת צופים'
בעריכת הרה"ק 

רבי אברהם יהושע 
מזיטומיר בעל 'גאולת 

ישראל'.
למברג, תק"צ לערך

ביאורים על מדרשי פליאה, מלוקטים 
מספר 'עמודיה שבעה' לרבי בצלאל 

מקוברין, בעריכת הרה"ק רבי אברהם 
יהושע מזיטומיר בעל ספר 'גאולת 

ישראל' – מראשוני מפיצי תורת 
החסידות בדפוס )ראה: גנזים 10 מס' 

.)151
בתקופה זו נאסר על ידי השלטונות 
להדפיס ספרים ובשער הספר נרשם 

תאריך מוקדם: תקס"ד, ושמה של 
המדפיסה: יהודית רוזאניש מלבוב.

למברג תקס"ד ]ובאמת: תק"צ, 1830 
לערך[. דפוס יחיד. ]2[, מב דפים, 21 

ס"מ. מעט כתמים. כריכת עור חדשה 
נאה. 
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Likutei Maharin
Berditchev, 1811
Berditchev, 1811. First edition. 90 
[1], 83 leaves. Page Size: 20 cm. 
Blue Paper.

Opening Bid $2,000
Estimate Price 
$3,000-$5,000

 ליקוטי מהרי"ן
לרבי ישראל מפיקוב, 
בנו של רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, תקע"א

Omer
Hashichicha
Livorno, 1748

'עומר השכחה'
ליוורנו תק"ח,
 עותק צדיקי 
1.  הרה"ק רבי נחום דובער פריעדמאן בית סאדיגורה

)תר"ד-תרמ"ג( היה בן הרה"ק רבי שלום 
יוסף מרוז'ין וחתן דודו הרה"ק רבי אברהם 
בתורה  גדולתו  מלבד  מסאדיגורה.  יעקב 

וקדושתו, נודע באוצר ספריו הנדיר והמיוחד.
2.  בנו יחידו הרה"ק רבי שלום יוסף פריעדמאן 
ישראל  רבי  הרה"ק  חתן  )תרל"א-תרפ"ז(, 

מסאדיגורה, שימש כאדמו"ר במיעלניצא.

Personal copy of the Admorim of Sadigura!
Sefer Mishlei with commentary by the 
Spanish exile Rabbi Avraham Gavishon, 
along with poems and songs by the 
author, his family and illustrious 
Rishonim.
Rabbi Avraham Gavishon was 
among the first exiles from  Spain 
who wandered to Algeria. He 
was one of the great scholars of 
Tlemcen and a doctor in the 
royal court of the Algerian 
monarch.

Opening Bid $1,800
Estimate Price
$3,000-$5,000

 .1

.2

Autographed 
Invitation by the

Admor Rabbi 
Dovid Moshe 
of Chortkov

1889

 הזמנה לחתונה
בחתימת יד של האדמו"ר 

הקדוש רבי דוד משה 
מטשורטקוב, תרמ"ט

126

The Admor Harav Dovid 
Moshe Friedman of 

Chortkov (1828-1904) was the 
fifth son of the holy Ruzhiner, 
the Admor Harav Yisrael of 
Ruzhin. Upon receiving the 
announcement of his son’s birth 
on Rosh Hashanah of 5588, his 
father proclaimed that “a great 
Neshamah has descended to the 
world,” and he later described 
him as “Kodesh kodashim, holy 
of holies.” Following the passing 
of his father, Harav Dovid Moshe 
presided over the Chortkov 
Chassidus for over fifty years, and 
the greatest Rabbanim in Galicia 

numbered among his chassidim.
Harav Dovid Moshe led his 
Chassidus with the majesty and 
glory modeled by his father, 
although he personally devoted 
countless hours to learning 
Torah in seclusion and abstained 
from the mundane pleasures of 
this world. He spoke minimally, 
with succinct, measured words. 
His brother, the Admor Harav 
Avraham Yaakov of Sadigura, 
remarked that “he is the holiest 
Jew I have ever seen.”

Opening Bid $15,000
Estimate Price $20,000-$30,000

I pray to Hashem that my joy 
shall be complete and blessed 

with heavenly blessings, and through it 
should come salvation to all my Jewish 
brothers, with life, health and success 

and all goodness destined for the House 
of Yisrael.

 Praying on behalf of Klal Yisrael every 
day.

Dovid Moshe 
ben Moreinu Harav Yisrael
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מכתב המלצה בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב, עבור איש "אשר 
נתמוטט מאוד ולפי מעמדו נוגע הדבר לפיקוח נפשות".

הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב )תקע"ד-תרל"ח( בן הרה"ק רבי יצחק מווארקא )ראה מכתבו 
בסמוך(  מגדולי אדמור"י דורו וממנהיגי יהדות פולין. פעל רבות אצל השלטונות לבטל גזירות 

על יהודי פולין, ופעל במסירות נפש לבטל את הגזירה בדבר גזיזת הפאות והזקן. היה נערץ על 
ידי ה'חידושי הרי"ם' ורמ"מ מקוצק, וממנו השתלשלה שושלת האדמו"רים לבית אמשינוב.

אמשינוב ]תרכ"ז?[. 14*15 ס"מ. מצב בלוי, עם קרעים וחיסרון בטקסט. נדיר ביותר, מכתבים 
ממנו כמעט אינם בנמצא.

ראש שושלת אמשינוב
מכתב בכתב יד וחתימת

האדמו"ר רבי יעקב דוד מאמשינוב
בן הרה"ק רבי יצחק מווארקא

Father of the Amshinov Dynasty
Letter by the Admor 

Rabbi Yaakov Dovid of Amshinov
The Admor Harav Yaakov Dovid of Amshinov (1814-1878) was the son of 
the Admor Harav Yitzchak of Vorka (see the next lot #128) and progenitor of the 
Amshinov dynasty. As one of the prominent Admorim and spiritual leaders of 
Polish Jewry in his era, he endeavored tirelessly on behalf of his fellow Jews and 
lobbied to annul cruel decrees against them. One of his famous achievements was 
annulling the law compelling Jews to shear their Peyos and beards.

Opening Bid $8,000 | Estimate Price $15,000-$20,000

127

son of the Admor Rabbi Yitzchak of Vorka

איגרת קודש: מכתב בעניין 
הצלת יהודים ממאסר
 בכתב יד קדשו

של הרה"ק רבי יצחק 
מווארקא. תק"צ

כתב קודש בכתב יד הרה"ק רבי יצחק קאליש מ
מווארקי, אל ידידו הגאון החסיד הרה"ק 
רבי אלכסנדר זושא הכהן מפלאצק – מגדולי 

התלמידים בפשיסחא
במכתבו מבקש הרה"ק מווארקא לסייע בעניין 
פדיון שבויים של יהודים מקהילת זאמבורוב, 
שהושלכו לבית הסוהר בלומז'ה בעלילת שקר. 

וכך הוא כותב: "באתי בבקשה גדולה עבור אנשי 
ידידינו סמוכים לק' זעמבראווי היושבים בתפיסה 

במקום לאמזע בעד בלבול שקר... 
בחציו הראשון של המכתב דברי ברכה וידידות: 
"יהיה לרצון עבודתנו בימי הרצון העברו עלינו… 

ויעלה ויבוא שועתינו שנזכה לתורה ועבודה מתוך 
רחבה וכל טוב לאוי"ט בכלל ישראל אמן, ונתקשר 

בברית אהבה יחד ואיש את אחיו יעזורו בנפש 
חפיצה, לקוות ולצפות לעזרת חברו וחברים כל 

ישראל, ונזכה לשמוע בשורות טובות איש מאחיו 
בכלל ישראל לאוי"ט".

הרה"ק רבי יצחק קאליש מווארקא )תקל"ט-
תר"ח(, מגדולי האדמורי"ם בפולין בדורו, תלמידו 
המובהק ויורשו של רבי בונים מפשיסחא. חסידיו 
נמנו באלפים והעיר ווארקא הפכה לאחד ממרכזי 

החסידות הגדולים ביותר. נודע באהבת ישראל 
ובפעולותיו למען הכלל. עמד בראש המלחמה נגד 
גזירת המלבושים ונגד סגירת ה'חיידרים' וסגירת 
ה'שטיבלאך', ופעל בזה יחד עם ידידיו ה'חידושי 
הרי"ם' ורמ"מ מקוצק. על שליחויותיו המדיניות 

למען הכלל בווארשא ישנם סיפורי מופת 
מופלאים. על תלמידיו נמנים: הרה"ק רבי יעקב 

אריה מראדזמין, הרה"ק רבי דב בר מביאלה, 
הרה"ק רבי שרגא פייבל מגריצא ובנו הרה"ק רבי 

יחיאל מאלכסנדר.
כך כותב עליו הרה"ח רבי אהרן וואלדן: "הרב 
מו"ה יצחק מווארקי ציר ישראל וקדושו, נזר 

אלקים על ראשו, בוצינא קדישא חסידא ופרישא, 
מופת הדור והדרו, עטרת תפארת ישראל, קצרה 

היריעה לספר רוב קדושתו וחסידותו. רבבות 
אלפי ישראל נהרו אליו מכל עבר ופינה, לדרוש 

אלקים ולחסות בצל כנפי קדושתו ולשתות בצמא 
דבריו הקדושים... והיה מלאך מליץ טוב על 

ישראל באהבתו ובחמלתו על עמו, גאלם תמיד 
מן המיצר." )'שם הגדולים' החדש מערכת י אות 

רכז(. מכתב זה הוא עדות מוחשית נוספת לאהבת 
ישראל של הרה"ק מווארקא ולדאגתו לאחינו בני 

ישראל הנתונים בצרה.
ווארקי ]ווארקא[ תק"צ ]1830[. דף בגודל 18*22 

ס"מ. כתמים וחורים קטנים בסימני הקיפול, 
חיזוק נייר דבק בגב המכתב. )מכתב מבנו ממשיך 

דרכו הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב נמצא 
בפריט הקודם.(

]מקור: אוסף הרה"ח ר' יחיאל בן ציון פישהוף ז"ל. 
ראה 'מכתבים ואגרות קודש', ניו יורק תשס"ג, 

עמ' 214-215.[

Handwritten letter by the Admor Harav Yitzchak Kalish of 
Vorka to his friend Harav Alexander Zusha Hakohen of 
Platzk, who was one of the premier students in Peshischa. 

In his letter, the Vorka Rebbe requests help in redeeming captive 
Jews from Zamobrov who were imprisoned on false charges. He 
writes, “I have come with a great request on behalf of our friends 
from Zambrov who are falsely imprisoned in Lomza…"
Harav Yitzchak Kalish of Vorka (1779-1848) was one of the great 
Admorim of Poland. Renowned for his love of his fellow Jews 
and his efforts on behalf of the community, Harav Yitzchak drew 
thousands of followers, and the city of Vorka thus became one of 
the greatest centers of Chassidus in Poland.  Together with the 
Chiddushei Harim and Harav Menachem Mendel of Kotzk he 
spearheaded the battle against Czar Nikolai’s decrees prohibiting 
Jews from wearing their traditional garb and against the closing of 
Chadarim and Shteiblach. Wondrous stories are told about his work 

Sacred Handwritten Letter 
Regarding Rescuing Jews from Prison by the Admor

Vorka, 1830
Rabbi Yitzchak of Vorka

on behalf of the Jews of Warsaw.  Harav Aharon Valden wrote 
about him,” ...the wonder of his generation and its glory, the 
crown of Yisrael, the page is too short to describe his greatness 
and righteousness. Thousands of Jews flocked to him from 
all corners… he was a holy angel defending his people out of 
his great love and mercy…many times he appeared before the 
rulers of the land to request peace in Yisrael”. (Shem Hagedolim 
Hachadash Vol 10, ch. 227).
Vorka, 1830. 1 large leaf. Page size: 22x18 cm. stains and 
minor holes in fold line, paper reinforcement on back. 
Provenance: The collection of Reb Yechiel Bentzion Fishoff z”l. 
See: Michtavim V'Igros Kodesh, New York, 2003 p. 214-215].  
 
Opening Bid $35,000 | Estimate Price $50,000-$70,000

128
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הרה"ק רבי מרדכי 
לרנר משומסק
בן רבי מיכל, בנו של 

הרה"ק רבי מרדכי 
מלכוביטש חתן הרה"ק 

רבי יוסף מראדוויל. 
ארבעים שנה היה רב 

ואדמו"ר בעיר שומסק, 
וגאונותו וצדקותו נודעו 

לתהילה בכל גלילות 
ווהלין.

הרה"ק רבי 
יוסף מראדוויל 
חתן הרה"ק רבי פינחס 

מאוסטילה )שושלת 
נשכיז(, בן אחר בן להמגיד 

הרה"ק רבי יחיאל מיכל 
מזלוטשוב.

1

1

2

2

Autographed 
Letter by the 

Miracle-Worker
Rabbi Yosef 

of Radvil 
Radvil, 1862

Autographed letter by the Admor 
Harav Yosef of Radvil with 
handwritten note by his son-in-
law the Admor Harav Mordechai 
of Shomsk, grandson of the 
Admor Harav Mordechai of 
Lechovitz.
Letters from the Radviller are 
Extremely rare.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$10,000

לחסות בצילו. מופתים וגילויי רוח הקודש שנראו אצלו 
היו נפוצים בין חסידי ווהלין ]עיין עליו בהרחבה בקובץ 'תפארת 

ישראל' )רוז'ין( קובץ י"א ובקובץ 'שפתי צדיקים' חוברת ג, ה[.

בשולי המכתב פרישת שלום מחתנו של רבי יוסף, הרה"ק 
רבי מרדכי לרנר משומסק בן רבי מיכל, בנו של הרה"ק 
רבי מרדכי מלכוביטש )נקרא על שמו(. ארבעים שנה 
היה רב ואדמו"ר בעיר שומסק, וגאונותו וצדקותו נודעו 

לתהילה בכל גלילות ווהלין.
ראדוויל תרכ"ב ]1862[. גודל: 16*21 ס"מ. מצב טוב.

"תהילות לקל השם נפשנו בחיים, כה יתן לראותכם בחיים ושלום ובזרע של קיימא ברוב נחת ודשן ורב טוב סלה"

מכתב בחתימת יד הרה"ק רבי יוסף מראדוויל אל חתנו, 
הרה"ק רבי יצחק מבענדר. 

עם מכתב חתנו, האדמו"ר רבי מרדכי משומסק, נכד 
הרה"ק רבי מרדכי מלכוביטש.

הרה"ק רבי יוסף מראדוויל ]תקע"ח-תרל"ה[ היה חתן 
הרה"ק רבי פינחס מאוסטילה )שושלת נשכיז(, בן אחר 
בן להמגיד הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. הוא נהג 
מצעירותו בפרישות רבה והרבה בצומות ובמקוואות. כמו 
כן הוא נסע רבות אל הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, שהפליג 
בשבחו. בגיל שבע־עשרה התמנה לאדמו"ר, ורבים נהרו 

1

1

מכתב מאת הרה"ק ובעל המופת רבי יוסף מראדוויל
ראדוויל תרכ"ב

מכתבים ממנו נדירים מאוד, בספר 'זכרון טוב' )פיעטרקוב תרנ"ב, דף לט,א( מובא שרבי אליעזר בנו של רבי יוסף ביקש 
ממנו מכתב שאביו רבי יוסף שלח להרה"ק מנשכיז "באמרו שאין לו שום חתימת יד אביו הקדוש זצוקלה"ה, 

כי המעט מכתבים שחתם עליהם הלא נשלחו למי שנכתבו ולא היה שכיח כלל שיחתום, רק מעט מזעיר וגם זהו 
בהכנות גדולות".
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 שושלת רופשיץ: מכתב מאת הרה"ק
רבי נפתלי הורוויץ אב"ד ראזוואדוב. תרצ"ט

הרה"ק רבי נפתלי הורוויץ אב"ד ראזוואדוב )תר"ן לערך-תש"ב( היה צאצא 
בן אחר בן להרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ. אביו היה הרה"ק רבי אפרים 

מראזוואדוב, בן הרה"ק רבי צבי הירש מראזוואדוב, בן הרה"ק משה 
מראזוואדוב, בן הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב ]וחתן ה'ייטב לב'[, בן הרה"ק 
רבי נפתלי מרופשיץ. משנת תרצ"ב ישב על כסא אביו ברבנות ראזוואדוב. 

נספה בלבוב.
בשולי המכתב חתימת הדיין רבי יוסף אביגדור ראקער, תלמיד הרה"ק 

רבי שלמה מבובוב. ראה אודותיו: 'אנציקלופדיה לחכמי גאליציה' חלק ד 
עמ' 912.

ראזוואדוב תרצ"ט ]1939[. דף גדול: 22*28 ס"מ. מצב טוב. 

Letter by Harav Naftali Horowitz, 
Av Beis Din of Rozvadov. 1939
Opening Bid $700 | Estimate Price $1,000-$1,500

Opening Bid $700 | Estimate Price $1,000-$1,500

 שושלת ראפשיץ: מכתב של הרה"ק
רבי אשר ישעיה ראבין, אב"ד ראדיחוב

Ropschitz Dynasty.
Letter by Harav Asher Yeshaya 
Rubin, Av Beis Din Radichov. 
Radichov, 1933

הרה"ק רבי אשר ישעיה רובין אב"ד ראדיחוב הי"ד )תרנ"ג 
לערך-תש"ג(, בן אחר בן להרה"ק רבי אשר ישעיה מרופשיץ 

ועל שמו נקרא. חידושי תורה ממנו נדפסו בקובץ 'הבאר' 
שיצא לאור בלובלין, ותשובות אליו נדפסו בספרי גאוני 

גאליציה. עם פלישת הנאצים לפולין, התכנסו בביתו אסיפות 
של רבני הסביבה. ביום כיפור תש"ג נלקח עם בני קהילתו, 

ובדרך לגיא ההריגה הפיח בהם רוח אמונה, עד שנורו למוות 
בשעת נעילה )אנציקלופדיה לחכמי גאליציה חלק ו עמ' 688(.

ראדיחוב תרצ"ג ]1933[. גלויית דואר. מצב טוב. 

הגהות רבות בכתי"ק האדמו"ר רבי משה 
אייכנשטיין מזידיטשוב על ספר ה'מזרחי' על רש"י

הספר 'מזרחי' על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי אליהו מזרחי 
)הרא"ם(, עם עשרות רבות של הערות בגיליון בכתב יד קודשו של 

הרה"ק רבי משה אייכנשטיין אב"ד זידיטשוב.

בראש השער חתימת חותנו הרה"ק רבי אליהו אייכנשטיין 
מזידיטשוב בן הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב.

חתימה נוספת בראש דף א כשהשלים את אות הִמספר לשמו - 
אלי' )וכן נהג אביו "המהרי"א(.

Handwritten Hagaos by 
Rabbi Moshe Eichenstein
of Ziditchov on Sefer Mizrachi

Opening Bid $4,000 | Estimate Price $5,000-$7,000
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רשימות ודרושים מאת האדמו"ר הקדוש רבי 
'צמח צדק', על  מנחם מנדל שניאורסון, בעל 

ספר ויקרא.
כתב יד בהעתקת סופר, בכתיבה נאה ומסודרת. 

הכל בשלמות, כולל שער ומפתחות.
האדמו"ר בעל 'צמח צדק' נהג לקרא לחיבוריו לפי 
תוכנם. שם הספר 'בוך ויקרא' הוא השם שניתן 
לו על ידי ה'צמח צדק' )ראה הקדמת האדמו"ר 

מחב"ד ל'אור התורה - ויקרא'(.
הדברים נדפסו לראשונה ב'אור התורה - ויקרא' 

)ברוקלין נ"י תשכ"ו(.
]2[, צז דפים, 22*17 ס"מ. כתב יד נאה ומרשים. 

מצב טוב. כרוך בכריכת בד. 

Notes and lectures by the holy Tzemach 
Tzedek of Lubavitch, Harav Menachem 
Mendel Schneerson on Sefer Vayikrah.
Manuscript copied by scribe, including 
title pages and indexes.
The Tzemach Tzedek named his Sefarim 
after their content. This manuscript was 
therefore entitled, ‘Vayikrah Buch.’
[2] 97 leaves. 17x22 cm. Beautiful script. 
Good condition. Fabric binding. 

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

חב"ד: 'פירוש המלות' על סידור 
 האדמו"ר הזקן. ווארשא תרכ"ז,

שער מוזהב
פירוש על המילות שבסידור האדמו"ר הזקן בעל התניא, מאת בנו 

האדמו"ר האמצעי רבי דובער שניאורסון. דפוס ראשון.
קונטרס פירוש המלות - מהדורא בתרא. ווארשא תרכ"ז ]1867[, 

דפוס ראשון. 116 דפים. 27 ס"מ. שני שערים. שם הספר ומקום 
הדפוס בשער הראשון באותיות בצבע זהב. מצב טוב, כריכת עור 

חדשה מהודרת.
סטפנסקי, ספרי חסידות מס' 474.

Chabad 'Peirush Hamilos' 
on Siddur Baal Hatanya 
Warsaw, 1867

Gold 
Letters 
on Title 

Page

Ch
ab

ad
"ד

חב
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Chabad Manuscript
“Vayikrah Buch” 
by the Tzemach Tzedek

 חב"ד: 'בוך ויקרא'
מהאדמו"ר רבי מנדל שניאורסון בעל 'צמח צדק'

Commentary of the words of the Baal Hatanya’s Siddur by 
his son, the Mitteler Rebbe Harav Dov Ber Schneerson. 
Peirush Hamilos Kuntress – Mahadura Basra. Warsaw, 
1867. First edition. 116 leaves. Page size: 27 cm. Two title 
pages. Good condition. Ornate new leather binding.
Stefansky Sifrei Chassidus #474

Opening Bid $800 | Estimate Price $1,000-$1,500
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Lengthy 7-page typewritten 
letter signed by the Rayatz with 
several handwritten amendments.
The Rayatz explains his approach 
versus the approach of the 
Mizrachi at length.
“Not only are they different 
and incompatible, but they are 
diametric opposites and no 
bridge shall ever be built over the 
vast gulf that separates these two 
approaches.”
He explains the Chassidic 
approach and specifically 

“Toras Chassidus Chabad” 
before vehemently attacking 
the approach of the Mizrachi 
Movement.
At the end of his letter, he 
emphasizes that the only cry 
that should be ever heard is the 
cry of, “…Shema Yisrael! This is 
the time of the Geulah through 
Mashiach Tzidkeinu, and the 
suffering befalling us is the birth 
pangs of Mashiach, and Yisrael 
shall only be redeemed through 
repentance. Do not believe in the 
false prophets who promise you 

comfort and salvation after the 
war ends…Prepare yourselves and 
the members of your households 
to greet Mashiach Tzidkeinu who 
is coming soon Mamash.”
This letter was published in Iggros 
HaAdmor HaRayatz Vol. 6.
Brooklyn ,1942. 7 leaves. 
Page size: A4. Typewritten, 
with handwritten corrections. 
Autographed. Good condition. 

Opening Bid $3,000 | Estimate 
Price $6,000-$8,500

משנת חסידות 
חב"ד נגד תנועת 

המזרחי:
איגרת ארוכה 

ומרתקת 
בחתימת יד 

האדמו"ר רבי 
יוסף יצחק 

שניאורסון – 
 הריי"צ.

ברוקלין תש"ב

Long Autographed Letter by the Admor 
Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson.

Brooklyn, 1942

Chabad
The Mizrachi

Movement

vs
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1Letter dated 7 Elul, 5714 (1954)
This letter discusses advice regarding 

traveling to the United States for 
fundraising purposes and the delivery of 
Siddurim and Machzorim for a shul.
Typewritten with two handwritten 
words and signed by the Lubavitcher 
Rebbe. This letter was not printed in 
Igros Kodesh.

2Letter dated 9 Elul, 5714 (1954)
“I shall mention him at the holy 

tziyun…to improve his health.”
Typewritten with one handwritten word 
and signed by the Lubavitcher Rebbe. 
This letter was not printed in Igros 
Kodesh.

3Letter dated 27 Elul, 5716 (1956)
Typewritten. The word 'b'pratiyus' 

was underlined and signed by the 
Lubavitcher Rebbe. Printed in Mikdash 
Melech Vol. 3 Letter 79.

4Letter dated 27 Elul, 5717 (1957)
The letter is addressed to the 

Association of Nshei and Bnos Chabad 
and written entirely in Yiddish.
Typewritten with 4 handwritten words 
and signed by the Lubavitcher Rebbe.
Printed in Igros Kodesh Vol. 15 Letter: 
5, 5745.
The letter is dated 17 Elul but then 
manually erased by the Admor and 
changed to 27 Elul.

5Letter dated Thursday, Adar II, 
5919 (1959)

Thank you letter upon receiving;  a letter 
from his father the holy Admor Harav 
Levi Yitzchak. “I received his gift, and it 
is most precious, a letter from my father 

zkvk”l.”
Typewritten with one handwritten word 
and signed by the Admor. This letter 
appears in Igros Kodesh Vol. 18 Letter 
6, 5749.

6Letter dated Wednesday, 4 Iyar, 
5719 (1959)

In this letter, the Rebbe instructs his 
Chassid to continue davening in a 
Chabad shul despite the difficulties 
involved. The letter is written in a 
combination of Hebrew and Yiddish 
with handwritten amendments and 
signed by the Lubavitcher Rebbe. 
This letter appears in Igros Kodesh Vol. 
18 Letter 6, 5739.

7Letter dated 15 Av, 5723 (1963)
“And Hashem Yisborach should send 

you success so you shall see the fruits of 
your labor."
Signed by the Lubavitcher Rebbe.
This letter was printed in Hatikshoret 
Issue 302 p. 14.

8Letter dated 2 Shvat, 5767 (1967)
Blessing for easy pregnancy.

“I double my blessing that Hashem 
Yisborach shall grant her a full, healthy, 
easy pregnancy. " Signed by the 
Lubavitcher Rebbe. This letter was not 
printed in Igros Kodesh.

8 letters, 1945-1967. 6 are typewritten 
on aerograms. Most have changes and 
additions in the Rebbe's handwriting, 
all with his signature. The letters are 
preserved in an ornate leather binding.

Opening Bid $5,000 | Estimate Price 
$10,000-$18,000

Lubavitcher Rebbe
1945-1967

136

8 Letters

Letter of blessings with riveting divrei Torah regarding 
the path to attain love of Hashem based on the 
teachings of the Baal Hatanya.
Letter with erasures and handwritten amendments and 

signed by the hand of the Lubavitcher Rebbe.
Printed in Igros Kodesh Vol. 11 Letter 3.
Brooklyn, 1955. 2 leaves. 21x28 cm. Good 
condition.

אהבה
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Important Autographed Letter 
by the Lubavitcher Rebbe

Opening Bid $1,000 
Estimate Price 
$2,000-$3,000

Opening Bid $1500 | Estimate Price $3,000-$5,000

Handwritten & Autographed 
Letter by Harav Itzik’l 

of Pshevorsk.
 מכתב קודש בכתב יד האדמו"ר

 רבי איציק'ל פשעוורסקר
מוצאי שבת קודש סמוך לעמוד השחר

מכתב המלצה עבור אחד מנכדי האדמו"ר מנדבורנא אשר הגיע בשליחות מצווה, 
ולפיו מכל המשולחים הוא הגדול בכולם ומצווה לקרבו ולסייע לו.

המכתב כולו בכתב יד קדשו של האדמו"ר ובחתימתו. נכתב במוצש"ק "סמוך 
לעמוד השחר" - כידוע עיקר עבודתו של הרה"ק מפשעוורסק הייתה בלילות; 
הוא מיעט לישון וכמעט לא עלה על מיטתו, ובשעה שבני אדם היו ישנים היה 

כולו אש שלהבת לעסוק בתורה וחסד.
בחתימתו הוא מזכיר את ייחוסו לבעל 'נועם אלימלך': "הק' משה יצחק נכד רבן 
של כל ישראל ר"ר ]רבינו רבי[ אלימלך זצוקללה"ה זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל".
הרה"ק רבי איציק'ל מפשעוורסק )תרמ"ב – תשל"ז(, מצאצאי הרה"ק בעל 'נועם 
אלימלך' וחסיד מובהק של הרה"ק משינאווא, התיישב בפשעוורסק שבפולין 
ושם התפרסם כאיש קדוש וצדיק. לאחר השואה התיישב באנטוורפן והמונים 

נהרו אליו לישועה ולברכה.
נכתב על נייר מסמכים אישי, ללא תאריך, מתקופת שהותו באנטוורפן )תשי"ז-

תשל"ז(. גודל: 13*20 ס"מ. בשוליים למטה חורים ממנקב חורים משרדי.
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"יהי רצון מלפני אבינו 
שבשמים שכל הנודבים 

יתברכו בכל משאלות 
לבם לטובה ויזכו 

תמיד להעניק 
לאחרים משלהם 

מתוך הרחבה כאוות 
נפשם…"

מכתב בכתב יד 
ובחתימת הגה"צ רבי 

יהודה הורוויץ מדז'יקוב.
הגאון הצדיק רבי יהודה 

הורוויץ מדז'יקוב )תרס"ה-
תשמ"ט(, מופלג בתורה וחסידות, 

ותפילותיו היו נלהבות. רבים שיחרו 
לפתחו אך הוא סירב בתוקף 

להנהיג עדה. על תלמידיו נמנים 
מגדולי אדמור"י הדור האחרון. 
מחיבוריו נדפסו: 'משנת יהודה', 

'גיליון מהר"י' ועוד.
ירושלים, ללא תאריך. דף בגודל 

14*21 ס"מ. חיזוקי נייר גסים 
בקיפולים בגב המכתב. 

 מכתב ברכות בכתב יד
 הרה"ק רבי יהוד'לה

מדז'יקוב

Letter of Blessing by Rabbi Yidele of Dzikov

139
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Postcard by the Admor 
Rabbi Yekusiel Yehuda 

Halberstam of Klausenburg.
Amsterdam, 1956

Handwritten, autographed 
postcard by the Sanzer Rebbe 
Harav Yekusiel Yehuda Halberstam 
regarding the construction of 
Kiryat Sanz in Netanya.
This postcard was written and 
dispatched in the course of his 
global journey throughout the 
summer of 1956. The postcard 
bears the image of an airplane of 
the Dutch-owned airline KLM and 
is postmarked August 15, 1956.

Opening Bid $800
Estimate Price $2,000-$3,000

 אמשטרדם,
הולנד תשט"ז

גלויה כתב יד קדשו וחתימתו 
של האדמו"ר מנמל התעופה 

באמשטרדם, בדבר ההתקדמות 
בהקמת 'קריית צאנז' בנתניה.

מכתב זה נשלח בעת מסעו בשלהי שנת תשט"ז, על גבי גלוית דואר 
שבצדה השני תמונת המטוס של חברת התעופה ההולנדית KLM, עם 

חותמת הדואר באמשטרדם מיום 15.8.1956 ]ח' אב תשט"ז[.
בשלהי המכתב הוא מבקש גם לשמוע "'ממלחמת השם נגד עמלק 
ימ"ש בדבר הוועדה הציבורית וכו'". כוונתו כנראה למאבק נגד בניית 

טעמפל רפורמי בירושלים - מאבק בו היה שותף האדמו"ר בעת 
שהותו בארץ ישראל )ראה 'לפיד האש' עמ' תקל"ז(.

Klausenburg, yet refused reverence as a Rebbe. 
Jerusalem, undated. Page size: 21x14cm. Thick 
reinforcements on folds and verso.

Opening Bid $700 | Estimate Price $1,500-
$2,500

 תיאור מלא
 הוד ורגש

ממעמד הדלקת 
 נרות חנוכה

 בכתב יד
האדמו"ר בעל 
'נתיבות שלום'.
ברנוביץ תרצ"ד

In the month of Iyar, 5693 
(1933), the venerable Beis 
Avraham of Slonim passed 
away suddenly when he was 
only 49 years old. Following the 
encouragement of his Chavrusah 
and older cousin, the Nesivos 
Shalom, Harav Shlomo Dovid 
Yehoshua accepted the reins of 
the Chassidus.
In his trademark beautiful, 
stirring prose, the Nesivos 
Shalom describes the very 
first time that Harav Shlomo 
Dovid Yehoshua hosted a public 
Hadlakah and lit Chanukah 
candles before his Chassidim. 
The Nesivos Shalom vividly 
portrays the recitation of the 
blessings followed by ‘V’yehi 
Noam’ and the elevated singing 
and dancing that mirrored 
the mixed emotions of joy and 

The Nesivos Shalom’s 
Stirring Portrayal of the Lighting 

of the First Chanukah Candle in Slonim.
Baranowicz, 1933
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Handwritten and autographed letter of blessing 
by the tzaddik Harav Yehuda Horowitz of 
Dzikov.
Rabbi Yehuda Horowitz of Dzikov (1905– 
1989), known to all as Rav Yidele. He was a 
Tzaddik and formidable scholar who radiated 
Torah and Chassidus. He served as a Rabbi in 

sadness manifested by hundreds 
of orphaned Chassidim. During 
that auspicious event, Harav 
Shlomo Dovid Yehoshua lit the 
menorah that had originally 
belonged to his ancestor the 
Chessed L’Avraham. This letter 
was sent by the Nesivos Shalom 
to Teveria on the first day of 
Chanukah, 5694 (1933) during 
the period of his engagement. 
The letter also features a 
handwritten letter by the 
Birkas Avraham in Hebrew and 
Yiddish.
Baranowicz, 5693/1933. 
Folded, double-sided leaf. Page 
size: 20x12 cm. Reinforced on 
spine with all text intact. Good 
condition. This letter was not 
printed in Nesivos Shalom-
Michtavei Kodesh (Jerusalem, 
2014).

The 
Nesivos 
Shalom of Slonim (1911-
2000) was one of the illustrious 
Admorim of the past generation. 
A son-in-law of Harav Avraham of 
Slonim, author of Birkas Avraham, 
he rebuilt the Slonimer Chassidus 
after the Holocaust, founding 
numerous yeshivos and Torah 
institutions. A universal Torah 
leader, he served as Nasi of Chinuch 
Atzmai in Eretz Yisrael and 
member of the Moetzes Gedolei 
HaTorah of Agudas Yisrael. His 
popular Nesivos Shalom series is 
regarded as a fundamental work in 
Chassidic philosophy and Chinuch 
and is studied extensively around 
the world.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

“I devoted nearly 
all my strength with 

Mesirus Nefesh for this 
sacred building…”
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עותק מיוחד עם שוליים רחבים במיוחד
פירוש על כמה אגדות בש"ס מרבנו הגר"א, וספר יונה עם 

פירוש רש"י וביאור הגר"א.
עותק נדיר ומיוחד ביותר 

עם שוליים רחבים במיוחד, 
גודל: 22.5*34.5 ס"מ, רוחב 

השוליים 11 ס"מ.
וילנא תק"ס ]1800[, דפוס 
ראשון. ]3[, יג ]צ"ל: טו[ ]1[: 

]1[, ו דפים. נייר ירקרק. 
לכל ספר שער נפרד. מצב 

טוב, כריכה חדשה.

Haggadah shel Pesach with commentary, laws and 
elucidation by the Vilna Gaon, edited by his disciple 
Rabbi Menachem Mendel of Shklov.
The commentary and explanation published by Rabbi 
Menachem Mendel in the name of his master, the Vilna 
Gaon, were lessons that he heard first-hand from his 
rebbi on the Seder night.
Horodna, 1805. First edition. [1], 3-36 leaves. Page 
size: 28 cm. Wine stains; ornate new leather binding.
Winograd. Otzar Sifrei HaGr”a #509. Yudelov Otzar 
Hahaggadot #482. Stefansky Sifrei Yesod #456.

Opening Bid $3,000
Estimate Price $4,000-$6,000

פירוש הגר"א על הגדה של פסח,
דפוס ראשון - הוראדנא תקס"ה

Commentary of the Vilna Gaon
on Aggadah and Sefer Yonah. First Edition. 

Vilna, 1800
פירוש הגר"א על כמה אגדות וספר יונה. דפוס ראשון,

וילנא תק"ס - הובא לדפוס על ידי בני הגר"א

EXTRA 
EXTRA
EXTRA 
WIDE 

MARGINS 

Very special, rare copy with 
extra wide margins. Page size: 
34.5x22.5 cm. Margin width: 
11 cm.
Vilna, 1800. First 
edition. [3], 15 
[1]:[1], 6 leaves. 
Separate title 
page for each 
work. Good 
condition. New 
binding.

Opening Bid 
$1,000
Estimate 
Price 
$4,000-
$6,000
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ספר 'ספרא דצניעותא' אשר הוא "יסוד 
מוסד לכל דברי הזהר הקדוש", עם "ביאור 
רחב על כל מאמר ומאמר וכמעט על כל 

תיבה ותיבה", מרבינו הגר"א מווילנא.
הספר נערך על ידי רבי יעקב משה מסלונים 
בן רבי אברהם בן הגר"א, ובהסכמת רבני 
וילנא נכתב שרק הוא המוסמך להוציא 
את כתבי הגר"א. הרד"ל שיבח את עריכתו 
וכתב: "וזה החיבור יחידי שראוי לשבח 
בהג"ה מדויקת  כהלכתו  שיצא מסודר 
הראוי  על מקומם  הליקוטים  ובסידור 
להם" )'עליות אליהו', 'עליית קיר' סי' לח(.

דפוס   ,]1820[ תק"פ  וילנא-הוראדנא 
ראשון. ]6[, נט, ]3[ דפים. 22.5 ס"מ. שוליים 
רחבים, סימני שימוש וכתמי מים בהירים 
בשוליים. כרוך בכריכת עור מהודרת בצבע 

אדום עם עיטורי זהב רבים.
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 334; וינוגרד, 

אוצר ספרי הגר"א מס' 696.

 ספר יסוד: נפש החיים
 להגאון רבי חיים מוואלוז'ין – דפוס ראשון.

ווילנא-הוראדנא תקפ"ד 
Nefesh Hachaim 

by Rabbi Chaim of Volozhin;
 Vilna, Horodna 1824

First 
Edition

Safra D'Tzniusa, described as the 
“Foundation to all the teachings 
of the holy Zohar,” with in-depth 
and broad explanation of every 
line, and practically every word, 
by the Vilna Gaon.
Vilna-Horodna, 1820. First 
edition. [6], 59, [3] leaves. Page 
size: 22.5 cm. Wide margins.
Stefansky Sifrei Yesod #334. 
Winograd Otzar Sifrei HaGr”a 
#696.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Nefesh Hachaim, containing 
fundamentals of the Torah and 
avodas Hashem authored by 
Rabbi Chaim of Volozhin, disciple 
of the Vilna Gaon, Rosh Yeshivah 
of the Volozhin Yeshivah.
The sefer Nefesh Chaim was 
immediately accepted as a 
fundamental sefer that is learned 
in all the Lithuanian yeshivos. 
In it, Rabbi Chaim discusses the 
importance of Torah which stands 
at the peak of Judaism and the 
meaning of true dveikus and 
Torah Lishmah. 
[1], 17: 10, 8, [1]: 17 leaves | 20 cm 
| Good condition.

Opening Bid $1,800
Estimate Price $3,000-$5,000

יסודות התורה ועבודת ה' על פי נגלה 
ונסתר מאת הגאון רבי חיים אב"ד ור"מ 

דק"ק וואלוז'ין, גדול תלמידי הגר"א 
וראש לכל ראשי ישיבות ליטא.

לא בכדי תיאר הרב מבריסק את 
ספר 'נפש החיים' כשולחן ערוך של 
ההשקפה. הליטאים ראו בספר את 

יסודות השקפת בית מדרשו של הגר"א 
בדרך עבודת האדם את בוראו, לימוד 

התורה וחשיבותה, מהות התפילה וקיום 
המצוות. עד מהרה הפך הספר לנכס 

צאן ברזל בעולם התורה והישיבות.
ווילנא-הוראדנא תקפ"ד ]1824[ דפוס 

ראשון. 20 ס"מ ]6[, יז: י, ח, ]1[: ד, יז דף. 
סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 478.

Safra D’Tzniusa 
with Commentary by Vilna Gaon 

Vilna-Horodna, 1820
ספר יסוד: ספרא דצניעותא

עם ביאור הגר"א. דפוס ראשון.
וילנא-הוראדנא תק"פ
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Horodna, 1805

Passover Haggadah with
Vilna Gaon’s
Commentary
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בוזאגלו  'מקדש מלך' לרבי שלום  ספר 
על ספר הזוהר ויקרא )אמשטרדם תק"י(, 
עם חידושים, ביאורים והגהות בכתב יד 
רבי משה שלמה מטאלטשין  המקובל 

מגדולי תלמידי הגר"א בקבלה.
 4 מהם  דפים,   3 כרוכים  הספר  בראש 
וכן  קודשו  יד  בכתב  כתובים  עמודים 
פזורות הגהותיו בגליונות הספר, שתיים 
מהן חתומות בסופן: "נלמ"ש" - נראה לי 

משה שלמה.
בחידושים הארוכים שבתחילת הספר הוא 
מזכיר את רבו הגר"א: "ועיין בכתבי מו"ר 

החסיד מוהר"א מווילנא…"
הגר"א  תורת  רמ"ש בהפצת  חלקו של 
בקבלה הוא עצום. אין כמעט ספר מספרי 
הגר"א בקבלה שהוא לא הטביע את חותמו 
עליו בהגהותיו, ובתחומים רבים הוא המקור 
היחידי )ראה: הרב דוד קמינצקי שליט"א, 'ישורון' כ"ט 

עמ' תתל"א ואילך(.

הידועה לשולחן  הגר"א בהקדמתם  בני 

ערוך אורח חיים )שקלוב תקס"ג(, בשעה 
שהם מונים את חשובי תלמידי הגר"א, 
הרב המאה"ג  "...והחמישי  כותבים:  הם 
המפורסם מו' שלמה ז"ל מטלאטשין מגיד 
דבריו ביעקב בק"ק וילנא, כמה חיבה יתירה 
נודעת לו שלמד אתו זוהר וספר יצירה 
וכל דבר הקשה לו בכתבי גורי האר"י ז"ל 
הסביר לו פנים לפי כחו ותכונת מדעו...".

כותב  בווילנא  אדם' שהכירו  'חיי  בעל 
אודותיו: "הגדול והטהור, חסידא ופרישא 
המקובל הרב המאה"ג מהור"ר משה שלמה 
שהיה מ"מ ומ"ץ פה קהילתנו... שעסק כל 
ימיו בתורה ועבודה בתעניות ובסיגופים, 
ביודעי ומכירי, וכל מעשיו לשם שמים, והיה 
גדול בחכמת האמת, עד שמחותני מרנא 
ורבנא הגאון החסיד ר"א ז"ל ]הגר"א[ העיד 
עליו שראוי למסור לו סתרי תורה" )מתוך 
הסכמתו לספר 'כבוד יום טוב' לבנו של רמ"ש, וילנא תקע"ז(.

'מקדש מלך' על ויקרא. אמשטרדם תק"י 
]1750[. דפוס ראשון. ]1[, קפו דף. נקבים 

זעירים, כריכה מקורית, גב חדש.

Handwritten, 3 leaves 4 sides 
bound to the front of the 
sefer containing Kabbalistic 
writings and novella, with many 
handwritten notes and glosses 
throughout the margins of the 
sefer. Two of the glosses are 
signed with an acronym. 
Harav Moshe Shlomo of Tulchin 
mentions his Rebbi the Vilna 
Gaon “See the writings of my 
master and teacher, the chassid 
Moreinu Harav Eliyahu of 
Vilna.”
Harav Moshe Shlomo of 
Tulchin played a leading role in 
disseminating the Torah of the 
Vilna Gaon, and there is nary a 
kabbalistic sefer authored by the 
Gr”a that does not feature his 
glosses or explanatory notes. In 
their famous preface to Shulchan 
Aruch Orach Chaim (Shklov, 
1803), the Vilna Gaon’s sons 
list their father’s prime disciples 
and write, “And the fifth is the 
renowned Moreinu Hagaon 
Shlomo z”l of Tulchin, who 
spread his teachings in the holy 
kehillah of Vilna. How great was 
the love that he exhibited to him 
that he taught him Zohar and 
Sefer Hayetzirah..." 
Mikdash Melech on Vayikrah. 
Amsterdam, 1750.  First edition. 
[91], 186 leaves. Minor holes. 
Original restored binding.

 חידושים על הזוהר
 והגהות קבליות על ספר
'מקדש מלך', בכתב יד

המקובל רבי משה שלמה 
 מטאלטשין

מגדולי תלמידי הגר"א
Sefer Mikdash Melech by Rabbi Shalom Buzaglo 

on Zohar Vayikrah (Amsterdam, 1750)
Handwritten novellae and glosses by 

the kabbalist and disciple of the 
Vilna Gaon

Rabbi Moshe Shlomo of Tulchin

Opening Bid $8,000
Estimate Price 

$15,000-$25,000

תשובה בענייני קידושין 
המשתרעת על פני 8 עמודים, 

 בכתב יד הגאון
רבי איצל'ה פונוביז'ר.

Lengthy, 8-page handwritten 
halachic teshuvah regarding 
the laws of marriages by the 
famous Hagaon Harav Itzele 

Ponoviczer.
Harav Yaakov Yitzchak 
Rabinowitz (1854-1919), 
who gained repute as Reb Itzele 
Ponoviczer was among the 
leading Torah sages in the golden 

Rabbi Itzele Ponoviczer

8
Sides
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“All is for the best…and do 
not worry, for my hope is that 
Hashem, Who is Good, shall 
help you in your standing and 
your good circumstances soon. 
With much success…”
Harav Yitzchak Elchanan 
Spektor (1817-1897) was a 
Torah luminary and uncontested 
spiritual leader of Russian and 
Lithuanian Jewry in his era. 
Regarded as one of the greatest 
meishivim of all time.
Kovno, 1890. Folded page. 2 
handwritten sides.

"הכל לטובה... ואל תדאגו, כי 
תקוותי אשר ד' הטוב ייטיב 

מעמדכם ומצבכם הטוב במהרה 
ברוב הצלחה". 

קובנה תר"נ ]1890[. דף 
מקופל, שני עמודים כתובים

age of Lithuanian yeshivos. 
He was a contemporary of the 
Chafetz Chaim and Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinski, studied by the 
Beis Halevi of Brisk, and spent 
two years learning as a chavrusah 
of Harav Chaim Soloveitchik. 
4 leaves; 8 sides. 21x13 cm. Opening Bid $1,800

Estimate Price $3,000-$5,000

Letter by Rabbi Yitzchak 
Elchanan Spektor, 

Av Beis Din of Kovno. 1890

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,500-$5,000

מכתב בכתב יד ובחתימת ראש הגולה הגאון 
רבי יצחק אלחנן ספקטור, אב"ד קובנה. תר"נ
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In the year 1912, the Chafetz 
Chaim saw that the Yeshivah 
building in Radin was quickly 
becoming too small to house 
the growing Yeshivah, forcing 
the Yeshivah’s talmidim to split 
into several locations. This 
caused difficulty in maintaining 
the Yeshivah sedarim, and 
necessitated the urgent 
construction of a larger facility.
The Chafetz Chaim 
immediately began fundraising 

and dispatching letters to 
acquaintances and donors around 
the world, and he successfully 
raised 15,000 rubles within a 
short period of time.
The building was completed 
in the summer of 1913. A 
gala Chanukas Habayis was 
celebrated with great joy and 
exhilaration, with the Chafetz 
Chaim’s opening address serving 
as the unforgettable focal 
point of the ceremony.
In his letter, he explains 
that there are over 200 
young men learning day 
and night in the Yeshivah, many 

of whom are from poor families 
and are dependent upon the 
Yeshivah’s support.
“And therefore he who helps 
support us today shall be greatly 
rewarded…and Hashem will grant 
him life and peace and success in 
all his endeavors.”
Radin, 1912. Double-sided 
letter. Page size: 21x13 cm. 
Written by a scribe; signed with 
handwritten autograph of the 
holy Chafetz Chaim and an 
additional stamp. Sent to a friend 

of the Yeshivah in 
Chicago. Reinforced 
with tape.

Opening Bid $12,000
Estimate Price $15,000-$25,000
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Letter from the 
Chafetz Chaim 
Radin, 1912

“May Hashem grant him
life, peace and success”

150

Written
entirely
by the 

Chafetz
Chaim

Letter by the

Chafetz Chaim
Radin, 1908

“Hashem will 
guide you 

with the right 
solution” 

Opening Bid $18,000 | Estimate Price $25,000-$35,000

"וד' הטוב ינחהו בעצה טובה"
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נדיר ביותר
 מכתב מהגאון

רבי נפתלי טרופ
ראש ישיבת החפץ 

 חיים בראדין.
ראדין תרפ"ה

מכתב המלצה לתלמיד מישיבת ראדין, 
בכתב יד ראש הישיבה הגאון הצדיק 

רבי נפתלי טרופ – הגרנ"ט.
הגאון רבי נפתלי טרופ )תרל"א-תר"צ( 

היה מגדולי ראשי ישיבות ליטא. 
חקירותיו הלמדניות והגדרותיו הן אבן 
יסוד בעולם הישיבות, וחידושיו אשר 

נדפסו בשם 'חידושי הגרנ"ט' הם ספר 
יסוד במדף הספרים הישיבתי. בשנת 

תרס"ד נקרא על ידי החפץ חיים לכהן 
כראש ישיבה בראדין, שם השפיע 

מתורתו, גאונותו וצדקותו לפני בני 
הישיבה. על תלמידיו נמנים גדולי הדור, 

מהם: הגאון רבי שלמה היימן, הגה"צ 
רבי אליהו דושניצר, רבי יוסף שלמה 

כהנמן ראש ישיבת פונוביז' ועוד.
רבי נפתלי מיעט מאוד לכתוב ומכתבים 

ממנו אינם בנמצא. ב'חידושי הגרנ"ט 
השלם' )מכון אורייתא( כותבים 

המהדירים שלא עלה בידם לאתר 
מכתב בכתב ידו של הגרנ"ט, אלא קטע 

חלקי ממכתב )מבוא לחידושי הגרנ"ט 
עמ' כ"ו הע' 61(.

ראדין תרפ"ה ]1925[. דף בגודל 18.5 
ס"מ . קרע קטן עם חיסרון של מילה 

אחת. 

Extremely Rare!
Handwritten Letter by

Rabbi Naftali Tropp
Rosh Yeshivah of Radin, 1925

Harav Naftali Tropp (1871-1930) 
was one of the great Lithuanian 

Roshei Yeshivah whose teachings based 
on analytical method of study have become 
a fundament of  the Yeshivah world. 
His novellae, published in Chiddushei 
HaGranat, are staples of every yeshivah 
library. In 1904, he was called by the Chafetz 

Chaim to Radin to assume the position of 
the Rosh Yeshivah of Radin. 
Harav Naftali Tropp's writings are extremely 
scarce and there are hardly any other known 
letters written by him. Compilers of the 
Machon Oraysa Edition of Chiddushei 
HaGranat wrote that they were unable 
to find a single handwritten letter of his 

other than a partial paragraph of one letter 
(Chiddushei HaGranat pg. 61)
Radin, 1925. Page size 18.5 cm. Minor 
tear with one word missing.

Opening Bid $7,000
Estimate Price $10,000-$15,000
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The letter was written in response to a question regarding 
writing a name on a get.
This letter contains 6 additional lines that were not 
printed along with the responsa published in Shu”t 
Achiezer Vol. 4 Ch. 58.
Vilna, 1928. Page size: 26x21 cm. Printed in Shu”t 
Achiezer Vol. 4 without the additional 6 lines in the 
present original letter.

Opening Bid $1,200 | Estimate Price $2,500-$5,000

תשובה להלכה ולמעשה בכתב יד הגאון 
 רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי

אב"ד ווילנא. תרפ"ח
תשובה להלכה ולמעשה בענין כתיבת שם בגט בכתב יד ראש כל בני הגולה 
הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי אב"ד ווילנא הכל בכתב יד וחתימתו.
בשולי המכתב הוסיף הגרח"ע: היום הגיעני טעלגראמע אשר ידידי הגאון 
הגדול מו"ה מאיר רפאל דן פלאצקי הי"ו אב"ד אסטראוו ]בעל 'כלי 
חמדה'[ נסע לברלין להתרפאות, הוא אחד המיוחד מהגדולים המצוינים 
במדינת פולין, אבקש את רומעכת"ר לבקרו ולדרוש את שלומו בשמי.

ווילנא תרפ"ח ]1928[ דף בגודל: 21*26 ס"מ. כתוב על צד אחד, על כל 
העמ' ועוד כמה שורות בצדו השני. סימני קיפול. נדפס בשו"ת אחיעזר 

ח"ד סי' נ"ח ללא ההוספות שנוספו כאן לאחר החתימה )6 שורות

 מכתב ראש הגולה הגאון
רבי חיים עוזר 

 גרודז'ינסקי אב"ד וילנא.
ערב שמיטה תרח"צ

לקראת שנת השמיטה תרח"צ, 
התגייס רבי חיים עוזר בכל כוחותיו 
לעזור ולתמוך כלכלית בחקלאים 

שומרי השביעית שהשביתו את 
שדותיהם בשנת השמיטה, כדי 
שלא יצטרכו להזדקק להיתר 

מכירת הקרקעות. במכתבו 
מברר הגרח"ע אם התקבל כסף 
מסלובקיה עבור שומרי שביעית.

חלקו הראשון של המכתב עוסק 
בעניין השתתפותה של אגודת 
ישראל ב'כופר היישוב' )מיסים 
שהטיל הוועד הלאומי( ובעניין 
זה נזכרים הרב הרצוג והריי"ץ 

דושינסקי.
וילנא, ט' באלול תרצ"ח ]1938[. 

נייר מסמכים. שורה אחרונה 
וחתימה בכתב יד הגרח"ע. חיזוק 

נייר דבק בשולי המכתב. לא נדפס.

 Halachic Responsum by 
Rabbi Chaim Ozer Grodzinski

Vilna. 1928

“He shall notify me upon receipt of funds for the Shemitah observers”

Letter by Rabbi Chaim 
Ozer Grodzinski. 
Vilna, Eve of Shemitah, 1938
With the Shemitah year swiftly approaching, 
Harav Chaim Ozer Grodzinski concentrated 
all his efforts to financially assist the Shemitah-
observant farmers in Eretz Yisrael, so that they 
would not feel compelled to rely on the heter 
mechirah.
In this letter, Rav Chaim Ozer clarifies whether 
the money from Slovakia intended to support 
Shemitah-observant farmers had been received.
The f irst part of the letter addresses the 
participation of Agudas Yisrael in the settlement 
taxes imposed by the national committee. Both 
Chief Rabbi Herzog and Harav Yosef Tzvi 
Dushinsky are mentioned in reference to this.
Vilna, 9th of Elul, 1938. On official stationery. 
Last line handwritten and autographed by Harav 
Chaim Ozer Grodzinski. Unpublished.

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,500-$5,000

"יודיעני אם קבלו כסף עבור שומרי שביעית"
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מכתב בכתב יד וחתימת רבי אברהם ישעיהו 
קרליץ בעל 'חזון איש', אל תלמידו ומקורבו רבי 

דוד פרנקל.
נכתב בט"ו אלול תשי"ד )לפי חותמת הדואר(, 
חודשיים בדיוק לפני פטירת החזון איש בט"ו 

חשון תש"כ.
בראשית המכתב מורה החזון איש לתלמידו 

"תתחזק ותתאמץ לשקוד בתורה", ומברכו בסיום 
המכתב שיזכה "להארת עינים בתורה".

המכתב על גבי גלוית דואר; בצדה השני רשם 
החזון איש את שמו וכתובתו וכן את שם הנמען 

וכתובתו.
בני ברק תשי"ד ]1954[. גלוית דואר עם קמטים. 

Handwritten and autographed postcard 
by Harav Avraham Yeshaya Karelitz, 
author of the Chazon Ish, to his student 
Rav Dovid Frankel.
The letter is postmarked 15 Elul, 1954, 
exactly two months before the Chazon 
Ish’s passing.
The letter opens with the Chazon Ish 
instructing his student to “strengthen 
yourself and make an effort to toil 
in Torah.” He concludes the letter by 
blessing him that he should merit to 
“have his eyes illuminated by Torah.”

Handwritten Postcard by the

Chazon Ish
Bnei Brak, Elul, 1954

The letter is written on a postcard. The 
Chazon Ish inscribed his name and 
address, as well as the name and address 
of the recipient on its verso.
Bnei Brak, 1954. Postcard with creases.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

154
מכתב בכתב יד מרן החזון איש
חודשיים לפני פטירתו. ט"ו אלול תשי"ד

The Chazon Ish 
with his disciple 

Rabbi David Frankel, zt"l

Handwritten novellae on 
maseches  Chul in  and 

Bechoros by Harav Yaakov Yisrael 
Kanievsky, the Steipler,
35 leaves, 14 of them entirely 
wri t ten  in  the  Ste ipler ’s 
handwriting. The remaining pages 
are typewritten with annotations 
in the Steipler’s handwriting 
(including the introduction to 
Kehillos Yaakov on Zevachim.) The 
handwritten pages include, the full 
title page text of Kehillos Yaakov on 
Chulin and Bechoros and two index 
pages of Kehillos Yaakov on 
maseches Zevachim.
The Steipler, Harav 
Ya a k o v  Y i s r a e l 
Kanievsky (1899-
1985), author of the 
Kehillos Yaakov, was 
one of  the greatest 
Torah luminaries and 
spiritual leaders of the 
past generation. He 
approached the writing of 
his chiddushim with deep 
reverence, immersing in a 
mikveh each time before 
proceeding to write (Orchos 
Rabbeinu, Vol 5: 235) and 
designating a special pen 
for the task (ibid, Vol 
1: 348). He likewise 
invested great effort 
into clarifying his 
divrei Torah and 
ensuring that each 
word and line 
was completely 
accurate. His 
intensive efforts 
are manifest in 
this manuscript 
in which one 
can easily see 
tangible proof of 
his numerous drafts, 
erasures and many 
amendments that he 
inserted while drafting and 
preparing his work for print.
Bnei Brak, 1974. 35 Leaves. 
Various size papers. 

Opening Bid $4,000
Estimate Price
$8,000-$12,000

155

Manuscript of
Kehillos Yaakov
by the Steipler
in Author’s Handwriting

Bnei Brak, 1974

35
Leaves

By: Moshe D. Yarmish
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Shortly following the Russian 
invasion of Lithuania, the Telz 
Roshei Yeshiva found themselves 
contending with incredible 
challenges that threatened the 
survival of the yeshivah. They 
determined that they had no 
choice but to move the yeshivah 
to America in order to save its last 
remnants. The two brothers-in-
law, Rabbi Eliyahu Meir Bloch 
and Rabbi Chaim Mordechai 
Katz accepted the responsibility 
despite knowing that they would 
be forced to leave their families 
and talmidim behind. They 
were the last two Jews to exit 
communist Lithuania before the 
Iron Curtain sealed all escape. 
After crossing Siberia and Japan, 
they arrived in the United States 
in Cheshvan, where they began to 
reestablish the Yeshivah.
It was only after several years 
that they learned about the tragic 
destruction of the yeshivah and 

the cruel murder of their families.
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. 
Harav Chaim Mordechai Katz 
(1894-1965) was the son-in-
law of Harav Yosef Yehuda Leib 
Bloch. He served as Rosh Kollel 
in Telz and the spiritual guide of 
the Telz Yeshivah in Cleveland 
which he established along with 
his brother-in-law. He was a 
member of the Moetzes Gedolei 
HaTorah and one of the greatest 
marbitzei Torah and baalei 
mussar in America.
Yokohama, Japan, 1941 3 leaves. 
Page size: 23x14 cm. Written on 
hotel stationery. Filing holes.

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,500-$5,000

Telzer Roshei Yeshivah
Historic Letter
Yokohama Japan, 1941

“The 
obligation 

to save 
lives is our 
immediate 

duty!”

A rare historical letter about 
the trying conditions facing 

Lithuania’s Jews and yeshivos 
following the Soviet invasion of 
Lithuania. The letter describes 
the Bolshevik government’s 
attack on the yeshivos and 
religious institutions of 
Lithuania.
The Roshei Yeshivah mention 
their respective separation from 
their families and talmidim, and 
request help in continuing their 
trip from Japan to the United 
States in order to reestablish Telz 
in America.
Their fear of the government 
sounds clearly between the lines 
of this letter. “It is necessary 
to take caution in publicizing 
these matters in our names since 
our families are serving as our 
collateral and for a wise man that 
is sufficient…”
The story behind the letter:

The Yeshiva of Telz before the war

156
157

The fundamental and 
popularly-quoted 

responsum of the Posek 
Hador and author of Igros 
Moshe, Harav Moshe 
Feinstein writes regarding 
wearing wigs: “Most of our 
Rabbis, including those 
that we rely on for the 
fundamentals of deciding 
halachah, permit it.”
After delivering this 
verdict, he explains the 
rationale of permitting a 
married woman to wear a 
wig and sharply addresses 
the letter writer who 
wished to act stringently 
and forbid his wife from 
wearing a wig.
New York, 1962. 2 
Leaves. Page size: 28x21.5 
cm. Published in Igros 
Moshe, Even Haezer Vol. 
2 Ch. 12.

Opening Bid $4,000
Estimate Price $8,000-
$10,000

Validating Sheitels 
for Married Women

New York, 1962
Handwritten & Autographed!

Fundamental Responsum of Rabbi Moshe Feinstein

By: Moshe D. Yarmish

His honor may not prevent his respectable wife from 
wearing a wig, for even if his honor would like to be 
stringent, he may not impose his stringencies upon 
her, for this is her law. Since she is following the law 

according to the majority of opinions…he may not rule 
stringently on her account.
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158

“How 
can 

I bear 
this 

alone?”

 מכתב מאת הגאון
רבי אהרן קוטלר.
סאלאק תש"א 

Letter by
Harav

Aharon
Kotler.

Salak, 1941

An emotional plea on behalf 
of the student body of 

Kletsk Yeshiva during their 
escape at the outbreak of World 
War II.
Harav Aharon Kotler describes 
the difficult situation of 
the bachurim, who suffered 
destitution and starvation. “I 
do not stop thinking of their 
bitter fate and escape even for 
a minute…How can I bear this 
alone?”
Along with his worry for his 
talmidim in Lithuania, Rav 
Aharon worked actively to rescue 
“our students in Japan and 
Shanghai who are suffering the 
most difficult of conditions.”
With the outbreak of World 

War II, talmidim of Kletsk fled 
with their Rosh Yeshivah Harav 
Aharon Kotler to Vilna, and 
from there to Yanova. Following 
persecution by the Bolsheviks, 
the Yeshivah split into three 
groups, one in Salak near the 
border with Latvia, a second 
group in Dushiat and a third 
in Ducsat. Rav Aharon himself 
dwelled in Salak, and it was from 
there that he sent this letter.
Printed on the stationery are 
the words, “Aharon Kotler, 
Rosh Yeshivas Kletsk, currently 
situated in the cities of Salak and 
Dushiat, Lithuania.”
Rare letter depicting the history 
of the Kletsk Yeshiva and Rav 
Aharon’s efforts on behalf of his 

students in the darkest of times.
Salak, 1941. Typewritten 
letter. Page size: 27x21 cm. 
Autographed by Harav Aharon 
Kotler. Good condition.
Harav Aharon Kotler (1982-
1963) was one of the venerable 
Lithuanian Roshei Yeshivah 
of the pre-Holocaust era who 
endeavored mightily to rebuild 
a world of Torah from the ashes. 
As Nasi of Moetzes Gedolei 
HaTorah and one of the foremost 
Roshei Yeshivah in America, he 
founded Beth Medrash Govoha 
in Lakewood, New Jersey, 
stimulating a revolution of Torah 
in America.

Opening Bid $800
Estimate Price $2,000-$3,000

159

Handwritten letter by the Rosh Yeshivah of 
Ponovezh Harav Elazar Menachem Man Shach 
responding to a question whether Torah classes 
should be held for women on topics of mussar 
and yiras Shamayim.
Harav Shach replied that if the classes are for 
women who did not learn in Bais Yaakov then, 
“certainly it would be worthwhile for them to 
receive guidance in those concepts that are 
relevant to yiras Shamayim and hashkafah…
However since most wives of men learning in 
kollel are Bais Yaakov alumnae and have the 
fundamental basics, one should not add to the 
obligation of teaching mussar, since this may be 
included in the prohibition of one teaching his 
daughter the Oral Torah. However the letter 
concludes: "Obviously, it all depends on the 
lecturer of the shiur.”
Bnei Brak, 1978. Personal stationery. Page 
size: 25x17 cm. Good condition.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Shiurim
for 

Women?

160

מכתב חיזוק ארוך באמונה ועל הדרך הנכונה להתמודד עם פטירה 
של צדיק או בן משפחה, בכתב ידו של זקן המשגיחים הגאון רבי 

יחזקאל לוינשטיין, אל תלמידו רבי שלמה ברעוודה.
המכתב נכתב לאחר פטירת הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק 

מבריסק, "ונשארנו דור יתום".
בין דבריו מביא המשגיח דברים שראה במכתב מהסבא מקעלם 
לבנו "כי הצער על נפטר מורה חסרון אמונה, כי מה להצטער על 

נפש שחזרה למקומה ולבית עולמו הנצחי". בהמשך המכתב מזהיר 
המשגיח את תלמידו שיתרחק מעצבות ודוחה את טענת מתנגדיה 

של תנועת המוסר שלימוד המוסר מוליד עצבות.
המשגיח הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין )תרמ"ה-תשל"ד(, מגדולי 

בעלי המוסר בדורות האחרונים, כיהן כמשגיח בישיבת מיר על מקום 
רבו המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ. בשנות השואה גלה עם ישיבת מיר 

לשנחאי ולימים החל לכהן כמשגיח בישיבת פונוביז'.
בהספד בהלווייתו אמר הרב שך: "המשגיח הוא העובד ה' הכי גדול 
שראיתי מימיי". שיחותיו וכתביו נדפסו בסדרת ספרי 'אור יחזקאל'.
בני ברק תש"כ ]1960[. 21*27 ס"מ, הכל בכתב יד ובחתימתו. מצב 

טוב. למיטב ידיעתנו לא נדפס עדיין.

Opening Bid $1,000 | Estimate Price $2,000-$3,000

Letter of Encouragement after the 
Passing of the Brisker Rav by 
Rabbi Yechezkel Levenstein.

Bnei Brak, 1960
מכתב חיזוק באמונה מהמשגיח רבי יחזקאל 

לוינשטיין לאחר פטירת הגרי"ז מבריסק.
בני ברק תש"כ

Letter by
Rabbi Elazar 

Menachem Man Shach 
Bnei Brak, 1978
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First Sefer
Printed in Jerusalem!
Avodas Hakodesh by the Chida

Jerusalem, 1841
Sefer Avodas Hakodesh by the 
Chida, Harav Chaim Yosef 
David Azzulai. This sefer 
includes seven separate essays 
on halachah, customs, mussar, 
teshuvah, prayers and Segulos.
Historical introduction by the 
first Jerusalemite printer Rabbi 
Yisrael Beck regarding the 
reestablishment of his printing 
press after it was relocated from 
Tzfas to Jerusalem in the wake of 
the Syrian Peasant Revolt.
Jerusalem, 1841. Printed by 
Yisrael Beck. [4] 111 Leaves. 
Page size: 15 cm. Two title 
pages, with one illustrated. Good 
condition. Beautiful new leather 
binding.
S. Halevi, Sifrei Yerushalyim 
Harishonim #1.

Opening Bid $6,000
Estimate Price $8,000-$12,000

הסידור הראשון שנדפס בעיר הקודש ירושלים
סידור תפילת ישראל, ירושלים תר"ב ]1842[

סידור תפילה לימות החול ולשבתות השנה כמנהג 
קהילות הספרדים, עם סדר תיקוני שבת, פיוטים, 

דינים ומנהגים.
סידור חשוב ונדיר זה הוא מהספרים הראשונים 

Order of Prayer for Weekday 
and Shabbos in Sephardic rite, 
complete with Seder Tikkunei 
Shabbos, piyutim, laws and 
customs.
This rare and precious siddur 
was the first Siddur printed in 
Jerusalem.
The last page features a calendar 
for years 1843-1846, which was 
the first Jewish calendar printed 
in Eretz Yisrael.
Jerusalem, 1842. 152 leaves. 
Page size: 14.2 cm. Beautiful, 
complete copy. Attractive new 
half-leather binding. Owner’s 
signature, Yaakov de Pinto, 
appears on the title page.

Opening Bid $4,000
Estimate Price $7,000-$10,000
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שנדפסו על אדמת הקודש ירושלים וסידור התפילה 
הראשון שנדפס בה.

הסידור עם הסכמת הרה"ק רבי אהרן משה מגזע 
צבי אבי הישוב החסידי בירושלים, וגדולי חכמי 

הספרדים והאשכנזים.
ירושלים תר"ב ]1842[. קנב דפים, 14.2 ס"מ. עותק 

נאה.
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First Siddur 
Printed in Jerusalem

1842

הספר הראשון שנדפס 
בעיר הקודש ירושלים

עבודת הקודש להחיד"א, 
ירושלים תר"א

ספר 'עבודת הקודש' לרבי חיים יוסף 
דוד אזולאי – החיד"א, כולל שבעה 

חיבורים נפרדים ובהם דינים והנהגות, 
מוסר ותיקוני תשובה, תפילות וסגולות: 

'מורה באצבע', 'צפורן שמיר', 'קשר 
גודל', 'כף אחת', 'יוסף בסדר', 'סנסן 

ליאיר', 'שומר ישראל'.
בראש הספר הקדמה היסטורית חשובה 

מאת אבי מדפיסי ירושלים, ר' ישראל 
ב"ק, על קורות בית דפוסו בצפת, 

סגירתו בעקבות מרד הפלאחים וייסוד 
בית הדפוס בירושלים.

תפילות רבות שנכנסו לתוך סדרי 
התפילה והמחזור שלנו, קבעם החיד"א 

לראשונה בספריו אלו. בכלל זה, הסגולה 
הידועה של אמירת 'למנצח בנגינות' 

בצורת המנורה, מקורה בספר זה.
ירושלים תר"א ]1841[, דפוס ישראל 

ב"ק. ]4[, קיא דפים. 15 ס"מ. שני 
שערים, הראשון קדם שער מצויר. מצב 

טוב. כרוך בכריכת עור חדשה נאה.
ש. הלוי, ספרי ירושלים הראשונים מס' 1.
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היהודי  היישוב  לתולדות  מקורית  היסטורית  תעודה 
בירושלים, חתומה בעצם חתימת ידם של גדולי חכמי 
ירושלים הספרדים במאה השבע עשרה ובתחילת המאה 

השמונה עשרה.
מצבם של יושבי ירושלים, אשר היו נתונים תחת ידם 
של שליטים עריצים תאבי ממון, היה באותו זמן קשה 
מנשוא. השליטים הטילו מסים שהציבור לא היה יכול 
לעמוד בהם, ומשלא פרעו יושבי ירושלים את חובם הם 
נלקחו למאסר, כולל נשים וילדים, ובתי הכנסת נסגרו 

בשלשלאות ברזל.
וכך מתנים באיגרת זו רבני ירושלים את מצבם הנורא: "... 

'פדיון שבויים' ליושבי ירושלים
איגרת שליחותם של המקובל רבי אברהם רוויגו,
בחתימתם של גדולי חכמי ירושלים משנת תס"ד

Lot  164  See Online

והאחרון הכביד פורענות קשה, כי הנושה בא לקחת את 
נשי"ו ואת ילדיו ואין כסף נמצא, עלה עשן באפו ואסף 
כל עם הקהל במשמר צר בית הסוהר ואחז בתי כנסיות 
ובתי מדרשות בחותם צר ומר... ויגדל המספד בירושלים 

והוכרחנו יחד עני ואביון, אפילו מוכר את כסותו…"
על האיגרת חתומים גדולי חכמי ירושלים באותה תקופה.

ירושלים תס"ד ]1704[. כתיבת סופר נאה, חתימות 
מקוריות. גודל: 20*23 ס"מ, מצב טוב.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$12,000

שמות הרבנים לפי סדר חתימתם
)מימין לשמאל(

רבי אברהם ברודו - בעל ספר 'ברכת 
אברהם' )ויניציאה תנ"ו(, "המיוחד 

שבגדולי רבני קושטא רבתי" )לשון 
ה'חכם צבי' בהסכמתו ל'ברכת 

אברהם'(. עלה לירושלים "והיה חותם 
בראש" )'שם הגדולים להחיד"א' 

בערכו(.
רבי יאודה הכהן - מגדולי חכמי 

ירושלים, מבית מדרשו של בעל 'פרי 
חדש'. כשפנה אל בעל פרי חדש 

בשאלה, השיב לו הפר"ח: "זה מדרך 
המוסר והענווה, כי מה נבין ולא עמך 

הוא". תשובותיו מופיעות בספרי חכמי 
דורו והחיד"א מביא בספריו חידושים 

משמו )שם הגדולים בערכו(.
רבי יהוסף קונקי – "רב מובהק בעיר 

הקודש ירושלים" ואחר כך בחברון, 
רבו של בעל 'בתי כהונה'. כתב תשובות 
רבות שחלקן נדפסו בספרי חכמי דורו. 
רבי חיים אבועלפיה והחיד"א מביאים 

מדבריו בספריהם )שם הגדולים בערכו 
ובהערות במהדורת מכון המאור(.

רבי שמואל הכהן – מחכמי ודייני 
ירושלים. יצא כשד"ר ירושלים למרוקו 
)'שלוחי ארץ ישראל' עמ' 308(. תשובה 
ממנו נדפסה בשו"ת 'גינת ורדים' או"ח 

כלל ב סימן ה.
רבי שמשון גומץ פאטו )נפטר תע"ד( 

- מחכמי ירושלים, מבית דינו של הרב 
אברהם יצחקי, חמיו בזיוו"ש של בעל 
'אורים גדולים'. יצא כשד"ר לתורכיה 

ובשנת תע"ד נרצח ביוון על ידי שודדים 
)שלוחי ארץ ישראל עמ' 358(. החיד"א 
בספריו מביא דברי תורה בשמו )ראה 
על פי מרנן ורבנן מערכת ש אות פו(.

רבי משה חיון - בן הרב המקובל רבי 
אהרן חיון בעל 'מחנה אהרן' על הזהר, 

חתן מהר"י חאגיז. בסוף ימיו כהן 
כרב בצפת. כתב תשובות רבות, מהן 

נדפסו בספרי חכמי דורו: 'זרע אברהם', 
'מטה יוסף' ו'גינת ורדים' )שם הגדולים 

בערכו(.
הראשון לציון רבי אברהם יצחקי 
)תכ"א-תפ"ט( - בעל שו"ת 'זרע 

אברהם', מגדולי חכמי האחרונים 
הספרדים. נכדו של רבי אברהם אזולאי 
בעל 'חסד לאברהם' ורבם של רבי משה 

חאגיז, בעל 'בתי כהונה' ורבי יצחק 
זרחיה אזולאי אבי החיד"א. "ועניניו 
ועזוזו ונפלאותיו רבו" )שם הגדולים 

בערכו(.
השד"ר המקובל רבי אברהם רוויגו )ת"י 

בערך-תע"ד( נודע בתפוצות ישראל 
כאחד מגדולי מקובלי איטליה בדורו. 

תלמיד הרמ"ז וחבירו של הרב"ך. תורה 
וגדולה התאחדו על שולחנו. בשנת 
תס"ד עלה לארץ ישראל וייסד בה 

ישיבה ללימוד חוכמת האמת. בגלל 
פרסומו הרב ביקשו ממנו רבני ירושלים 

לצאת לשליחות לאירופה.

"Redeeming Captive Residents of Jerusalem"
Call for Help, Signed by the Sages of Jerusalem.  

1704
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Sefer Hamedidos and 
explanation of the astrolabe with 
an essay on the “quadrant” - an 
astronomic instrument invented 
by Rabbi Yaakov ben Machir.
This unpublished work was 
copied on behalf of Chacham 
Rabbi Suleiman Matuk by the 
scribe Rabbi Yehuda Leib Shapira 
of Prague.
The manuscript features a 
magnificent title page with two 
architectural pillars topped by 
eagles in flight. The pillars and 
their bases are adorned with 
wreaths of flowers and leaves.
The manuscript includes:
1. Explanation of Rova Hadeira 
(quadrant) by Rabbi Yaakov ben 
Machir in the handwriting of 
Rabbi Yehuda Leib Shapira.
2. Explanation of the astrolabe 
by the above.
3. Additional explanation of the 
astrolabe by Chacham Shlomo 
Mizrahi, handwritten by Rabbi 
Suleiman Matuk, with charts to 
calculate the Jewish calendar. It is 
written in his own handwriting 
with glosses in the margins of 
the above copy. Title page verso 
features his ornate signature.
Rabbi Yaakov ben Machir ibn 
Tibon of Provence (c.1236-
1304), grandson of Rabbi 
Shmuel ibn Tibon, authored 
many works on astronomy. 
His works were translated into 
Latin and were highly regarded 
by the greatest of astronomers, 
Copernicus, and many others. 
Rabbi Suleiman ben Rabbi 
David Matuk of Baghdad was a 
kabbalist, poet and genius. He 
was an expert in the wisdom 
of astronomy, an avid collector 
of sefarim and owner of a vast 
Jewish library. His poems and 

songs were sung 
by all Jews of 
Babylonia.
The scribe 
Rabbi Yehuda 
Leib Shapira 
of Prague, also 
an expert in 
astronomy, 
added his own 
glosses to the 
text. 
72 leaves. Page 
size: 21x12 cm. 
Holes. Worn 
antique leather 
binding. Inner 
side of the 
cover features 
an impressive 
ex-librīs of the 
Library of Rabbi 
David Suleiman 
Sassoon.
This manuscript 
has not yet been 
published!
Provenance: 
Sassoon 
Collection.

Opening Bid 
$5,000
Estimate Price $8,000-$12,000

Rova Hadeira
An astrolabe is an ancient astronomic handheld tool 
intended to measure the position of the stars. It is 
mentioned in the Rashba’s responsum regarding 
its use on Shabbos and in Shulchan Aruch Hilchos 

Shabbos Ch. 307.
Rova Hadeira: ‘Rova’, which means one quarter, 
refers to a quarter of the astrolabe device, as the Rova 
Hadeira was an improved and condensed version of 
the astrolabe invented by Rabbi Yaakov ben Machir. 
Known as the quadrant, it was both revolutionary 
and popularly used among astronomers due to its 

easy, portable use.

Manuscript
on

Astronomy
Baghdad, 1748

165

166

This prayerbook, encompassing both Minchah 
and Arvit, is written according to Sephardic rite. 

Handwritten by the philanthropist Yechezkel Yehoshua 
Yechezkel-Avraham-Gabbay, it includes Petach Eliyahu, 
Kriat Shema Al Hamittah, and the Tikkunei Shabbat 
of the Arizal.
Rabbi Yechezkel inscribed on the first page: "I departed 
Baghdad on the 8th of Tammuz, 1842 and I wrote this 
before I left. By the youth Yechezkel Yehoshua Yechezkel-
Avraham-Gabbay."
Baghdad, 1841. 244 leaves. Page size: 10.5 cm. 
Handwritten in Rashi Sephardic script on thin paper. 
Original leather binding. Good condition.
Provenance: Sotheby’s catalogue 12/5/81 lot 84

Opening Bid $3,000 | Estimate Price $4,000-$6,000

 כתב יד מיניאטורי.
סדר מנחה וערבית ופיוטי האר"י לשבת. בגדאד תר"א 

Manuscript
Miniature Prayer Book

Bagdad, 1841

דר מנחה וערבית - הנוסח הספרדי שהתקבל ס
בבגדאד עם 'פתח אליהו', קריאת שמע על 
המיטה, ותיקוני שבת להאר"י כתב יד הגביר החכם 

רבי יחזקאל יהושע יחזקאל אברהם גבאי.
הגביר הגדול רבי יחזקאל יהושע יחזקאל אברהם 
גבאי מבובמיי )תקפ"ד-תרנ"ו( גביר גדול בתורה, 
צדיק ומדקדק במצוות, אמו הייתה אחותו של רבי 
עבדאללה סומך, ולבקשתו חיבר רבי עבדאללה את 
הספר הנודע זבחי צדק, בשנת תר"ב היגר לבומביי 
ונשא את בת הגביר רבי דוד ששון, פיזר מהונו 

לצדקה וביתו היה בית ועד לחכמים ושדרי"ם.
בגדאד תר"א ]1841[ 244 עמ' נייר דק, כתב רש"י 
דק מאוד. 10.5 ס"מ. כריכת עור מקורית. מצב טוב.
מ, בניהו, ספרים שנתחברו בבבל וספרים שנעתקו 

בה מס' 179
מקור: סותביס קטלוג 12/5/81 לוט 84
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Autographed 
Document on 
Behalf of the Jewish 
Community in 
Chevron by Rabbi 
Nosson Amram. 
Senigallia, 1836
This document features the 
autograph of Harav Nosson Amram, 
emissary of the Jewish community 
in Chevron, Rav of Alexandria and 
author of Kinyan Guf and Kinyan 
Peiros.
During this era, Italy was stricken 
with an outbreak of the cholera 
pandemic which severely impacted 
the economy and, naturally, reduced 
donations and charity, as described 
in the body of the document.
Senigallia, 1836. Page size: 
13x21cm. Rabbi Nosson Amram’s 
autograph appears twice on the 
certificate. Minor stains, holes and 
slight tear in margin restored.

Opening Bid $800
Estimate Price $1,000-$1,500

כתב הסכם בחתימת ידם של גדולי חכמי ירושלים 
הספרדים, ביניהם שלושה 'ראשונים לציון', עם השד"ר 
רבי מרדכי מיוחס לפני צאתו לשליחות בערי המערב 

הפנימי - מרוקו, גיברלטר ולישבונה.

על הכתב חתומים בעצם כתב ידם:
1[ הראשון לציון רבי יונה משה נבון )נפטר תר"א(, 

נכדו של רבי יונה נבון בעל 'נחפה בכסף'. כיהן כראשון 
לציון בירושלים משנת תקצ"ז. 

123
4

56

7
8

167

168

תעודה על תרומה לקהלת 
חברון בכתב יד וחתימת 

הגאון רבי נתן עמרם. 
סיניגאליא תקצ"ו

הגאון רבי נתן עמרם שד"ר חברון ורבה 
של אלכסנדריה בעל ספר קנין גוף וקנין 

פירות.
באותה עת הייתה באיטליה מגיפת 
החולירע שפגעה גם בכלכלה וזה 
השפיע כמובן על התרומות – כפי 

שמפורש בגוף המסמך.
הגאון רבי נתן עמרם )תק"ן בערך 

תרל"א( מגדולי שדר"י ארץ ישראל, 
יצא בשליחות נדירה ומשותפת של 

הקהילה הספרדית ועדת חסידי חב"ד 
בעיר חברון בעקבות עול המסים הכבד 

והפרעות שנערכו ביהודי העיר בשנת 
תקצ"ד ובעקבות רעידת אדמה שאף 
היא הייתה באותה שנה וגרמה להרס 

רב.
על שליחותו של רבי נתן עמרם 

באיטליה ראה: שלוחי ארץ ישראל עמ' 
686-690 ותולדות חב"ד בארץ הקודש 

פרק יא.
סיניגאליא, תקצ"ו ]1836[ 21*13 ס"מ, 

רבי נתן חתום על התעודה פעמיים. 
מעט כתמים וחורים משוקמים, קרע 

קטן בשוליים עם השלמת נייר.

2[ רבי מרדכי חיים מיוחס, נין ונכד 
לרבי מיוחס בכ"ר שמואל בעל 'פרי 

האדמה'. מחכמי ישיבת חיים וחסד. 3[ 
רבי שלמה יצחק הכהן. 4[ רבי משה 

מיוחס, כנראה ממשפחת מיוחס. 5[ רבי 
 משה מיוחס – כנ"ל. 

6[ רבי ידידיה רפאל אבועלפיה )נפטר 
תרכ"ט( הנודע בשם הרב היר"א. 

מקובל אלוקי, חסידא ופרישא, תלמידו 
המובהק של רבי אברהם שלום מזרחי 

בעל 'דברי שלום' ורבם של גדולי 
ירושלים האשכנזים בחכמת הקבלה. 

7[ הראשון לציון רבי רפאל מאיר 
פאניז'ל )תקס"ד-תרנ"ג(, מגדולי חכמי 
ירושלים, בעל 'לב מרפא', כיהן כראשון 

לציון משנת תר"מ עד פטירתו.
8[ הראשון לציון רבי יהודה נבון )נפטר 
תר"ה(, בן רבי רפאל נבון בן רבי יהודה 
נבון בעל 'קרית מלך רב' בנו של בעל 
'מחנה אפרים'. כיהן כראשון לציון על 

מקומו של רבי יונה משה נבון. 
ירושלים תקצ"ט ]1839[. רוחב: 32 

ס"מ. אורך: 22 ס"מ. כתיבת סופר נאה, 
חתימות מקוריות וחותם רשמי. סימני 

קיפול. מצב טוב.
שליחות זו לא נזכרה בספרו של יערי 

על שלוחי ארץ ישראל.

Opening Bid $1,500
Estimate Price $2,000-$3,000

 חתימות גדולי ירושלים
על שטר הסכם עם שד"ר ירושלים רבי מרדכי מיוחס. תקצ"ט

169 מכתב מאת הגאון הגדול רבי חיים 
חזקיהו מדיני, בעל ספרי 'שדי חמד', 
אל רבני ירושלים הראשון לציון רבי 

רפאל מאיר פאניז'ל ורבי יעקב שאול 
אלישר בעל 'יש"א ברכה'.

כתיבת סופר נאה, בחתימת יד 
קדשו: "הצעיר חיים חזקיאו מדיני 

המכונה חח"מ הי"ו"  וחתימה 
קצרה נוספת בעמ' 3. מעט הוספות 

בכתב ידו.
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני )תקצ"ג-

תרס"ה(, מגדולי המחברים הספרדים 
ומגדולי הבקיאים בספרות התורנית. 
שם עולם הקנה לו ספרו הענק 'שדי 

חמד' שהוא כעין אנציקלופדיה 
תלמודית.

בעל 'שדי חמד' נולד בירושלים, 
בצעירותו עבר ללמוד בקושטא ולאחר 

מכן התקבל כרב בקהילה היהודית 
בקרים. בשנת תרנ"ט חזר לירושלים 

ומשנת תרס"ב כיהן כרבה הראשי של 
חברון.

המכתב עוסק בשליחת כספי תרומות 
לירושלים, בעזבון יהודי מירושלים 
שנותר בקרים, ובחיפוש אחר ספרי 

שו"ת והלכה בהם נעזר הרב בכתיבת 
ספרו הגדול 'שדי חמד'.

קרסו-בזאר )חצי האי קרים(, תרמ"ד 
]1884[ בערך. דף מקופל )3 עמודים(. 

26*21 ס"מ. מצב טוב.

Letter by Harav Chaim Chizkiyahu Medini, author 
of the Sdei Chemed, to the venerable Rabbanim of 
Jerusalem—Rishon Lezion Rabbi Refael Meir Fenjal 
and Rabbi Yaakov Shaul Elyashar, author of Yisa 
Brachah.
Written by scribe; autographed by “Hatza’ir 
Chaim Chizkiyahu Medini who is called 
Chacha”m.” An additional shorter autograph 
appears on side 3 along with several glosses.
Harav Chaim Chizkiyahu Medini (1833-1905) 
was one of the great Sephardic sages and authors 
of Torah literature. He is famous for his magnum opus 
Sdei Chemed, a comprehensive sefer on Talmudic topics 
that serves as a Talmudic encyclopedia.
Harav Chaim Chizkiyahu Medini was born in Jerusalem, 
but relocated to Constantinople in his youth. He was 
appointed Rav in Jewish Crimea, and in 1899 returned 
to the Holy Land where he subsequently accepted the 
coveted position of Chief Rabbi of Chevron.
This letter discusses sending monetary donations 
to Jerusalem; the estate of a Jerusalem native who 
remained behind in Crimea; and the search for 
sifrei halachah that he needed in the course of 
authoring Sdei Chemed.
Bilohirsk, Crimea, circa 1884. 2 folded leaves; 3 
sides. 21x26 cm. Good condition.

Opening Bid $1,800
Estimate Price $3,000-$5,000

Autographed 
Letter by the 
Sdei Chemed 
to the Rabbis 
of Jerusalem

Sdei Chemed
to the Rabbis of Jerusalem

מכתב הגאון בעל 'שדי חמד' אל רבני ירושלים

Letter by the
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על הכרוז חתומים בחתימת ידם 
למעלה משלושים רבנים מגדולי חכמי 

ירושלים הספרדים. ביניהם צדיקים 
ומקובלים קדושי עליון מקובלי ישיבת 

'בית אל'.
מהם: הראשון לציון רבי יעקב שאול 

אלישר - ה'יש"א ברכה';
רבי רפאל יצחק ישראל ראב"ד 

ירושלים;
המקובל רבי אהרן משה פירירא בעל 

'מעיל קדש ובגדי ישע' ועוד;
המקובל רבי ששון בכר משה בעל 'שמן 

ששון';
המקובל רבי יוסף ויטאל מגדולי 

מקובלי בית אל ומעורכי 'שער הכוונות' 
למהרח"ו; המקובל רבי מסעוד אלחדאד 

ראש ישיבת המקובלים בית אל ובעל 
'שמחת כהן' ועוד;

המקובל רבי יששכר אצראף;
המקובל רבי נסים עני;

המקובל רבי שלום מלכא בעל ספר 
'וזרח השמש';

המקובל רבי שלום מזרחי עדני בעל 
ספר 'שלום ירושלים';

רבי אליעזר פאפו בעל ספר 'דמשק 
אליעזר';

ורבי חיים יצחק אבועלפיה בן הרב 
היר"א.

רבני ירושלים ראו בפתיחת בתי הספר 
של ה'אליאנס' פגיעה אנושה בחינוך 

הטהור של ילדי ישראל והחדרת רוחות 
השכלה זרות, הגורמות לעקירת הדת 

ועל ידן "נשכח מילדי ישראל תורת 
משה".

במכתבם הם מציינים את התנגדותם 
של גדולי ירושלים בעבר - הרב אג"ן, 

הרב היר"א ורבי אליהו מאני - ותוקפים 
את נסים בכר, בא כוח חברת כי"ח 

להקמת בית הספר בירושלים.
בין דבריהם כותבים הרבנים: "בצירוף 

קוב"ה אנחנו גוזרים בכח תוה"ק 
]תורתינו הקדושה[ שתתעלה, על כל 

אחד מתושבי ארץ הקודש, שלא יוכל 
לשלוח את בנו בשום אישקולה אשר 
בה ילמדו בני ישראל, כי לפי דעתנו 
הוא כמקריב בנו לעבודה זרה... ואם 

ח"ו האיש יעשה בזדון נגד דברינו אלה, 
מלבד כי יצא מכלל עדת ישראל, לא 

זו בלבד כי אם שלא נמול את בנו ולא 
יקבר בקבורה על ידי ישראל…"

ירושלים תרמ"ז ]1887[. דף גדול: 29*34 
ס"מ. מריחות דיו בשני מקומות, קרע 

קטן עם פגיעה קלה בחתימה אחת.
)התפרסם ברבעון 'ירושלים' שנה ג' 

]ירושלים תשי"א[ עמ' ע-עב, עם מעט 
שיבושים בפיענוח החתימות.(

Opening Bid $2,000
Estimate Price $5,000-$7,000

רשימת החתומים
שורה ראשונה: יש"א ברכה / יוסף ויטאל ס"ט / אהרן משה פירירא ס"ט / ששון ב' משה / יעקב מטאלון ס"ט / נסים ענ"י יצ"ו / ע"ה 

מסעוד אלחדאד ס"ט / הצעיר משה סוזין ס"ט / הצעיר רפאל יצחק ישראל.
שורה שניה: מורינו יחיאל בר אדון ס"ט / ברוך פינטו / הצעיר משה מלכא.

שורה שלישית: וידאל ב' חנוך אנג'יל ס"ט / אברהם חיים פינסו ס"ט / מכלוף שרביט סיל"ט / הצעיר אפרים מירקדו אלקלעי ס"ט / 
ע"ה שלום ן' מלכא ס"ט / ]חתימה לא מזוהה[.

שורה רביעית: הצעיר יהושע ציון הלוי ס"ט / אליעזר פאפו יצ"ו / "כאשר כבר חתמתי בהסכמת מ"א זיע"א ]היר"א[ חיים יצחק 
אבועלפיה ס"ט / ע"ה עמנואל אלנקאש ס"ט / ע"ה שלום עדני ס"ט / הצעיר יצחק גאגין ס"ט / הצעיר חיים נסים ברוך ס"ט / שלום 

בכר ששון הי"ו / ע"ה ב"ה יששכר אצראף סי"ט.
שורה חמישית: הצעיר נסים ישראל ששון / הצעיר שבתי אקשוטי הי"ו / הצעיר אהרן אלנקוה הי"ו / הצעיר נסים עזרא מאנדיל הי"ו 

/ הצעיר שמעון...

 כרוז מקורי תקיף,
וחרם נגד פתיחת 

בית הספר של חברת 
'כל ישראל חברים' 
]'אליאנס'[ בעיר 
הקודש ירושלים.
ירושלים תרמ"ז

Historical 
Proclamation 
Condemning 

the Opening of 
Secular Schools 

(Alliance) in 
Jerusalem

Signed by the 
Sephardic Rabbis 

& Kabbalists 
of Jerusalem. 1887
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תשובה בעניין עגונה מהעיר חברון, 
מאת הגאון רבי שמואל סלאנט - 

מהימים הראשונים שהגיע לירושלים.
רבי שמואל חתום בחתימת ידו על 

התשובה ארבע פעמים, פעמיים מתוכן 
בחתימת יד מלאה ונדירה מאוד: 

"שמואל בהרב מוהרצ"ה ז"ל 
מסלאנט המתגורר פה 
ירושלים תובב"א", וכן: 

"שמואל בהרב מוהרצ"ה 
ז"ל מסלאנט חותם פה 

ירושלים עיה"ק תובב"א". 
רבי שמואל מדגיש את 

ישיבתו בירושלים כי 
הימים האלו היו הימים 

הראשונים לעלייתו לירושלים.
ירושלים תר"א ]1841[. דף 

מקופל, 4 עמודים כתובים. 20*29 ס"מ.

Original teshuvah inscribed by 
Harav Shmuel Salant shortly 
after his arrival in Jerusalem 
regarding the fate of an agunah 
from Chevron.
Harav Shmuel Salant’s autograph 
appears 4 times on this 
teshuvah—twice with a rare, full 
signature “Shmuel ben Harav 
Moreinu Hatzaddik HaRav Tzvi 
Hirsch z”l of Salant who lives 
here in Jerusalem may she be 
speedily rebuilt” and “Shmuel 
ben Harav Moreinu Hatzaddik 
Harav Tzvi Hirsch z”l of Salant, 
signing here in the holy city of 
Jerusalem may she be speedily 
rebuilt.”

On the last page, Rav Shmuel Salant penned a letter “In 
honor of our Rabbanim Gedolim, leaders of our generation 
to sit on the throne of hora’ah” with a request that they 
peruse his teshuvah which sought to free the young woman 
from Chevron from the shackles of aginus.
Jerusalem, 1841. Folded leaf with 4 
written sides. Page size: 29x20 cm. 
Fold marks, light stains, artistic 
restorations at page folds.
This teshuvah was published in 
Toras Rabbeinu Shmuel Vol. 2 Ch. 
99 (Jerusalem, 1998).

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

"שמואל בהרב מוהרצ"ה ז"ל מסלאנט המתגורר פה ירושלים תובב"א"

תשובה בעניין עגונה מאת הגאון רבי שמואל סלאנט. ירושלים תר"א

Long Teshuvah by
Rabbi Shmuel Salant

Jerusalem, 1841

Harav 
Shmuel Salant 

wrote this 
teshuvah 

at the age of
25
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1[ קופסת אתרוג עשויה עץ זית 
ומחופה באם הפנינה, עם גילופים 

מעשה ידי אומן של המקומות 
הקדושים בארץ הקודש: הר ציון, 

יד אבשלום, מערת המכפלה, הכותל 
המערבי, טבריה, קבר זכריה, קבר 

שמואל הנביא והר הבית.
סביב המכסה חרוט: "מתנת ד"ג ]דרשה 
געשאנק[ להכלה כבודה ב"מ ]בת מלך[ 

אדמו"ר זצל"ה מרת חנה שתליט"א 
מאת חסידי קארלין בעה"ק ירושלם 

ת"ו".
גודל הקופסה: 18.5 ס"מ בבסיס 

התחתון. גובה: 12 ס"מ. פנים הקופסה 
מחופה בבד קטיפה אדום. ללא מנגנון 

הנעילה.
2[ ארנק אישי מחופה באם הפנינה, עם 
מסגרת מעוטרת וגילופים של הר הבית 

ומגן דוד.
בסיס עור, מחופה משני צידיו בעץ 
ועליו אם הפנינה. רוחב: 14.5 ס"מ. 

גובה: 10 ס"מ. עם מעט חיסרון 
במסגרת.

חתונת בעלזא-קרלין
הרבנית חנה הייתה בתו הצעירה 
של האדמו"ר המפורסם ה'ינוקא' 

מקרלין-סטולין. היא נישאה להרה"ק 
רבי שלום רוקח מאפטא, בנו של 

האדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא ואחיו 
הצעיר של רבי אהרן מבעלזא. חתונתם 

שהתקיימה בסטולין ביום י"א בשבט 
תרפ"ח, הייתה גדולה ומפורסמת, שכן 
זו הייתה הפעם הראשונה שהחסידות 

הקרלינאית הליטאית השתדכה 
עם החסידות השמרנית בעלזא 

שבגאליציה.
הרה"ק רבי שלום מאפטא היה ידוע 

כחסידא ופרישא, ואחיו הגדול מוהר"א 
מבעלזא התבטא עליו נפלאות. הוא, 

זוגתו הרבנית חנה וילדיהם נספו 
בשואה.

1] Esrog box crafted of olivewood and adorned in 
mother of pearl with carvings of holy sites in Eretz 
Yisrael such as the Western Wall, Mount Zion, Temple 
Mount, Yad Avshalom, Me’aras Hamachpelah, Teveria 
and Tombs of Zechariah and Shmuel Hanavi.
Engraved on the cover are the following words: A 
gift of d”g [Drasha Geshank] for the honorable bride 
B”M [Bas Melech] Admor, Maras Chanah tlit”a from 
Chassidim of Karlin in the holy city of Yerushalayim 
t”v.
The box was designed similar to an esrog box.
Size: 18.5 cm on bottom base. Height: 12 cm. The 
inside is lined with red velvet. Without its lock.
2] Wallet adorned in mother of pearl with ornamental 
frame and carvings of Temple Mount and a Star of 
David.
Leather base, lined with wood on both sides and 
adorned with mother of pearl on top. Width: 14.5 cm. 
Height: 10 cm. Minor damage to frame.
Belz-Karlin Wedding
Rebbetzin Chana was the youngest daughter of the 
venerable Admor ‘Yanuka’ of Karlin-Stolin. She 
married Harav Shalom Rokeach of Apta, son of the 
Admor Harav Yissachar Dov of Belz and younger 
brother of Harav Aharon of Belz.
The wedding, which took place on the 11th of Shevat 
in 1928, made history and was widely attended as 
this was the first time that a Lithuanian Chassidus as 
Karlin had married into the Galician Chassidus of 
Belz.
Harav Shalom of Apta was renowned as a pious 
chassid and tzaddik who was admired and praised by 
his elder brother Rav Aharon of Belz. He and his wife 
Chana, daughter of the Yanuka of Karlin, and their 
children all perished in the Holocaust.

Opening Bid $10,000
Estimate Price $15,000-$20,000

קופסת אתרוג וארנק
 מתנות 'דרשה געשאנק'

 שנשלחו על ידי
 חסידי קרלין בירושלים, 1928

 אל הרבנית חנה,
 בת האדמו"ר

ה'ינוקא' מסטולין -קרלין

מתנת 'דרשה געשאנק'
עוד מימי הבעש"ט נהגו ליתן מתנת 'דרשה געשאנק' )דורון 
דרשה( לחתן ולכלה, ובחצרות רבות ובכללן בעלזא היה נהוג 

להכריז על הנותנים והמתנות בשעת סעודת החתונה. בעל ספר 
'טעמי המנהגים' )אותיות תתקפב-תתקפג( מביא טעמים מדוע 

נתנו את המתנות דווקא לכלה.

Esrog Box 
& Wallet

Wedding Gift (Drasha Geshank) 
Sent by Karliner Chassidim in 
Jerusalem to Rebbetzin Chana, 

Daughter of the Admor 
“Yanuka” of Stolin- Karlin

1928

The
Wedding

Gifts
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כתב יד - אוטוגראף - ספר יסוד: דיני 
שביעית ומצוות התלויות בארץ

ספר 'תורת הארץ' חלק ב, בכתב 
יד המחבר הגאון רבי משה 

קלירס אב"ד טבריה
דינים, חקירות וביאורים 

בדיני מצוות התלויות בארץ - 
אוטוגראף המחבר הגאון החסיד 

רבי משה קלירס, אב"ד טבריה.
רבי משה היה בקי עצום ומומחה 
גדול במצוות התלויות בארץ, ובנו 
העיד ששמע מפיו שלפני כתיבת 

חיבורו למד י"ד פעמים ירושלמי סדר 
זרעים.

מיד עם הדפסתו, התקבל ספר 
'תורת הארץ' כספר יסוד בדיני 
שביעית ומצוות התלויות בארץ, 

ואין ספר העוסק בדינים אלו שלא 
נזקק לחיבור חשוב זה.

659 עמודים. רוחבו של כתב 
היד גדול מאורכו: 15*20 ס"מ. 

אוטוגראף, עם מחיקות ותיקונים, 
בדפים בודדים כתמים. מצב טוב, 

כרוך בכריכת עור חדשה.

Autographed Manuscript by

Rabbi Moshe Kliers
Av Bes Din of Teveria

Fundamental work on 
Shemitah and the agricultural 
commandments pertaining to 
Eretz Yisrael.
Sefer Toras Ha’Aretz Vol. 2 
Handwritten by Rabbi Moshe 
Kliers, Av Beis Din of Teveria
This sefer contains discussions 
and novella on halachos 
pertaining to the Land of Israel 
with the autograph of the author 
Harav Moshe Kliers, Av Beis Din 
of Teveria.
Harav Moshe Kliers was one of 
the greatest authorities on the 
laws pertaining to Eretz Yisrael. 
His son related that his father 
once mentioned that he had 
learned Seder Zeraim of Talmud 
Yerushalmi 14 times before 
compiling Toras Ha’Aretz.
Sefer Toras Ha’Aretz was accepted 
as a fundamental work for the 

laws of Shemitah and mitzvos 
hateluyos ba’Aretz. All future 
works addressing these 
halachos reference this sefer.
The two volumes of Toras 
Ha’Aretz were published 
during the years 1925-
1934. This manuscript 
includes the second volume 
with many additions that 
were not published in the 
original edition. New and 
expanded editions were published 
in the years 2000-2008 based on 
this manuscript.
659 leaves. Page size: 
20X15 cm. (The width of 
the manuscript exceeds its 
length). Autographed with 
erasures and corrections. 

Opening Bid $6,000
Estimate Price $8,000-
$10,000

659
Pages

Public Warning!

Lot  175  See Online Lot  176  See Online

174

Harav Kook: It is forbidden 
to enter the Temple Mount!

Jerusalem, 1920. Solomon Printing Press. Hebrew and English. 
Poster Size: 47x33 cm. 

Opening Bid $5,000 | Estimate Price $8,000-$12,000
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רוטנבורג אב"ד ש זיסקינד  ו"ת מהר"ם 
לובלין )אמשטרדם תע"ו(, עם חתימות 
והגהות בכתב יד קודשו של הרה"ק רבי מאיר 

אברהם, אב"ד טשאבע ובעל 'פרי צדיק'.
חתימה בדף שלפני השער: "קניתי מהוני 
]ממעות מעשר[  וקוני ממ"ע  צורי  לכבוד 
בעד... נאום מאיר אברהם במ"י זצ"ל החונה 
לע"ע בגינץ יום ה' ט' אדר א' תקס"ב לפ"ק".

חתימה נוספת בשער: "קניתי ממ"מ ]ממעות 
מעשר[ בעד י"ב... נאום מאיר אברהם במ"י 

זצ"ל…"
בגיליונות הספר שש הערות בכתב יד קודשו. 
ראוי לציין שכמעט לא נותר דבר מכתבי יד 
קודשו, ולמיטב ידיעתנו החתימות וההגהות 
ביותר שנשאר ממנו  כאן, הן החומר הרב 

בכתב יד.

בדף האחורי חתימת ר' נפתלי צבי לאנדא משנת 
תרי"ג, המעיד שהספר שייך לחמיו רבי פנחס דוד 
"פה בוקין". רבי פנחס דוד קליין אב"ד בוקין היה 

חתנו של בעל 'פרי צדיק'. 
הרה"ק הצדיק הקדוש רבי מאיר אברהם, אב"ד 
היה  )נפטר תקפ"ט(,  צדיק'  'פרי  ובעל  טשאבע 
"איש אלוקים" )לשון החתם סופר(, קדוש ופרוש. 
התפרסם כבעל מופת וכבעל רוח הקודש, ואגדות 
רבות התהלכו בהונגריה סביב קדושתו וצדקותו. 
דבר  קודם פטירתו לא אכל שום  עשרים שנים 
מן החי ולמד במערה ביחידות יומם ולילה )'שם 

הגדולים מארץ הגר' מ, לד(.
בשם הגה"ק בעל 'באר שמואל' מאונסדורף נכתב 
שהיה "מלאך" בדמות איש. בעל 'ישמח משה' תיאר 
אותו בהסכמתו ל'פרי צדיק' ארבע פעמים בתואר 

"הצדיק" - וכשראה את ההסכמה האדמו"ר רבי 
יואל מסאטמר, אמר שזוהי מילתא דלא שכיחא 
בעבר, שהיו כותבים על אדם "צדיק" ועוד ארבע 

פעמים! )'מושיען של ישראל'(
קיבל תורה מבעל 'מחצית השקל' והסתופף בצל 
ה'חוזה' מלובלין, שלפי המקובל שלחו להונגריה 
להפיץ אור החסידות )כ"כ נכדו, רבי שלמה זלמן 
נמנים  חלציו  יוצאי  על  טענקא(.  אב"ד  פרידמן 
ומשפחות מיוחסות מהונגריה, מהם  גדולי תורה 

הגאון מהרש"ג.
שו"ת מאת רבי מרדכי זיסקינד רוטנבורג . אמשטרדם 
תע"ו ]1716[, דפוס ראשון. ]5[, ע דפים. כתמי זמן, 

שיקומי שוליים אומנותיים. כריכת עור חדשה. 

Opening Bid $8,000
Estimate Price $15,000-$20,000

 חתימת יד קודשו והגהות נדירות בכתב ידו של הצדיק הפלאי
הרה"ק רבי מאיר אברהם, אב"ד טשאבע ובעל 'פרי צדיק', תקס"ב

178

מכתב בחתימת יד קודשו של הרה"ק 
רבי צבי הירש מליסקא, אל רבי יעקב 

כ"ץ אב"ד אנאד.
"אודות שאלתו בענין המקוה... אין ראוי 

לעשות מקוה אשר מתחילת בנינה, 
תהיה נבנית על ידי שאלה, ולמה זה 

למעלתו להכניס עצמו בספיקות, לכן 
עשו לכם מקוה... שלא יהיה בה שום 

חשש בעולם".
בהמשך המכתב מציע הרב דרך 

מעשית באיזה אופן לחמם את מי 
המקווה, ומזמין את אחד מבני העיר 

אנאד שיבוא לליסקא לראות איך בנו 
שם את המקווה.

בשולי המכתב חתימת יד קדשו: "א"ד 
]אלו דברי[ ידידו ואוהבו הק' צבי הירש 
בהר"א ז"ל אב"ד דק"ק ליסקא יע"א".

הרה"ק רבי צבי הירש פרידמן אב"ד 
ליסקא )תקנ"ח-תרל"ד(, מגדולי צדיקי 

החסידות, נודע ב"הוד קדושתו וטהרתו" 
)הסכמת רבו הרה"ק רבי חיים מצאנז 

ל'אך פרי תבואה'( והתפרסם במופתיו. 
בקי עצום בנגלה ובנסתר; נולד בעיר 

אויעהל, גדל בצל הרה"ק בעל 'ישמח 
משה' והיה בן בית אצלו. לאחר פטירת 

ה'ישמח משה', החלו לנהור אליו המונים 
וביניהם גדולי רבני וצדיקי הונגריה.
תורתו פורסמה בספרים 'אך פרי 
תבואה' ו'הישר והטוב'; תולדותיו 

ומופתיו - בספר 'דרכי הישר והטוב'.
מרחץ פאראד ]סמוך לקהילת 

ווערפעלעט[ תר"ל ]1870[. גודל: 21*17 
ס"מ. מעט כתמי מים, השלמות נייר 

ברסטורציה אומנותית בשוליים.

Autographed letter by the Rebbe 
Harav Tzvi Hirsch of Liska.
“His question concerning the 
mikveh… It is improper to 
construct a mikveh that shall 
be founded from its start on 
a doubt, and why should his 
honor enter into any problems? 
Therefore, make yourself 
a mikveh… that should be 
unquestionably kosher.”
Further in the letter, he offers 
a practical method of heating 
the mikveh waters and invites a 
delegation from Anad to visit the 
mikveh in Liska and see how it 
was constructed.
The margin of the letter features 
his sacred autograph: “These are 
my words, your loving friend 
hakatan Tzvi Hirsch ben Rav 
Aharon z”l, Av Beis Din of the 
holy congregation of Liska.”
Farad, 1870. Page size: 17x21 
cm. Several water stains. 
Professionally restored at 
margins.

Opening Bid $25,000
Estimate Price $30,000-$40,000

 Important Letter
by the Admor 

Rabbi 

Tzvi 
Hirsch
of Liska

1870

Harav Tzvi Hirsch 
of Liska was the 

spiritual master of 
the holy 

Rebbe Harav 
Yeshaya'le 

Kerestirer. Rav 
Yeshaya'le would 

sign his name and 
refer to himself 
as meshamesh 

bakodesh of the 
tzaddik from Liska 

(see lot #180)

 מכתב הדרכה בעניין בניית מקווה
מאת הרה"ק רבי צבי הירש 

מליסקא. תר"ל
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מכתב ברכה לרפואה שלמה בחתימת 
ידו של קדוש ה' מחולל הנפלאות, רבי 

ישעיהל'ה קערעסטירער.
חתום בחתימת ידו המלאה: "הק' ישעי' 

בן מו"ה משה ז"ל שהיה משמש בקודש 
אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע".

הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי ישעיה 
שטיינר )תרי"ב-תרפ"ה(, הנקרא בפי 
כל רבי ישעיהל'ה קערעסטירער, נודע 

כעמוד הצדקה והחסד בדורו, פועל 

ישועות ומחולל נפלאות, וראו בחוש כי 
ככל היוצא מפיו ייעשה. ביתו היה פתוח 

לרווחה ותמיד סעדו רבים על שולחנו. 
פיזר סכומים עצומים לצדקה.

רבי ישעיה היה תלמידו המובהק 
ונאמן ביתו של הרה"ק רבי צבי הירש 

מליסקא, וכבר העיד רבו על גודל 
קדושתה של נשמתו. לאחר שנפטר רבו 

רצ"ה מליסקא החל להתפרסם כבעל 
מופת ורבבות נהרו אליו, אך כל ימיו 

חתם בענוותנותו "משמש בקודש אצל 

הרב הצדיק מליסקא זי"ע".
מלבד שהיה כוחו של רבי ישעיהל'ה 
גדול להשפיע פרנסה, גם נודע הרב 

בכוחו להמשיך רפואות לחולי ישראל. 
ידוע על חולים רבים שכבר הגיעו 

עד שערי מוות והרופאים המומחים 
התייאשו מהם, ונתרפאו על ידיו 

ברפואה שלמה והאריכו ימים. ראה על 
כך אוסף סיפורים נפלא בספר 'מופת 
הדור', ברוקלין תשע"א, עמ' תב ואילך.

באדראג-קרעסטיר תר"פ ]1920[.  

"ואני תפלה השי"ת 
ישלח דברו וירפאה 

ברפו"ש במהרה 
ואך טוב וחסד 
ירדפם עם כל 

הנלוים אליו וישכיל 
ויצליח בכל אשר 

יפנה".

מכתב ברכה לרפואה ולהצלחה, בחתימת יד קדשו של הרה"ק

רבי ישעיהל'ה קערעסטירער

Autograph

Rabbi Yeshaya’le 
of Kerestir

A warm letter of blessing 
and wishes for a speedy 

recovery by the saintly Admor 
and miracle worker Rabbi 
Yeshaya’le of Kerestir.
The letter is signed with his full 
autograph: “Hakatan Yeshaya 
ben Moreinu Harav Moshe z”l 
who served in the holy (court) 
of the righteous Rav of Liska 
zy”a.”
The holy tzaddik Admor 
Harav Yeshaya Steiner (1852-
1925), known far and wide as 
Rav Yeshaya’le Kerestirer, was 
a pillar of loving kindness and 

charity who performed miracles 
and wonders for the masses 
and distributed colossal sums 
of money in charity. His door 
was open to every Jew, and 
every meal in his home was a 
communal gathering as the poor, 
hungry and wayfarers gathered to 
eat at his table.
Badrag-Kerestir, 1920. Postcard. 
Handwritten by his gabbai and 
signed with the full autograph of 
Harav Yeshaya’le of Kerestir.

Opening Bid $25,000
Estimate Price $40,000-$60,000

“And I pray… Hashem Yisborach 
should send His word and heal you 
completely and speedily. May only 
goodness and kindness pursue you 

and all your loved ones, and you 
should succeed in all your endeavors.”
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181

A lengthy description of 
ownership handwritten by 
Rebbetzin “Chaya Weiss, wife 
of the Rav Hatzaddik Hagaon 
RY”I shlita” appears on the page 
preceding the title page.
The title page cites the 
ownership of “Maras Chaya 
Eishes Harabbani M[oreinu] 
Yitzchak Weiss of Pasik.” The 
last page likewise contains a 
long handwritten description 
of ownership signed by her son 
“Ben zekunim Klonimus Kalman 
Weiss.”

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

בדף שלפני השער רישום בעלות ארוך 
מאת הרבנית "חיה ווייס אשת הרב 

הצדיק הגריא"וו שליט"א". 
בשער הספר רישומי בעלות שהספר 

שייך ל"האשה מ' חיה אשת הרבני מ' 
יצחק ווייס מפאסיק]א[" ובדף האחרון 
רישום בעלות ארוך בכתב יד וחתימת 
בנה "בן זקונים קלונימוס קלמן ווייס".
הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק ווייס 

אב"ד סוואליווע )תקפ"ד-תרנ"ד(, בעל 
'בית יצחק', היה מגדולי המקובלים 

בדורו. מילדותו קיבל חסידות וקבלה 
מפי הגה"ק בעל 'בני יששכר', רבי יהודה 
צבי מראזדאל, השר שלום מבעלז ורבי 

יצחק אייזיק מזידיטשוב.
בהיותו צעיר לימים בגיל ט"ו נשא 

את הרבנית הצדקנית מרת חיה, בת 
הגביר החסיד רבי קלונימוס קלמן 

מכפר פאסיקא )השוכן בין מונקאטש 
לסוואליווע(, שהיה נקרא רבי קלמן 

פאסיקער. עשרים שנה שימש כאב"ד 
סוואליווע וכחמש עשרה שנה כראב"ד 

מונקאטש, עד פטירתו בהיותו בן 
שבעים שנה מיום ליום.

Personal Tzena 
U’re’ena of the 
Righteous Rebbetzin 
Chaya, Wife of 
Harav Yitzchak Isaac 
Weiss, 
Av Beis Din of 
Svaliaya. 
Lemberg, 1850

צאינה וראינה של הרבנית 
הצדקנית מרת חיה, אשת 

הרה"ק רבי יצחק אייזיק ווייס 
אב"ד סוואליווע

פר קיצור של"ה מהדורת פולנאה – של ס
הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם 

מראצפערט עם חתימת יד קדשו.
הלברשטאם  אליעזר  רבי שלום  הרה"ק 
מראצפערט )תרכ"ב-תש"ד( נולד לעת זקנת 
אביו הרה"ק רבי חיים מצאנז, אך עוד הספיק 
לקבל ממנו מלוא חפניים. בשנת תר"ס בערך 
עבר מגאליציה להונגריה והפך למנהיגם של 
חסידי צאנז הרבים בהונגריה. ענוותנותו, 
קדושתו, צדקותו והנהגתו המופתית, הביאו 
לנהירה עצומה של חסידים ואנשי מעשה 

שנמשכו להסתופף בצלו.
מראצפערט  הרה"ק  היה  ישועות  פועל 
וברכותיו לא שבו ריקם. שמו יצא לתהילה 
כאיש פלא. תלי תלים של עובדות ומעשיות 
מופלאות מתהלכים בקרב יהדות הונגריה, 
אודות ברכותיו ודאגתו לצרת הכלל והפרט.

ספר 'קיצור של"ה' - הנהגות טובות וישרות 
מספר השל"ה עם ליקוטי דינים ומוסר, מאת 

רבי יחיאל מיכל עפשטיין.
פולנאה ]תקע"ו, 1816[. צח ]צ"ל: צו[ דפים. 
17*21 ס"מ. חתימת יד קדשו מעבר לשער. 
קווי מחיקה.  נמתחו  על החתימה בשער 
מעבר לשער גם שארית חותמו מתקופת 
ציון  ב  עב,  דף  בשולי  בטארנא.  ישיבתו 
קצר בכתב ידו. )כידוע רבי שלום אליעזר 
נהג לרשום בגליונות ספריו.( מעט קרעים, 
בודדים. מצב  עש  נקבי  שוליים,  קיפולי 

משומש. כרוך בכריכת עור חדשה.

Kitzur Shl”a, Polonne Edition, 
1816

Personal copy of the Admor Harav 
Shalom Eliezer Halberstam of 
Ratzfert with his handwritten 
autograph.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $5,000-$7,000

 קיצור של"ה של הרה"ק
 רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט,

 בנו של הרה"ק רבי חיים מצאנז,
עם חתימת יד קדשו

The Admor Rabbi
Shalom Eliezer Halberstam

of Ratzfert

183

The Holy
Ribnitzer

Rebbe

182. The Ribnitzer Rebbe’s 
Candlesticks

183. The Ribnitzer Rebbe’s 
Challah Knife

182. The Holy Ribnitzer 
Rebbe’s Candlesticks
Set of candlesticks used by the holy Ribnitzer Rebbe, during 
Havdalah, melave malka, and at the Rebbe's tisch.
Item includes handwritten confirmation of the above by the 
Rebbe’s gabbai.
Set of candlesticks. Size: 8 cm. Used condition.

Opening Bid $4,000
Estimate Price $12,000-$18,000

The Ribnitzer Rebbe’s 
Challah Knife
The challah knife used by the holy Ribnitzer Rebbe to cut his 
challos on Shabbos. This challah knife was used by the Rebbe 
for many years.
The knife handle is fashioned of metal and is engraved with 
the words, ”Shabbos Kodesh.”
Non-Serrated Folding Knife
The knife’s blade is smooth. Tradition teaches that the 
Chassidic masters cut their challah with a non-serrated knife 
based on kabbalistic foundations, and that this is a segulah 
for parnassah. (Sources included)
It is likely that the Rebbe used a folding knife so the knife 
would not be visible on the table during Birkas Hamazon 
(even though the halachah does not actually obligate one to remove the knife 
on Shabbos.)

Knife size: open 24.5 cm. Folded 14 cm. Used.
Includes photos of the knife with certification of authenticity 
by the Rebbe's gabbai.

Opening Bid $4,000
Estimate Price $12,000-$18,000

סכין החלות לשבת קודש של האדמו"ר 
 זוג פמוטות שלהקדוש מריבניץ

 האדמו"ר הקדוש מריבניץ
שהשתמש בעת עריכת שולחנו הטהור

We have found that…our righteous rabbis and 
fathers attributed great significance to the 

vessels used by tzaddikim and chassidim. They would spend a 
substantial sum of money on these…” (Minchas Elazar of Munkacs)

"מצינו מנהג הצדיקים רבותינו ואבותינו, שהחשיבו לכלים שהשתמשו 
 בהם צדיקים, וכן כמה צדיקים וחסידים שילמו בעד כאלו הון רב…"

)דברי תורה להרה"ק בעל 'מנחת אלעזר' ממונקאטש מה"ק אות כ"ג.(

182
183

סגולה
לפרנסה
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This letter was written in response 
to a Satmar chassid who requested 
counsel and blessing regarding a 
serious medical issue.
The Admor concludes his letter with 
warm words of blessing: “Hashem 
Yisborach should comfort you with 
righteousness... Hashem Yisborach 
shall send His word to heal you 
with a complete and full recovery, 
and you shall merit enjoying great 
pleasure and nachas from all your 
descendants.”
The majority of the letter was 
penned by the gabbai Rabbi Yosef 
Ashkenazy. The letter concludes 
with the handwritten inscription 
and autograph of the Rebbe.
Sharon Springs, 1958. During 
this year, the Satmar Rav spent an 
extended period of time in Sharon 
Springs, a resort town in New York. 
Letter written on aerogram. Minor 
stains.

Fascinating description of their endeavors 
after the Holocaust and journey to America.
This letter, handwritten by Rebbetzin Alta 
Faiga Teitelbaum, was mailed from America 
to Eretz Yisrael during the very first days 
following the Satmar Rav and Rebbetzin’s 
arrival on American soil.
“The agmas nefesh that my husband, 
the Rav and tzaddik shlit”a, [suffers] is 
indescribable. Yet everything is from 
Shamayim and with Divine providence.” 
In this letter, the Rebbetzin mentions 
the reception that was prepared for 
the Admor, the apartment where they 
were graciously hosted, along with the 
Rebbetzin’s aspiration and hope to return 
to Yerushalayim.
Written on the personal stationery of the 
gabbai Rabbi Yosef Ashkenazy.
Includes an additional letter of historic 
content from Rabbi Yosef Ashkenazy.

של  ידה  בכתב  מכתב 
נשלח  אשר  הרבנית, 
לארץ  הברית  מארצות 
ישראל בימים הראשונים 
לראשונה  שבאו  לאחר 
לארצות הברית. במכתב 
על  מעניינים  תיאורים 
הראשונה  הנסיעה 
לארצות הברית )"העגמת 
נפש שהיה לבעלי הרה"צ 
שליט"א אי אפשר לתאר, 
מהשמים  הכל  אבל 
בהשגחה"(; קבלת הפנים 
שנערכה לאדמו"ר; תיאור 
עבורם;  הדירה שסידרו 
ותקוותם לחזור לירושלים

עם  נוסף  מצורף מכתב 
תוכן היסטורי בכתב ידו 

של רבי יוסף אשכנזי. 
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מכתב עצה בענייני רפואה 
וברכות, בכתב יד האדמו"ר 

 רבי יואל טייטלבוים
שארען ספרינגס תשי"ח

מכתב מענה לאחד מחסידי האדמו"ר, 
שביקש עצה וישועה בענייני רפואה.
את המכתב חותם האדמו"ר בדברי 
ברכה: "והשי"ת ינחם במעגלי צדק 

וכאשר יעשה יהיה ברוב הצלחה, 
והשי"ת ישלח דברו וירפאה רפו"ש 

וגמורה ויזכה לשבוע רוב תענוג ונחת 
מכל צאצאיו".

רובו של המכתב הוא תשובת המשב"ק 
הנודע רבי יוסף אשכנזי ששימש את 

האדמו"ר כיובל שנים, ולאחריו מכתב 
האדמו"ר בכתב יד קודשו וחתימתו.

שארען ספרינגס תשי"ח ]1958[. בשנה 
זו שהה הדברי יואל זמן ממושך במעון 
הנופש שארען ספרינגס לצרכי רפואה. 

נכתב על גבי נייר דואר אוויר. מעט 
כתמים.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$10,000

184

185

Letter with Medical Guidance & Blessings by 
the Admor Rabbi Yoel Teitelbaum

Sharon Springs, 1958

מכתב מאת הרבנית אלטא פייגא טייטלבוים מסאטמר:
 תיאור מרתק על נסיעתם והגעתם לארצות הברית

לאחר המלחמה

Opening Bid $800
Estimate Price $2,000-$3,000

Letter by the Satmar Rebbetzin 
Alta Faiga Teitelbaum186

Opening Bid $6,000
Estimate Price $10,000-$18,000

Important 
Letter of the 
Admor Rabbi 
Yoel Teitelbaum 
of Satmar 
Describing 
His Thoughts on 
Moving to 
Eretz Yisrael

כולו בכתב יד מ צדי הדף,  כתב ארוך, כתוב משני 
יואל טייטלבוים מסאטמר,  רבי  האדמו"ר הרה"ק 

אל שאר בשרו רבי יואל אשכנזי מטבריה.
המכתב עוסק בעניין לבטיו הגדולים של האדמו"ר אם 
לחזור לארץ הקודש כפי רצונו האמיתי, או להמשיך את 

ישיבתו באמריקה.
ביום כ"א בכסלו תש"ה )יום ההצלה( הגיע הרה"ק רבי 
יואל טייטלבוים לשווייץ, שבור ורצוץ מימי המלחמה. 
לאחר כמה חודשי התאוששות עזב את שווייץ בדרכו 
לארץ ישראל, שבה ישב שנה אחת, ולאחר מכן יצא 

לארצות הברית.
בשנים הראשונות לשבתו בארה"ב, מחשבתו העיקרית 
הייתה לחזור לארץ ישראל – כך גם נראה מהבלאנק 
עליו כתב את מכתבו הנוכחי, בו נדפס: "יואל טייטלבוים 
אב"ד סאטמר בעיה"ק ירושלים, כעת בברוקלין ניו יורק". 

אולם מחמת כמה סיבות נשאר בארה"ב.
במכתב חשוב זה מתגלים כמה מלבטיו: "יש כאן קיבוץ 

חשוב מישראל יראים וחרדים, אבל אף על פי כן במצב 
זו סיבה  ולכן  הרוחני בכללות צריכים לרחמי שמים" 
להישאר כדי לפעול ולהשפיע על המצב הרוחני של יהודי 
ארצות הברית. כן מבקש הרב: "נא יכתוב לי בפרטות" 
אם יש סכנה לבוא לארץ ישראל בגלל הערבים )"בכאן 

מפחדים מהמצב שבארץ ישראל מחמת המרידות"(.
בסיום המכתב מבקש האדמו"ר בענוותנותו: "נא להזכיר 
אותי במקומות הקדושים לישועה גדולה ולרחמי שמים";

ומסיים בציפייה: "והשי"ת יעזור שנזכה להתראות בקרוב 
]בארץ ישראל[ מתוך נחת והרחבת הלב ונזכה לעבוד 

השי"ת בלבב טוב להרחיב גבולי הקדושה".
בהמשך המכתב - מכתב פרטי, עם דברי ברכה, לשאר 
בשרו רבי אברהם אשכנזי בן רבי יואל הנ"ל, ובשוליו 
מכתב מאת נאמן ביתו המשב"ק הרה"ח רבי יוסף אשכנזי.

נייר מכתבים בגודל 21*28 ס"מ. סימני קיפול, חיזוקי 
נייר דבק בקיפולי הדף.

נדפס בספר 'דברי יואל - מכתבים' שיצא לאור על ידי 
רבי יוסף אשכנזי, מכתב קלח.

מכתב חשוב ביותר!
 בכתב יד האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר,
בדבר עלייתו מארצות הברית לארץ ישראל
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Two rare post-Holocaust 
documents compiled prior to 
the Satmar Rav and Rebbetzin’s 
arrival in Eretz Yisrael after the 
war.
 After the war, the Rebbetzin 
went back to reclaim their 
possessions, and especially the 
vast library that had belonged to 
her husband.
These rare historic documents 
include the following:
1. ‘Immigrant’s Declaration’ – 
signed with the full name of 
Rabbi Yoel Teitelbaum by one of 
his disciples who facilitated the 
immigration process.

2. Official itemized list of all 
belongings brought by the Rebbe 
and Rebbetzin into the country, 
signed in English with the full 
name of Rabbi Yoel Teitelbaum 
by one of his disciples who 
facilitated the immigration 
process.
The list of declared items 
includes 12,000 books; 10 Sifrei 
Torah; furniture and housewares.
2 documents by the British 
Mandate. 1945. Good condition.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Immigration Documents
of the Admor 

Rabbi Yoel of Satmar

Declaration to the United States 
government in which the chassid 
and philanthropist Rabbi Feisch 
Moskowitz pledges to sponsor and 
support the Admor Rabbi Yoel of 
Satmar and his wife upon their 
arrival in the United States.
Upon receiving the exhilarating 
news that the Rebbe had arrived 
safely in Switzerland, a group of 
chassidim and followers in the 
United States formed a society 
called ‘Machzikei Beis Harav 
(Supporters of the Rebbe’s Family)’ 
led by Rabbi Feisch Moskowitz.
In order to facilitate the Rebbe’s 
immigration, his followers were 
required to issue a pledge to the 
United States government to 

support the Rebbe and Rebbetzin 
upon their arrival in the United 
States. This commitment 
guaranteed that the new arrivals 
would not become a burden upon 
society.
In this rare historic document 
dated 1945, Rabbi Feisch 
Moskowitz affirms in the presence 
of legal notaries that he pledges to 
sponsor and support the Admor 
and his wife.
The document also includes the 
Divrei Yoel's and his Rebbetzin’s 
birthdates and other personal 
details.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Rare Document!
Affidavit by 

Rabbi Feisch Moskowitz 
to U.S. Authorities to Sponsor 

the Satmar Rebbe. 1945

מסמכים נדירים

 רשימת תכולת החפצים והספרים של האדמו"ר
 רבי יואל מסאטמר והרבנית

בעת עלייתם לארץ ישראל לאחר השואה

190

מכתב בחתימת יד הגאון הקדוש, האדמו"ר רבי 
חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט, בעל 'עצי חיים', 
אל הגאון רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט בעל 

'ערוגת הבושם'.
במכתב מבקש הרב טייטלבוים שצד חסידי 
ויז'ניץ יביעו את דעתם נחרצות נגד קהילות 

השטאטושקווא, שנאסרו על ידי כל רבני 
הונגריה.

הרקע להבנת המכתב: בשנת תרס"ח פרצה 
בפעם השלישית מחלוקת בין ראשי חסידי 

ויז'ניץ וסיגט, בשאלה מי יעמוד בנשיאות כולל 
מארמאראש בארץ ישראל. עד אז עמדו בראש 
הכולל אדמור"י ויז'ניץ )בעת ההיא בעל 'אהבת 

ישראל'(. הסיבה למחלוקת הייתה שגבאי הכולל, 

שאסף את כספי ארץ ישראל בסיגט ושלח אותם 
אל האדמו"ר מוויז'ניץ, היה ר' אברהם שמואל 

דאנציג - רב לעדת הספרדים בסיגט, מקהילות 
השטאטושקווא שלא נכנסו בברית היראים 

בהונגריה ולא קיבלו את מרות הרבנים. בעל 
'עצי חיים' ראה בכך פגיעה חמורה בהחלטת 

רבני הונגריה ובראשם מהר"ם שיק שיש לפרוש 
ולהתבדל מקהילה זו. לאחר פולמוס ארוך, 

הוחלט שפסק הדין יינתן על ידי דיינים שייבחרו 
מכל צד, ושני הצדדים הסכימו שהדיין החמישי 

יהיה בעל 'ערוגת הבושם'. בית הדין הוציא פסק , 
ובין דבריו החליט שצד ויז'ניץ יביעו את מחאתם 

נגד רבני עדת השטאטושקווא, והם אכן עשו 
זאת, אך בעל 'עצי חיים' לא היה מרוצה מהנוסח 

שבו נכתבה דעתם. על כך הוא מביע את מחאתו 
במכתבו זה לבעל 'ערוגת הבושם', ומבקש כי 

יוציאו מכתב ברור שבו הם אוסרים את הרבנים 
והשוחטים מהצד של הקהילות הנ"ל.

בשולי המכתב, שורת סיום בכתב יד בעל 'עצי 
חיים' וחתימתו: "ואחכה לתשובתו הרמה ידידו 

אוה"נ דושת"ה באהבה רבה, חיים צבי ט"ב".
במשך השנים פורסמו בכמה מקומות מכתבי 

רבנים בעניין פולמוס זה, אך מכתב זה כמדומה 
לא פורסם מעולם )ראה: 'סיני' כרך יח ]תש"ו[ עמ' שלה; 

'מספרות ישראל בהונגריה' עמ' 279 ואילך; ובקובץ 'עלי זכרון' יג עמ' 

נ-נז וקובץ טו עמ' לח-ס(.

סיגט תרס"ח ]1908[. נייר מכתבים. כתמי זמן 
בשוליים וסימני קרע בקיפולים, ללא חיסרון.

Opening Bid $15,000
Estimate Price $18,000-$25,000

 תגלית! מכתב חדש ולא ידוע
מהגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים בעל 'עצי חיים'

אל בעל 'ערוגת הבושם'. סיגט תרס"ח

Letter by the Atzei Chaim to the Arugas Habosem. Sighet, 1908

חיים צבי טייטלבוים מסיגט ה רבי  גה"ק 
בעל 'עצי חיים' )תר"מ-תרפ"ו(, נולד בשנת 
תמ"ר יפרח צדיק לאביו - הרה"ק בעל 'קדושת יום טוב' 
בן הרה"ק בעל 'ייטב לב', חתן הרה"ק רבי שלום אליעזר 

הלברשטאם מראצפערט בן ה'דברי חיים' מצאנז.
התמנה לאדמו"ר בהיותו בן כ"ד שנים בלבד והנהיג בחוכמה 
ובתבונה את אלפי חסידיו. כל ימיו היה מסובל בייסורים, 
ובכוחות נעלים היה גודר גדר ועומד בפרץ על משמר הקודש. 
נפטר משטף דם פתאומי בהיותו בן ארבעים ושש בלבד. 
חתנו היה האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג בעל 'שפע חיים'. 
אחיו הוא האדמו"ר רבי יואל מסאטמאר, ובנו הוא האדמו"ר 
בעל 'ברך משה' מסאטמאר, אבי האדמורי"ם מסאטמאר.

Fascinating 
Discovery!
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Letter by 
the Darkei 
Teshuvah

Rabbi Shalom 
Eliezer 
Halberstam 
of Ratzfert

מכיל מכתבי המלצה מרבנים ה פנקס 
מהונגריה להרה"ח רבי יחיאל מרגליות 
חיים  רבי  הרה"ק  מחסידי  מרודניק, 
מצאנז, שרצה לעת זקנתו לעלות ולהשתקע 
בארץ ישראל ולעסוק שם בתורה ובעבודת ה'. 
הפנקס מכיל גם התחייבויות מרבנים ואנשים 
שיישלחו לו כספים לארץ ישראל להחזיקו 

בימי שבתו שם.
בראש הפנקס מכתביהם של הרה"ק רבי צבי 
'דרכי  בעל  מונקאטש  אב"ד  הירש שפירא 
תשובה', ומכתב בחתימת יד קודשו של הרה"ק 
רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט בן 
ה'דברי חיים'. במכתבו מעיד רבי שלום אליעזר: 
"אשר היה דרכו להסתופף בצל קדשו שכ"ק 
אאמו"ר הגאון הקדוש מצאנז זצ"ל", ומבקש 
לקרבו "כי הוא גדול בתורה וחריף ובקי וחסיד 

מפורסם".
בהמשך הפנקס מכתביהם של עשרות רבני 

הונגריה ואשכנז, ביניהם:
הגאון רבי יוסף ליב סופר, אב"ד דרעטשקע 

ופאקש בעל 'ילקוט סופר'.
הגאון רבי ישעיה זילברשטיין, אב"ד וייטצען 

בעל 'מעשי למלך'.

רבי יצחק צבי פרייא מסערדאהעל, חתן ה'כתב 
סופר'.

בנו, רבי מאיר ליב פרייא, אב"ד שוראן.
רבי יוסף צבי דושינסקי, אב"ד גאלנטא.

רבי שלמה צבי הכהן שטראסר, אב"ד דברצין.
קאסטעל  אב"ד  וויס,  אלעזר  אברהם  רבי 

וטאפאלטשאן )תלמיד ה'שבט סופר'(.
פרנקפורט  הורוויץ, אב"ד  הלוי  מרדכי  רבי 

בעל 'מטה לוי'.
רבני משפחת במברגר.

רבי חנוך הכהן ערנטרוי, אב"ד מינכן.
הרה"ח רבי ישכר בלויגרונד, אב"ד קאלווריא, 
חתן נכדת הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא 
בעל 'דברי יחזקאל' שזכה לקירבה יתירה ממנו.

בדפים נוספים רשם רבי יחיאל את רשימת 
האנשים ששלחו כספים, ביניהם האדמו"ר בעל 
'אמרי יוסף' מספינקא, בנו בעל 'חקל יצחק' 
ו'הרב הצדיק מבעלז', וכן רשימה ארוכה של 

כתובות אישים ורבנים באמריקה.
מכתבי הרבנים הם מהשנים תרס"ב-תרס"ג 
]1902-1903[. כ-100 דפים כתובים )200 עמודים 
בערך( ועוד דפים רבים נותרו חלקים. גודל 

הפנקס: 10*17 ס"מ. כריכה מקורית בלויה.

Ledger replete with letters of 
endorsement by the great 
Chassidic sages and dozens of 

Rabbanim to the famous chassid Harav 
Yechiel Margalios of Rudnick. Harav 
Yechiel was a close disciple and chassid 
of the Divrei Chaim of Sanz who, in his 
elder years, fulfilled his lifelong dream 
of settling in the Holy Land to engage 
in Torah and avodas Hashem.
This ledger contains effusive letters of 
recommendation from great Hungarian 
Rabbanim as well as commitments from 
Rabbanim and their constituents to 
send funds to Eretz Yisrael in order 
to support Harav Yechiel Margalios 
throughout his remaining years.
The ledger opens with words written 
and signed by Harav Tzvi Hirsch 
Shapira, Av Beis Din of Munkacs, 
author of the Darkei Teshuvah, followed 
by autographed words by the Admor 
Harav Shalom Eliezer Halberstam 
of Ratzfert, son of the Divrei Chaim of 
Sanz. In his letter, Harav Shalom Eliezer 
attests that “He was accustomed to linger 
in the holy shadow of my great father, 
the holy Gaon of Sanz zt”l and seek his 
closeness, for he is great in Torah, sharp 
and erudite, and a famous chassid.”
The ledger also features letters by 
dozens of Hungarian and German 
Rabbanim among them:
Harav Yosef Leib Sofer, Av Beis Din of 
Dratschke and Paks, author of Yalkut Sofer

Harav Yeshaya Zilberstein, Av Beis 
Din of Weitzen, author of Maase 
Lamelech
Harav Yitzchak Tzvi Frei of Serdheil, 
a son-in-law of the Ksav Sofer
His son, Harav Meir Leib Frei, Av Beis 
Din of Shuran
Harav Yosef Tzvi Dushinsky, Av Beis 
Din of Galant
Harav Shlomo Tzvi Hakohen Strasser, 
Av Beis Din of Debrecen
Harav Avraham Eliezer Weiss, Av 
Beis Din of Castel and Topolochin, a 
disciple of the   Shevet Sofer
Harav Mordechai Halevi Horowitz, 
Av Beis Din of Frankfurt and author 
of Matteh Levi
Harav Chanoch Hakohen Ehrentrau, 
Av Beis Din of Munich
Bamberger Family Rabbanim
The letters written by the above 
Rabbanim are all dated between 1902-
1903.
Ledger size: 17x10 cm. Approximately 
100 written leaves (200 sides), as well 
as many blank pages. Original worn 
binding.

Opening Bid $18,000
Estimate Price $25,000-$30,000

פנקס צאנז
 פנקס מכתבי המלצה ומעמדות

מצדיקי החסידות ומעשרות רבנים
1902-1903

Sanz Ledger
Dozens of Highly Important Rabbinic 

Recommendations to a Chassid of the Divrei 
Chaim of Sanz Who Immigrated 

to Eretz Yisrael, 1902-1903
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מכתב חשוב בכתב יד ובחתימת 
הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא, אב"ד 

מונקאטש.
תוכן התשובה: האם ניתן למכור את 

העסק לגוי לשבת, כדי שהגוי ינהל את 
העסק ביום השבת. כידוע, בשו"ת 'דברי 

חיים' ]חלק א סי' ה-ז[ התיר המחבר 
את הדבר מפני כמה טעמים. במכתב 

זה כותב בעל 'מנחת אלעזר' שהוא אינו 
מוציא היתר כזה מתחת ידו מפני שבן 

המחבר, אדמו"ר הגה"ק משינאווא זי"ע, 
הרעיש כי דעת אביו רשכבה"ג ה'דברי 

חיים' כיוונה רק לקלים וריקים ]שלולי 
ההיתר יחללו שבת בעצמם[. "על כן 

הנני מונע אף מזה לגמרי וכאשר ראיתי 
כן מאאמו"ר הכ"מ זי"ע…"

Important Halachic 
Responsum by the 

Minchas
Elazar
Regarding Selling a 
Business to a Gentile 
for Shabbos.
Munkacs, 1914
Landmark teshuvah handwritten and autographed 
by the Admor Harav Chaim Elazar Shapira, Av Beis 
Din of Munkacs.
This letter addresses the question of whether it is 
permissible to sell one’s business to a gentile on 
a weekly basis before Shabbos in order to allow 
the gentile to manage the business on Shabbos. 
It references the opinion of the Divrei Chaim 
who was lenient and permitted this under certain 
circumstances (see Shu”t Divrei Chaim Vol. 1 Ch. 5-7).
In this letter, the Minchas Elazar declares that he 
does not issue a universal leniency for this practice, 
as the Divrei Chaim’s son, the Admor of Shinova 
zy”a, professed that his father’s opinion regarding 
this matter applied only to boors and ignoramuses 
[whom he feared would otherwise desecrate Shabbos].
“Therefore, ” writes the Minchas Elazar, “I hereby 
caution against this completely, as I have seen 
similarly from my father…”
The letter, dated Shvat 5684 (1914), was penned 
during his initial years as Rav and Admor in Munkacs. 
That same year, his father, the author of Darkei 
Teshuvah, passed away on 16 Tishrei.
In the beginning of the letter, he apologizes for: 
“failing to respond at these times, as I am very 
occupied, particularly with arranging and completing 
the writings of my…father zy”a, which shall be 
published in the coming days in accordance with 
the final will that he imparted to me prior to his 
passing…”
Munkacs, 1914. Official personal stationery. Page 
size: 23x15 cm. Light breakage in bottom left corner 
of letter. Unpublished.

Opening Bid $5,000
Estimate Price $8,000-$12,000

המכתב הוא מחודש שבט שנת תרע"ד, 
מראשית זמן נשיאותו כרב ואדמו"ר 

במונקאטש. בשנה זו )ט"ז תשרי( נפטר 
אביו הק' בעל 'דרכי תשובה'.

בראשית דבריו הוא מתנצל: "אינני 
משיב בעתים הללו, אשר הנני טרוד 
גדול, בפרט בסידור וגמר החיבורים 
כתי"ק אאמו"ר הגה"ק א"א הכ"מ 

זי"ע, אשר יצאו לאורה בקרב הימים 
וכפי צוואתו אלי קודם הסתלקותו 

זצוקללה"ה".
מונקאטש תרע"ד ]1914[. נייר מסמכים 

רשמי. גודל: 15*23 ס"מ. שברי נייר 
קלים בפינה השמאלית בחלק התחתון 
של המכתב. לא נדפס בקובץ אגרותיו 

'אגרות שפירין'.

Landmark 
Teshuvah!

תשובה חשובה ויסודית בעניין דעת הרה"ק
רבי חיים מצאנז בהיתר מכירת עסק לגוי 

לשבת - בכתב יד הגה"ק בעל 'מנחת אלעזר'.
מונקאטש תרע"ד

תשובה להלכה בכתב יד הגאון
רבי שמואל לוי וויינבערגער

אב"ד סערדאהעל. תרס"ט 

Lot  195  See Online Lot  197  See Online
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Handwritten responsum to a query in halachah 
by Harav Shmuel Levi Weinberger, Av Beis Din of 
Serdheil. The present letter addresses the question 
of whether it is a transgression of בל תשחית to cut 
down a fruit tree whose shade is harmful to a 
vineyard and causes financial loss to the owner.
Harav Shmuel Levi Weinberger (1860-1925), Av 
Beis Din of Serdheil, was the son of Harav Pinchas 
Weinberger, author of Shu”t Maharaf Shusburg, 
and son-in-law of Harav Hillel Lesh of Kolomiya. 
The vast majority of his writings and responsa were 
lost in the Holocaust.
Serdheil, 1909. 2 leaves (3 handwritten sides). Page 
size: 23x14 cm.

Opening Bid $1,000 | Estimate Price $1,500-$2,000

Halachic Responsum by Rabbi 
Shmuel Levi Weinberger 
Av Beis Din of Serdheil. 1909

מכתב חידושי תורה 
ארוך בכתב יד 

הגאון הצדיק רבי 
שאול רוזנברג אב"ד 

ראצפערט
מכתב חידושי תורה, כולו בכתב יד 

קודשו וחתימתו של הגה"צ רבי שאול 
רוזנברג אב"ד ראצפערט.

בין דבריו מזכיר הרה"צ מראצפערט: 
"והצעתי קושיא זו לפני מרן הגה"ק 

מו"ה ייט"ב זצק"ל אב"ד סיגעטה ]בעל 
ייטב לב[ והשיב לי...."

חידושים ופלפולים בדברי תורה.
הגה"צ רבי שאול רוזנברג אב"ד 
ראצפערט )תרכ"ה- ת"ש( נודע 

בקדושתו, צדקותו וחסידותו בכל רחבי 
הונגריה. לרוב קדושתו נגלו לו דברים 

בחזיונות לילה )ראה בהקדמות לספרו 
'חמדת שאול'(. קרוב לארבעים שנה 
הרביץ תורה בתלמידים ונודע כסיני 

ועוקר הרים. 
ראצפערט תרפ"ד ]1924[. 2 דפים )4' 
עמודים מלאים(. גודל: 17*21 ס"מ. כל 
בכתב יד קדשו וחתימתו. חיזוק דבק 

שקוף בפינה הימנית.
נדפס בספר 'חמדת שאול' )ירושלים 

תשכ"ט( סי' ו.

Letter of Torah Novellae by 
Rabbi Shaul Rosenberg, 
Av Beis Din of Ratzfert

4 sides replete with deep chiddushei Torah and pilpul.

Opening Bid $1,200 | Estimate Price $2,000-$3,000

4
עמודים
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Haggadas Maalah Beis Chorin
with Artistic Copper Engraving

Amsterdam, 1810

  הגדה של פסח 'מדרש בחידוש'
דפוס ראשון. ויניציאה ת"א

Haggadah 
Midrash B’Chiddush

First Edition.
Venice, 1641

Famous commentary on the 
Haggadah by the Kabbalist 
Rabbi Elazar Nachman Poa 
of Reggio.
Venice, 1641. First edition. 
36 leaves. 20 cm. Leaf 36b 
includes a prayer called ‘An 
apology to the sinners of Israel.’ 
Title page artistically restored. 
Light stains; good condition 
with new leather binding and 
casing. Rare Haggadah!
Otzar Hahaggados #58
♦ Provenance: Lunzer-
Valmadonna Collection.

Opening Bid $1,200
Estimate Price  $2,000-$3,000

162143
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Opening Bid $3,000 | Estimate Price $5,000-$7,000
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Haggadah with explanations, laws 
and customs by Rabbi Chaim Palagi, 
Av Beis Din of Izmir.
Izmir, 1852. First edition. 52, 112 
leaves. 17 cm. Minor wine stains, good 
condition. Original worn half-leather 
binding, with new added flyleaf pages.
Otzar Hahaggados # 959

הגדה של פסח )עם הפנים( עם ביאורים, 
דינים ומנהגים מאת הרב הגדול רבי חיים 

פלאג'י אב"ד אזמיר.
דפוס ראשון. נב:  אזמיר תרי"ב ]1852[, 
קי"ב דפים, 17 ס"מ. מעט כתמי יין, מצב 
טוב.כריכת חצי עור מקורית משופשפת 

)עם דפי פורזץ חדשים(
אוצר ההגדות מס' 959.

The First Book 
after the Fire!

Haggadah Shel Pesach with 
laws and customs with Yiddish 
translation. 
The Haggadah 
portrays 13 woodcut 
illustrations of scenes 
from the Haggadah. 
Each illustration spans 
approximately one third 
of a page and is enhanced 
with 16 decorated initials.
Amsterdam, 1765. 
[1], 32 leaves. 22 cm. 
Minor stains, likely 
wine stains. Good 
condition. New leather 
binding.
Otzar Hahaggados #24
♦ Provenance: Lunzer-
Valmadonna Collection.

Haggadah with Woodcuts
Amsterdam, 1765

הגדה של פסח עם ציורים בחיתוכי עץ. 
אמשטרדם תקכ"ה

הגדה של פסח עם דינים, מנהגים 
ותרגום ליידיש, מאת רבי שלמה זלמן 

לונדן בעל 'קהלת שלמה' ופירוש 
'צלי אש' - מאת רבי יהודה 

אריה ממודינא.
ההגדה מעוטרת ב-13 

איורים עשויים בחיתוכי 
עץ, כל ציור על פני כשליש 

עמוד, ועוד 16 אותיות 
מקושטות )איניציאלים(.

אמשטרדם תקכ"ה ]1765[, ]1[, 
ל"ב דפים. 22 ס"מ. מעט 
כתמים )כנראה כתמי יין 

שנטפו במהלך ליל הסדר(. 
מצב טוב. כריכת עור 

חדשה.
אוצר ההגדות מס' 244.

♦ מקור: אוסף לונצר ולמדונה.
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Opening Bid $700
Estimate Price  $1,200-$1,800

Opening Bid $800 | Estimate Price  $1,200-$1,800

אוד מוצל מאש
בליל י"א אב שנת תר"א ]1841[ פרצה שריפת ענק באזמיר. באותו לילה נשרפו רוב בתי 

היהודים והם נותרו ללא קורת גג.
באותו לילה פקד אסון אישי את רבי חיים: 54 חיבוריו שהיו בכתובים נשרפו והיו למאכולת 
אש. אך י"ד חיבורים נותרו לפליטה, בזכות תלמיד שנכנס למרתף מלא בלהבות והציל 

ארגז מלא כתבים.
'חיים  לו המחבר  ולכן קרא  הוא החיבור הראשון שנדפס לאחר השריפה  זה  חיבור 
לראש'. בהקדמתו לספר מתאר רבי חיים בלב כואב את השריפה הגדולה ואת רשימת 

החיבורים שנשרפו.

 הגדה של פסח 'חיים לראש'
לרבי חיים פלאג'י. אזמיר תרי"ב

Haggadah Chaim L’Rosh 
by Rabbi Chaim Palagi

Izmir, 1852
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הגדה של פסח עם תרגום 'עברי טייטש', 
מצרים  יציאת  וסיפורי  ומנהגים  דינים 

ביידיש.
דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, רבי 
חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא.

]1866[. 96 עמודים, 20  זיטומיר תרכ"ו 
יין, השלמת שוליים בשולי  ס"מ. כתמי 
ט  בדף  אומנותית,  ברסטורציה  השער 
בפינה  בטקסט  חיסרון  מעט  עם  קרע 
למטה. כריכת עור חדשה מהודרת. נדיר 

לא נרשם ברשימת יערי.
אוצר ההגדות 1274 

Haggada h wit h Yiddish 
translation, laws and customs, 

and the story of the Exodus in 
Yiddish.
Printed by Harav Chaninah Lipa 
and Harav Yehoshua Heschel 
Shapiro, grandsons of the 
venerable Slavita Rav.
Zhitomir, 1866. 96 Leaves. Page 
size: 20 cm. Wine stains. Title page 
margins professionally restored. 
Tear on page 9 with minor loss of 

text in bottom corner. Magnificent 
new leather binding. Rare; not 
recorded by Yaari.
Otzar Hahaggados 1274

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Passover Haggadah
with Yiddish Translation

Zhitomir, 1866
הגדה של פסח עם תרגום 'עברי טייטש', דפוס שפירא. 

זיטומיר תרכ"ו

Shapiro
Edition
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"ספר קבוץ תפלות, הוא סדר ליל הושענה רבא, 
נדפס זאת הפעם הראשונה".

כרוך בכריכת עור עתיקה, עם 8 טסי כסף בפינות 
הכריכה ואבזם מקורי לסגירה.

מדפיסי אמשטרדם טעו בטענתם כי הייתה זו 
הפעם הראשונה שנדפס תיקון ליל הושענא רבה.
אמשטרדם תצ"ג ]1733[, בבית הגביר רבי אברהם 
עטיאש. לו דפים. גודל: 16 ס"מ. מצב טוב. כריכת 

עור עתיקה יוקרתית, עם אבזם וטסי כסף.

תיקון ליל הושענא רבה, אמשטרדם תצ"ג
"Sefer Kovetz Tefillos is a siddur for the night 
of Hoshana Rabba"
Antique leather binding with 8 silver corner pieces 
and original clasp.
Amsterdam, 1733. Printed in the home of the 
Rabbi Avraham Atias. 36 Leaves. Page size: 16 
cm. Good condition.

Opening Bid $3,000
Estimate Price $4,000-$6,000

Tikkun Leil 
Hoshana Rabba

Ornate Antique Leather Binding 
with Silver Clasp and Corner Pieces.

Amsterdam, 1733

203
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חזור תפילות לימים מ
הנוראים, כולל סליחות - 

כולו בספרדית. הדפסה מיוחדת 
עבור קהילת בני האנוסים שגלו 

מספרד להולנד.
השער מעוטר כולו בחמישה 
תחריטי נחושת מיניאטוריים 

מתוך סיפורי התנ"ך, באחד מהם 
תמונת יעל לאחר שערפה את 

ראשו של סיסרא.
כולל תרגום של הפיוט הארוך 
'כתר מלכות' לרבי שלמה אבן 

גבירול.
אמשטרדם תכ"ג ]1663[. 304, 
321-479 עמודים. גודל עמוד: 
16 ס"מ. מצב טוב, כריכת עור 
עתיקה. מעט כתמים. השער 

קצוץ מעט מאוד בחלקו העליון, 
כמעט ללא חיסרון. נדיר.

Rosh Hashanah and Yom Kippur 
Machzor with Selichos. Special 

Spanish printing for descendants of 
Anusim who fled Spain to Holland in 
the era following the Inquisition and 
Expulsion.
Title page is adorned with bronze 
engraved illustrations from Tanach. The 
Machzor also includes the poem Keter 
Malchus by Rabbi Shlomo Ibn 
Gabirol.
Published by 
David Fereira and 
Mosseh Moreno 
Henriques.
Amsterdam, 
1663. 304, 
324-479 sides. 
Page size: 16 cm. 
Good condition. 
Antique leather 
binding. Several 
stains. Title page 
slightly cut on top. 
Rare.

Opening Bid 
$3,000
Estimate Price 
$5,000-$7,000

Spanish Machzor for Anusim (Conversos) 
Exiled from Spain to Holland. Amsterdam, 1663

מחזור מיוחד לבני צאצאי האנוסים שגלו מספרד להולנד. אמשטרדם תכ"ג 
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סדר התפילות לכל השנה עם תרגום "ללשון 
ענגליטערי" ]אנגלית[, על ידי הבחור התורני 

בענדיט זושט מהלברשטאט ור' אלכסנדר בן 
יהודה מלונדון.

סידור נדיר באופן מיוחד, עותק במצב יפה. זו 
הפעם הראשונה שנדפס תרגום אנגלי לסידור 

עבור יהודי אנגליה.
נדפס בעברית ובאנגלית עמוד מול עמוד. 

ההוראות ביידיש באותיות צו"ר.
בדף 119ב תפילת 'הנותן תשועה למלכים' לכבוד 

המלך ג'ורג' השלישי )George III(, המלכה 
Charlotte von Mecklenburg-Strelitz ובני 

משפחתם.
W. Tooke לונדון תק"ל ]1770[. דפוס

191 ]1[ דפים. ללא ההפטרות, שנוספו כנראה רק 
לחלק מהטפסים. מצב טוב. כריכת עור חדשה 

נאה בצבעי ירוק וזהב.

The present siddur includes prayers 
for the whole year (weekday and 
Shabbos) with their English translation 
written by the young Torah scholar 
Bendit Zusha of Halberstadt and Rabbi 
Alexander ben Yehuda of London.
Extremely rare siddur! This was the 
first siddur with an English translation 
published for English-speaking Jews 
in the United Kingdom (including 
America which was under British rule 
at the time).
Large, clear Hebrew and English text 
on facing sides; instructions for prayers 
in small Yiddish print.
Leaf 119b features the prayer ‘Hanosen 
Teshuah Lamelachim’ (Who grants 

salvation to kings), which was included 
in honor of the reigning monarch King 
George III, his wife Queen Charlotte 
von Mecklenburg-Strelitz, and the 
royal family.
London, 1770. W. Tooke Press. 191, 
[1] leaves. Without Haftaros which were 
added to some of the copies. Page size: 
17 cm. Good condition. Attractive new 
leather binding in green and gold.

Opening Bid $10,000
Estimate Price $12,000-$15,000

הסידור הראשון בתרגום לאנגלית ליהודי אנגליה:
'סדר התפילה', לונדון תק"ל

205

Orden de Ros Asanah y Kypur. Traduzido en 
Español y de nueve emmendado y añadido el 

Keter Malchut, y otras cosas.
David Fereira /Mosseh Moreno Henriques

First Complete Siddur Translated into English
London, 1770

The English Siddur 1770
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Sefer Kerem Chama”r   
Chama”r is an acronym for 
Chinuch (dedication); Milah 
(circumcision); and Refuah 
(healing)
The book contains:
1. Order of prayer and  study 

for a Chanukas Habayis
2. Order of prayer and study 

on the eve of a Bris in the 
home of the newborn

3. Prayers for the sick
4. Sefer Shomer Yisrael—a 

collection of Segulos and 
means of protection by the 
Chid”a, Rabbi Chaim Yosef 
David Azzulai

The order of prayer and study 
established in the present work by 

סידור מיוחד לעוברי דרכים
סדר ספירת העומר מיניאטורי, עם 
ליקוטי תפילות לדרך. באזל תקס"ה

סידור תפילה מיניאטורי עם תפילות 
שונות להולכי דרכים.

הסידור כולל תפילת מנחה וערבית, 
סדר ספירת העומר, ברכת הלבנה, ברכת 

המזון, קריאת שמע על המיטה, סדר 
הלל ומוסף לראש חודש וסדר תפילת 

הדרך ארוך.
באזל תקס"ה [1805[. דפוס וילהלם 

האס על ידי שלמה וינצענהיים. ]2[ 
דפים, 204 עמודים. גודל: 9.5 ס"מ. 

חתימת בעלים בשער, כריכה חדשה.

Miniature traveler’s Siddur 
with collection of prayers. The 
Siddur includes Minchah and 
Maariv, Sefiras Ha’omer, Birkas 
Halevanah, Birkas Hamazon, 
Krias Shema al Hamittah, Hallel, 
Mussaf for Rosh Chodesh, 
Tefillas Haderech, and more.
Basel, 1805. Printed by Shlomo 
Wintzenheim at the Wilhelm 

Hess Press. [2] leaves, 204 
sides. Page size: 9.5cm. 
New binding.

Opening Bid $800
Estimate Price 
$1,000-$1,500

Traveler’s Siddur
Miniature Sefiras Ha’omer with 

Collection of Prayers for the Traveler
Basel, 1805

Prayers & Segulos for Protection 
by the Chid”a

 First Edition. Livorno, 1797
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the Chid”a for the above purposes 
was universally accepted and has 
been reprinted in dozens of forms 
and editions.
Livorno, 1797. First edition. 100 
leaves. Page size: 16.3 cm. Good 
condition. New leather binding.

Opening Bid $800
Estimate Price 
$1,800-$2,500

בן המלך והנזיר
מנטובה שי"ז

Rishonim and Achronim from 
the Meiri and Vilna Gaon to 
Chassidic masters, praised its 
words and wisdom.
Attractive, clear printing 
on high-quality paper with 
decorative initials at the start of 
each chapter.
Mantua, 1557. Second edition. 
92 leaves. Page size: 14.5 cm. 
Good condition. Old half-leather 
binding. Rare.

Opening Bid $2,000
Estimate Price 
$3,000-$5,000

משלי חכמה ומוסר בשיר ומליצה, בדרך 
שיחה בין מלך השקוע בהבלי הזמן לנזיר 

פרוש מתאוות העולם.
ספר 'בן המלך והנזיר' הוא ספר חכמה 
ידי  על  במקורו  קדמון, שחובר  ומוסר 
ותורגם  הקדמונים  יוון  מחכמי  אחד 
ללשון הקודש על ידי רבי אברהם הלוי 
הספר  ה-13.  המאה  בתחילת  חסדאי 
התקבל מאוד בבית ישראל. גדולי הדורות, 
ראשונים ואחרונים כרבינו המאירי והגר"א 
ועד גדולי החסידות, למדו וציטטו מהספר.
הדפסה נאה ומהודרת. האות הראשונה 
עיטורים  עם  נדפסה  פרק  כל  בראש 

)איניציאלים(. השירים נדפסו עם ניקוד.
שנייה.  ]1557[. מהדורה  שי"ז  מנטובה 
צ"ב דפים. 14.5 ס"מ. מצב טוב, כריכת 

חצי עור ישנה. נדיר.

Parables and philosophy in prose 
and poetry conveyed in the form 
of a debate between a prince 
sunk in the material, mundane 
pleasures of life and a Nazir who 
abstains from worldly desires.
The book Ben Hamelech 
V’hanazir (The Prince & the 
Nazarite) is a philosophical and 
ethical masterpiece. Originally 
authored in Greek. It was 
translated into Hebrew by Rabbi 
Avraham Halevi Chasdai who 
lived in the early 13th century. 
The book was enthusiastically 
received, and Torah sages 
throughout the generations, 

209

Ben
Hamelech
Vehanazir
Mantua, 1557
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Kuzari
with Kol Yehudah 

Commentary
Venice, 1594

211

210

Sefer Hakuzari is among the first, 
and most significant works of Jewish 
thought presenting fundamental 
principles of Jewish faith. The book is 
written in a form of debate between 
the king of Khazar and a Jew regarding 
the superiority of the Jewish faith and 
religion.
With the Kol Yehudah commentary by 
Rabbi Yehudah Moscato, of Mantua.
This is the first commentary on this 
classic work.
Venice, 1594. First edition with Kol 
Yehudah commentary. 299 leaves. Page 
size: 19 cm. Professional restorations on 
title page and on some pages in the end 
of sefer. New leather binding.

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,000-$3,000

 כוזרי עם פירוש
 'קול יהודה'

ויניציאה שנ"ד
עם חתימת הפחד יצחק זצ"ל

Evidence to the truth of the Oral 
Torah presented in debate form 
by Chacham David Nieto, Rabbi 
of the Sephardic congregation in 
London.
The author subtitled his sefer 
“Kuzari Sheini-Second Kuzari,” 
referencing the original Kuzari 
which presents evidence to the 
Written Torah. His work provides 
evidence to the Oral Torah.
Chacham David Nieto (1654-
1728) was an illustrious Rabbi, 
doctor and philosopher who 
mastered numerous fields of 
wisdom. He was born in Venice 
and served as Rabbi of both 
the Sephardic congregations 
in Livorno and London. The 
Chacham Tzvi and Shaagas 
Aryeh praised him greatly, and 
the Steipler recommended this 
sefer to anyone who experiences 

any doubts or confusion 
regarding the ultimate holiness 
and truth of the words of Chazal.
This copy of Matteh Dan, 
complete with its Spanish 
translation, features an extra title 
page in Spanish.
London, 1714. First edition. 
[10], 254 leaves. Page size: 34 cm. 
Clear printing with illustrated 
title pages. The top of the title 
page features a conceived image 
of Rabbi Yehudah Hanassi, who 
compiled the Mishnah, with a 
copy of the Mishnah in hand. 
Original worn leather binding. 

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$4,000

Matteh Dan- Kuzari Sheini 
Hebrew with Spanish Translation. 
London, 1714Manuscript

Kovetz Maasiyos
Czechoslovakia, 1859
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כתב היד כולל שלושה חלקים – לכל 
חלק שער מצויר:

1( מעשה מהנוצרי ימ"ש - הנשלח 
מארץ הקודש ומירושלים.

'מעשה ישו' או 'מעשה תלוי' הוא חיבור 
אנונימי קדום, הכולל את תולדותיו 
של ישו הנוצרי מלידתו ועד תלייתו, 

על פי הידוע מהמקורות ועל פי אגדות 
שונות שהיו מפורסמות בין המון העם. 
היהודים התנגדו להדפסתו ולכן הוא 

נשמר בהעתקות שונות ומשונות בכתב 

יד )ראה: אייזנשטיין, 'אוצר ויכוחים' 
חלק ב עמ' 226(.

2( מעשה יוסף דולריינע – מעשה 
המקובל רבי יוסף דלה ריינא, שרצה 

לקרב את הגאולה על ידי הריגת סמאל 
)הוא השטן(.

3( דרוש לנישואין מאת הגאון החסיד 
רבי עקיבא שלום חיות מטולשטין. 

דרוש זה שלח רבי עקיבא שלום כדורון 
דרשה לחתן, ורמז שמו בי"ג תיבות של 
ההקדשה שהועתקה כאן בשער הספר. 

למיטב ידיעתנו, דרוש זה לא ידוע 
ממקור אחר.

קינע תרי"ט ]1859[. ]1[, יז: ט, ]1[: ז 
דפים, סה"כ 62 עמודים כתובים. 17 
ס"מ. לכל חיבור שער נפרד מצויר, 

בחיבור הראשון שני שערים מצוירים. 
מעט כתמים ובלאי. כרוך בכריכת חצי 

עור חדשה נאה.

Opening Bid $2,000
Estimate Price $4,000-$6,000

כתב יד: קובץ מעשיות, 
קינע-צ'כוסלובקיה תרי"ט. 

שערים מעוטרים

העיר קינע
)בצ'כית: kyně(, שבה 

הועתק כתב היד כמצוין 
בשערים הראשונים, 
שוכנת בדרום צ'כיה 

כ-117 ק"מ דרומית לעיר 
הגדולה פראג.
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1. Pirkei Eliyahu – Rules of Hebrew 
grammar, letters and vowels in 13 poems.
Basel, 1527. First edition, Hebrew with 
Latin translation. [98] leaves. Page size: 
15 cm.
2. Masores Hamasores – Rules 
and explanations illuminating the 
methodology of the sages.
Basel, 1539. First edition, Hebrew with 
Latin translation. [128] leaves.
3. Tuv Ta’am – Laws and explanation of 
cantillation.
Basel, 1539. First edition, Hebrew with 
Latin translation. [54] leaves. Printed 
together with #2 with a separate title page.
All three books are bound together with 
restored antique leather binding. Good 
condition.
Bibliography: Giznei Yisrael (Mehlman 
Collection # 1864, 1866).

Opening Bid $3,000
Estimate Price $5,000-$7,000

Two noteworthy works on Jewish 
language and grammar by the renowned 
Hebrew grammarian Rabbi Eliyahu 
Bachur.
Sefer Harkavah – Explanation of 
complex words in Lashon Hakodesh.

Pirkei Eliyahu – Rules of Dikduk in 
poem.
Both books were vowelized by the famed 
Jewish printer Cornelius Adil Kind.
Venice, 1546. Daniel Bomberg Press. 83, 
[1] leaves. Page size: 14 cm. 

Pirkei Eliyahu features a separate title 
page (p. 45a). Good condition. New 
leather binding

Opening Bid $1,200
Estimate Price $2,000-$4,000
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Three Works of Hebrew grammar 
by Rabbi Eliyahu Bachur
Basel, 1527-1539

 רבי אליהו בחור
ספר הרכבה

ויניציאה ש"ו
דפוס דניאל בומברג

Anthology of works by the 
renowned Chacham Rabbi 
Shlomo di Oliveira, leader of 
the Sephardic community in 
Amsterdam, offering useful tools 
to facilitate the study of Tanach, 
Gemara, Lashon Hakodesh and 
poetry.
1. Darchei Noam – Principles 
of the Talmud. This section 
concludes with Tuv Taam on the 
cantillation of the Torah and 
Darchei Hashem, indexes for 
the 613 Mitzvos based on the 
order of the Hebrew alphabet. 
Amsterdam, 1689. 45; [3] leaves.
2. Sharshat Gevulos - Root 
words of Lashon Hakodesh 
with samples for writing poetry, 
including poems arranged in 
assorted geometric shapes. 
Amsterdam, 1665. 70, [2] leaves.
3. Ayeles Ahuvim – The story of 
Avraham and Akeidas Yitzchak 
in verse. Amsterdam, 1665. [2], 
3-30, 31-42, [2] leaves.

4. Eitz Chaim – Root words of 
Lashon Hakodesh with Spanish 
translation. Concludes with a 
pamphlet entitled ‘Kasuv Aramis’ 
which presents the root words in 
Aramaic with their translations. 
Amsterdam, 1682. [6], 72 leaves.
5. Zayis Raanan – Hebrew-
Spanish dictionary for words and 
concepts in the Mishnah, Gemara 
and philosophical works. Printed 
together with the above. 44, [5] 
leaves.
6. Ilan She’anafav Merubim – 
Hebrew-Spanish dictionary of 
all concepts in Lashon Hakodesh. 
Printed together with the above. 
53, [1] side + [8] sides.
All bound together in good 
condition.
Amsterdam, 1665-1689. 
First edition. Some of these 
compositions were not reprinted. 
Page size: 14cm. Good condition. 
Worn, half-leather binding.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $1,500-$2,500

חיבורי רבי שלמה די אוליווירה 
אמשטרדם תכ"ה-תמ"ט

Collection of Works of 
Rabbi Shlomo di Oliveira 

Amsterdam, 1665-1689

12
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Sefer Harkavah
by Rabbi Eliyahu Bachur
Daniel Bomberg Press

Venice, 1546
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MACHZOR
KIMCHA

DE’AVISHONA
Bologna
1540-1541

Ita
ly

יה
טל

אי

First machzor printed 
with commentary

216

Machzor of prayers for the entire year 
according to Roman rite with an 

extensive commentary on the prayers and 
piyyutim called Kimcha De’avishona by Rabbi 
Yochanan Travis.
Machzor Bologna is one of the most important 
and elegant Machzorim ever printed. Kimcha 
DeAvishona is the first printed commentary 
on the machzor.
Roman custom, also known as Italian custom, 
is the earliest known prayer text of the local 
Italian Jews whose main community in Rome 
is presumed to be the first Jewish community 
in Europe. This version is very ancient and 
probably the first to travel beyond the borders 
of Israel and Babylon.
This machzor also contains the first 
printing of Rabbi Ovadia Sforno on Pirkei 
Avos. (Rabbi Ovadia was one of the Rabbis of 
Bologna, and his commentary was published 
during his lifetime.)
Bologna, 1540-1541. Vol. 1 [200] leaves. 
Vol. 2 [198] leaves. Page size: 31.5 cm. 
Illustrated title page for each volume. 
Beautiful printing with decorative frames and 
wide margins. Many professional restorations, 
especially of margins. Minor holes. Erasures 
due to censoring. Owners signatures in Italian. 
Both volumes bound together in half-leather 
binding from the 1980’s.
Stefansky Sifrei Yesod # 434.

Opening Bid $8,000
Estimate Price $12,000-$18,000

Meleches
Machsheves

First Edition
Venice, 1710

Complete copy with
author’s portrait!

'מלאכת 
מחשבת' 

ויניציאה ת"ע 
עותק שלם עם 
217תמונת המחבר

Commentary and pearls of wisdom on 
the weekly Torah portions by Rabbi 

Moshe Chefetz. A pristine copy with 
the illustrated title page, portrait of the 
author, and assorted charts.
The Sefer opens with an impressive full-
page portrait of the author and side caption 
alluding to his age. “In the year 1710, he 
was מא"ה years of age.” While the Hebrew 
letters of the word read meah (100), it 
actually hints to its numerical value of 46.

The author Rabbi Moshe Chefetz was 
born in Trieste and raised in Venice 
where he taught Torah to the masses. 
He was well-versed in secular wisdoms, 
science and philosophy, as evident from 
his magnum opus Meleches Machsheves. 
The author wrote the Sefer seeking 
comfort and solace following the tragic 
passing of his beloved son Rabbi Gershon, 
author of Yad Charuzim, in his prime. 
Unfortunately, the father Rabbi Moshe 

Chefetz also passed away relatively 
young, at the age of 48, on 30 Cheshvan, 
5572 (1712).
Venice, 1710. First edition. [10], portrait 
page, 98 leaves. Page size: 33 cm. Includes 
illustrated title page, portrait, charts. 

Opening Bid $2,000
Estimate Price $3,000-$5,000
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Lashon 
Limudim
Mantua, 1727
Sefer Lashon Limudim is the first and 
earliest book published by the famed 
genius and Kabbalist Rabbi Moshe 
Chaim Luzatto (Ramchal).
This work presents rules of grammar and 
the importance of the Hebrew language. 
It was printed in 1727 when the Ramchal 
was just 17 years old! In the introduction, 
the author expresses his gratitude to his 
master, Rabbi Yeshaya Bassan zt"l, and 
dedicates the book to him.
Mantua, 1727. First edition. 56 [1] 
leaves, 16.5cm, wide margins, good 
condition. Including rare erratum page 
(final leaf). Antique leather binding with 
new leather spine.

Opening Bid $1,000
Estimate Price $2,000-$3,000

Fundamental work teaching 
the methods of Gemara study, 
including the foundations of 
sharp analysis; Talmudic study 
through questions and answers; 
and principles of Gemara by 
Rabbi Moshe Chaim Luzzato 
(Ramchal).
Pages 40b-41a contain a 
chart of Talmudic lexicon 
and their translations, with 
recommendations by the Rabbis 
of Amsterdam.
Amsterdam, 1742. First edition. 
6, 23, 23-41 pages. Miniature. 
Page size: 11 cm. Minor 
restorations on first pages. New 
leather binding and matching 
case. Good condition.

First book 
printed by the 

Ramchal
Printed in 1727 

when the Ramchal 
was just 

17 years old!

Derech Tevunos
Amsterdam, 1742

ספר עזר יסודי להבנת דרכי התלמוד, 
הכולל את יסודות הפלפול הישר 

ודרכי השקלא וטריא של הש"ס וכללי 
התלמוד מאת רבי משה חיים לוצאטו 

)רמח"ל(.
הספר 'דרך תבונות' הוא מספרי 

הרמח"ל הראשונים שעלו על מכבש 
הדפוס. הדפסה מיניאטורית ראשונה 

זו נדירה.
דף מ, ב - מא, א: "לוח המלות 

הלימודיות הבאות בזה הספר וביאורם 
בלשון לע"ז". עם הסכמות רבני 

אמשטרדם.
אמשטרדם תק"ב ]1742[ דפוס ראשון. 

ו, כג, כ"ג-מ"א דף. גודל: 11 ס"מ. תיקוני 
נייר מזעריים בדפים ראשונים. כרוך 

בכריכת עור חדשה נאה עם קופסת עור 
תואמת. מצב טוב.

ספר 'דרך תבונות' – דפוס ראשון
אמשטרדם תק"ב

כתב יד: קובץ תחינות מיוחד לנשים
איטליה, ראשית המאה ה-19

Manuscript 
Prayers for Women

Italy, Early 19th century

Pocket-Size Siddur for 
WeekDay & Holidays 
Florence, 1736

Sha’arei Tziyon
Pisa, 1799. Beautiful Binding!

שערי ציון
פיסא תקנ"ט. עותק נאה.
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Opening Bid $800
Estimate Price $1,200-$1,800

Pocket-size compilation of prayers for 
women with instructions in Italian.
Italy, 19th century. [20] leaves. Page size: 
11x8 cm. Original Italian leather binding 
with gold border.

Opening Bid $1,800
Estimate Price $3,000-$5,000

Order of daily, Shabbos and holiday prayers.
This pocket-size siddur also includes the Passover 
Haggadah with Italian instructions written in Hebrew 
letters, as well as Azharos, Hoshanos, Hakafos, and Pirkei 
Avos with Italian translation. 
Florence, 1736. Pocket-size format: 12 cm. [1], 351, 
[1] leaves. New half leather binding. Few minor tears. 
Cropped upper margins, few pages cropped into titles.
♦ Provenance: Lunzer-Valmadonna Collection.

Opening Bid $1,000 | Estimate Price $1,500-$2,000

Opening Bid $4,000 | Estimate Price $6,000-$8,000
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 כתובה צבעונית מאוירת על קלף,
קורפו תקצ"ד

כתובה מעוטרת על קלף לנישואי החתן חיים 
רפאל דימורדו עם הכלה מלכה דימביצא 

דיאוזמו. קורפו תקצ"ד ]1834[.
נוסח הכתובה מוקף מסגרת ארכיטקטונית 

צבעונית, מלאה וגדושה בעלים ופרחים. בחלק 
העליון של המסגרת, העשוי בצורת קשת, ציור 
של אישה המנגנת לבעלה בכלי מיתר. מתחתיו 

חמישה ציורים מיניאטוריים, ארבעה מתוכם 
מסמלים את ארבע עונות השנה.

נוסח הכתובה בכתיבת סת"ם, חציו השני עם 
התנאים בכתב רש"י. בשוליו חתימת החתן 

והעדים בלועזית, וחתימה ספרדית מסולסלת. 
משפחת החתן, דימורדו, הייתה משפחת עתיקה 

וחשובה בקהילת היהודים בקורפו.
אורך: 60 ס"מ, רוחב: 50 ס"מ. כתמים בשוליים, 

מעט סימני קיפול.

Colorful Illustrated 

Ketubah
on Parchment

Corfu, 1834

This Ketubah records the marriage of 
the groom Chaim Refael de Mordo 

to his bride Malka Dembitza de Ozmo 
on 11 Nissan, 5594 (1834). An additional 
date marking the number of years since 
the destruction of the Temple (1766).
The de Mordos were a prestigious family 
who dwelled in the Jewish community of 
Corfu for generations.
The Ketubah text is inscribed in square 
Hebrew and semi-cursive rabbinical 
Sephardic script. 
The bridegroom’s and witnesses’ 
signatures, followed by the signature of 
the officiating rabbi on the right corner, 
appear at the bottom of the text.
The text is bordered by architectural 
pillars adorned with vivid colorful 

flowers and leaves. The top border is 
arched, a cartouche depicting a woman 
(the bride) playing a string instrument for 
a gentleman (the groom) holding a square 
(the Ketubah) before her.
Beneath this image are four illustrated 
squares representing the four seasons 
with feminine and putti figures.
Ketubot from the Greek island of Corfu 
are exceptionally rare.
Corfu, 1834: Parchment size: 60x50 
cm. Stains and fold marks. Some fading 
of text. 

Opening Bid $18,000
Estimate Price $30,000-$40,000

223
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24 melodies and 
cantorial 
compositions 

written by Chazzan Yossele 
Rosenblatt. Some of the 
compositions in the notebook 
include his most famous melodies, 
while others are completely 
unknown.
Chazzan Yossele Rosenblatt 
(1882-1933) is regarded as the 
greatest chazzan of all times. He 
was a talented composer who 
left behind a powerful legacy 
of Jewish liturgical music. His 
compositions are beloved classics 
in the world of Chazzanus.
Compositions in the notebook 
include:
Tisbareich: Rosenblatt’s very first 
composition which he composed 
at the age of 14 in 1897 while still 
in Europe.
Lecha Dodi: An unknown 
composition that has never been 
recorded. According to his notes, 
he composed this melody in July, 
1927 while touring Los Angeles, 
California.
Adon Olam:
The composition is written in 
three different formulas:

A. For the cantor
B. For the cantor and chorus 
C. For the cantor, chorus and 
baritone cantor
Never recorded, it is dedicated 
to Rosenblatt’s father, Chazzan 
Rafael Rosenblatt z”l and is 
autographed ‘Ben (son of) Rafael.
Other compositions sung 
during Shabbos prayers include: 
V’Shamru Bnei Yisrael for 
cantor and choir; Mizmor Shir 
L’Yom Hashabbos; L’hagid 
Ki Yashar Hashem; Raza 
D’Shabbos; and Hashem 
Malach Geius Lavesh. All these 
compositions are neither known 
nor recorded.
Two other compositions in the 
notebook include two very well-
known prayers: Birkas Tal from 
Mussaf of Pesach and Zachor 
Av, the prayer for rain recited in 
Mussaf of Shemini Atzeres.
Birkas Tal is inscribed along with 
its words and appears on pages 
33-35. 
Zachor Av, composed in 1922, 
appears on pages 36 -37a. It is a 
composition for cantor and choir. 
The famous Areshes Sefaseinu 
for Rosh Hashanah that was 
composed by Rosenblatt in 

Europe in the year 1902 also 
appears in this collection.
A very important composition 
found in this collection that 
was never recorded by Yossele 
Rosenblatt is Na’aritzach from 
Kedushah of Shabbos. 
The dates presented here are 
based on the listings in this 
notebook, such as Hashem 
Malach Geius Laveish, a 
composition for Shabbos. 
Rosenblatt began composing it 
on May 20, 1931 and completed 
it on August 13 in San Antonio, 
Texas.
All songs are signed by artist 
Yossele Rosenblatt with 
composition dates.
47 double-sided leaves of music 
notes, all written in fountain 
pen in the clear penmanship of 
the celebrated Jewish composer 
and chazzan Yossele Rosenblatt. 
Page size: 24 X 30.5 cm. Original 
notebook of Forster Music 
Publisher, Inc., Chicago. Good 
condition.
Annotations of Henry Rosenblatt 
appear throughout the notebook 
in pencil.
The owner of this collection 
received it from Cantor Yossele 
Rosenblatt’s son, Avraham 
Chaim- Henry Rosenblatt.

A treasured 
collection of 

original Jewish-
European liturgical 
music composed by 
the greatest cantor 

of all times  the 
beloved

YOSSELE 
ROSENBLATT

Opening Bid 
$15,000

Estimate Price 
$20,000-$30,000224

Original Handwritten Notebook of Cantorial Music 
by the Famed

Cantor
YOSSELE 

ROSENBLATT
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LOT

227 11174

 
 By

Portrait of A Young Chassidic Rabbi
by

Isidor Kaufmann

PROVENANCE:
The present painting was acquired by Edmund Traub 
in Vienna in the early 1920s and displayed in his 
landmark estate the Villa Traub, Prague, until 1938.
After the Nazi occupation of Prague in 1938, Traub 
fled to London with his family, taking his art collection 
along with him, and settled in London.
The painting remained the property of Edmund Traub 
in Primrose Hill, London until his passing in 1956.

The painting was passed to his daughter Anna Traub 
Strasmore of Maida Vale, London. Upon her death in 
2000, it was inherited by her son Martin Strasmore of 
Weston, Conn.
Sold by Kestenbaum and Company in New York , 
December, 2016.
See also Portfolio Isidor Kaufmann, Verlag Manz, 
Vienna-Leipzig (1925) no. 7 “Der Fanatiker.”

Isidor Kaufmann (1853 – 1921)  was an Austro-
Hungarian painter best known for his realistic genre 
scenes of Chassidic figures in Eastern Europe.
His works were sought after by notable collectors and 
even the Emperor Franz Joseph prized himself with a 
'Kauffman' painting.
The artist also received three medals of achievement 

in appreciation of his paintings. Today, his works are 
on display in the Tate Gallery in London, The Jewish 
Museum in New York, and others.
Isidor Kaufmann is considered the greatest Jewish 
painter of the 19th century.

Oil on wood panel. Signed by the artist along the right margin.
Dimensions: 46 x 37.1 cm

Opening Bid $250,000 | Estimate Price $300,000-$400,000
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Manuscript
Sefer Sod Hashem

Moravia, 1738
Illustrated Manuscript on Vellum

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.
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