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Early Printed Seforim

ספרים מודפסים קדומים
1

Amudei Golah- Sefer Mitzvos Koton, by
R. Yitzchok Ben R. Moshe of Corbeil. This
version diﬀers from the ﬁrst edition printed
in Constantinople in 1515, and also has
additional glosses, additions and omissions.
 The French Tosaﬁst, R. Yitzchok of
Corbeil was a son-in-law and student of
R. Yechiel of Paris. He also learned at the
Yeshiva of the Tosaﬁsts at Evreux. This
compendium lists all the Mitzvos applicable
nowadays, and gives a short synopsis with
pertinent halachic details. It is divided into
seven parts, corresponding to the seven days
of the week, so that it could be reviewed
regularly. The author intended it to be of
popular usage, thus he interspersed within
it many Agaddic passages, moral maxims
and ethical teachings which enhanced its
appeal. It is accepted as an authoritative
halachic source and is much cited by later
Poskim including the Tur.
Stefansky Hebrew Classics 215. Vinograd
Cremona 2. Vincenzo Conti press.
[8], 156, [5] pages. 19.5 cm. Very ﬁne-excellent
condition. Minor restorations to the top of the ﬁrst
few pages. Antique leather binding (worn spine).
Unidentiﬁed early rabbinical signatures
and glosses.
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. עמודי גולה סמ׳׳ק.ספרי יסוד
 עותק.1556  שט׳׳ז.קרימונה
!יפיפה

CLASSICS. AMUDEI GOLAHSMA'K. CREMONA 1556.
BEAUTIFUL COPY!

OPENING BID

פתיחה

$400

OPENING BID

פתיחה

$500
EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים

2

מהדורה קדומה של פירוש הבית
 שנדפסה,יוסף על הטור אבן העזר
.עוד בימי חייו של המחבר
 ר׳ יוסף קארו מכונה עדיין
על שם ספרו הראשון ׳׳בית
 למרות שגם כתב את,יוסף׳׳
 הפירוש בית.השולחן ערוך
יוסף נחשב בכל הדורות
לפירוש החשוב ביותר לטור
ונדפס כמעט בכל מהדורות
 הטור עם הבית יוסף.הטור
. בית יוסף-נלמדים יחד כטור
 דפוס גיובאני.500 וינוגרד וינציאה
.די גורא
- מצב בינוני. ס׳׳מ36 . עמודים258
 מעט סימני עש הפוגעים.טוב
. עמוד השער משוחזר.בטקסט
.כריכה חצי עור

Early edition of the Beis Yosef commentary on
the Tur Even HaEzer, printed in the lifetime of
the author.
Although R. Yosef Karo also wrote the
Shulchan Aruch, he is known by the title
of his ﬁrst sefer as ''The Beis Yosef''. Later
incorporated into almost every edition of the
Tur, it has been accepted for generations as the
most prominent commentary on the Tur and
they are consistently learned together as TurBeis Yosef.
Vinograd Venice 500. Giovanni Di Gora
press.
258 pages. 36 cm. Moderate-ﬁne condition.
Some worming aﬀecting text. Title page restored.
Modern half-leather binding.

6

 מאת ר׳ יצחק בן, ספר מצוות קטן-עמודי גולה
 מהדורה זו שונה מהמהדורה.ר׳ משה מקורביל
,1515 הראשונה שהודפסה בקושטא בשנת רע׳׳ה
. הוספות והשמטות,וכן יש בה הערות נוספות
 מבעלי התוספות, ר׳ יצחק מקורביל
 היה חתנו ותלמידו של ר׳ יחיאל,בצרפת
 למד גם בישיבת בעלי התוספות.מפריז
 לקוט זה מונה את כל מצוות.באוורה
 עם הסבר,התורה שניתן לקיים בדורנו
 הספר.קצר ופרטים הלכתיים רלוונטיים
 כנגד שבע ימות,מחולק לשבעה חלקים
. כדי להקל על הלימוד הרצוף,השבוע
,המחבר הועיד את הספר לשימוש נרחב
 משלים,לכן שילב בו קטעים אגדתיים
 וענייני מוסר שהלב נמשך,מלמדים
 הספר התקבל כמקור הלכתי.אליהם
 ומצוטט בהרחבה אצל פוסקי,מוסמך
. כולל הטור,הדור הבאים
כולל חתימה והגהות רבניות קדומות בלתי
.מזוהות
.2  וינוגרד קרימונה.215 סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס וינצנזו קונטי
- מצב טוב מאוד. ס׳׳מ19.5 .[ עמודים5] ,156 ,[8]
. מעט תיקונים לראש הדפים הראשונים.מצוין
.(כריכת עור עתיקה )שדרה בלויה

 נדפס. אבן העזר.ארבעה טורים
עוד בחיי הבית יוסף! ונציה
.1565 שכ׳׳ה

ARBA'AH TURIM. EVEN
HAEZER. PRINTED IN THE
LIFETIME OF THE BEIS
YOSEF! VENICE 1565.

1
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 מהדורה. דקדוק.ערוגת הבושם
1602  וינציאה שס׳׳ב.ראשונה
. מגילת אסתר.כריכה ייחודית

ARUGAS HA'BOSEM. FIRST
EDITION. VENICE 1602.
UNIQUE BINDING. MEGILAS
ESTHER.

 עם פרקים נוספים.ספר קלאסי על דקדוק עברי
העוסקים במגוון רחב של נושאים הקשורים
 כולל פרקים על כתב סתרים,לשפה העברית
 פרוזה עברית ונושאים אחרים מאת הרב,עברי
.שמואל ארקוולטי
(1520-1611 שע׳׳א- ר׳ שמואל ארקוולטי )ר׳׳פ
היה מגדולי תלמידיו של ר׳ מנחם עזריה דה
(פאנו )רמ׳׳ע מפאנו
הוא שימש כרב במספר קהילות איטלקיות
 וינציאה ופדובה וכתב,חשובות כולל בולוניה
.כמה ספרים כולל מעין גנים ודגל אהבה
. דפוס די גארה.953 וינוגרד וינציאה
.בינוני- מצב כללי טוב. ס׳׳מ21 .[ עמודים2] ,[119]
.כמה תיקונים ונקבי עש הפוגעים לעיתים בטקסט
.שוליים רחבים
כריכת עור ייחודית כוללת חלקים ממגילת אסתר
.עתיקה

Classic sefer on Hebrew grammar (Dikduk).
With additional chapters dealing with a
wide range of topics related to the Hebrew
language, including sections on Hebrew
cryptography, Hebrew prose and other
subjects by R. Shmuel Archivolti.
 R. Shmuel Archivolti (1520-1611), was
one of the most distinguished disciples
of R. Menachem Azaria Da Fano (Rema
Mi'Pano). He served as Rov in various
distinguished
Italian
communities,
including Bologna, Venice and Padua. He
authored a number of seforim including,
Mayan Ganim and Degel Ahavah.
Vinograd Venice 953. Di Gora press.
119, [2] pages. 21 cm. Overall
moderate-ﬁne
condition.
Some repairs and scattered
worming, at times aﬀecting
text. Wide margins.
Unique
parchment
binding including parts
of an antique Megilas
Esther.
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OPENING BID

פתיחה

$200

 בית/ בדק הבית.ספרי יסוד
! כולל העמודים הנדירים.יוסף
! עותק יפהפה.1606 ונציה שס׳׳ו

CLASSICS. BEDEK HABAYIS/
BEIS YOSEF. INCLUDING
THE RARE PAGES! VENICE
1606. MAGNIFICENT COPY!

Corrections, omissions and additions to the
Beis Yosef commentary on the Tur.
Although R. Yosef Karo also wrote the
Shulchan Aruch, he is known by the title
of his ﬁrst sefer as ''The Beis Yosef''. Later
incorporated into almost every edition of the
Beis Yosef, the Beis Yosef has been accepted
for generations as the most prominent
commentary on the Tur and they are
consistently learned together as ''Tur-Beis
Yosef''.
(Stefansky Hebrew Classics 153). Vinograd
Venice 1003. Zanetti press.
68, [2] pages. 19.5 cm. Excellent condition.
Modern leather binding.
According to Mehlman (no. 775), the
last two unnumbered leaves containing
approbations were printed after the sefer
was already completed and consequently
are included in very few copies.
OPENING BID

פתיחה

$500
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.יוסף
 השמטות והוספות לפירוש הבית ף,,תיקונים
ק
 ר׳ יוסף קארו מכונה עדיין על שם ספרו
,הראשון ׳׳בית יוסף׳׳
למרות שגם כתב את
 הפירוש.השולחן ערוך
בית יוסף נחשב בכל
הדורות לפירוש החשוב
ביותר לטור ונדפס כמעט
.בכל מהדורות הטור
הטור עם הבית יוסף
בדרך כלל נלמדים יחד
. בית יוסף-כטור
.(153 )סטפנסקי ספרי יסוד
 דפוס.1003 וינוגרד וינציאה
.זאניטי
. ס׳׳מ19.5 .[ עמודים2] ,68
 כריכת עור.מצב מצוין
.מודרנית
 שני,(775 .לפי מעהלמן )מס
הדפים האחרונים עם
שאינם
ההסכמות
 נדפסו אחר,ממוספרים
 ולכן מופיעים,השלמת הספר
.רק בעותקים בודדים

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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 מהדורה.בית לחם יהודה
1625  וינציאה שפ׳׳ה.ראשונה

BEIS LECHEM YEHUDA
FIRST EDITION. VENICE
1625.

Monumental Sefer of indices, arranged
according to subject headings, of all the
topics in the Ein Yaakov commentary on
Agados Ha'Shas. Arranged by the renowned
R. Yehuda Aryeh of Modena, who writes in
his introduction that although he originally
prepared this sefer for his own use, with the
reprinting of the Sefer Ein Yaakov he decided
to print these indices for the beneﬁt of others.
This Sefer is a valuable reference tool for those
who favor the study of Aggada, particularly
Darshonim.
 R. Yehuda Aryeh of Modena (1571–
1648), was a famous Jewish scholar born
in Venice. He descended from a family
which migrated to Italy after the expulsion
of Jews from Spain. He authored a number
of seforim including Beis Yehuda, Golus
Yehuda and Beis Lechem Yehuda.
Vinograd Venice 1156. Bragadin press.
26 pages. 30 cm. Tape enforcement on the pages
throughout, slightly aﬀecting text. Antique
binding.
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 על,ספר מפתחות כביר מסודר ומחולק לכותרות
.כל הנושאים בפרוש ׳׳עין יעקב׳׳ על אגדות הש׳׳ס
.סודר ע׳׳י המקובל הנודע ר׳ יהודה אריה ממודינה
הוא כותב בהקדמתו שאמנם חשב בתחילה לסדר
 אולם עם הדפסת הספר,ספר זה לשימושו האישי
 החליט להדפיס מפתחות אלו,׳׳עין יעקב׳׳ מחדש
 ספר זה הינו כלי עזר יקר ערך.לתועלת הציבור
. בפרט לדרשנים,ללומדי אגדה
, ת׳׳ח- ר׳ יהודה אריה ממודנה )של׳׳א
 נולד. היה תלמיד חכם מפורסם,(1571-1648
 מצאצאי משפחה שעקרה לאיטליה,בוניציאה
 הוא כתב כמה ספרים.עם גירוש יהודי ספרד
 גלות יהודה ובית לחם,ביניהם בית יהודה
.יהודה
. דפוס ברגדין.1156 וינוגרד וינציאה
 חיזוקים בדבק לאורך עמודי. ס׳׳מ30 . עמודים26
. כריכה עתיקה.הספר הפוגעים מעט בטקסט

OPENING BID

פתיחה

$150

6

Classic commentary on the Torah by R.
Ovadiah Sforno.
 R. Ovadiah Sforno (c.1470-c.1550), in
addition to his greatness in Torah excelled
in several diverse ﬁelds: philosophy,
mathematics, and particularly medicine
through which he earned a living as a
physician. Though written in a deceivingly
simple style, the Sforno commentary
contains great depth. Several relatively
recent seforim make extensive use of the
Sforno, most notably R. Meir Don Plotzki
in his classic commentary Kli Chemdah.
With
addendum
titled
''Kavanas
HaTorah'', where the Sforno oﬀers original
rationales for the various commandments
(Ta'amei HaMitzvos).
Stefansky Hebrew Classics 22. Vinograd
Venice 538. Griﬀo press.
92 pages. 20 cm. Moderate-ﬁne condition. Some
worming, and tape repairs (staining) at times
aﬀecting text. Modern binding.
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- ביאור על התורה.ספרי יסוד
. מהדורה ראשונה.ספורנו
.1567 וינציאה שכ׳׳ז

CLASSICS. BIUR AL
HATORAH- SFORNO. FIRST
EDITION. VENICE 1567.

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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.פירוש יסודי על התורה מאת ר׳ עובדיה ספורנו
1470-  ר׳ עובדיה ספורנו )סביבות ר׳׳ל
 בנוסף לגדלותו, היה,(1550 סביבות ש׳׳י
 גם בקיא בחכמות מגוונות,העצומה בתורה
 ובמיוחד, מתמטיקה, פילוסופיה:אחרות
 למרות היותו.רפואה ואף היה רופא לפרנסה
 נכתב הספורנו בסגנון,פירוש עמוק ביותר
 בספרים מאוחרים מובאים דברי.פשוט מאוד
 כשהידוע ביותר הספר כלי,הספורנו בהרחבה
 עם תוספת ׳׳כוונת.חמדה לר׳ מאיר דן פלוצקי
. בו מעלה הספורנו את טעמי המצוות,התורה׳׳
 דפוס.538  וינוגרד וינציאה.22 סטפנסקי ספרי יסוד
.גריפו
 מעט סימני. טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ20 . עמודים92
.עש ותיקוני דבק )כתמים( הפוגעים לעיתים בטקסט
.כריכה מודרנית
OPENING BID

פתיחה

$300
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Legendary Sefer of ethical
directives authored by R. Elozor
Azkiri.
With
an
in-depth
commentary expounding on many
of the Torah's laws from an ethical
and mystical perspective. The wellknown Piyut ''Yedid Nefesh'' was
printed here for the ﬁrst time,
albeit with some variations from
the version as we have it.
 R. Elozor Azkiri (15331600), was a Talmid of R. Yosef
Sagis and R. Yaakov Berav. He
was among the great Mekubalim
of Tzfas during the period of
the Arizal, R. Yosef Karo (Beis
Yosef), R. Shlomo Alkabetz, R.
Moshe Kordevero (RaMaK), R. Yisroel
Najara etc.
The Sefer Chareidim was received to enormous
acclaim and was reprinted tens of times.
With early unidentiﬁed rabbinical gloss.
Stefansky Hebrew Classics 469. Vinograd
Venice 925. Zanetti press.
82 pages. 18 cm. Very ﬁne condition. Trimmed
margins, slightly aﬀecting some headers. A
few pages bound out of order. Elegant modern
leather binding.

8

. ספר חרדים.ספרי יסוד
 וינציאה.מהדורה ראשונה
 מהדורה ראשונה.(1601) שס׳׳א
.של ׳׳ידיד נפש׳׳

CLASSICS. SEFER
CHAREIDIM. FIRST
EDITION. VENICE
1601. FIRST EDITION
OF ''YEDID NEFESH''.

OPENING BID

פתיחה

$500

Classic commentary to the Book of Doniel,
by R. Moshe Alshich, printed in the author's
lifetime.
 R. Moshe Alshich (1508-1600), was a
Talmid of R. Yosef Karo (Beis Yosef) and
R. Yosef Tiatzik. He was born in Turkey
and emigrated to Tzfas where he became a
Talmid of the Beis Yosef, and later served
as a Dayan on the Beis Yosef's Beis Din.
Revered for his phenomenal scholarship
both in the revealed parts of the Torah as
well as Kabbalah, he has the distinction of
being referred to as the Alshich Ha'Kodosh
(the Holy Alshich). His talmidim include
R. Chaim Vital and R. Yom Tov Tzahalon
(MaHaRITaT''Z).
Vinograd Venice 769. Di Gora press.
110 pages. 19 cm. Excellent condition. Modern
binding.

ספר אגדי של הדרכה מוסרית מאת ר׳ אלעזר
 כולל פירוש מעמיק המרחיב על מצוות,אזקרי
.רבות בתורה מנקודת מבט מוסרית ומיסטית
הפיוט הידוע ׳׳ידיד נפש׳׳ הודפס כאן לראשונה
.עם שינוים מהגרסא הידוע
(1533-1600 ש׳׳ס- ר׳ אלעזר אזקרי )רצ׳׳ג
היה תלמידו של ר׳ יוסף
 הוא.סאגיס ור׳ יעקב בירב
היה מגדולי מקובלי צפת
 ר׳ יוסף,בתקופת האריז׳׳ל
 ר׳ שלמה,(קארו )בית יוסף
 ר׳ משה קורדובירו,אלקבץ
 ר׳ ישראל נג׳ארה,()רמ׳׳ק
.וכו׳
ספר חרדים׳ זכה לשבחים רבים
.והודפס מחדש עשרות פעמים
כולל הגהה רבניות קדומה בלתי
.מזוהוה
שוליים חתוכים פוגעים במספר
 כמה דפים כרוכים.כותרות
.שלא על הסדר
 וינוגרד.469 סטפנסקי ספרי יסוד
. דפוס זאניטי.925 וינציאה
 מצב טוב. ס׳׳מ18 . עמודים82
 כריכת עור מודרנית.מאוד
ת
.מהודרת

 אלשיך על ספר.חבצלת השרון
.(1592)  ויניציאה שנ׳׳ב.דניאל
.עותק יפהפה

CHAVOTZELES HASHARON.
ALSHICH ON SEFER
DONIEL. VENICE 1592.
MAGNIFICENT COPY!
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,פירוש יסודי לספר דניאל מאת ר׳ משה אלשיך
.נדפס בחיי המחבר
(1508-1600 ש׳׳ס- ר׳ משה אלשיך )רס׳׳ח
היה מתלמידי ר׳ יוסף קארו )בית יוסף( ור׳ יוסף
 הוא נולד בטורקיה והיגר לצפת והיה.טיאציק
 ובהמשך שימש כדיין,תלמיד של הבית יוסף
 ידיעותיו העצומות.בבית דינו של הבית יוסף
בתורת הנגלה כמו גם בחכמת הקבלה הקנו לו
.הערצה מיוחדת והוא כונה ׳׳האלשיך הקדוש׳׳
בין תלמידיו נמנים ר׳ חיים ויטאל ור׳ יום טוב
.(צהלון )מהריט׳ץ
. דפוס די גארה.769 וינוגרד ויניציאה
. כריכה מודרנית. מצב מצוין. ס׳מ19 . עמודים110

OPENING BID

פתיחה

$300

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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9

Classic commentary to the Tur Yoreh Deah
by R. Yehoshua Falk-Katz, known as the
S'MA after his commentary Sefer Me'iros
Einayim on the Shulchan Aruch. Subsequent
editions erroneously omitted many signiﬁcant
notes that appear in this present original
edition. The complete work was titled Beis
Yisroel and is divided into two parts; Prisha,
containing explanations and commentary,
and Drisha, encompassing discourses and
Halachic novella. Published by the author's
son R. Yosef Katz, it includes the latter's
commentary, entitled Kesones Passim.
With two signatures of R. Yeshaya Dreznitz
(Reiniger).
 R. Yeshaya Dreznitz (1784-1857) was
a distinguished Talmid of the Chasam
Sofer. He served as Dayan in Boskowitz
and later as Rav in Reinitz. Known as
an outstanding Talmid Chochom, he is
mentioned in Teshuvos Chasam Sofer. His
novella was published posthumously under
the title Chidushei Rabbeinu Yeshaya.
Stefansky Hebrew Classics 156. Vinograd
Lublin 182. Yaﬀe press. 356 pages.
31.5 cm. Overall good condition. First few
and last few pages with some damage, at times
aﬀecting text. Wear on the margins. Some
worming, aﬀecting some text. Modern binding.

10

. דרישה ופרישה.ספרי יסוד
. מהדורה ראשונה.יורה דעה
.1635 לובלין שצ׳׳ה

CLASSICS. DRISHA
U'PRISHA. YOREH DEAH.
FIRST EDITION. LUBLIN 1635.

OPENING BID

פתיחה

$800

Classic commentary to the Tur Even HaEzer
by R. Yehoshua Falk-Katz, known as the
S'MA after his commentary Sefer Me'iros
Einayim on the Shulchan Aruch. Subsequent
editions erroneously omitted many signiﬁcant
notes that appear in this present original
edition. The complete work was titled Beis
Yisroel and is divided into two parts; Prisha,
containing explanations and commentary,
and Drisha, encompassing discourses and
Halachic novella.
Stefansky Hebrew Classics 156. Vinograd
Lublin 190. Yaﬀe press.
210 pages. 30 cm. Overall good condition.
Damage on the ﬁrst few and last few pages,
aﬀecting text. Some damage and staining
throughout.

פתיחה

$700

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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 מאת ר׳ יהושע,פירוש יסוד על הטור אבן העזר
 המכונה הסמ׳׳ע ע׳׳ש חיבורו ספר, כץ-פאלק
 במהדורות.מאירת עיניים על השולחן ערוך
הבאות הושמטו בשגגה הערות חשובות רבות
 החיבור.שמופיעות במהדורה מקורית זו
השלם נקרא בית ישראל והוא מחולק לשני
, שכוללת את ההסבר והפירוש,חלקים; פרישה
 בה הוא מקיף את המקורות והחידושים,ודרישה
.ההלכתיים
 דפוס.190  וינוגרד לובלין.156 סטפנסקי ספרי יסוד
.יפה
 מעט נזק לכמה. מצב כללי טוב. ס׳׳מ30 . עמודים210
. הפוגע בטקסט,עמודים בתחילת הספר ובסופו
.מעט נזק וכתמים לאורך הספר

OPENING BID

10

 מאת ר׳ יהושע,פירוש יסוד על הטור יורה דעה
 ע׳׳ש חיבורו ספר, המכונה הסמ׳׳ע, כץ-פאלק
 במהדורות.מאירת עיניים על השולחן ערוך
הבאות הושמטו בשגגה הערות חשובות רבות
 החיבור.שמופיעות במהדורה מקורית זו
השלם נקרא בית ישראל והוא מחולק לשני
, שכוללת את ההסבר והפירוש,חלקים; פרישה
 בה הוא מקיף את המקורות והחידושים,ודרישה
 ר׳, יצא לאור על ידי בנו של המחבר.ההלכתיים
 אשר הוסיף גם את פירושו בשם כתונת,יוסף כץ
.פסים
.(עם שתי חתימות של ר׳ ישעיה דרזניטץ )רייניגער
1784- , תרי׳׳ז- ר׳ ישעיה דרזניץ )תקמ׳׳ד
.( היה מגדולי תלמידיו של החתם סופר1857
כיהן כדיין בבוסקאוויטש ואחר כך כרב
 נודע כתלמיד חכם עצום והוא אף.ברייניץ
 חידושי תורתו.מוזכר בתשובות החתם סופר
יצאו לאור לאחר פטירתו בספר חידושי ר׳
.ישעיה
 דפוס.182  וינוגרד לובלין.156 סטפנסקי ספרי יסוד
.יפה
 מעט נזק. מצב כללי טוב. ס׳׳מ31.5 . עמודים356
 הפוגע,לכמה עמודים בתחילת הספר ובסופו
 סימני עש הפוגעים. בלאי בשוליים.לעיתים בטקסט
. כריכה מודרנית.במעט טקסט

 אבן. דרישה ופרישה.ספרי יסוד
 לובלין. מהדורה ראשונה.העזר
.1638 שצ׳׳ח

CLASSICS. DRISHA U'PRISHA.
EVEN HAEZER. FIRST
EDITION. LUBLIN 1638.

9
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Rare sefer by R. Yaakov Luzzatto,
defending the Talmud from Christian
censorship.
 R. Yaakov Luzzatto (c. 16th
century), was born in Tzefas and
settled in Basle, moving to Posen
and then Cracow. His work Kaftor
VaFerach was designed to defend
the Aggadic portions of the Talmud
against attacks by Christian censors.
He also served as chief-editor of several
important works including the Basle
Talmud (1578-81) and the Recanati's
Ta'amei HaMitzvos (Basle, 1581).
Vinograd Basle 171. Froben press.
[16], 5-149, 160-162 pages. 19 cm. Overall
good condition. Title page pasted onto backing.
Professional restorations throughout, at times
aﬀecting text. Closely shaved headers and
margins. Modern binding.

12

/כוונת האגדות
.כפתור ופרח
מגן על הש׳׳ס
מפני הצנזורה
. נדיר.הנוצרית
.מהדורה ראשונה
.1581 באזל שמ׳׳א

KAVONAS HAAGGADOS/
KAFTOR VAFERACH.
DEFENDING THE
TALMUD FROM
CHRISTIAN
CENSORSHIP. RARE.
FIRST EDITION. BASLE
1581.

OPENING BID

פתיחה

$300

Copy of the Chortkover Rebbe.
Classic philosophical work by R. Yehuda
HaLevi, with the ﬁrst edition of the Kol
Yehuda commentary by R. Yehuda Moscato.
The Kuzari is one of the most famous works
of R. Yehuda HaLevi, the medieval Spanish
Jewish scholar and poet, completed around
1140. Originally written in Arabic, it was
then translated into Hebrew and is one the
most fundamental and important works of
Jewish philosophy.
 R. Yehuda Moscato (1535-1590), served
as Rav of Mantua and was one of the most
inﬂuential rabbinical ﬁgures in Italy. His
comprehensive commentary on the Kuzari
(published posthumously) was received to
great acclaim and has since been printed in
almost every edition of the Kuzari.
With stamps of R. Shlomo Friedman of
Chortkov (1894-1959), son and successor
of R. Nochum Mordechai Friedman of
Chortkov and grandson of R. Yisroel of
Chortkov.
Stefansky Hebrew Classics (495). Vinograd
Venice 794. Di Gora press.
299 pages. 21 cm. Overall moderate- fair
condition. Worming, at times heavy aﬀecting
text. Elegant modern leather binding.

,ספר נדיר מאת ר׳ יעקב לוצאטו
המגן על התלמוד מפני הצנזורה
.הנוצרית
 ר׳ יעקב לוצאטו )סביבות
 נולד בצפת,(16המאה ה
, פוזנא,והתגורר בבאזל
 ספרו.ולבסוף בקראקא
כפתור ופרח נועד להגן על
חלקי האגדה שבש׳׳ס מפני תקיפות הצנזורה
 שימש גם כעורך ראשי של מגוון.הנוצרית
- ביניהם ש׳׳ס באזל )של׳׳ח,חיבורים חשובים
 טעמי המצוות לרקאנטי )באזל,(1578-81 ,שמ׳׳א
.( ועוד1581 שמ׳׳א
. דפוס פרובן.171 וינוגרד באזל
. מצב כללי טוב. ס׳׳מ19 . עמודים160-162 ,5-149 ,[16]
 תיקונים מקצועיים.עמוד השער מודבק לאחור
 שוליים. לעיתים פוגעים בטקסט,לאורך הספר
. כריכה מודרנית.ורווח עליון מדויקים

 מהדורה. הכוזרי.ספרי יסוד
ראשונה עם פירוש ׳׳קול
.1594  וינציאה שנ׳׳ד.יהודה׳׳

CLASSICS. HAKUZARI.
FIRST EDITION OF THE KOL
YEHUDA COMMENTARY.
VENICE 1594.

OPENING BID

פתיחה

$400
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.עותק של האדמו׳׳ר מטושרטקוב
רבי
של
המופתי
ההשקפתי
ספר
עם
ראשונה
מהדורה
,הלוי
יהודה
.פירוש קול יהודה לר׳ יהודה מוסקטו
הכוזרי הינו מספריו המפורסמים ביותר של ר׳
. מחכמי ספרד הראשונים ופייטן,הודה הלוי
יהודה
הספר נכתב במקור בשפה
.(1140) הערבית בשנת ד׳ תת׳׳ק
,אחר מכן תורגם לעברית
לאחר
והפך מהר מאוד לאחד מאבני
הפך
ההשקפה
בספרי
היסוד
.היהודית
 ר׳ יהודה מוסקטו )רצ׳׳ה
( כיהן כרב1535-1590 ,– ש׳׳ן
ה
איטליה
במנטובה והיה מרבני
ו
פירושו
.המשפיעים ביותר
א
הוצא
לספר הכוזרי )אשר
ל
התקבל
(לאור לאחר פטירתו
באהדה רבה ומאז הודפס
ס
כמעט בכל מהדורה שלל
.הכוזרי
ם חותמות של ר׳ שלמה פפרידמן
עם
 בנו,(1894-1959 , תשי׳׳ט-מטושרטקוב )תרנ׳׳ד
וממלא מקומו של ר׳ נחום מרדכי מטושרטקוב ונכד
.ר׳ ישראל מטושרטקוב
.794  וינוגרד וינציאה.(495) סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס די גארה
 נקבי עש.בינוני- מצב כללי טוב. ס׳מ21 . עמודים299
 כריכת עור.לפעמים רבים עם פגיעה בטקסט
.מודרנית יפה
EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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OPENING BID

פתיחה

$2000

13

THE LEIDEN TANACH.
MAGNIFICENT COPY! LEIDEN 1610.

Magniﬁcent copy of the miniature Leiden TaNaCH. 4 parts in 2
volumes with 4 separate title pages.
This important edition is the ﬁrst known complete Hebrew Bible
edition printed in the Northern Netherlands, and is a ﬁne example
of the high quality and beautiful layout of the Plantin-Raphelengius
pioneering Hebrew publications.
Vinograd Leiden 22. Franciscus Raphelengius press.
264; 227; 238; 287 pages. 10.5 cm. Excellent condition. Antique
bindings, lacking one board.

12

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים

.תנ׳׳ך ליידן
.1610 עותק יפיפה! ליידן ש׳׳ע

13

, חלקים בשני כרכים4 .עותק יפיפה של מהדורת הכיס של תנ׳׳ך ליידן
. עמודי שער נפרדים4 עם
מהדורה חשובה זו הינה המהדורה הידועה הראשונה בה הודפסו כל
 והיא משמשת דוגמא לאיכות הגבוהה,ספרי התנ׳׳ך באזור צפון הולנד
. רפאלנגיס-והעריכה היפיפייה של נחשונית הדפוס העברי פלנטין
. דפוס פרנקיסוס רפאלנגיס.22 וינוגרד ליידן
 חסר, כריכות עתיקות. מצב מצוין. ס׳׳מ10.5 . עמודים287 ;238 ;227 ;264
.לוח אחד

OPENING BID

פתיחה

$1000

14

CLASSICS. LEVUSH. COMPLETE
TE SET. PRAGUE
1609-1610. RARE!

Printed during the author's lifetime!
Rare edition of the Levush, by R. Mordechai
hai Yaﬀe.
Includes all four parts; Levush Ha'Tcheiles on Orach
Chaim, Levush Ateres Zahav on Yoreh Deah,
h, Levush
Butz V'Argamon on Even HaEzer and Levush
evush Ir
Shushan on Choshen Mishpat. With ﬁve title
tle pages,
bound in four volumes.
 R. Mordechai Yaﬀe (1530-1612), known
wn as The
Levush, was born in Prague and learned under R.
Shlomo Luria (Ma'HaRSHaL) in Lublin and the
Rema in Cracow. After his marriage he settled in
Prague, where he established a Yeshiva. Following
the expulsion of the Jews from Prague in 1557, he
settled in Italy. He later served in various important
mportant
rabbinical positions, including Lublin and
nd Posen.
Received with enormous acclaim, the Levush
ush is one
of the most fundamental Halachic works.
Stefansky Hebrew Classics (159). Vinograd
d Prague
172, 173, 174, 192. Moshe ben Betzalel Katz
tz press.
VOLUME ONE: 247 pages. 29 cm. Overall
erall ﬁne
condition. Extensive wear to the ﬁrst few
ew pages
(seemingly supplied from another copy), ass well as
some others, at times aﬀecting some text. A few pages
bound out of order. Some worming.
VOLUME TWO: 192 pages. 29 cm. Fine condition.
ndition. A few
pages with wear and tears, aﬀecting some text.
t. Lacking page 118.
VOLUME THREE: 116 pages. 29 cm. Moderate-ﬁne condition.
Heavy foxing. Some worming and tears, at times aﬀecting some text.
VOLUME FOUR: 210 pages. 29 cm. Fine condition. Some worming,
at times slightly aﬀecting some text. With signatures of R. Wolf Leib
Moihaver, distinguished talmid of the Boruch Ta'am and Rav in IrChodosh.
Elegant uniform leather bindings.

 ש׳׳ע- פראגג שס׳׳ט. סט שלם. לבוש.ספרי יסוד
! נדיר.1609-1610

14

!נדפס בחיי המחבר
.
.זצ׳׳ל
יפה
מהדורה נדירה של ספר הלבוש לרב מרדכי ה
,
ח
,(חיים
)אורח
 לבוש התכלת:כולל כל ארבעת חלקי הספר
וארגמן )אבן
מן
 לבוש בוץ,(לבוש עטרת זהב )יורה דעה
 כולל חמשה.( ולבוש עיר שושן )חושן משפט,(העזר
ה עמודי
. בארבעה כרכים נפרדים,שער
 הנודע,(1530-1612 ,שע׳׳ב- ר׳ מרדכי יפה )ר׳׳צ
 נולד בפראג ולמד אצל ר׳ שלמה,בכינויו הלבוש
ה לוריא
.)מהרש׳׳ל( בלובלין ולאחר מכן אצל הרמ׳׳א בקראקא
.קראקא
.לאחר נישואיו התיישב בפראג והקים ישיבה במקום
( הוא עבר1557) בעקבות גירוש יהודי פראג בשנת שי׳׳ז
 לאחר מכן הוא כיהן במספר משרות רבניות.לאיטליה
 ספרו הלבוש. בין היתר בלובלין ובפוזנא,חשובות
התקבל באהדה עצומה והינו מספרי ההלכה הבסיסיים
בסיסיים
.ביותר
.192 ,174 ,173 ,172  וינוגרד פראג.(159) סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס משה בן בצלאל כץ
אי כבד
 בלאי. מצב כללי טוב. ס׳׳מ29 . עמודים247 :1 כרך
,(מעותק אחר
ק
בכמה עמודים הראשונים )נראה שהועברו
 מספר.. לעיתים פוגע במעט טקסט,וכן בעמודים נוספים
. מעט סימני עש.עמודים כרוכים שלא לפי הסדר
 בכמה עמודים. מצב טוב. ס׳׳מ29 . עמודים192 :2 כרך
.118  חסר עמוד. הפוגעים מעט בטקסט,בלאי וקרעים
.11
 כתמי. טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ29 . עמודים116 :3 כרך
 מעט.מי חלודה כבדים
. הפוגעים לעיתים בטקסט,כתמי עש וקרעים
 הפוגעים,עש
מעט סימני עש
 עט. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ29 . עמודים210 :4 כרך
 תלמיד מובהק של, עם חתימות של ר׳ וולף לייב מויהבר.לעיתים בטקסט
.חדש-ה׳׳ברוך טעם׳׳ ורבה של עיר
.כריכות עור הדורות אחידות

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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Classic Sefer of Halachic responsa by R.
Meir of Ruttenburg, with the Enactments
of Rabbeinu Gershom and other Gaonim.
With important addendum titled ''Darkei
Teshuva'', pertaining to those who converted
to other religions under duress. Published by
R. Moshe Katz, son-in-law of the MaHarAL
of Prague.
 R. Meir of Ruttenburg (died 1293),
was one of the great Ba'alei Tosfos. He was
a student of R. Yitzchok of Vienna (Ohr
Zarua) and R. Yechiel of Paris. He lived in
Ruttenburg and later in Worms. In 1286,
following increased persecution of the Jews,
he attempted to escape Germany, but was
captured and held for ransom. Famously,
he ruled that the excessive ransom should
not be paid out of concern that it would
lead to the imprisonment of other leading
rabbinical ﬁgures. He died after seven years
in prison, and fourteen years later a ransom
was paid for his body by Alexander ben
Salomon Wimpfen, who was subsequently
laid to rest beside him in the Jewish
cemetery of Worms.
Stefansky Hebrew Classics 263. Vinograd
Prague 161. Moshe Katz press.
2, 5-114 pages. 30.5 cm. Overall fair- good
condition. Foxing and staining, at times heavy.
Last few pages damaged, with one page missing,
with the missing text ﬁlled in, in an early
rabbinic handwriting. Elegant leather binding.

16

. מהר׳׳ם מרוטנבורג.ספרי יסוד
 פראג שס׳׳ח.מהדורה ראשונה
1608

CLASSICS. MAHARAM
M'RUTTENBERG. FIRST
EDITION. PRAGUE 1608.

OPENING BID

פתיחה

$300

Second edition of the classic halachic work of
responsa by R. Yosef Kolon (MaHaRIK).
 R. Yosef Kolon known by the acronym
MaHaRIK (c. 1420-1480), was one of the
last Rishonim. He was one of the most
inﬂuential rabbinical ﬁgures of his period,
and received halachic queries from far
and wide. This important collection of
responsa had a seminal inﬂuence upon the
development of practical Halacha and most
of the Halachic decisors of the following
generations quote his Halachic rulings.
Vinograd Cremona 17. Conti press.
[12], 173 pages. 28 cm. Fine-very ﬁne condition.
Some scattered worming and staining, mainly
on the margins. Small tape repairs. Some pages
loose. Modern binding, worn.
Unidentiﬁed early rabbinical signatures and
glosses.

פתיחה

$350
EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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מהדורה שניה של השו׳׳ת של הרב יוסף קולון
.()מהרי׳׳ק
( לערך1420-1480 ,ר׳׳מ- ר׳ יוסף קולון )ק׳׳פ
 מגדולי התורה,היה מאחרוני הראשונים
 וקיבל שאלות,המשפיעים ביותר בדורו
 שו׳׳ת חשוב.בהלכה מכל רחבי העולם היהודי
,זה השפיע על התפתחותה של ההלכה למעשה
ורוב פוסקי ההלכה בדורות אחריו הביאו את
.תשובותיו בדבריהם
. דפוס וינצינזו קונטי.17 וינוגרד קרמונה
 קצת נקבי. מצב טוב מצוין. ס׳מ28 . עמודים173 ,[12]
עש וכתמים בעיקר בשוליים עם קצת תיקונים
, כריכה מודרנית. כמה דפים רופפים.בנייר דבק
.בלויה
.כולל חתימה והגהות רבניות קדומות בלתי מזוהות

OPENING BID

14

 עם תקנות רבינו,שו׳׳ת מאת ר׳ מאיר מרוטנבורג
 כולל גם.גרשום ושאר הגאונים
,תשובה
את החיבור החשוב דרכי
,
לדת
המתייחס לאלו שהמירו דתם ת
,, בהוצאת ר׳ משה כץ.אחרת בכפיה
.חתנו של המהר׳׳ל מפראג
 ר׳ מאיר מרוטנבורג )נפטרר
( היה מגדולי בעלי1293 בה׳ נ׳׳ג
 למד תורה מפי ר׳.התוספות
יצחק מוינה )אור זרוע( ור׳ יחיאל
 התגורר ברוטנבורג ולאחר.מפריז
 עם,12866  בשנת מ׳׳ו.מכן בוורמיזא
 ניסה,התגברות רדיפת היהודים
 אולם נתפס,להימלט לגרמניה
.והוחזק עד לקבלת כופר תמורתו
 הוא הורה שלא לשלם את,כידוע
 כדי שלא,דמי הכופר המופרזים
לגרום לחטיפת רבנים ומנהיגים
 נפטר לאחר.יהודיים נוספים
 וגופתו נפדתה, שנים בכלא7
אחר ארבע עשרה שנים על ידי
 אשר ללימים נטמן,סלומון וימפאן
אלכסנדר בן ל
ל
.בסמוך אליו בבית הקברות היהודי בוורמיזא
 דפוס.161  וינוגרד פראג.263 סטפנסקי ספרי יסוד
.משה כץ
. טוב-  מצב כללי בינוני. ס׳׳מ30.5  עמודים5-114 ,2
 נזק לכמה דפים אחרונים.כתמי חלודה וכתמים
וחסר דף אחד עם הטקסט החסר עם מילוי בכתב
. כריכת עור מודרנית הדורה.יד רבני עתיק

.מהרי׳׳ק
.1557 קרימונה שי׳׳ז

MAHARIK.
CREMONA 1557.

15

17

 הנאו. שו׳׳ת מהרי׳׳ל.ספרי יסוד
.1610 ש׳׳ע

CLASSICS. SHAILOS
U'TESHUVOS MAHARIL.
HANAU 1610.

Halachic responsa by R. Yaakov Ben Moshe
Segal-Moelin known by the acronym
MaHaRIL.
 R. Yaakov ben Moshe Levi Moelin
(1365-1427) is best known for his
codiﬁcation of the customs of Ashkenazic
Jewry which served as one of the primary
sources for the Rema in his glosses on the
Shulchan Aruch. With an unusual title
page depicting Avraham and Yitzchak and
Moshe and Aaron.
Stefansky Hebrew Classics (271). Vinograd
Hanau 9. Hans Jacob press.
68, [4] pages. 18 cm. Very ﬁne condition. Very
small tear on the corner of the title page not
aﬀecting text. Modern binding.
With signature of R. Moshe Margulies,
possibly the author of the Pnei Moshe on
the Yerushalmi.

17

שו׳׳ת מאת ר׳ יעקב בן משה סג׳׳ל מולין הידוע
.בראשי התיבות מהרי׳׳ל
, קפ׳׳ז- ר׳ יעקב בן משה סג׳׳ל מולין )קכ׳׳ה
( נודע במיוחד בשל הקודיפיקציה1365-1427
 אשר שימשה,שערך על מנהגי יהדות אשכנז
.אחד המקורות העיקריים לרמ׳׳א בשולחן ערוך
עם שער דף נדיר המתאר
את אברהם ויצחק וכן
.את משה ואהרן
 דפוס.9  וינוגרד הנאו.(271) סטפנסקי ספרי יסוד
.הנש יאקופ
 קרע מאד. מצב טוב מאד. ס׳מ18 .[ עמודים4] 68
 כריכה.קטן בפינת עמוד השער שאינו פוגע בטקסט
.מודרנית
עם חתימת ר׳ משה מרגליות אולי המחבר פני
.משה על הירושלמי

OPENING BID

פתיחה

$250

18

. מגילת סתרים-מסכת פורים
 מהדורה נדירה.סאטירה
 וינציאה שי׳׳ב.וקדומה במיוחד
.1552

MASECHES PURIM MEGILAS SETARIM.
PARODY. EXTREMELY
EARLY AND RARE EDITION.
VENICE 1552.

Early and rare edition of Maseches Purim, a
parody of popular humor, by R. Kalonimus
ben Kalonimus.
For hundreds of years, persecution and
diﬃcult living conditions, coupled with
Talmudic minds, often cultivated a wry
and sometimes satirical sense of humor.
Frequently these publications reﬂect the times
during which they were written, with cryptic
references to current events.
With the signature of R. Yochanan Giron.
 R. Yochanan Giron was one the most
distinguished and well-known rabbinical
leaders in Italy in the early 18th Century.
He was an associate of the CHIDA and is
mentioned in the Dvar Shmuel, Shemesh
Tzedokah and Pachad Yitzchok.
Vinograd Venice 443. Daniel Adelkind
press.
35 pages. 15 cm. Like most copies, this copy is not
bound with the 6 pages of the Sefer Chavakuk,
which was likely published separately. Fine
condition. Some professional repairs, slightly
aﬀecting a few words. Antique vellum binding.

OPENING BID

פתיחה

18

,מהדורה נדירה וקדומה של מסכת פורים
 מאת ר׳ קלונימוס בן,הומור סאטירי ופופולארי
.קלונימוס
במשך מאות שנים היו הרדיפות ותנאי החיים
, בשילוב עם מוחות תלמודיים חריפים,הקשים
.מצע לטיפוח חוש הומור שחור ופעמים סאטירי
לעיתים קרובות משקפים חיבורים אלו את
 תוך מתן רמיזות לאירועים,התקופה בה נכתבו
.עכשוויים
.עם חתימתו של ר׳ יוחנן גירון
 ר׳ יוחנן גירון היה מתלמידי החכמים
הנכבדים והמפורסמים באיטליה בראשית
 היה מקורב לחיד׳׳א ומוזכר בדבר.18-המאה ה
. שמש צדקה ופחד יצחק,שמואל
. דפוס דניאל אדלקינד.443 וינוגרד וינציאה
 ספר זה, כמו ברוב העותקים. ס׳׳מ15 . עמודים35
,אינו כרוך יחד עם ששת העמודים מספר חבקוק
. מצב טוב מאוד.אשר ככל הנראה נדפסו בנפרד
 הפוגעים קלות בכמה,כמה תיקונים מקצועיים
. כריכת קלף עתיקה.מילים

$700

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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19

! מפה קדומה.מזרחי על התורה
1574 ויניציאה של׳׳ד

MIZRACHI AL HATORAH.
VENICE 1574. MAP.

Early edition of the classic super-commentary
by R. Eliyohu Mizrachi on RaSHI's
commentary to the Torah. On page 235a,
there's an early map of Eretz Yisroel. This
particular map, which ﬁrst appeared in the
Venice 1527 edition, is assumed to be one of
the earliest printed maps of Eretz Yisroel.
Vinograd Venice 592. Bragadin press.
266 pages. 31 cm. Overall fair-ﬁne condition.
Extensive wear to the ﬁrst few pages, aﬀecting
some text. Title page restored. Modern binding
(loose).
Unidentiﬁed rabbinical signature and
glosses.
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מהדורה חשובה של חיבורו היסודי של ר׳ אליהו
. המבאר את פירוש רש׳׳י על התורה,מזרחי
.(מכיל מפה קדומה של ארץ ישראל )עמוד רלה׳
מפה ספציפית זו הופיעה לראשונה במהדורת
( ונחשבת לאחת המפות1527) וינציאה רפ׳׳ז
.המודפסות הראשונות של ארץ ישראל
 דפוס.592 וינוגרד ויניציאה
.ברגאדין
 מצב כללי. ס׳מ31  דפים266
 בלויה בדפים.טוב-בינוני
.הראשונים הפוגע בטקסט
 כריכה.דף השער מתוקן
.(מודרנית )בלויה
חתימות והגהות רבניות לא
מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$300

20

6 . מהדורת כיס.נ׳׳ך
 ג׳נבה שע׳׳ז.חלקים
.1617

NACH. MINIATURE
EDITION. 6
SECTIONS. GENEVA
1617.

ת
 חלקים מתוך תנ׳׳ך ג׳נבה מהדורת6
,י, משלי, תהילים, שופטים,כיס; יהושע
,קהלת
, איכה, רות,שיר השירים
,ת
6  עם. ישעיהו וירמיהו, איוב,אסתר
 הכותרות בתוך חיתוכי עץ,עמודי שער
. כרוך בשני כרכים.ארכיטקטוניים
. דפוס קאפה אלון.9 וינוגרד ג׳נבה
. מצב טוב מאווד. ס׳׳מ10.5 . עמודים522
 כריכות עתיקות )אחת.הערות תורניות
חת
.(קלף

6 sections of the miniature Geneva
Tanach;
Yehoshua,
Shoftim,
Tehillim, Mishlei, Shir HaShirim,
m,
Rus, Eicha, Koheles, Esther, Iyov,
v,
Yeshaya and Yirmiyah. With 6 title
tittle
pages, titles within woodcut
architectural columns. Bound
in 2 volumes.
Vinograd Geneva 9. Capa Elon
press.
522 pages. 10.5 cm. Very ﬁnee
condition. Scholarly notations.
s.
Antique bindings (one vellum).

OPENING BID

פתיחה

$300

16

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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, יהושע.נביאים
. שמואל א׳ וב׳,שופטים
 פריז ש׳׳ד.מהדורת כיס
.1544

NEVI'IM. YEHOSHUA,
SHOFTIM, SHMUEL 1
AND 2. MINIATURE
EDITION. PARIS 1544.

Yehoshua, Shoftim and Shmuel 1 and
2 of the famous miniature Paris edition
of Tanach. Separate title page for Sefer
Shmuel. The Paris Tanach published
by Robert Estienne was warmly
received as a masterpiece of Hebrew
printing. Printed with square Hebrew
letters and fully vowelized, it remains a
highly prized collector's item.
Vinograd Paris 18. Robert Estienne
press.
331 pages. 11 cm. Excellent condition.
Gilded pages. Antique leather binding (worn).

21

 שופטים ושמואל א׳ וב׳ ממהדורת,יהושע
 עמוד שער. כיס המפורסמת לתנ׳׳ך-פריז
 שהודפס, תנ׳׳ך פריז.נפרד לספר שמואל
 התקבל באהדה,ע׳׳י רוברט אסטין
ונחשבת לאחת מיצירות המופת של
 נדפס באותיות מרובעות.הדפוס העברי
 מהדורה הינה מחביבות.ועם ניקוד מלא
.האספנים עד ימינו
. דפוס רוברט אסטין.18 וינוגרד פריז
 עמודים. מצב מצוין. ס׳׳מ11 . עמודים331
.( כריכת עור עתיקה )בלויה.מוזהבים
OPENING BID

פתיחה

$200

22

 וינציאה. עותק יפה.נוה שלום
1575 של׳׳ה

NEVEH SHALOM. VENICE
1575. FINE COPY!

Fascinating Sefer, including a series of
homilies on Aggadic passages in the Talmud,
interwoven with a discussion which serves as
a defense of the RaMBaM's reconciliation of
Greek philosophy and Jewish thought.
 The author R. Sholom Avraham of
Constantinople (died 1492), had a thorough
command of many areas of learning of his
period and this work is rich in references to
Greek and Arabic philosophical literature.
Vinograd Venice 607. Di Gora press.
[4], 213, [15] pages. 20.5 cm. Very ﬁne condition.
Some repairs to title page. Some staining and
isolated worming. Indices bound upside down.
Antique binding (loose).

22

,ספר מרתק עם סדרת דרשות על אגדת התלמוד
בשילוב דיון המגן על הקבלת הרמב׳׳ם בין
.הפילוסופיה היוונית למחשבת ישראל
 מחברו ר' שלום אברהם מקושטא )נפטר
,( שלט בכל תחומי הידע בתקופתו1492 ,רנ''ב
וחיבורו זה מתייחס תדיר לספרי פילוסופיה
.ביוונית ובערבית
. דפוס די גארה.607 וינוגרד וינצאיה
. מצב טוב מאד. ס׳מ20.5 .[ עמודים15] 213 ,[4]
 דפי. מעט כתמים ונקבי עש.תיקונים לעמוד השער
.( כריכה עתיקה )רפויה.המפתחות כרוכים הפוך

OPENING BID

פתיחה

$200

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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OPENING BID

פתיחה

$2000

23

CLASSICS. NEVEH SHALOM. FIRST EDITION!
CONSTANTINOPLE 1538-39. EXTREMELY RARE.
VARIANT COPY!

Fascinating sefer with a series of homilies on the Aggadic passages in
the Talmud, interwoven with a discussion which serves as a defense of
the RaMBaM's reconciliation of Greek philosophy and Jewish thought
by R. Sholom Avraham of Constantinople.
 The author R. Sholom Avraham of Constantinople (died 1492), had
a thorough command of many areas of learning of his period and this
work is rich in references to Greek and Arabic philosophical literature.
Variant Copy: According to Yaari, there are 24 signatures of 8 leaves
each, with an additional 2 leaves at the end of the book, for a total
of ﬀ. 194. However, in our copy, signature 12 has ten leaves, for a
total of ﬀ. 196.
Stefansky Hebrew Classics page 142.
Vinograd Constantinople 162. Soncino press.
196 pages. 21 cm. Very ﬁne condition. Some staining. Modern leather binding.
With unidentiﬁed rabbinical signatures and glosses.

18

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים

! מהדורה ראשונה. נוה שלום.ספרי יסוד
. נדיר ביותר.1538-39 ט-קושטא רצ׳׳ח
!עותק שונה

23

 בשילוב דיון המגן על,ספר מרתק עם סדרת דרשות על אגדת התלמוד
.הקבלת הרמב׳׳ם בין הפילוסופיה היוונית למחשבת ישראל
( שלט בכל1492 , מחברו ר׳ שלום אברהם מקושטא )נפטר רנ׳׳ב
 וחיבורו זה מתייחס תדיר לספרי פילוסופיה,תחומי הידע בתקופתו
.ביוונית ובערבית
 ועוד שני, דפים כל אחת8  חתימות של24  ישנן, לפי יערי:עותק שונה
, דפים12  יש לחתימה, בעותק זה.194  ובסך הכל,דפים נוספים בסוף הספר
.196 ובסך הכולל ישנן
.142 סטפנסקי ספרי יסוד עמוד
. דפוס סונסינו.162 וינוגרד קושטא
. כריכת עור מודרנית. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21 . עמודים196
.עם חתימות והגהות רבניות לא מזוהות

24

. מהדורה ראשונה.עולת יצחק
! נדיר.1606 פראג שס׳׳ו

OLAS YITZCHAK. FIRST
EDITION. PRAGUE 1606.
RARE!

24

אוסף חידות מקורי ובלתי שגרתי המקיף את כל
. מאת ר׳ יצחק בן יהושע,מכלול ההלכה היהודית
סגנון החידות לעיתים עתיר רמזים ודורש חשיבה
 מסודר לפי סדר מסכתות הש׳׳ס וחלוקות.רחבה
. המפתחות כוללים כמאה נושאים.מאוחרות יותר
.תוכן מרתק
.145 וינוגרד פראג
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18.5 . עמודים21-68 ,9-12 ,[14]
. כתמים וחלודה.שני העמודים הראשונים חתוכים
.כריכה מודרנית

Unusual, novel collection of 843 riddles and
problems covering the entire gamut of Jewish
law, by R. Yitzchak ben Yehoshua. The style
of riddle is often cryptic, involving lateral
thinking. Arranged in order of Talmudic
Tractates and later Codiﬁers, with an index of
some one hundred subjects.
Fascinating content.
Vinograd Prague 145.
[14], 9-12, 21-68 pages. 18.5 cm. Fine
condition. First 2 pages trimmed. Staining and
foxing. Modern binding.

OPENING BID

פתיחה

$400
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.פרוש מגילת אחשוורוש
 נדיר.1565 וינציאה שכ׳׳ה
!ביותר

PEIRUSH MEGILAS
ACHASHVEROSH. VENICE
1565. EXTREMELY RARE!

Extremely rare commentary on Megilas
Esther by R. Zechariah Ben Saruk.
 R. Zechariah ben Saruk (1450-c.
1540), was one of the great Chachamim
of Spain. He served as Rav in Bargon and
following the Inquisition, in Algeria. With
an important introduction, which provides
a rare historical glimpse into the travails of
Jews who were exiled from Spain as well
into other challenges of that period.
Vinograd Venice 507. Zanetti press.
19 pages. 19 cm. Very ﬁne condition. Some
staining. Modern binding.

25

פירוש נדיר ביותר למגילת אסתר מאת ר׳ זכריה
.בן סרוק
1450-1540 , ש׳- ר׳ זכריה בן סרוק )ר׳׳י
 כיהן. היה מגדולי החכמים בספרד,(לערך
. ואחר האינקוויזיציה באלג׳יריה,כרב בברגון
עם הקדמה חשובה המהווה הצצה היסטורית
נדירה לתלאות שעברו על מגורשי ספרד וכן
.לצרות נוספות מתקופה זו
. דפוס זנטי.507 וינוגרד וינציאה
. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ19 . עמודים19
.כריכה מודרנית

OPENING BID

פתיחה

$800

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים

19

OPENING BID

פתיחה

$1500

26

PEIRUSH CHAMESH MEGILLOS. FIRST EDITION.
BOLOGNA 1538.

Commentary to Tehillim, Mishlei, Iyov, Doniel, Ezra, Nechemia and
Divrei Ha'Yamim, by R. Yosef ben Dovid Ibn Yichyeh (1468-1539) of
Spain and Ferrero, Italy.
 In his commentary to Doniel, the author writes regarding the
future redemption and reveals ideas that were written in other
commentaries as well as those sources that he himself revealed.
Vinograd Bologna 11. The Company of Jewish Silk Weavers press.
40, 122 pages. 30 cm. Overall very ﬁne condition. Some staining. Censors
markings. Some worming in the margins, not aﬀecting text. Antique
binding.
With unidentiﬁed rabbinical signatures and glosses.
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 בולוגנא. מהדורה ראשונה.פרוש חמש מגילות
.1538 רצ׳׳ח

26

, נחמיה ודברי הימים, עזרא, דניאל, איוב, משלי,פרוש לספר תהילים
( מספרד1468-1539 , רצ׳׳ט-מאת ר׳ יוסף בן דוד אבן יחיא )רכ׳׳ח
.ומפררא שבאיטליה
 כותב המחבר על הגאולה העתידית, בפרושו לספר דניאל
 כמו גם במקורות שמצא,ומגלה מקורות שהובאו בפרושים אחרים
.בעצמו
. דפוס החברה היהודית לאריגת משי.11 וינוגרד בולוגנא
 סימני. מעט כתמים. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ30 . עמודים122 ,40
. כריכה עתיקה. שאינם פוגעים בטקסט, סימני עש בשוליים.צנזורה
.עם חתימות והגהות רבניות לא מזוהות
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. פסיקתא זוטרתא.ספרי יסוד
 מהדורה.מדרש לקח טוב
.1546  וינציאה ש׳׳ו.ראשונה

CLASSICS. P'SIKTA
ZUTRASA. MIDRASH
MIDRAS
LEKACH TOV. FIRST
EDITION. VENICE 1
1546.

Midrash Lekach Tov on Sefer Va
Vayikra, by R.
Tuvia Ben R. Eliezer.
 R. Tuvia Ben R. Eliezer was a Talmudist
and poet of the 11th century. He authored
Tov on
the P'sikta Zutrasa Midrash Lekach
Le
the Chumash and Megilos.
Although the author referred to his Sefer as
Lekach Tov, (an allusion to his name
Tuvia),
n
since the mid-16th century how
however, it has
been most often referred to as P'sikta
Zutrasa
P'
in distinction to the P'sikta Rabsa ''the
Greater P'sikta''. It became known
know as P'sikta,
as the editors of this edition foun
found no title in
the manuscript, but noted that every verse
was headed '' פסpiska'', and assumed
assum the name
of the Sefer to be P'sikta.
Stefansky Hebrew Classics 12
123. Vinograd
Venice 269. Daniel Bomberg press.
pr
93 pages. 30.2 cm. Overall fair-go
fair-good condition.
Scattered light worming, mainly on the margins.
binding.
Staining and wear. Modern bindin
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מדרש לקח טוב על ספר ויקרא מאת ר׳ טוביה בן
ר׳ אליעזר
 ר׳ טוביה בן ר׳ אליעזר היה תלמיד חכם
 הוא כתב את.ומשורר מהמאה האחת עשרה
ה׳׳פסיקתא זוטרתא׳׳ – מדרש לקח טוב על
החומש והמגילות
אף שהמחבר קרא לספרו ׳׳לקח טוב׳׳ )אזכור לשמו
 מאמצע המאה השש עשרה הוא מכונה,(– טוביה
בדרך כלל ׳׳פסיקתא זוטרתא׳׳ )להבדיל מ׳׳פסיקתא
 הספר נודע כ׳׳פסיקתא׳׳ משום שעורכי.(רבתא׳׳
מהדורה זו לא מצאו כל כותרת בכתב היד אך
 אי.הבחינו במילה ׳׳פס׳׳ הכתובה בתחילת כל פסוק
 הם הניחו ששם הספר הוא ׳׳פסיקתא׳׳,לכך
 דפוס.269  וינוגרד וינציאה.123 סטפנסקי ספרי יסוד
.דניאל בומברג
 קצת.טוב- מצב כללי בינוני. ס׳מ30.2 . עמודים93
 כריכה. כתמים ובלאי.נקבי עש בעיקר בשוליים
.מודרנית
OPENING BID

פתיחה

$400
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! קראקא.רבינו בחיי על התורה
.1592 שנ׳׳ב

RABBEINU BACHIA ON THE
TORAH. CRACOW! 1592.

Rare edition of the classic commentary
com
of
Rabbeinu
R
bb i Bachia
B hi on the
th Torah.
T h
The 13th-century Rishon Rabbeinu Bachia
ben Asher of Saragossa was a Talmid of
R. Shlomo ben Aderes (RaSHB''A). His
commentary to the Torah is based on the
following four methods: Pshat, Midrash,
Philosophical exegesis and Kabbalah. First
published in Naples in 1492, it became
enormously popular and has been since
reprinted many times. It is also widely quoted
by the later commentators on Chumash.
Vinograd Cracow 147. Prostitz press.
235, 235-246 pages. 31 cm. Overall fair-good
condition. Title page restored. Wear throughout,
at times aﬀecting some text. Modern binding,
(loose).
Unidentiﬁed early rabbinical signatures.
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מהדורה נדירה של פרושו היסודי של הרבינו בחיי
.על התורה
רבינו בחיי בן אשר מסרגוסה היה ראשון מהמאה
.( תלמידו של ר׳ שלמה בן אדרת )רשב׳׳א,13ה
, פשט:פרושו לתורה מתבסס על ארבע שיטות
 נדפס. פרשנות פילוסופית וקבלה,מדרש
 והתקבל,1492 לראשונה בנאפולי בשנת רנ׳׳ב
 תוך שהוא נדפס שוב ושוב,מיד באהדה עצומה
 המפרשים המאוחרים יותר.במהדורות נוספות
.על החומש מצטטים ממנו רבות
. דפוס פרוסטיץ.147 וינוגרד קראקא
- מצב כללי בינוני. ס׳׳מ31 . עמודים235-246 ,235
, בלאי לאורך הספר. עמוד השער משוחזר.טוב
.( כריכה מודרנית )רופפת.הפוגע לעיתים בטקסט
.עם חתימות רבניות קדומות בלתי מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$500
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OPENING BID

פתיחה

$1500

29

CLASSICS. PEIRUSH HARAMBAN AL HATORAH.
EXTREMELY RARE EDITION. PESARO 1514.

Lacking title page and page of introduction.
Important early edition of the classic commentary by the RaMBaN.
As is well known the most popular commentary on Chumash
after RaSHI is undoubtedly the commentary of the RaMBaN. He
frequently cites and disagrees with RaSHI's commentary, and provides
alternative explanations. Intermingled with Aggadic, mystical and
Kabbalistic interpretations, for hundreds of years many great scholars
have studied the RaMBaN in great depth, and it is undoubtedly one
of the most fundamental works of the Rishonim.
See introduction to Sefer Birchas Yitzchok (Super commentary to the
RaMBaN) by Rav M. Z. Eisenstadt, where he writes that the Pesaro
edition is the most accurate of the early editions.
Stefansky Hebrew Classics 3. Vinograd Pesaro 34. Soncino press.
This copy includes 175 of 177 pages (seemingly lacking the ﬁrst title page
and the page following the title page with the introduction). 29.5 cm.
Overall very ﬁne condition. Some scattered worming, mainly on the
margins, at times slightly aﬀecting some text. Some staining. Two small
holes in ﬁrst page, slightly aﬀecting text.
Magniﬁcent modern leather binding.
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 פיזרו רע׳׳ד. פירוש על התורה. רמב׳׳ן.ספרי יסוד
.1514

29

.חסר דף השער ודף ההקדמה
 הפירוש הפופולארי, כידוע.מהדורה חשובה קדומה של פירוש הרמב׳׳ן
 לעתים קרובות.ביותר על התורה לאחר רש׳׳י הוא ללא ספק הרמב׳׳ן
הוא מצטט את פירוש רש׳׳י ואף חולק עליו ומספק פרשנות חילופית
 במשך. הסברים מיסטיים ופרשנות קבלית,בתוספת דברי אגדה
,מאות שנים צללו גדולי תלמידי החכמים אל מעמקי פירוש הרמב׳׳ן
.שהינו ללא ספק את אחד החיבורים היסודיים ביותר של הראשונים
.עיין בהקדמה לספר ׳׳ברכת יצחק׳׳ )פירוש על הרמב׳׳ן( מאת ר׳ מ
 המציין שמהדורת פיזרו היא המדויקת ביותר מבין, אייזנשטאט.צ
.המהדורות המוקדמות
. דפוס סונסינו.34  וינוגרד פיזרו.3 סטפנסקי ספרי יסוד
 )כנראה חסר דף השער הראשון והדף. דפים177  מתוך175 עותק זה כולל
 נקבי עש בעיקר. מצב כללי טוב מאד. ס׳מ29.5 .(שאחריו של ההקדמה
, שני חורים קטנים בעמוד הראשון. כתמים.בשוליים וקצת פוגע בטקסט
.שמשפיעים מעט על הטקסט
.כריכת עור מודרנית מפוארת

 וינציאה ש׳׳ס.ספר החינוך
1600.

30

SEFER HACHINUCH
HACHINUCH. VENICE
1600.

The Mitzvos are listed according to weekly
Torah portions and the Sefer is structured
correspondingly. Each Mitzvah discussed
from its Biblical source, followed by the
''shoresh'' which discusses the underlying
basis for the mitzvah and concluding with
a brief summary of the Halacha governing
its observance – usually based on the
RaMBaM. It remains one of the most classic
seforim of Jewish thought providing an
overview of man's obligations Vis a Vis the
commandments.
There is extensive discussion about who the
author of the Sefer HaChinuch was. In the
introduction, the author refers to himself
as ''Ish Yehudi M'Bais Levi Barceloni''. The
publishers of the ﬁrst edition attributed the

31

SEFER HAMUSSAR. CRACOW
1598.

Important ethical work by R. Yehuda Kalatz.
This edition includes a new introduction by
R. Yosef Sofer of Posen.
An ethical work based on both Talmudic and
Kabbalistic sources including the Zohar. The
author was a Mekubal, who resided in Algeria
at the beginning of the ﬁfteenth century.
Vinograd Cracow 205. Yitzchok Prostitz
press.
140 pages. 18 cm. Fine condition. Some repairs
to the ﬁrst few pages. Trimmed margins. Modern
binding.

Sefer to Rabbeinu Aaron HaLevy, who was
a talmid of the RaMBaN and the Rebbe of
the Ritva. This was accepted for many years
by most of the Achronim including the Shach
(Yore Deah 25:2, 70:31 and R. Akiva Eiger
(Teshuvos Kamma 129). The CHIDA however
in Shem HaGedolim (Rabbeinu Aaron
HaLevy) points out various discrepancies with
this assumption and therefore the author's
identity remains unclear.
This second edition contains important
variants to the ﬁrst edition (Venice 1523).
Vinograd Venice 894. Di Gora press.
268 pages. 20 cm. Overall ﬁne-very ﬁne
condition. First page loose. Some isolated wear
and tear. Antique leather binding (loose, worn
spine, lacking clasps).
With unidentiﬁed rabbinical signatures
and glosses.

30

 והספר,המצוות מפורטות על פי פרשת השבוע
 מבנה הספר מפרט לכל מצווה.בנוי בהתאמה
 אחר כך את שורש המצווה,את מקורה בתורה
שדן בסיבה הפנימית מאחורי המצווה ומסכם
עם סקירה קצרה של ההלכות הנוגעות לקיומה
 הספר מהווה את אחד.– בד׳׳כ על פי הרמב׳׳ם
מספרי המחשבה היהודית הנלמדים ביותר
.המספק סקירה על חובת האדם במצוות
.ישנו דיון נרחב על זהות המחבר של ספר החינוך
 מתייחס המחבר לעצמו כ׳׳איש יהודי,בהקדמה
 המדפיסים של המהדורה.מבית לוי ברצלוני׳׳
,הראשונה ייחסו את הספר לרבנו אהרון הלוי
.שהיה תלמיד של הרמב׳׳ן ורבו של הריטב׳׳א
דעה זו הייתה מקובלת במשך שנים רבות על
,ב:רוב האחרונים כולל הש׳׳ך )יורה דעה כ׳׳ה
.( ור׳ עקיבא איגר )תשובות קמא קכ׳׳ט,(ל׳׳א:ע
(אמנם החיד׳׳א בשם הגדולים )רבינו אהרון הלוי
מציין סתירות שונות בהשערה זו ועד היום זהות
המחבר אינה ברורה
במהדורה שניה זו ישנם שינויים חשובים
מהמהדורה הראשונה שנדפס בוונציה בשנת רפ׳׳ג
.1523
. דפוס די גארה.894 וינוגרד ויניציאה
 דף השער. מצב כללי טוב. ס׳׳מ20 . עמודים268
 כריכת עור עתיקה. קצת בלויה וקרעים קטנים.רפוי
.()רפויה שדרה בלויה חסר תופסנים
.עם חתימות והגהות רבניות לא מזוהות
OPENING BID

פתיחה

$400

 קראקא שנ׳׳ח.ספר המוסר
.1598

31

 מהדורה זו.ספק מוסר חשוב מאת ר׳ יהודה כ׳׳לץ
.כוללת הקדמה חדשה מאת ר׳ יוסף סופר מפוזנא
ספר מוסר המתבסס על מקורות תלמודיים
 המחבר הינו. ביניהם גם הזוהר,וקבליים כאחד
מקובל שחי באלג׳יריה בתחילת המאה החמש
.עשרה
. דפוס יצחק פרוסטיץ.205 וינוגרד קראקא
 תיקונים לכמה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18 . עמודים140
 כריכה. שוליים חתוכים.עמודים הראשונים
.מודרנית

OPENING BID

פתיחה

$400
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. מהדורה ראשונה.ספר הזכרון
 נדיר.1555 פיררא שט׳׳ו
ביותר!עותק בן השלטי גיבורים
.עם חתימתו ואולי גם הגהות

SEFER HAZIKARON. FIRST
EDITION. FERRARA 1555.
THE COPY OF THE SON
OF THE SHILTEI GIBORIM
WITH HIS SIGNATURE
AND POSSIBLY GLOSSES.
EXTREMELY RARE!

32

, להלכה הנוגעת לימינו,סיכומים הלכתיים
 מאת.לפי סדר המסכתות
ר׳ ישמעאל הכהן טנוגי
.מתוניסיה
ר׳ ישמעאל הכהן טנוגי
היה מגדולי פוסקי ההלכה
שעבר
עד
בתוניסיה
 בה,להתגורר במצרים
 ראה שם.כיהן כרב הראשי
.הגדולים לחיד׳׳א
עם חתימת ר׳ בניהו בנו של
.השלטי גיבורים
 דפוס.34 וינוגרד פיררא
.אברהם אושקי
 מצב. ס׳׳מ20.5 .[ עמודים216]
ם
שחזורים
.בינוניטוב
,מקצועיים לאורך הספר
.
.בטקסט
הפוגעים לעיתים
.כתמים כבדים בסוף הספר
. שדרת קלף,כריכה מודרנית

Halachic summaries in the order of the
Masechtos of the laws applicable in our times
authored by R. Yishmael Ha'Cohen Tanugi of
Tunisia.
R. Yishmael Ha'Cohen Tanugi was one of
the great Halachic scholars of Tunisia before
he moved to Egypt, where he served as Chief
Rabbi. See Shem HaGedolim of the Chida.
With signature of R. Benyahu son of the
Shiltei Giborim.
Vinograd Ferrara 34. Abraham Usque
press.
[216] pages. 20.5 cm. Good-moderate condition.
Professional restorations throughout, at times
aﬀecting text. Heavy staining on the last few
pages. Modern binding, vellum spine.

OPENING BID

פתיחה

$1000
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CLASSICS. SHAAREI DURA.
VENICE 1548. MANY
EARLY UNIDENTIFIED
RABBINICAL GLOSSES.

Classic sefer on the laws of Yoreh
De'ah, by R. Yitzchok of Duren, a preeminent
nt German halachic authority.
Based upon the traditions of both
Germany
ny and France, it became a
fundamental
mental text for Halacha on Yoreh
De'ah and is quoted extensively by the
later codiﬁers.
odiﬁers.
Stefansky
sky Hebrew Classics 242.
Vinograd Venice
359.
Parenzo
press.
64 pages. 19.5
cm. Overall good
Some
condition.
damage and wear
aﬀecting text on a few
pages. Professional
restorations. Modern
M d
binding, leather spine.
Many early
unidentiﬁed rabbinical
glosses (slightly cut).
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 וינציאה. שערי דורא.ספרי יסוד
 הערות רבניות.1548 ש׳׳ח
.קדומות רבות בלתי מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$500
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 מאת ר׳,חיבור יסודי חשוב על הלכות יורה דעה
 הספר. מגדולי הפוסקים בגרמניה,יצחק מדורן
מתבסס על מנהגי גרמניה וצרפת והפך לספר
 אף הפוסקים.יסוד בסיסי להלכות יורה דעה
.המאוחרים יותר מצטטים ממנו רבות
.359  וינוגרד וינציאה.242 סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס פארנזו
 מעט נזק ובלאי. מצב כללי טוב. ס׳׳מ19.5 . עמודים64
. שחזורים מקצועיים.הפוגע בטקסט בכמה עמודים
. שדרת עור,כריכה מודרנית
הערות רבניות קדומות רבות בלתי מזוהות )קצת
.(חתוך

34

I
Introduction
to Kabbalah and designations of
tthe Seﬁros, by R. Yoseph Gikatilla.
 The early Spanish Kabbalist R. Yoseph
ben Avrohom Gikatilla (1248-c.1325), was
a Talmid of the renowned Kabbalist R.
Avrohom Abulaﬁa. For centuries, Shaarei
Orah has been widely accepted as an
introduction to the learning of Kabbalah
and the systematic presentation of the
Seﬁros and their code names. It is said
that the Arizal commented that the sefer
Shaarei Orah is the ''key'' to the correct
understanding of the wisdom of Kabbalah.
The Mantua edition was printed the same
Th
yyear hence it is unclear which of the two, is
tthe ﬁrst edition.
Stefansky Hebrew Classics 340. Vinograd
S
Riva Di Trento 34.
R
884 pages. 20 cm. Very ﬁne condition. Some
pprofessional restorations on some pages, slightly
aaﬀecting some text. Modern binding.
Unidentiﬁed early rabbinical signatures
U
and glosses.
a
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. שערי אורה.ספרי יסוד
 ריבה די טרנטו שכ׳׳א.קבלה
.1561

CLASSICS. SHAAREI ORAH.
KABBALAH. RIVA DI
TRENTO 1561.

OPENING BID

פתיחה

$500

 מאת ר׳ יוסף,הקדמה לקבלה וייעוד הספירות
.גיקטילה
 מקובל, ר׳ יוסף בן אברהם גיקטילה
 סביבות פ׳׳ה1248- ספרדי קדום )ה׳׳א ח׳
 היה תלמיד של המקובל הנודע ר׳,(1325
 במשך דורות היה הספר.אברהם אבולעפיה
שערי אורה מקובל ברבים כספר מקדים
 ולשיטת הצגת הספירות,ללימוד המוסר
 ידוע בשם האריז׳׳ל כי הספר שערי.וכינויים
אורה הינו ׳׳מפתח׳׳ להבנה נכונה של חכמת
.הקבלה
מהדורת מנטובה נדפסה באותה שנה ועל כן לא
.ניתן לקבוע איזו מהן היא המהדורה הראשונה
 וינוגרד ריבה די טרנטו.340 סטפנסקי ספרי יסוד
.34
 שחזורים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20 . עמודים84
 הפוגעים קלות במעט,מקצועיים בכמה עמודים
. כריכה מודרנית.טקסט
כולל חתימה והגהות רבניות קדומות בלתי
.מזוהות

שולחן ערוך
אבן העזר וחושן
 וינציאה.משפט
.1632 שצ׳׳ב

SHULCHAN ARUCH
EVEN HAEZER
AND CHOSHEN
MISHPAT. VENICE
1632.

Rare edition of the Shulchan
Aruch, with the glosses of the
Rema. Includes cross references
from the Rema's commentary
on the Tur, Darchei Moshe.
This is one of the early seforim
printed by Giovanni Vendramin
who founded a new Venetian
Hebrew press in
1630,
establishing himself as a rival to
the Bragadin family.
Vinograd
Venice
1200.
Vendramin press.
116; 242, [2] pages. 18.5 cm. Very ﬁne-excellent
condition. 2 pages with 2 small tears aﬀecting a
few letters. Antique leather binding.

OPENING BID

פתיחה

34

35

מהדורה נדירה של השולחן
 כולל.ערוך עם הגהות הרמ׳׳א
הפניות מפירוש דרכי משה
 זהו אחד.של הרמ׳׳א על הטור
הספרים הקדומים ביותר
.שהדפיס גיובאני וונדרמין
וונדרמין הקים בית דפוס
עברי חדש בווינציאה בש׳׳צ
 ובכך היה למתחרה של,1630
.משפחת ברגדין
 דפוס.1200 וינוגרד וינציאה
.וונדרמין
. ס׳׳מ18.5 .[ עמודים2] ,242 ;116
 קרעים קטנים בשני2 . מצוין-מצב טוב מאוד
. כריכת עור עתיקה.עמודים הפוגעים בכמה אותיות

$400

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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OPENING BID

פתיחה

$1000

36

CLASSICS. SHAAREI TESHUVA. VENICE 1544.
BEAUTIFUL COPY!

Early edition of the classic ethical work.
This classic Sefer on repentance by Rabbeinu Yonah (c.1200-1263),
is one of the earliest works of ethical literature. It is divided into four
parts: The ﬁrst is devoted to the deﬁnition of repentance; the second
to a description of the various ways by which a man should arouse
himself to penitence; the third, a classiﬁcation of the precepts and
punishments for transgressions; and the fourth, a discussion of the
conditions of forgiveness.
Stefansky Hebrew Classics 459. Vinograd Venice 231. Farri press.
46 pages. 19.5 cm. Excellent condition. Modern binding, leather spine.
Unidentiﬁed rabbinical signature and glosses.

26

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים

 עותק1544  שערי תשובה ויניציאה ש׳׳ד.ספרי יסוד
!יפהפה

36

 ספר יסוד זה על מצוות התשובה.מהדורה נדירה של ספר ׳׳שערי תשובה׳׳
.( ומראשוני ספרי המוסר1200-1263 ,שחיבר רבינו יונה )ד׳ תתק׳׳ס – ה׳ כ׳׳ג
 חלק, חלק א׳ על הגדרת מצוות התשובה:הספר מחולק לארבעה חלקים
,ב׳ מתאר את הדרכים השונות בהן יכול האדם לעורר עצמו לתשובה
 וחלק ד׳ מפרט את התנאים לסליחת,חלק ג׳ מחלק בין המצוות והעונשים
.העוון
. דפוס פארי.231  וינוגרד ויניציאה.459 סטפנסקי ספרי יסוד
. שדרת עור. כריכה מודרנית. מצב מצוין. ס׳מ19.5 . עמודים46
.חתימות והגהות רבניות לא מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$1500

37

TAL OROS. APPROBATIONS BY THE SHELA''H
HAKADOSH, THE MAHARSH''A AND THE KLI
YAKAR! FIRST EDITION. PRAGUE 1615. RARE!

Rare treatise in poetic form on the 39 Melachos of Shabbos, with an
extensive commentary by R. Shaul the son of R. Dovid. The body
of the poem is printed in the center of each page, surrounded by the
commentary. At the head of each page is a poetic title related to the
contents of that page.
The CHIDA in his Shem HaGedolim writes that this sefer is rare.
Vinograd Prague 240. Avrohom Heida press.
3, 73, [1] pages. 29 cm. Overall good condition. Foxing. Slight wear on
title page. Small hole on the ﬁnal page, aﬀecting a few letters. Fine antique
binding.

, המהרש׳׳א, הסכמות מהשל׳׳ה הקדוש.טל אורות
.1615  פראג שע׳׳ה.והכלי יקר! מהדורה ראשונה
!נדיר

37

 עם פירוש מקיף מר׳,ספר נדיר בצורה פיוטית על ל׳׳ט מלאכות שבת
. גוף הפיוט מודפס באמצע העמוד וסביבו הפירוש.שאול בנו של ר׳ דוד
.בראש כל עמוד כותרת פיוטית בנושאי העמוד
.החיד׳׳א בשם הגדולים כותב כי ספר זה הוא נדיר
. דפוס אברהם הידא.240 וינוגרד פראג
 בלאי קל בעמוד. סימני עש. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ29 .[ עמודים1] ,73 ,3
. כריכה עתיקה נאה. הפוגע בכמה אותיות, חור קטן בעמוד האחרון.השער

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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38

Important sefer of Deroshos by R. Moshe
Almosnino. This sefer is quoted by the
Ketzos HaChoshen in his introduction.
 Born in Salonika, R. Moshe ben Baruch
Almosnino (c. 1515-c. 1580), hailed from
a distinguished Jewish family originally
from the Spanish town of Aragon. He
was renowned for his knowledge of
rabbinical matters and for his scholarship
in the sciences, particularly natural physics
and astronomy. In 1565, he formed a
delegation to petition Sultan Salim II for
a conﬁrmation of the privileges previously
granted to the Salonika Jews in 1537.
His eﬀorts procured a favorable decision
and in 1568 the Salonika community
was granted the status of a self-governing
entity, a prerogative it enjoyed for centuries
thereafter.
Vinograd Cracow 138.
84 pages. 18.5 cm. Very ﬁne condition. Minor
repairs to one page. Antique vellum binding.
With unidentiﬁed rabbinical signatures.

39

1590  קראקא ש׳׳נ.תפלה למשה
!נדיר

TEFILLAH L'MOSHE.
CRACOW 1590. RARE!

OPENING BID

פתיחה

$500

Interesting sefer by R. Elyokim Ben R.
Naftali of Poland (early 1600's), consisting
of selections from Talmud, Midrashim,
Zohar and Rishonim (particularly the
RaMBaN's' Sha'ar Ha'Gmul), concerning
Heavenly justice, suﬀering in the grave and
the resurrection. The title of the Sefer is based
on the concept that through the acquisition of
a ''Good Name'' (i.e. practicing good deeds)
one will inherit the World to Come.
Vinograd Venice 1007. Isaac Gershon press.
32 pages. 19 cm. Moderate-good condition.
Some worming, professionally restored aﬀecting
text. Modern binding.
Unidentiﬁed rabbinical gloss.

פתיחה

$250

EARLY PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים קדומים
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ספר מעניין מאת ר׳ אליקים בן ר׳ נפתלי מפולין
 הספר מורכב.()ראשית המאה השבע עשרה
 זוהר וראשונים, מדרשים,מציטוטים מהגמרא
)בפרט מ׳׳שער הגמול׳׳ של הרמב׳׳ן( בעניין משפט
 שם הספר. חיבוט הקבר ותחיית המתים,האלוקי
מבוסס על הרעיון ש׳׳שם טוב׳׳ )כלומר מעשים
.טובים( מזכה את האדם לעולם הבא
. דפוס אייזק גרשון.1007 וינוגרד וינציאה
 פגעי עש.טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ19 . עמודים32
 כריכה.משוחזרים באופן מקצועי הפוגעים בטקסט
.מודרנית
.הגהה רבנית לא מזוהה

OPENING BID

28

 הספר מובא ע׳׳י.דרשות מאת ר׳ משה אלמושנינו
.הקצות החושן בההקדמה
 ר׳ משה בן ברוך אלמושנינו
 סביבות ש׳׳מ1515- )סביבות רע׳׳ה
 נולד בסלוניקא למשפחה,(1580
יהודית נכבדת שמוצאה מהעיר
 נודע בלמדנותו.ארגון שבספרד
,בתורה כמו גם בידיעותיו במדע
.במיוחד פיזיקת הטבע ואסטרונומיה
 עמד בראשות,1565 בשנת שכ׳׳ה
משלחת שעתרה לסולטאן בבקשה
לאשר את ההרשאות שניתנו
.1537 ליהודי סלוניקא בשנת רצ׳׳ז
מאמציו נשאו פרי ובשנת שכ׳׳ח
 ניתנה לקהילת סלוניקא ישות,1568
 הקהילה המשיכה ליהנות.עצמית
ממעמד זה עוד מאות שנים לאחר
.מכן
.138 וינוגרד קראקא
.מאדד
 מצב טוב מא. ס׳׳מ18.5 . עמודים84
.קצת תיקונים לדף אחד
.מקלף
כריכה עתיקה מקלף
.עם חתימות רבניות לא מזוהות

. מהדורה ראשונה.טוב שם
1606 וינציאה שס׳׳ו

TOV SHEM. FIRST EDITION.
VENICE 1606

38

40

.1560  קרימונא ש׳׳כ.ספר ציוני
!עותק יפהפה

SEFER TZIYONI. CREMONA
1560. BEAUTIFUL COPY!

Unique Kabbalistic commentary to the
Torah, with poems, by R. Menachem Tziyoni
ben Meir of Speyer.
Upon issue,
ssue, the entire ﬁrst edition of one
thousand
d copies of this work
issued in 1559 was seized and
destroyed
ed by the Dominican Friars
of Cremona
mona zealously seeking to
enforce Pope Paul IV's Index of
that year.
ar. Despite Pope Paul IV's
Bull ''In
n Coena Dominis,'' a bare
handful of copies did survive.
Vinograd
ad Cremona 31. Vincenzo
Conti press.
ress.
110 pages.
ages. 19.5 cm. Excellent
condition.
n. Small tear on the title page.
Modern elegant leather binding.
With unidentiﬁed rabbinical
signatures
res and glosses.
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 מאת ר׳, עם פיוטים,ספר קבלה ייחודי על התורה
.מנחם ציוני בן מאיר מספייער
 נתפסו כל אלף העותקים של,עם הוצאתם לאור
 ונהרסו,1559 המהדורה הראשונה משנת שי׳׳ט
סו
 אשרר,בידי הפריארים הדומיניקנים של קרימונא
עמלו בקנאות לאכוף את תקנת של האפיפיורר
 נותרו בידינו כמה, למרות גזירתו.פאול לשנה זו
ה
.עותקים בודדים
. דפוס וינצנזו קונטי.31 וינוגרד קרימונא
 קרע קטן בעמודד. מצב מצוין. ס׳׳מ19.5 . עמודים110
. כריכת עור מודרנית הדורה.השער
.עם חתימות והגהות רבניות לא מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$700

41

 וינציאה ש׳׳ו. קבלה.צרור המור
.1546

TZROR HA'MOR.
KABBALAH. VENICE 1546.

Magniﬁcent Copy/ With signature of R.
Avrohom Ha'Levi of Chelm
Kabbalistic commentary to the Torah by R.
Avrohom Saba.
 R. Avrohom Saba (1440-1508), learned
under R. Yitzchok Di Leon and was
exiled in 1492 from his native Castile.
No sooner did he ﬁnd refuge in Oporto,
Portugal, then King Emanuel ordered
all Jews converted and all Hebrew books
burned. His sons were
forcibly baptized and
his extensive library
plundered. He escaped
to Fez, Morocco, where
he rewrote this sefer
from memory.
 The CHIDA in
Shem
HaGedolim,
quotes a remarkable
episode
about
R.
Avrohom Saba. On a
journey from Fez to
Verona he became sick
on the ship in midocean during a great
storm. The captain,
unable to control the
ship, had given up all
hope and implored him too pray for
divine assistance. R. Avrohom stipulated
that in case of his death his body should
be delivered to the Jewish community of
Verona, and then prayed for the safety of
the vessel. The storm abated, and the ship
went safely on. Two days later he died, and
the captain, keeping his promise, brought

OPENING BID

פתיחה

$700

t body to Verona, where it was
the
bburied with great honors.
With signature of R. Avrohom
W
Ha'Levi of Chelm, Rav of
H
Emden
Em
mden and Hildesheim. One of
the greatest rabbinical leaders of
his time, he corresponded with the
Chacham Tzvi and is mentioned in Teshuvos
Noda B'Yehuda. With additional rabbinical
dedications.
Vinograd Venice 293. Adelkind press.
165 pages. 32 cm. Very ﬁne condition. Staining
and some wear. Magniﬁcent leather binding.
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.עם חתימת ר׳ אברהם הלוי מחעלמא/עותק יפיפה
. מאת ר׳ אברהם סבא,פרוש על התורה בדרך הקבלה
,(1440-1508 , רס׳׳ח- ר׳ אברהם סבא )ר׳
למד אצל ר׳ יצחק די ליאון והוגלה מקסטיליה
 כמעט מיד אחר.1492 הולדתו בשנת רנ׳׳ב
,שמצא מפלט בעיר אופורטו שבפורטוגל
,ציווה המלך עמנואל על כל היהודים להתנצר
 בניו הוטבלו.ולשרוף את כל ספרי התלמוד
 הוא.נבזזה
 וספרייתו העשירה,בעל כורחם
.זה
 בה שיחזר,עצמו נמלט לפאס שבמרוקו
.מזיכרונו את ספרו זה
סיפור מעורר
ר
 החיד׳׳א בשם הגדולים מצטט
 במהלךך הפלגה.השתאות אודות ר׳ אברהם סבא
 חלה ר׳ אברהם,מפאס לוורונה
,באמצע הדרך
ע
להטביע את
תוך שסערה אימתנית איימה
ביע
 רב החובל המיואש הפציר בו שיתפלל.האונייה
התנה זאת
 ור׳ אברהם תנה,לאלוקיו לשוך המים
תועבר גופתו
-בהבטחה שאם ימות באוניה
ר
 ר׳ אברהם, אכן.לקהילה היהודית בוורונה
. והסערה שככה,התפלל לשלום האונייה
 אחר.כה
 ורב החובל קיים את הבטחתו,יומיים הוא נפטר
.בכבוד גדול
 שם נקבר בוד,והעביר את גופתו לוורונה
׳ד עמדין
עם חתימת ר׳ אברהם הלוי מחעלמא אב׳׳ד
 מגאוני דורו היה לו חילופי מכתבים.והלידסהיים
.עם החכם צבי ונזכר בתשובת נודע ביהודה
 עם.ודה
.הקדשות רבניות נוספות
. דפוס אדלקינד.293 וינוגרד וינציאה
 כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ32 . עמודים165
ים ומעט
. כריכת עור יפיפייה.בלאי
OPENING BID

EARLY PRINTED SEFORIM

פתיחה

$700
ספרים מודפסים קדומים
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Printed Seforim

ספרים מודפסים
42

.יהדות בריטניה
תפילות לכבוד
.מלך אנגליה
!כלכותה הודו
1900 תר׳׳ס
 נדיר.לערך
ביותר! מספריית
.וולמדונה

ANGLO JUDAICA.
PRAYERS IN HONOR
OF THE KING
OF ENGLAND.
CALCUTTA INDIA!
C. 1900. EXTREMELY
RARE! VALMADONNA
LIBRARY.

3 chapters of Psalms followed by
the National Anthem translated
into Hebrew ''El Shmor HaMelech,
L'Olam Yechi Malkeinu'', published
by the Jewish community of
Calcutta India, which was then the
''Jewel In The Crown'' of The British
Empire.
From the Valmadonna Library.
4 pages. 23.5 cm. Excellent condition.
Modern, elegant binding.
OPENING BID
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 פרקי תהילים ואחריהם ההמנון3
הלאומי בתרגום לעברית ׳׳קל
. לעולם יחי מלכנו׳׳,שמור המלך
יצאה לאור על ידי הקהילה
 שנחשבה,היהודית בכלכותה הודו
ליהלום שבכתר האימפריה
.הבריטית
.מספריית וולמדונה
. מצב מצוין. ס׳׳מ23.5 . עמודים4
.כריכה מודרנית הדורה

פתיחה

$200

43

ANSHEI SHEM. FIRST
EDITION. YERUSHOLAYIM/
TEL AVIV 1940.

A biographic lexicon of 102 great rabbinical
ﬁgures with their photographs and addresses,
by R. Shmuel Zanvil Zareski and R. Moshe
Dovid Schiﬀ. Printed after the onset of the
Holocaust, many of the Rabbi's mentioned
were no longer in their hometowns thus
rendering the addresses obsolete. Of
particular interest are many rare photographs.
Selah press.
40 pages. 24 cm. Very ﬁne condition. Original
binding.

30

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

OPENING BID

פתיחה

$150

. מהדורה ראשונה.אנשי שם
תל אביב תש׳׳ד-ירושלים
.(1940)

43

 דמויות רבניות חשובות עם102 לקסיקון של
תמונותיהם וכתובותיהם מאת ר׳ שמואל זנויל
 מכיוון שהספר הודפס.ז׳רסקי ור׳ משה דוד שיף
 רבים מהרבנים המוזכרים,לאחר פרוץ השואה
בו כבר לא שהו בעיירותיהם וכתובותיהם יצאו
. עם תמונות נדירות רבות.מכלל שימוש
.דפוס סלע
.מצב טוב מאוד.  כריכה מקורית. ס׳׳מ24 , עמודים40

44

.1861  ליוורנו תרכ׳׳א.בית תפלה
.מהדורת כיס

BAIS TEFILLAH. LIVORNO
1861. MINIATURE EDITION.

Unusual Siddur, as per the Italian custom.
Includes the prayers for weekdays, Shabbos,
the festivals and the high holidays. All
with vowelized letters. With a Kabbalistic
''LaMenatzeach'' printed on the ﬁrst page in
the form of a Menorah.
Vinograd Livorno 1217. Tubiyano press.
288 pages. 8.5 cm. Very ﬁne condition, some
wear on corners. A n t i q u e
binding,
leather
spine.

44

 כולל. המתייחד במנהגי איטליה,סידור תפילה
 חגים והימים, שבתות,התפילות לימי חול
 עם ׳׳למנצח׳׳. כולו באותיות מנוקדות.הנוראים
מודפס בעמוד הראשון בצורת מנורה על פי דרך
.הקבלה
 דפוס טובייאנא.1217 וינוגרד ליוורנו
 מעט בלאי. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ8.5 . עמודים288
. שדרת עור, כריכה עתיקה.בפינות

OPENING BID

פתיחה

$150
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 מהדורה. בני אהובה.ספרי יסוד
תקע׳׳טט
 פראג תקע.ראשונה
 עותק.1819
!נאה

CLASSICS. BNEI AHUVAH.
N. PRAGUE
FIRST EDITION.
1819. FINE
COPY!

Classic commentary on
the RaMBaM Hilchos
Ishus and Geirushin, by
R. Yonasan Eibeschitz.
With many important
approbations, including thee
Dayanim of Prague.
 R. Yonason Eibeschutz
tz
(1690-1764), was orphaned
ed
from his father as a child.
ld.
He was raised by R. Meir
Eisenstadt (Ponim Me'iros).
ros).
He served initially as Rosh
Yeshiva in Prague and
d in
1741, was appointed as Rov in
Metz succeeding R. Yehoshua
oshua
Falk (Pnei Yehoshua). In
1750 he was appointed as Rav of the joint
communities of Altona, Hamburg and
Wandsbeck (AHU) where he served until
his passing. One of the greatest Achronim,
he authored over thirty seforim on a wide
range of subjects.
Stefansky Hebrew Classics page 51. Frantz
press. 3 title pages.
[4], 82, [1], 25 pages. 34 cm. Excellent
condition. Wide margins. Slight wear to the
corners. Modern binding.
Unidentiﬁed rabbinical signatures and
gloss.

OPENING BID

פתיחה

$150
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פרוש בסיסי על הרמב׳׳ם
 מאת,הלכות אישות וגירושין
ת
 עם הסכמות.ר׳ יונתן איבשיץ
ת
 ביניהן מדייני,חשובות רבות
יני
.העיר פראג
 ר׳ יהונתן איבשיץ
שיץ
,(1690-1764
תקכ׳׳ד-)ת׳׳נ
,(169
נתייתם מאביו בגיל צעיר
 וגדל בבית ר׳ מאיר,מאוד
.(אייזנשטאט )הפנים מאירות
.(ירות
שימש בתחילה כראש ישיבה
 מונה,(1741)  ובתק׳׳א,בפראג
לממלא מקומו של ר׳ יהושע
.פאלק )הפני יהושע( כרבב במיץ
( קיבל את תפקיד1750) בתק׳׳י
הרבנות בהתאגדות הקהילות של
 בו שימש עד,( המבורג וונדסבק )אה׳׳ו,אלטונה
 חיבר למעלה, היה מגדולי האחרונים.פטירתו
.משלושים ספרים בנושאים שונים
 עמודי3 . דפוס פראנץ.51 סטפנסקי ספרי יסוד עמוד
.שער
 שוליים. מצב מצוין. ס׳׳מ34 . עמודים25 ,[1] ,82 ,[4]
. כריכה מודרנית. מעט בלאי בפינות.רחבים
.חתימות והערה רבנית לא מזוהה

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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 שולחן ערוך.ספרי יסוד
 מהדורה ראשונה.אורח חיים
.של פירוש באר היטב
אמסטרדם
..1742 תק׳׳ב

CLASSICS. SHULCHAN
ARUCH ORACH CHAIM.
FIRST EDITION OF
THE BE'ER HEITEV
COMMENTARY.
AMSTERDAM 1742.

Shulchan Aruch Orach Chaim, the Be'er
Heitev commentary by R. Yehuda Ashkenazi
of Tiktin, published for the ﬁrst time. With
many important approbations.
 R. Yehuda Ashkenazi (died 1743)
served as Dayan in Tiktin. He wrote this
commentary, to supplement the original
Be'er Heitev authored by R. Yeshaya
(grandson of the TaZ) published in
Amsterdam in 1708. This commentary
was warmly received and is printed in most
editions of the Shulchan Aruch, and until
today many learn Shulchan Aruch- Be'er
Heitev.
Stefansky Hebrew Classics 167. Vinograd
Amsterdam 1559. Naftali Hertz Rofeh
press.
[5], 320 pages. 18 cm. Overall ﬁne condition.
Some wear and tear, slightly aﬀecting text. Some
worming slightly aﬀecting some text. Fine wood
and leather binding (damaged).

OPENING BID

פתיחה

$200
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,חיים
,יים
שולחן ערוך אורח ח
עם פירוש באר היטב
מאת ר׳ יהודה אשכנזי
 שנדפס פה,מטיקטין
הסכמות
מות
 עם הסכמ.לראשונה
.חשובות רבות
 ר׳ יהודה אשכנזי )נפטר
( כיהן כדיין1743 בתק׳׳ג
פירושו זה
שו
 את פירוש.בטיקטין
כתב כדי להשלים את
המקורי
מקורי
פירוש הבאר היטב המ
(של ר׳ ישעי׳ )נכד הט׳׳ז
שנדפס באמסטרדם בבתס׳׳ח
 פרוש זה התקבלל באהדה.1708
עצומה ונדפס כמעט בכל מהדורות השולחן
 עד ימינו רבים הם הלומדים שולחן ערוך.ערוך
.עם באר היטב
.1559  וינוגרד אמסטרדם.167 סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס נפתלי הערץ רופא
 מעט. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ18 . עמודים320 ,[5]
 מעט סימני. הפוגעים קלות בטקסט,בלאי וקרעים
 כריכת עור ועץ נאה.עש הפוגעים קלות בטקסט
.()עם נזק

 מהדורה. שני הכרכים.בית דוד
 תק׳׳ו- שאלוניקי ת׳׳ק.ראשונה
.1740-1746

47

 מאת ר׳, חלקי השולחן ערוך4 ם ושו׳׳ת על
חידושים
.יוסף דודד משאלוניקי
( היה1657-1737 , תצ׳׳ז- ר׳ יוסף דוד )תי׳׳ז
ידו
 כיהן כדיין.תלמידו של ר׳ יצחק טולידאנו
 נודע.׳כ כרב בקהילת שאלוניקי המעטירה
ואח׳׳כ
 לעיתים מכונה,מאודד כמנהיג רבני בתקופתו
בראשי
.שי התיבות מהרי׳׳ד
. דפוס בצלאל אשכנזי.252 ,238 וינוגרד שאלוניקי
 מצב טוב. ס׳׳מ30 . עמודים198 ,96 ,[2] ;118 ,,136 ,[2]
 כריכות עור. מעט נזק לכמה עמודים.מאוד
.מודרניות
.ת
חתימות והגהה רבניות לא מזוהות אחד מהם
עם ימות
.׳׳שלמה פרחי׳׳

47

BEIS DOVID. BOTH
VOLUMES. FIRST EDITION.
SALONIKA 1740-1746.

Novella and responsa on the 4 volumes of the
Shulchan Aruch authored by R. Yosef Dovid
of Salonika.
 R. Yosef Dovid (1657-1737), was a
Talmid of R. Yitzchok Toledano. He
served as a Dayan and later as Rav in the
distinguished community of Salonika. He

32

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

was one of the most well-known rabbinical
leaders of his era and is sometimes referred
to with the acronym MaHaRID.
Vinograd Salonika 238, 252. Betzalel
Ashkenazi press.
[2], 136, 118; [2], 96, 198 pages. 30 cm. Very
ﬁne condition. Some damage to a few pages.
Modern leather bindings.
With unidentiﬁed rabbinical signatures
and gloss one reading Shlomo Parchi.

OPENING BID

פתיחה

$200

48

CLASSICS. BEIS EPHRAIM.
COMPLETE SET. LEMBERG
1818.

Classic work of responsa on the four sections
of the Shulchan Aruch by R. Ephraim
Zalman Margulies of Brod. Separate title
page for each section.
 R. Ephraim Zalman Margulies of Brod
(1761-1828), was known as one of the
leading Gaonim of his generation and was
the author of many important Halachic
works. He served for a while as the Rav of
Uhaniv, however he resigned the position
and subsequently declined to serve in the
Rabbinate although he was oﬀered many
prestigious positions including the Chief
Rabbinate of Frankfurt. He settled in
Brod where he taught a select group of
outstanding students. He was also wealthy
and is often used as a classic example of
Torah U'Gedulah. His works include Bais
Ephraim, Tiv Gittin and Mateh Ephraim.
Stefansky Hebrew Classics page 84.
Vinograd Lemberg 391. Aaron Segal press.
[4], 93; [5], 85; [5], 92; [5], 264 pages. 36 cm.
Overall ﬁne condition. Some wear and small
repairs. Section Even HaEzer with some damage
to the ﬁrst few and last few pages, aﬀecting some
text. Modern bindings.

התיישב בברודי ולימד קבוצה נבחרת של
 עושרו היה לשם, כמו כן.תלמידים מצטיינים
דבר והוא משמש דוגמת מופת ל׳׳תורה וגדולה
, טיב גיטין, בין ספריו בית אפרים.במקום אחד׳׳
.מטה אפרים ואחרים
.391  וינוגרד למבערג.84 סטפנסקי ספרי יסוד עמוד
.דפוס אהרון סגל
 מצב. ס׳׳מ36 . עמודים264 ,[5] ;92 ,[5] ;85 ,[5] ;93 ,[4]
 בחלק. מעט בלאי ותיקונים קלים.כללי טוב מאוד
,אבן העזר מעט נזק בעמודים הראשונים והאחרונים
. כריכות מודרניות.הפוגע מעט בטקסט

OPENING BID

פתיחה

 סט. בית אפרים.ספרי יסוד
.1818  למבערג תקע׳׳ח.השלם
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 מאת,שו׳׳ת יסודי על ארבעת חלקי השולחן ערוך
 עם עמוד שער.ר׳ אפרים זלמן מרגליות מברודי
.נפרד לכל חלק
- ר׳ אפרים זלמן מרגליות מברודי )תקכ׳׳א
( היה אחד מגדולי הגאונים1761-1828 תקפ׳׳ח
בדורו וכמחבר רב פעלים שכתב כמה ספרים
, הוא כיהן תקופת מה כרב באוהניב.חשובים
אך לבסוף התפטר מתפקידו וסירב להמשיך
לשרת ברבנות אף שהוצעו לו משרות מכובדות
 הוא.רבות כולל משרת הרבנות בפרנקפורט

$200
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 ליוורנו.בן זקונים
 עמודי5 .1793 תקנ׳׳ג
! נדיר.שער

BEN ZEKUNIM.
LIVORNO 1793. 5
TITLE PAGES. RARE!

Rare work on the K'lalei
HaTalmud, as well as poems and a
eulogy delivered upon the passing
of the Kaiser, by R. Chizkiyahu
Dovid Abulaﬁah. With important
approbations by the Rabbonim of
Livorno.
The section of K'lalei HaTalmud
delves into the methodology
of Talmud study, detailing the
Halachic process starting with
the Mishnah, Gemora, Rishonim,
Achronim and ﬁnally the Halachic
conclusions of the Poskim.
Vinograd Livorno 338. Sadon
press.
[2], 78 pages. 17.5 cm. 5 title pages, including
one in Latin. Excellent condition. Antique
binding.

49

 וכן,חיבור נדיר על כללי התלמוד
,פיוטים והספד על מות הקיסר
 עם.מאת ר׳ חזקיהו דוד אבולעפיה
.הסכמות חשובות מרבני ליוורנו
החלק על כללי התלמוד מעמיק
,אל תוך מתודולוגיית לימוד הש׳׳ס
,ומפרט את התהליך החל מהמשנה
 ועד, ראשונים ואחרונים,הגמרא
.לפסיקת ההלכה
. דפוס סדעון.338 וינוגרד ליוורנו
 עמודי5 . ס׳׳מ17.5 . עמודים78 ,[2]
 מצב. ביניהם אחד בלטינית,שער
. כריכה עתיקה.מצוין

OPENING BID

פתיחה

$100

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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With library stamp of R. Moshe Rosen.
Extremely rare work of responsa by R. Yisroel
Kahana, Rav of Zolkiew.
 R. Yisroel B''R Mordechai Kahana
(1801-1881), was born in Brodie and served
as Rav in Navria before serving as Rav in
Zolkiew. With approbations of R. Yaakov
Orenstein (Yeshuos Yaakov), R. Shlomo
Kluger and R. Yosef Shaul Nathanson
(Sho’el U’Maishiv).
 R. Moshe Rosen (1871-1956), was
one of the most distinguished Talmidei
Chachomim in the United States. As a
young man in Lithuania he learned with
the Chazon Ish and upon emigrating to
the U.S.A. he became a Rav in Brownsville.
He authored the multi-volume Nezer
HaKodesh on Seder Kodshim as well as a
volume of responsa entitled She’ailos Moshe.
Vinograd Zolkiew 1052. Shtiller press.
[4], 108 pages. 24 cm. Fine condition. Closely
shaved slightly aﬀecting text. Page 2 torn on the
corner, aﬀecting a few words. First few pages
torn. Antique binding (worn).
To the best of our knowledge, this sefer has
never appeared on auction.

51

OPENING BID

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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.עם חותמת ר׳ משה ראזין
 רבה של,שו׳׳ת נדיר במיוחד מאת ר׳ ישראל כהנא
.זולקווא
- ר׳ ישראל ב׳׳ר מרדכי כהנא )תקס׳׳א
 נולד בברודי וכיהן כרב,(1801-1881 ,תרמ׳׳א
 עם.בנברייא טרם נתמנה לרבה של זולקווא
,(הסכמות מר׳ יעקב אורנשטיין )ישועות יעקב
 ור׳ יוסף שאול נתנזון )שואל,ר׳ שלמה קלוגר
.(ומשיב
תשי׳׳ז( היה מן- ר׳ משה ראזין )תרל׳׳א
.התלמידי חכמים הגדולים שהיגרו לארה׳׳ב
,כרב צעיר בליטא למד יחד עם ה׳חזון איש׳
ובבואו לארה׳׳ב נתקבל כרב בשכונת בראנזויל
 חיבר סדרת ׳׳נזר הקודש׳׳ על סדר.שבניו יארק
. ושו׳׳ת שאילות משה,קדשים
. דפוס שטילר.1052 וינוגרד זולקווא
 קצוות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ24 . עמודים108 ,[4]
. לעיתים עם פגיעה בטקסט,חתוכים בדיוק
 כריכה עתיקה.העמודים הראשונים קרועים
.()בלויה
 פריט זה טרם הוצג למכירה,לפי מיטב ידיעתנו
.בעבר

פתיחה

$100

 כתב העת.ביכורי קציר
. חלקים2 !הראשון בעברית
נדיר ביותר! וינציאה תע׳׳ה
.1715

BIKUREI KATZIR. FIRST
HEBREW PERIODICAL! 2
SECTIONS. EXTREMELY
RARE! VENICE 1715.

Two sections of seemingly the ﬁrst Hebrew
Periodical ever published. The ﬁrst section,
is titled Reishis Bikurei Katzir. The second
section is titled Tosfos Bikurei Katzir. Both
were edited by R. Yitzchok Lampronti.
 Upon accepting a teaching position at
the Ferrara Talmud Torah, R. Lampronti
initiated a periodical of studies on Halacha
and Rabbinic literature. Only three issues
appeared, with contributions mainly by
his own students. Volume I concerns the
custom of the Chazzan to prolong the
Neilah prayer at the close of Yom Kippur
with lengthy tunes, causing the Priestly
Blessing to be intoned at nightfall. The
discussion considers whether a wellentrenched custom should be abrogated in
deference to Halacha. The second volume
discuses a similar issue: Due to a local
melody sung during the Priestly Blessing,
the verses were mispronounced. As a result
of the umbrage taken at this by one of the
wealthy Priestly families of Ferrara, the
publication was forced to discontinue.
Vinograd Venice 1630. Bragadin press.
(Section 1) 9, (Section 2) 17 pages. 20.5 cm.
Excellent condition. Like most copies, lacking the
ﬁnal page of corrections. Modern binding.
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 מאת רבה של.בית ישראל
. מהדורה יחידה.זולקווא
 נדיר.1858 זולקווא תרי׳׳ח
!ביותר

BEIS YISROEL. BY THE
RAV OF ZOLKIEW. ONLY
EDITION. ZOLKIEW 1858.
EXTREMELY RARE!

OPENING BID

פתיחה

$200
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שני חלקים מתוך מה שנראה ככתב העת הראשון
 החלק הראשון נקרא ראשית.שיצא בעברית
. תוספות ביכורי קציר- והשני,ביכורי קציר
.שניהם נערכו ע׳׳י ר׳ יצחק למפרונטי
 אחר שנתמנה למלמד בתלמוד התורה
 התחיל הר׳ למפרונטי כתב עת,בפררא
 מרבית.בלימוד ההלכה וספרות רבנית
 ורק שלושה,המשתתפים היו מתלמידיו
 החלק הראשון עוסק.גיליונות יצאו לאור
במנהג החזן להאריך בניגונים בתפילת
 עד שברכת כהנים,נעילה בסוף יום הכיפורים
 הדיון מסתפק האם.נאמרת עם רדת החשיכה
יש להמשיך במנהג מושרש זה גם בניגוד
: הגיליון השני מעלה דילמה דומה.להלכה
,כאשר ברכת כהנים נאמרת בניגונה המיוחד
 אחת.משתבשת ההגייה במילים מסוימות
 נפגעה,ממשפחות הכהנים העשירות בפררא
 ולכן נאלץ הר׳ למפרונטי,מהעלאת נושא זה
.להפסיק את הוצאת הגיליון
. דפוס ברגדין.1630 וינוגרד וינציאה
 מצב. ס׳׳מ20.5 . עמודים17 ( )חלק ב,9 ()חלק א
 חסר העמוד האחרון עם, כמו ברוב העותקים.מצוין
. כריכה מודרנית.התיקונים
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 מהדורה.ברכת אברהם
.1696  וינציאה תנ׳׳ו.ראשונה

BIRCHAS AVROHOM. FIRST
EDITION. VENICE 1696.

Important commentary to Sefer Bereishis by
R. Avrohom Broida.
 R. Avrohom Broida (circa 1630-1710),
served as a Rav in Constantinople and later
as Rosh Yeshiva in Adrianople. In addition
to his great Torah scholarship, he was active
in the ransoming of Jews taken captive
during various European wars and exiled
to Turkey. Towards the end of his life he
settled in Yerusholayim.
Vinograd Venice 1482. Bragadin press.
[6], 103 pages. 20 cm. Moderate-ﬁne condition.
A few pages bound out of order. Scattered
worming, at times aﬀecting text. Modern halfleather binding.

OPENING BID

פתיחה
OPENING BID

פתיחה

$150
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 מאת ר׳ אברהם,פירוש חשוב לספר בראשית
.ברוידא
, ת׳׳ע- ר׳ אברהם ברוידא )סביבות ש׳׳צ
( כיהן כרב בקושטא ואחר כך ראש1630-1710
 נוסף לגדלותו העצומה.ישיבה באדריאנופול
פעיל בפדיית יהודים שנשבו
 היה גם ע,בתורה
,
השונות והוגלו
אירופה
במלחמות
 לקראת סוף.לטורקיה
.חייו השתכן בירושלים
 דפוס.1482 וינוגרד וינציאה
.ברגדין
. ס׳׳מ20 . עמודים103 ,[6]
 מספר. טוב-מצב בינוני
.עמודים כרוכים שלא כסדר
 הפוגעים לעיתים,סימני עש
 כריכה חצי עור.בטקסט
.מודרנית

$150
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 חידושי ר׳ עקיבא.ספרי יסוד
. מהדורה ראשונה.איגר
 עותק.1858 ברלין תרי׳׳ח
.יפיפה

CLASSICS. CHIDUSHEI
R. AKIVA EIGER. FIRST
EDITION. BERLIN 1858.
BEAUTIFUL COPY.

First edition of the novella of R. Akiva Eiger
on the tractates Bava Metzia, Gittin, Kesubos
and on various other topics. Published by the
author's son R. Binyamin Wolf Eiger, who
also wrote the introduction. The sefer was
prepared for print by R. Nachman Avraham
Goldberg, who was the son-in-law of R.
Binyamin Wolf Eiger. On the ﬁnal page are
novella by R. Nachman Avraham.
 R. Akiva Eiger-Ginz (1761-1836), was
born in Eisenstadt into a rabbinical family
and was well known as a child prodigy. He
studied in the Yeshiva of Mattersdorf, and
following that in Breslau as a student of his
maternal uncle R. Wolf Eiger. In 1791 he
was appointed as Rav of Friedland where he
remained until 1815, after which he became
the Rav of Posen. He was world renowned as
an outstanding Talmid Chochom, Posek and
foremost leader of European Jewry during the
early 19th century. His novella were received
to great acclaim and remain classics of Torah
scholarship, studied with great reverence.
Among his children were his sons, R.
Avrohom (1781-1853) and R. Shlomo (17851852), who was Rav in Kalisch, Poland and
succeeded R. Akiva Eiger as Rav of Posen.
His daughter Sorel (Eiger) Sofer (1790-1832)
was the wife of the Chasam Sofer.
Stefansky Hebrew Classics 81. Vinograd
Berlin 728. Karneg press.
[2], 28, 15, 26, [1] pages. 34 cm. Excellent
condition. Modern binding.

OPENING BID

פתיחה

$100
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מהדורה ראשונה של חידושי ר׳ עקיבא איגר על
 כתובות ונושאים, גיטין,מסכתות בבא מציעא
 הודפס על ידי בן המחבר ר׳ בנימין.נוספים שונים
 הספר הוכן. אשר כתב את ההקדמה,וולף איגר
 אשר,לדפוס על ידי ר׳ נחמן אברהם גולדברג
 בעמוד האחרון.היה חתנו של ר׳ בנימין וולף איגר
.מופיעים מספר חידושים מר׳ נחמן אברהם
1761- תקצ׳׳ו-גינז )תקכ׳׳א- ר׳ עקיבא איגר
 נולד באייזנשטט למשפחת רבנים ונודע,(1836
 הוא למד בישיבת מטרסדורף.כילד פלא
ולאחר מכן בברסלוא כתלמיד של דוד אמו ר׳
( הוא מונה לרב1791)  בשנת תקנ׳׳א.וולף איגר
( ולאחר1815)  שם נשאר עד תקע׳׳ה,בפרידלנד
 שמו נודע לתהילה.מכן שימש כרב בפוזנא
 פוסק ומנהיג,ברחבי העולם כתלמיד חכם
.19-מוביל של יהדות אירופה בתחילת המאה ה
חידושי תורתו התקבלו בהתלהבות ומהווים
נכסי צאן ברזל של למדנות תורנית הנלמדים
.בהערצה גדולה
 ר׳ אברהם, בין צאצאיו נמנים בניו
-( ור׳ שלמה )תקל׳׳ה1781-1853 תרי׳׳ג-)תקל׳׳א
 פולין,( ששימש כרב בקאליש1785-1852 תרי׳׳ב
 בתו.וכיהן אחרי ר׳ עקיבא איגר כרב בפוזנא
(1790-1832 תקצ׳׳ב-שרל )אייגר( סופר )תק׳׳נ
.הייתה אשתו של החת׳׳ם סופר
 דפוס.728  וינוגרד ברלין.81 סטפנסקי ספרי יסוד
.קרנג
. מצב מצוין. ס׳׳מ34 .[ עמודים1] ,25 ,16 ,28 ,[2]
כריכה מודרנית
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פתיחה

$200
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CLASSICS. CHASAM SOFER. 6
VOLUMES. 5 FIRST EDITIONS. PRESSBURG 1841-1864.

Classic work of responsa by the Chasam Sofer. 6 volumes, 5 of them ﬁrst
editions. Published posthumously, the responsa of the Chasam Sofer were
received to great acclaim and remain classics of Halachic scholarship until
today.
 R. Moshe Sofer (1762–1839), was the pre-eminent rabbinical
leader of his time. He was a talmid of R. Nosson Adler and R.
Pinchos Horowitz (Haﬂo'ah). From his youth, his was renowned as an
outstanding Talmid Chochom. He served as Rav in various Kehillos,
most notably Mattesdorf and Pressburg and had an enormous inﬂuence
on his generation and remains revered until the present day. In
addition to his rabbinical duties, he also led a great Yeshiva and most
of the Rabbonim of the next generation in Austria-Hungary were his
talmidim. The Chasam Sofer had particularly distinguished children,
including the K'sav Sofer and R. Shimon Sofer (Michtav Sofer) and
hundreds of distinguished descendants, many of whom were great
Rabbonim.
Stefansky Hebrew Classics 311.
Lot includes:
YOREH DEAH. First edition. Pressburg 1841. 4, 153, 6 pages. 36.5
cm. Fine condition, some Staining. Wear to the ﬁrst few pages. With an
important introduction by R. Shimon Sofer. Lacking the 6 pages of
indices at the end.
Vinograd Pressburg 46. Schmidt press.
ORACH CHAIM. First edition. Pressburg 1855. 1, 81, 1 pages. 38.5 cm.
Fine condition, some foxing.
Vinograd Pressburg 93. Schmidt press.
With rabbinical library stamp.
EVEN HAEZER VOLUME 1. Second edition. Pressburg 1865. 95,
4 pages. 38.5 cm. Very ﬁne condition. Slight damage to the last page,
aﬀecting a few words.
EVEN HAEZER VOLUME 2. First edition. Pressburg 1859. 1, 86, 2
pages. 38.5 cm. Very ﬁne condition.
Vinograd Pressburg 122. Schmidt press.
CHOSEN MISHPAT. First edition. Pressburg 1862. 1, 80, 2 pages. 38
cm. Very ﬁne condition.
Schlesinger press.
CHELEK SHISHI. Pressburg 1864. 1, 61 pages 37.5 cm. Collected
responsa as well as Talmudic novella on tractates Sukkah and Avoda Zara.
Very ﬁne condition.
Schlesinger press.
Antique, worn bindings.
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PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

. כרכים6 . חתם סופר.ספרי יסוד
 תרכ׳׳ד- פרשבורג תר׳׳א. מהדורות ראשונות5
.1841-1864
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 מתוכם מהדורות5 , כרכים6 .ספר שו׳׳ת יסודי מאת החת׳׳ם סופר
 התקבלו, שנדפסו לאחר פטירתו, תשובות החת׳׳ם סופר.ראשונות
.באהדה עצומה ונחשבים ספרי יסוד בלימוד ההלכה עד ימינו
 היה גדול מנהיגי,(1762-1839 , תקצ׳׳ט- ר׳ משה סופר )תקכ׳׳ב
.( תלמיד של ר׳ נתן אדלר ור׳ פנחס הורביץ )ההפלאה.התורה בדורו
 וכיהן כרב בקהילות,עוד מצעירותו נודע כתלמיד חכם עצום
 הייתה לו השפעה. כשהנודעות בהן מטרסדורף ופרשבורג,שונות
, נוסף לפועליו הרבניים.רבה על דורו ועד היום שמו מעורר הערצה
 הונגריה-הוא גם עמד בראשות ישיבה מעטירה ורוב רבני אוסטרו
 החת׳׳ם סופר זכה להעמיד בנים מופלגים.בדור הבא היו מתלמידיו
 אשר,ביניהם הכתב סופר והמכתב סופר ומאות צאצאים נכבדים
.רבים מהם שמשו ברבנות
.311 סטפנסקי ספרי יסוד
:הפריט כולל
6 ,153 ,4 .1841  פרשבורג תר׳׳א. מהדורה ראשונה.יורה דעה
 בלאי בכמה עמודים. מעט כתמים, מצב טוב מאוד. ס׳׳מ36.5 .עמודים
 עמודי המפתחות6 . עם הקדמה חשובה מר׳ שמעון סופר.הראשונים
.בסוף הספר חסרים
. דפוס שמידט.46 וינוגרד פרשבורג
. עמודים1 ,81 ,1 .1855  פרשבורג תרט׳׳ו. מהדורה ראשונה.אורח חיים
. מעט סימני עש, מצב טוב מאוד. ס׳׳מ38.5
. דפוס שמידט.93 וינוגרד פרשבורג
.עם חותמת רבני
4 ,95 .1865  פרשבורג תרכ׳׳ה. מהדורה שניה.אבן העזר חלק א
 הפוגע, נזק קל לעמוד האחרון. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ38.5 .עמודים
.בכמה מילים
2 ,86 ,1 .1859  פרשבורג תרי׳׳ט. מהדורה ראשונה.אבן העזר חלק ב
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ38.5 .עמודים
. דפוס שמידט.122 וינוגרד פרשבורג
. עמודים2 ,80 ,1 .1862  פרשבורג תרכ׳׳ב. מהדורה ראשונה.חושן משפט
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ38
.דפוס שליזינגר
 קובץ. ס׳׳מ37.5 . עמודים61 ,1 .1864  פרשבורג תרכ׳׳ד.חלק שישי
 מצב.תשובות וכן חידושים על מסכתות סוכה ועבודה זרה מן הש׳׳ס
.טוב מאוד
.דפוס שליזינגר
.כריכות עתיקות בלויות
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The R. Brachia Schick copy.
Classic work of responsa by R. Yair Chaim
Bachrach.
 R. Yair Chaim Bachrach (1638-1701),
was descended from a rabbinical family
and succeeded his father and grandfather
as Rav and Av Beis Din of Worms. He was
one of the foremost Torah leaders of his
times. Widely respected as a tremendous
Talmid Chochom, his novella display a
remarkable proﬁciency in Talmudic and
Halachic seforim.
 With the stamps of R. Brachia Schick of
Temishvar. R. Brachia Schick (1879-1942),
was a distinguished talmid of the Shevet
Sofer. He served as Rav of Temishvar.
Author of sefer Das V'Din.
Stefansky Hebrew Classics (303). Vinograd
44.
115 pages. 18.5 cm. Overall ﬁne condition.
Closely trimmed, at times aﬀecting some text.
Some wear. Antique binding.
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 מאת. חוט השני.ספרי יסוד
. מהדורה ראשונה.החוות יאיר
.1679 פרנקפורט תל׳׳ט

CLASSICS. CHUT HASHANI.
BY THE CHAVAS YAIR. FIRST
EDITION. FRANKFURT 1679.

OPENING BID

55

.העותק של ר׳ ברכיה שיק
.ספר שו׳׳ת יסודי מאת ר׳ יאיר חיים בכרך
1638- , תס׳׳א- ר׳ יאיר חיים בכרך )שצ׳׳ח
 היה צאצא למשפחה רבנית נכבדת,(1701
.וירש את מקום אביו וסבו כרב ודיין בוורמייזא
 נערץ על,היה מגדולי מנהיגי התורה בדורו
 חידושי.הכל ונחשב לתלמיד חכם עצום
תורתו משקפים ידע ובקיאות במכמני התורה
.וההלכה
. עם חותמות של ר׳ ברכיה שיק מטמישוואר
( היה1879-1942 , תש׳ב-ר׳ ברכיה שיק )תרל׳ט
. אב׳ד טאמישואר.מחשובי תלמידי השבט סופר
.מחבר ספר דת ודין
.44  וינוגרד.(303) סטפנסקי ספרי יסוד
 חתוך. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ18.5 . עמודים115
. מעט בלאי. לעיתים פוגע במעט טקסט,בדיוק
.כריכה עתיקה

פתיחה

$150

. הלכות קטנות.ספרי יסוד
 וינציאה.מהדורה ראשונה
.1704 תס׳׳ד

CLASSICS. HALACHOS
KETANOS. FIRST EDITION.
VENICE 1704.

Classic work including brief responsa on
various topics, and including Kuntrus Gittin,
by R. Yaakov Chagiz. Published by his son R.
Moshe Chagiz. Between Parts 1 and 2, there
are Halachic responsa titled Leket HaKemach
by R. Moshe Chagiz.
 R. Yaakov Yisroel Chagiz (1620-1674),
originated from Livorno and eventually
moved to Yerusholayim, where in 1648,
he headed the Beis Yaakov Yeshiva. He
was of the leading Rabbonim of his time
and was a prominent opponent to Shabtai
Tzvi.
Stefansky Hebrew Classics page 84.
Vinograd Venice 1545. Bragadin press.
[4], 71, [9] pages. 27cm. Very ﬁne condition.
Modern half-leather binding.
With unidentiﬁed rabbinical signature.
OPENING BID

פתיחה

$150
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בנושאים
ם
ת בנושא
שו׳׳ת
סוד הכולל שו
ספר יסוד
,, וכן קונטרס גיטין,שונים
.מאת ר׳ יעקב חגיז
 ר׳ משה,יצא לאור ע׳׳י בנו
 בין החלק הראשוןן.חגיז
לשני מופיע שו׳׳ת הלכתיי
 מאת ר׳ משה,לקט הקמח
.חגיז
 ר׳ יעקב ישראל חגיז
,(1620-1674 , תל׳׳ד-)ש׳׳ף
נולד בליוורנו ולימים
 בה,עלה לירושלים
עמד בראשות ישיבת
 היה מגדולי.בית יעקב
בתקופתו
הרבנים
המתנגדים
ומגדולי
.לשבתי צבי
.84 סטפנסקי ספרי יסוד עמוד
. דפוס ברגדין.1545 וינוגרד וינציאה
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ27 .[ עמודים9] ,71 ,[4
.חצי עור מודרנית
.עם חתימה רבנית לא מוזהה
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. מלבי׳׳ם.התורה והמצוה
 בוקרשט.מהדורה ראשונה
.(1860) תר׳׳כ
.עותק מהודר

CLASSICS. HATORAH
V'HAMITZVA. MALBIM.
FIRST EDITION.
BUCHAREST 1860.
HANDSOME COPY.

Important commentary to the Sifra Toras
Kohanim on Chumash Vayikra, by R. Meir
Leibush Malbim.
 R. Meir Leibush Malbim (1809-1879),
known by the acronym ''Malbim'' (Meir
Leibush Ben Yechiel Michel), served as
Rav in various communities including
Wretchen, Kempfen, and Bucharest. He
was famous for his ﬁerce opposition to
the Reform Movement, which resulted in
his imprisonment and loss of citizenship.
He authored many important seforim
including his magnum opus; Peirush
Ha'Malbim on TaNaCH, which was
received with great acclaim and is greatly
beloved by both scholars and laymen.
Stefansky Classics page 42. Vinograd
Bucharest 5.
[3], 14, 233 pages. 30 cm. Very ﬁne condition.
Fine antique leather binding (worn).
With unidentiﬁed rabbinical dedication.

OPENING BID
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פרוש על הספרא תורת כהנים
 מאת ר׳ מאיר,על חומש ויקרא
.לייביש מלבי׳׳ם
, ר׳ מאיר לייביש מלבי׳׳ם
1809-) תקס׳׳ט – תרל׳׳ט
 הידוע בראשי התיבות,(1879
 מאיר לייביש בן-) מלבי׳׳ם
 שימש כרב,(יחיאל מיכל
בקהילות שונות ביניהן
.ובוקרשט
 קעמפפען,וורעצען
.
הוא נודע בהתנגדותו החריפה
 שהובילה,לתנועת הרפורמה
למאסרו ולשלילת האזרחות
 הוא חיבר ספרים.שלו
חשובים רבים כשהמיוחדד
ביותרספרו המפורסם; פרוש
,התנ׳׳ך
ר
אשר
המלבי׳׳ם על התנ׳׳ך
התקבל בתשואות גדולות ואהוב
הן על תלמידי חכמים והן על פשוטי העם
.5  וינוגרד בוקרשט.42 סטפנסקי ספרי יסוד עמוד
 כריכת. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ30 . עמודים233 ,14 ,[3]
.(עור מהודרת עתיקה )בלויה
עם הקדשה רבנית לא מזוהה

פתיחה

$150
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. ישיבת סלבודקא.היכל התורה
 קובנא.חוברת נדירה ביותר
.1935 תרצ׳׳ה

HEICHAL HATORAH.
SLABODKA YESHIVA.
EXTREMELY RARE
PAMPHLET. KOVNO 1935.

Extremely rare pamphlet celebrating the
groundbreaking ceremony for the new
Slabodka Yeshiva building. With introductory
letters by the D'var Avrohom and R. Isaac
Sher, as well as rare photographs. With a
small English section with a description of the
mission of the Yeshiva.
The Knesses Yisroel Slabodka Yeshiva was
established in 1881 by the Alter of Slabodka,
R. Nosson Tzvi Finkel (1849-1927). Under
the leadership of both the Alter and the Rosh
Yeshiva, R. Moshe Mordechai Epstein, it
quickly became one of the most prestigious
Yeshivos in Europe. Distinguished alumni
include R. Aaron Kotler, R. Reuven
Grozovsky, R. Yaakov Kamenetsky, R. Yaakov
Yitzchok Ruderman, R. Yitzchok Hutner and
R. Elazar Shach.
Yaslovitch press.
29, 3 pages. 16.5 cm. Very ﬁne condition.
Original wraps.

חוברת נדירה ביותר שיצאה לרגל חנוכת הבית
 עם מכתבי.לבניין ישיבת סלבודקא החדש
 וכן תמונות,פתיחה מהדבר אברהם ור׳ אייזיק שר
 עם חלק קטן באנגלית המתאר את יעודה.נדירות
.של הישיבה
ישיבת כנסת ישראל סלבודקא נוסדה בשנת
( על ידי ר׳ נתן צבי פינקל – הסבא1881) תרמ׳׳א
 תלמיד ר׳,(1849-1927 תרפ׳׳ז-מסלבודקא )תר׳׳ט
 תחת הנהגתם.שמחה זיסל זיו – הסבא מקלם
של ראש הישיבה ר׳ משה מרדכי אפשטיין
 הפכה הישיבה עד מהרה,והסבא מסלבודקא
 בין.לאחת הישיבות הנחשבות ביותר באירופה
 ר׳ ראובן, ר׳ אהרן קוטלר:בוגרי הישיבה נמנים
 ר׳ יעקב יצחק, ר׳ יעקב קמנצקי,גרוזובסקי
. ר׳ יצחק הוטנר ור׳ אלעזר שך,רודרמן
.דפוס יאסלוביץ
 עטיפות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ16.5 . עמודים3 ,29
.מקוריות

OPENING BID

פתיחה

$200
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59

Lot of 2 extremely rare poetic
booklets by R. Ze'ev Wolf Ha'Cohen
Bochner of Brod, a well-known
expert in TaNaCH and Melitza.
KESER MALCHUS:
Vinograd Altona 173. Shmuel
Bunn press.
2, 22 pages 16 cm. Excellent condition.
Unbound.
SHIR NIFLAH:
Vinograd Frankfurt on the Oder 489.
Elsner press.
[4] pages. 16 cm. Excellent condition. Unbound.
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 שיר/כתר מלכות
 שני חיבורים.נפלא
.מאת ר׳ זאב וולף בוכנר
.מהדורות ראשונות
 פרנקפורט-אלטונה
 נדיר.1802 תקס׳׳ב
!ביותר

KESER MALCHUS/SHIR
NIFLAH. TWO WORKS
BY R. ZE'EV WOLF
BOCHNER. FIRST
EDITIONS. ALTONAFRANKFURT 1802.
EXTREMELY RARE!

59

שתי חוברות פיוטיות נדירות ביותר
,שכתב ר׳ זאב וולף הכהן בוכנר
.שהתפרסם כבקי בתנ׳׳ך ובמליצה

:כתר מלכות
. דפוס שמואל בון.173 וינוגרד אלטונה
 אינו. מצב מצוין. ס׳׳מ16 . עמודים22 ,2
.כרוך

:שיר נפלא
OPENING BID

. דפוס אלסנר.489 ינוגרד פרנקנפורט על האודר
. אינו כרוך. מצב מצוין. ס׳׳מ16 .[ עמודים4]

פתיחה

$200

KOL YAAKOV. AGADOS
HA'SHAS. FIRST EDITION.
VENICE 1658. RARE!

Rare work of interpretations of the Aggada of
the Talmud, by R. Yaakov Koppel Margulies.
 With
an
important
historical
introduction. The author originated
from Vladimir, Volhynia. As a result of
calamities that befell his native Poland, he
was forced to ﬂee to Constantinople, while
his children were tragically taken into
captivity. He mentions the Khmelnitsky
Uprising of 1648-9 (Tach V'Tat) and the
massacres of entire Jewish communities.
Appended to the book is a eulogy for the
martyred Jews of Poland in which he
describes various atrocities committed.
Vinograd Venice 1341. Vendramin press.
12, [1] pages. 19 cm. Very ﬁne condition.
Modern binding.

OPENING BID

פתיחה

$350
 אל סוף הספר מצורף הספד ליהודי.שלמות
 בו הוא מתאר,פולין שנעקדו על קידוש ה׳
.מזוועות התקופה
. דפוס וונדרמין.1341 וינוגרד ונציה
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ19 .[ עמודים1] ,12
.מודרנית

. אגדות הש׳׳ס.קול יעקב
 וינציאה.מהדורה ראשונה
! נדיר.1658 תי׳׳ח
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 מאת ר׳ יעקב,ספר נדיר של פירושים על האגדתא
.קאפל מרגולית
 מוצאו של. עם הקדמה היסטורית חשובה
 אולם בעקבות, וולוניה,המחבר מוולדימיר
 נאלץ לברוח,פרעות שאירעו בהולדתו פולין
. בעוד ילדיו נלקחו באכזריות בשבי,לקושטא
הוא מזכיר את מרד חמילנצקי )פרעות ת׳׳ח
ות׳׳ט( ואת מסירות נפשם של קהילות יהודיות

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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CLASSICS. K'NESSES HAGEDOLAH. COMPLETE
SET. SIGNATURE AND UNPUBLISHED GLOSSES
OF R. TZVI HIRSCH BERLIN IN ONE VOLUME!

Complete Set! First Editions. 1658-1734.
Complete set of the K'nesses HaGedolah on the four sections of the
Shulchan Aruch, by R. Chaim Benveniste.
 R. Chaim Benveniste (1603-1673), was born in Constantinople
and in his youth studied under R. Yosef of Trani among others.
He served as Rav in Tirah, near Izmir, and then in Izmir itself.
His seforim were received to tremendous acclaim and the CHIDA
famously recommended that these commentaries be consulted prior
to rendering any halachic decision.
Stefansky Hebrew Classics 170.
ORACH CHAIM: Livorno 1658. Vinograd Livorno 19. Gabbai
press. Printed in the author's lifetime.6, 164 pages. 28.5 cm. Overall
ﬁne condition. Some worming and staining. Some small holes. Antique
binding.
YOREH DEAH 1: Constantinople 1716. Vinograd Constantinople
388. Ashkenazi press. [1], 4-246 pages. 29 cm. Excellent condition.
Antique binding (lacking spine).
YOREH DEAH 2: Constantinople 1711. Vinograd Constantinople
378. Ashkenazi press. [2], 206 pages. 36 cm. Very ﬁne condition. Some
damage to the ﬁrst 2 and last pages. Antique binding. With signature of
R. Michel Sheir (1739-1810) who served as Rav and Rosh Yeshiva in a
number of distinguished Kehillos in Germany. His most famous Talmid was
the Chasam Sofer, who delivered a Hesped on R. Michel Sheir.
EVEN HAEZER: Izmir 1731. Vinograd Izmir 30. Ashkenazi press.
[2], 220 pages. 32 cm. First 2 pages from another, smaller copy. Very ﬁne
condition. Antique binding. With signature and numerous glosses of the
renowned R. Tzvi Hirsch Berlin.
 R. Tzvi Hirsch Berlin-Levin (1721-1800), was a son of R. Aryeh
Leib Levenstam, the famed Rav of Amsterdam and a grandson of
the Chacham Tzvi. He was one of the most well- known rabbinical
ﬁgures of his period and served as Rav of various distinguished
communities including London (where he was known as Hart
Lyon), Manheim and Berlin. His glosses on the Talmud are printed
at the back of the Vilna Shas. Brother of R. Shaul of Amsterdam
(Binyan Ariel) and father of R. Solomon Hirschell ﬁrst Chief Rabbi
of the British Empire.
Additional signature of R. Avrohom of Tiktin seemingly the
author of the Pesach HaBayis.
CHOSHEN MISHPAT 1: Izmir 1660. Printed in the author's
lifetime. Vinograd Izmir 8. Gabbai press. 2, 5-232 pages. 30 cm.
Moderate-ﬁne condition. Some damage to the ﬁrst few and last few pages
aﬀecting text. With the library stamps of R. Chaim Berlin. Modern binding.
CHOSHEN MISHPAT 2: Izmir 1734. Vinograd Izmir 38.
Ashkenazi press. [2], 394 pages. Moderate condition, combined from
more than one copy. Extensive worming. Modern binding. Extensive
unidentiﬁed rabbinical glosses.
LOT INCLUDES: SHIYAREI K'NESSES HAGEDOLAH ORACH
CHAIM: Second edition. Constantinople 1729. With addendum of
responsa by R. Dovid Oppenheim. Vinograd Constantinople 436.
Ashkenazi press. [2], 143, 7 pages. 32 cm. Very ﬁne-excellent condition.
Modern, worn binding.
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 חתימה והגהות. סט שלם. כנסת הגדולה.ספרי יסוד
.מר׳ צבי הירש ברלין בחלק אחד

61

.1658-1734  תצ׳׳ד- תי׳׳ח.הסט השלם! מהדורות ראשונות
 מאת,סט שלם של החיבור כנסת הגדולה על ארבעת חלקי השולחן ערוך
.ר׳ חיים בנבנישתי
 נולד בקושטא ולמד,(1603-1673 , תל׳׳ג- ר׳ חיים בנבנישתי )שס׳׳ג
 כיהן כרב בטירא הסמוכה.תורה מפי ר׳ יוסף מטראני ועוד רבנים
, ספריו התקבלו באהדה עצומה. ואחר כך באיזמיר עצמה,לאיזמיר
וידוע בשם החיד׳׳א כי מומלץ לעיין בכנסת הגדולה טרם פסיקת
.ההלכה
.170 סטפנסקי ספרי יסוד
 נדפס בחיי. דפוס גבאי.19  וינוגרד ליוורנו.1658  ליוורנו תי׳׳ח:אורח חיים
 מעט סימני עש. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ28.5 . עמודים164 ,6 .המחבר
. כריכה עתיקה. כמה חורים קטנים.וכתמים
,[1] . דפוס אשכנזי.388  וינוגרד קושטא.1716  קושטא תע׳׳ו:יורה דעה א
.( כריכה עתיקה )שדרה חסרה. מצב מצוין. ס׳׳מ29 . עמודים4-246
,[2] . דפוס אשכנזי.378  וינוגרד קושטא.1711  קושטא תע׳׳א:יורה דעה ב
 מעט נזק לשני העמודים הראשונים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ36 . עמודים206
(תק׳ע- עם חתימת ר׳ מיכל שייאר )תצ׳ט. כריכה עתיקה.והאחרונים
 רבו של החתם.מחשובי הרבנים וראשי ישיבה בכמה קהילות בגרמניה
.סופר שאף נשא עליו הספד
220 ,[2] . דפוס אשכנזי.30  וינוגרד איזמיר.1731  איזמיר תצ׳׳א.אבן העזר
 מצב. קטן יותר, שני העמודים הראשונים מעותק אחר. ס׳׳מ32 .עמודים
. עם חתימה וכמה הגהות מר׳ צבי הירש ברלין. כריכה עתיקה.טוב מאוד
 היה בנו של ר׳,(1721-1800 , תק׳׳ס- לוין )תפ׳׳א- ר׳ צבי הירש ברלין
. ונכד החכם צבי, הרב הנודע של אמסטרדם-אריה לייב לוונשטאם
,היה רב מפורסם מאוד בדורו וכיהן כרב בקהילות חשובות שונות
 הגהותיו על. מנהיים וברלין,(ביניהן לונדון )שם כונה הארט ליאון
 הרב הראשי, אביו של ר׳ שלמה הירשל׳.הש׳׳ס נדפסו בסוף ש׳׳ס וילנא
 ואחיו של ר׳ שאול מאמסטרדם )בנין,הראשון באימפריה הבריטית
.(אריאל
.עם חתימת ר׳ אברהם מטיקטין כנראה מחבר ספר פתח הבית
,2 . דפוס גבאי.8  וינוגרד איזמיר.1660  איזמיר ת׳׳כ:חושן משפט א
 מעט נזק לעמודים הראשונים. טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ30 . עמודים5-232
 כריכה. עם חותמות ספריה של ר׳ חיים ברלין.והאחרונים הפוגע בטקסט
.מודרנית
 דפוס יונה.38  וינוגרד איזמיר.1734  איזמיר תצ׳׳ד:חושן משפט ב
 סימני עש. מורכב מכמה עותקים, מצב בינוני. עמודים394 ,[2] .אשכנזי
. עם הגהות לא מזוהות. כריכה מודרנית.נרחבים
 קושטא. מהדורה שניה: שיירי כנסת הגדולה אורח חיים:כולל גם
.436  וינוגרד קושטא. עם תוספת שו׳׳ת מר׳ דוד אופנהיים.1729 תפ׳׳ט
 כריכה. מצוין- מצב טוב מאוד. ס׳׳מ32 . עמודים7 ,143 ,[2] .דפוס אשכנזי
.מודרנית בלויה
OPENING BID

פתיחה

$1000
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CLASSICS. KOL YAAKOV/
OHEL YAAKOV. DUBNO
MAGGID. COMPLETE SET!
WARSAW-KONIGSBERG 18191863.

Classic commentary to the weekly Torah
portion, as well as on the 5 Megillos, by the
famed Dubno Maggid.
 R. Yaakov Kranz (1741-1804), was born
in Zhetel near Vilna and served as a Maggid,
travelling from town to town giving
sermons. He was well-known for his stories
and parables which are repeated to this day.
Although there were many Maggidim in his
time, he was extremely highly regarded and
none less than the Vilna Gaon requested
that he inspire him with Mussar.
Stefansky Hebrew Classics 492.
KOL YAAKOV. WARSAW 1819. With
approbations of R. Akiva Eiger and the Chavas
Da'as. Vinograd Warsaw 56. Levenson press.
[4], 138 pages. Very ﬁne condition. Antique
binding (loose).
OHEL YAAKOV BEREISHIS. Yosefow
1830.Vinograd Yosefow 12. Wachs press.
[2], 115, 12 pages. Blue paper. Antique binding
(loose).
OHEL YAAKOV SHMOS. Zolkiew 1837.
Vinograd Zolkiew 907. Meirhoﬀer press.
[1], 3-52, 48 pages. Very ﬁne condition. Lacking
page 31. Antique binding (loose).
OHEL YAAKOV VAYIKRA. Second
Edition.Wien 1863. Vinograd Wien 1239.
Schlesinger press. [3], 86 pages. Very ﬁne
condition. Antique binding (worn).
OHEL YAAKOV BAMIDBAR. Johannesburg
1861. Vinograd Johannesburg 59. 5, 84
pages. Very ﬁne condition. Some pages loose.
Antique, worn binding.
OHEL YAAKOV DEVARIM. Konigsberg
1859. Vinograd Konigsberg 221.[4], 92
pages. Very ﬁne condition. Hole in the last page.
Antique binding (worn).
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.( כריכה עתיקה )רופפת.נייר כחול
 וינוגרד.1837  ז׳ולקייב תקצ׳׳ז.אהל יעקב שמות
48 ,3-52 ,[1] . דפוס מאירהופר.907 ז׳ולקייב
 כריכה.31  חסר עמוד. מצב טוב מאוד.עמודים
.(עתיקה )רופפת
 וויין תרכ׳׳ג. מהדורה שניה.אהל יעקב ויקרא
86 ,[3] . דפוס שליזינגר.1239  וינוגרד וויין.1863
.( כריכה עתיקה )בלויה. מצב טוב מאוד.עמודים
.1861  יוהנסבורג תרכ׳׳א.אהל יעקב במדבר
 מצב טוב. עמודים84 ,5 .59 וינוגרד יוהנסבורג
. כריכה עתיקה בלויה. כמה עמודים רופפים.מאוד
.1859  קוניגסברג תרי׳׳ט.אהל יעקב דברים
 מצב טוב. עמודים92 ,[4] .221 וינוגרד קוניגסברג
.( כריכה עתיקה )בלויה. חור בעמוד האחרון.מאוד

OPENING BID

פתיחה

$200

 אהל/ קול יעקב.ספרי יסוד
! סט שלם. המגיד מדובנא.יעקב
-וורשא קוניגסברג תקע׳׳ט
.1819-1863 תרכ׳׳ג

 וכן על חמש,פירוש יסוד על פי פרשות השבוע
. מאת המגיד מדובנא,מגילות
(1741-1804 תקס׳׳ד- ר׳ יעקב קרנץ )תק׳׳א
נולד בזעטל סמוך לווילנא ושימש כמגיד הנוסע
 הוא התפרסם.מעיר לעיר ודורש דרשות מוסר
בזכות סיפוריו ומשליו השגורים בפי כל עד
 היה, על אף שהיו מגידים רבים בתקופתו.ימינו
מוערך מאוד ואפילו הגאון מווילנא ביקש ממנו
.שיעורר את לבו בדברי מוסר
.492 סטפנסקי ספרי יסוד
 עם הסכמות.1819  וורשא תקע׳׳ט.קול יעקב
.56  וינוגרד וורשא.מר׳ עקיבא אייגר והחוות דעת
. מצב טוב מאוד. עמודים138 ,[4] .דפוס לווינסון
.(כריכה עתיקה )רופפת
.1830  יוספוב תק׳׳צ.אהל יעקב בראשית
. עמודים12 ,115 ,[2] . דפוס וואקס.12 וינוגרד יוספוב

 חוברת.כה תאמר לבית יעקב
נדירה על הלכות טהרת
.1930  קובנא תר׳׳צ.המשפחה

KO SOMAR L'BAIS YAAKOV.
RARE PAMPHLET ON THE
LAWS OF FAMILY PURITY.
KOVNO 1930.
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חוברת נדירה ביידיש על הלכות הנוגעות לנשים
, מליחת בשר ועוד, הדלקת נרות,עם פרקים לכלה
 נוסף.שהוציאה אגודת הרבנים בליטא לאור
 מופיעים בחוברת גם כמה מאמרים,להלכות
.בעניין חשיבותה ותפקידה של האישה היהודית
.דפוס יסלוביץ
 עטיפות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22 . עמודים21
.(מקוריות )תלושות

Rare Yiddish pamphlet on the laws pertaining
to a Jewish Woman of family purity, including
chapters for a bride, lighting candles, salting
meat and more, published by the Agudas
HaRabbonim of Lithuania. In addition to
various laws there are also a number of essays
concerning the role and importance of the
Jewish woman.
Yaslovitch press.
21 pages. 22 cm. Fine condition. Original wraps
(detached).

OPENING BID

פתיחה

$100
PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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Novella on Maseches Yevamos, as well as
the related Teshuvos Ha'RaSHB''A, by
R. Elchonon Wasserman. With a warm
approbation by the authors' brother in law R.
Chaim Ozer Grodzinski. This sefer quickly
became a classic, learned in great depth
throughout the Yeshiva world.
 R. Elchonon Bunim Wasserman
(1874-1941), studied at the Telshe Yeshiva
under R. Lazer Gordon and R. Shimon
Shkop, and later became a close disciple
of R. Chaim Soloveitchik and the Chofetz
Chaim. As Rosh Yeshiva in Baranovitch he
was renowned for his clear and penetrating
shiurim which attracted many students.
His seforim, Kovetz Shiurim, Kovetz
He'oros and Kovetz Ma'amorim are widely
studied in Yeshivos. Additionally, he was
much involved in communal matters and
was one of the leaders of the Agudas Yisroel
movement.
Folman press.
[3], 3-54, [2], 3-100 pages. 32 cm. Goodmoderate condition. Dry paper. Some wear and
some pages loose. Original binding (loose).
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חידושי תורה על מסכת יבמות ותשובות הרשב׳׳א
 עם הסכמה. מאת ר׳ אלחנן וסרמן,הקשורות
.לבבית מאת גיס המחבר ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי
ספר זה הפך במהרה לספר יסוד הנלמד בעיון רב
.ברחבי עולם הישיבות
תש׳׳א- ר׳ אלחנן בונים וסרמן )תרל׳׳ד
( למד בישיבת טלז אצל ר׳ אליעזר1874-1941
גורדון ור׳ שמעון שקופ ולימים נעשה תלמידם
.המקורב של ר׳ חיים סולובייצ׳יק וה׳׳חפץ חיים׳׳
שמו הלך לפניו בתור ראש ישיבה בברנוביץ׳
בזכות שיעוריו הברורים והמעמיקים שמשכו
 ׳׳קובץ, ׳׳קובץ שיעורים׳׳, ספריו.תלמידים רבים
הערות׳׳ ו׳׳קובץ מאמרים׳׳ נלמדים בהיקף רחב
 הוא היה מעורב מאוד בענייני, בנוסף.בישיבות
.הקהילה והיה ממנהיגי תנועת אגודת ישראל
.דפוס פולמן
- מצב טוב. ס׳מ32 . עמודים3-100 ,[2] ,3-54 ,[3]
. מעט בלאי וכמה עמודים תלושים. נייר יבש.בינוני
(כריכה מקורית )רפויה
OPENING BID

פתיחה

$150

. מהדורה ראשונה.כרתי ופלתי
.(1763) אלטונה תקכ׳׳ג

CLASSICS. KRAISI U'PLAISI.
R. YONASON EIBESCHITZ.
FIRST EDITION. ALTONA
1763.

Shulchan Aruch Yoreh De'ah, with
h two
primary commentaries by R. Yonason
onason
Eibeschutz.
This was his ﬁrst published sefer and
nd the
only one printed in his lifetime. In his
introduction, the author includes important
portant
biographical information, the titles of his
other seforim (he hopes to print) as well
as information regarding the well-known
known
controversy between him and R. Yaakov
Emden.
 R. Yonason Eibeschutz (1690-1764),
-1764),
was orphaned from his father as a child.
ild. He
was raised by R. Meir Eisenstadt (Ponim
Ponim
Me'iros). He served initially as Rosh Yeshiva
in Prague and in 1741, was appointed
nted as
Rov in Metz succeeding R. Yehoshua
ua Falk
(Pnei Yehoshua). In 1750 he was appointed
ointed
as Rav of the joint communities of Altona,
Hamburg and Wandsbeck (AHU) where
he served until his passing. One of the
greatest Achronim, he authored over thirty
seforim on a wide range of subjects.
Stefansky Hebrew Classics 177. Vinograd
nograd
Altona 76.
[3] 34 (35) 165 pages. 30.5 cm. Overall ﬁne
condition. Some foxing, wear and staining, some
isolated worming, not aﬀecting text. Modern,
half leather binding.
Unidentiﬁed rabbinical signature and
gloss.
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. מהדורה ראשונה.קובץ הערות
1932 פיעטרקוב תרצ׳׳ב

KOVETZ HE'OROS. FIRST
EDITION. PIETREKOW 1932.

OPENING BID

פתיחה

$300
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שולחן ערוך יורה דעה עם שני פרושים מר׳
.יהונתן אייבשיץ
זהו ספרו הראשון שהודפס והיחיד שיצא לאור
 בהקדמתו מביא המחבר מידע.בשנות חייו
ריו
 את שמות ספריו,ביוגרפי חשוב
הנוספים )אותם הוא מקווה
ה
 וכן על המחלוקת,(להוציא לאור
.הידועה בינו לבין ר׳ יעקב עמדין
- ר׳ יהונתן איבשיץ )ת׳׳נ
 נתייתם,(1690-1764 תקכ׳׳ד
 וגדל,מאביו בגיל צעיר מאוד
בבית ר׳ מאיר אייזנשטאט
שימש
.(מאירות
)הפנים
,בתחילה כראש ישיבה בפראג
 מונה לממלא,(1741) ובתק׳׳א
מקומו של ר׳ יהושע פאלק
.)הפני יהושע( כרב במיץ
( קיבל את תפקיד1750) בתק׳׳י
הרבנות בהתאגדות הקהילות
 המבורג וונדסבק,של אלטונה
. בו שימש עד פטירתו,()אה׳׳ו
 חיבר,היה מגדולי האחרונים
למעלה משלושים ספרים
.בנושאים שונים
 וינוגרד אלטונה.177 סטפנסקי ספרי יסוד
.76
. מצב כללי טוב. ס׳מ30.5 . עמודים165 ,(35) 34 ,[3]
 בלאי וכתמים מעט נקבי עש אינו פוגע,חולדה
. שדרת עור, כריכה מודרנית.בטקסט
.עם חתימה והגהות רבניות לא מזוהות
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Chidushim on Hilchos Niddah, including
the classic Kuntrus Ha'Sfeikos, by R.
Yonason Eibeschitz. This is an extension of R.
Yonason's classic Sefer Kraisi U'Plaisi.
 R. Yonason Eibeschutz (1690-1764),
was orphaned from his father as a child. He
was raised by R. Meir Eisenstadt (Ponim
Me'iros). He served initially as Rosh Yeshiva
in Prague and in 1741, was appointed as
Rov in Metz succeeding R. Yehoshua Falk
(Pnei Yehoshua). In 1750 he was appointed
as Rav of the joint communities of Altona,
Hamburg and Wandsbeck (AHU) where
he served until his passing. One of the
greatest Achronim, he authored over thirty
seforim on a wide range of subjects.
Vinograd Karlsruhe 13.
[2], 62 pages. 20.5 cm. Very ﬁne condition.
Some staining and wear.
Unidentiﬁed rabbinical signatures.
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חידושי הלכות נדה )כרתי
. ר׳ יונתן אייבשיץ. (ופלתי
 קארלסרוא.מהדורה ראשונה
1773תקל׳ג

CHIDUSHEI HILCHOS
NIDDAH (KRAISI U'PLAISI)
R. YONASON EIBESCHITZ.
FIRST EDITION.
KARLSRUHE 1773.

OPENING BID

פתיחה

$100

Mishnayos Maseches Idiyus with the
commentary of the Ra''SH and the
commentary Milchemes Aryeh by R. Yehuda
Aryeh Leibush Frankel Thumim of Cracow, a
direct descendant of the Kikayon D'Yona (see
the title page).
With many important approbations,
including by R. Akiva Eiger (who writes
that he wanted to appoint the author as the
Rav of one the neighboring communities)
and R. Yaakov Lorberbaum (Chavas Da'as).
Includes responsa by many including R. Yoav
of Santov, R. Avrohom Veiner of Mishkoltz,
R. Yechezkel Segal of Unsdorf, R. Yitzchok
Frankel of Santov and R. Yaakov Shapiro of
Humno.
Vinograd Lemberg 411.
[4], 35 pages. 20 cm. Very ﬁne condition. Page 3
trimmed aﬀecting a few words. Antique binding.

 עם ספר קונטרס,חידושים על הלכות נדה
 ספר זה הינו. מאת ר׳ יונתן אייבשיץ,הספקות
הרחבה ותוספת לספר כרתי ופלתי
,(1690-1764 תקכ׳׳ד- ר׳ יונתן איבשיץ )ת׳׳נ
 וגדל בבית,נתייתם מאביו בגיל צעיר מאוד
 שימש.(ר׳ מאיר אייזנשטאט )הפנים מאירות
,(1741)  ובתק׳׳א,בתחילה כראש ישיבה בפראג
מונה לממלא מקומו של ר׳ יהושע פאלק
( קיבל1750)  בתק׳׳י.)הפני יהושע( כרב במיץ
את תפקיד הרבנות בהתאגדות הקהילות של
 בו שימש עד,( המבורג וונדסבק )אה׳׳ו,אלטונה
 חיבר למעלה, היה מגדולי האחרונים.פטירתו
.משלושים ספרים בנושאים שונים
.13 וינוגרד קארלסרוא
 מעט. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20.5 . עמודים62 ,[2]
 כריכה עתיקה.בלאי וכתמים
חתימות רבניות לא מזוהות

 מלחמת-קבוצת הגאונים
 מהדורה. מסכת עדויות.אריה
.1821  למבערג תקפ׳׳א.ראשונה
!נדיר

K'VUTZAS HAGE'ONIMMILCHEMES ARYEH.
MASECHES IDIYUS. FIRST
EDITION. LEMBERG 1821.
RARE!
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משניות מסכת עדויות עם פירוש הר׳׳ש ופירוש
מלחמת אריה מאת ר׳ יהודה אריה לייבוש פרנקל
 צאצא לבעל הקיקיון דיונה,תאומים מקראקא
.()ראה עמוד השער
 ביניהן מר׳ עקיבא,עם הסכמות חשובות רבות
איגר )שכותב כי רצה למנות את המחבר לרב
באחת הקהילות הסמוכות( ור׳ יעקב לוברבוים
 ביניהם, כולל שו׳׳תים מרבנים רבים.()חוות דעת
, ר׳ אברהם וינר ממישקולץ,ר׳ יואב מסאנטוב
 ר׳ יצחק פרנקל,ר׳ יחזקאל סגל מאונסדורף
.מסאנטוב ור׳ יעקב שפירא מהומנא
.411 וינוגרד לעמבערג
3  עמוד. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20 . עמודים35 ,[4]
. כריכה עתיקה.חתוך עם פגיעה בכמה מילים
OPENING BID

פתיחה

$100

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

43

68

Deroshos on the weekly Torah portions and
various other occasions by R. Yaakov Yosef,
Chief Rabbi of New York.
 R. Yaakov Yosef (1841-1902), was a
student of R. Yisroel Salanter, and Yeshivas
Volozhin. He served as Rav in various cities
in Lithuania, and in 1888, while serving as
Av Beis Din in Vilna, he accepted a call to
be Rav HaKollel (Chief Rabbi) of New York
City. Orthodoxy in America at that time
was in a dismal state and he faced ﬁerce
opposition to his valiant attempts to raise
the standards of the kosher meat industry.
Although famous as a tremendous Talmid
Chochom, his rabbinical tenure in America
was made miserable, and he passed away
a broken man. In recent years, many have
reported meriting Divine assistance after
praying at his Kever.
Metz press.
12, 104, 64 pages. 22 cm. Very ﬁne condition.
Printed on quality paper. Antique binding.
Lacking wraps.
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OPENING BID

פתיחה

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

68

דרשות על פרשות השבוע ועוד מאת ר׳ יעקב
. הרב הכולל של ניו יורק,יאסעף
(1841-1902 תרס׳׳ב- ר׳ יעקב יאסעף )תר׳׳א
היה תלמיד של ר׳ ישראל סלנטר וחניך ישיבת
. הוא כיהן כרב בערים שונות בליטא.וולוז׳ין
 בעודו משמש כאב בית,(1888) בשנת תרמ׳׳ח
 הוא נענה לקריאה לכהן כרב,הדין בווילנא
 היהדות.הכולל )הרב הראשי( של העיר ניו יורק
החרדית באמריקה באותה תקופה הייתה
 ומאמציו הכבירים לחזק את,בשפל המדרגה
הסטנדרטים של תעשיית הבשר הכשר נתקלו
 אמנם הוא התפרסם כתלמיד.בהתנגדות עזה
 אך כהונתו הרבנית באמריקה,חכם עצום
.הייתה רצופת תלאות והוא נפטר בשברון לב
 רבים דיווחו על ישועות,בשנים האחרונות
.לאחר תפילה על קברו
.דפוס מ׳׳ץ
 נדפס. מצב טוב מאד. ס׳׳מ22 . עמודים64 , 104 ,12
. עטיפות חסרות. כריכה עתיקה.על נייר איכותי

$100

. מחנה אפרים.ספרי יסוד
 קושטא תצ׳׳ח.מהדורה ראשונה
עם חתימת רר׳ שלמה/.1738
.ארדיט

CLASSICS. MACHNEH
EPHRAIM. FIRST EDITION.
CONSTANTINOPLE 1738/
WITH SIGNATURE OF R.
SHLOMO ARDIT.

Classic work of novella on the RaMBaM by
R. Ephraim Navon.
 R. Ephraim Navon (1677-1735), was
born in Constantinople and was renowned
from a young age as a tremendous Talmid
Chochom. In 1700 he immigrated to
Yerusholayim, where he isolated himself
for over ten years, learning in Yeshivas
Neve Sholom. He later was appointed as a
SHaDaR and travelled to Constantinople.
There he was prevailed upon to settle as
a Dayan by R. Yehuda Rosanes (Mishna
L'Melech). While in Constantinople, he
wrote his sefer Machneh Ephraim. Before
his passing, he asked his son R. Yehuda
Navon, (author of Sefer Kiryas Melech
Rav), to edit and prepare his sefer for
publication.
 R. Shlomo Ardit (died 1751) was one of
the distinguished Talmidei Chachomim
in Izmir. Towards the end of his life he
immigrated to Eretz Yisroel, settling in
Yerusholayim. Author of Divrei Shlomo
and Otzer Sholom.
Stefansky Hebrew Classics 317. Vinograd
Constantinople 490. Ashkenazi press.
[3], 22, 106, 48 pages. 32 cm. Overall ﬁne
condition. Worming, mainly on the margins.
Foxing and staining. Fine antique leather
binding.
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. מהדורה ראשונה.לבית יעקב
 עותק.1888 וילנא תרמ׳׳ח
.יפהפה

L'BAIS YAAKOV. FIRST
EDITION. VILNA 1888. FINE
COPY.

OPENING BID

פתיחה

$300
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י
חידושי
חיבור יסודי עם
תורה על הרמב׳׳ם מאת
ת
.ר׳ אפרים נבון
 ר׳ אפרים נבון
1677- , תצ׳׳ה-)תל׳׳ז
( נולד בקושטא1735
ונודע עוד מצעירותו
.כתלמיד חכם עצום
 עלה1700 בשנת ת׳׳ס
 והתבודד,לירושלים
בה במשך למעלה
 בלימוד,מעשר שנים
.בישיבת נווה שלום
לימים נתמנה לשד׳׳ר
 שם,ונסע לקושטא
שיכנע אותו ר׳ יהודה
(רוזנס )משנה למלך
 את ספרו מחנה אפרים.להישאר בה כדיין
, וטרם פטירתו ביקש מבנו,כתב בעודו בקושטא
(ר׳ יהודה נבון )מחבר ספר קריית מלך רב
.לעורכו ולהכינו לדפוס
 ר׳ שלמה ארדיט )נפטר תקי׳׳א( היה מחכמי
 בסוף ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב.איזמיר
 מחבר ספר דברי שלמה ואוצר.בירושליים
.שלום
 דפוס.490  וינוגרד קושטא.317 סטפנסקי ספרי יסוד
.יונה אשכנזי
 מצב כללי טוב. ס׳׳מ32 . עמודים48 ,106 ,22 ,[3]
. חלודה וכתמים. סימני עש בעיקר בשוליים.מאוד
.כריכת עור עתיקה נאה

70

 מגן אברהם על.ספרי יסוד
. מהדורה ראשונה.התוספתא
.1732 אמסטרדם תצ׳׳ב

CLASSICS. MAGEN
AVROHOM ON THE
TOSEFTA. FIRST EDITION.
AMSTERDAM 1732.

70

 מאת ר׳,פירוש יסודי על התוספתא סדר נזיקין
. המגן אברהם,אברהם אבלי׳ גומבינר מקאליש
.עם הסכמות חשובות רבות
- ר׳ אברהם אבלי׳ הלוי גומבינר )שצ׳׳ז
 נודע. היה מגדולי האחרונים,(1637-1682 ,תמ׳׳ב
 פירוש-בעיקר בשל חיבורו הענק מגן אברהם
.על השולחן ערוך אורח חיים
.1397  וינוגרד אמסטרדם.105 סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס פרופס
 מעט. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ19.5 . עמודים60 ,[2]
 קרע. הפוגעים במעט טקסט,סימני עש פזורים
.בעמוד השער

Classic commentary to the Tosefta on Seder
Nezikin, by R. Avrohom Abele Gombiner of
Kalisch, the Magen Avrohom. With many
important approbations.
 R. Avrohom Abele Ha'Levi Gombiner
(1637-1682), was one of the most prominent
Achronim. He was primarily known for
his magnum opus, his commentary on the
Shulchan Aruch, Magen Avrohom.
Stefansky Hebrew Classics 105. Vinograd
Amsterdam 1397. Proops press.
[2], 60 pages. 19.5 cm. Overall ﬁne condition.
Some isolated worming, aﬀecting some text. Tear
to the title page.

OPENING BID

פתיחה

$200

71

. מגיד מישרים.ספרי יסוד
 אמסטרדם.מהדורה חשובה
.1708 תס׳׳ח

CLASSICS. MAGGID
MEISHARIM. IMPORTANT
EDITION. AMSTERDAM 1708.

Kabbalistic teachings as revealed by a
Heavenly Maggid to the Beis Yosef, arranged
on the weekly Torah portion and other
passages. Although the sefer was ﬁrst printed
in Lublin in 1646, this is the ﬁrst complete
edition combining all previous editions into
one format.
Stefansky Hebrew classics (343). Vinograd
Amsterdam 851. Soto press.
[4], 52 (72) pages. 20 cm. Overall ﬁne condition,
extensive staining, restorations to ﬁnal page.
Modern binding.
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 כפי שנמסרו לבית יוסף מפי,לימודים בקבלה
 ערוך לפי סדר פרשות השבוע ועוד,מגיד משמים
 אם כי הספר נדפס לראשונה בלובלין.עניינים
 אולם זוהי המהדורה המושלמת,1646 בשנת ת׳׳ו
.המאגדת את כל המהדורות הקודמות לספר אחד
.851  וינוגרד אמסטרדם.(343) סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס סוטו
, מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ20 .( עמודים72) 52 ,[4]
 כריכה. שחזורים לעמוד האחרון.כתמים נרחבים
.מודרנית

OPENING BID

פתיחה

$400

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

45
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. מקוה ישראל.יהדות אמריקה
.ר׳ צבי הירש גרוז׳ינסקי
 שיקגו תרנ׳׳ח.מהדורה ראשונה
1898

AMERICANA. MIKVEH
YISROEL. R. TZVI HIRSCH
GRODZENSKY. FIRST
EDITION. CHICAGO 1898.

Lengthy halachic sefer dealing with the
complex laws of Mikvaos authored by R. Tzvi
Hirsch Grodzensky. This work is considered
by many bibliographers to be the ﬁrst
extensive halachic sefer published in America.
With an approbation written by R. Yitzchok
Elchonon Spektor a few weeks before he
passed away.
 R. Tzvi Hirsch Grodzensky (18581948), was among the most illustrious
students of the Volozhin Yeshiva and the
Kovno Kollel. In 1891, he immigrated to
America and served as the Rav of Omaha,
Nebraska for over 50 years. He was a cousin
of the famed R. Chaim Ozer Grodzensky.
Goldman 580. M. Ginsburg press.
[2], 14, 108, [4] pages. 31.5 cm. Excellent
condition. Original binding.
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ספר הלכה ארוך העוסק בהלכות מקוואות
 חיבור.המורכבות מאת ר׳ צבי הירש גרודז׳ינסקי
זה נחשב על ידי ביבליוגרפים לספר ההלכה
 עם.המקיף הראשון שיצא לאור בארצות הברית
הסכמה מאת ר׳ יצחק אלחנן ספקטור שנכתבה
.שבועות מספר לפני פטירתו
תש׳׳ח- ר׳ צבי הירש גרודז׳ינסקי )תרי׳׳ח
( היה מבכירי תלמידי ישיבת וולוז׳ין1858-1948
( הוא היגר1891)  בשנת תרנ׳׳א.וכולל קובנא
 נברסקה,לאמריקה וכיהן כרבה של אומהה
 בן דודו של.במשך למעלה מחמישים שנה
.הגאון הנודע ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי
. גינזבורג. דפוס מ.580 גולדמן
 כריכה. מצב מצוין. ס׳מ31.5 .[ עמודים4] ,108 ,14 ,[2]
.מקורית
OPENING BID

פתיחה

$100
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 מהדורה.אהל אברהם
 ירושלים תרמ׳׳א.ראשונה
 העותק של ר׳ יעקב מאיר.1881
.זוננפלד

OHEL AVROHOM. FIRST
EDITION. YERUSHOLAYIM
1881. COPY OF R. YAAKOV
MEIR SONNENFELD.

Important work of novella by the famed R.
Avrohom Sha'ag.
 R. Avrohom Sha'ag-Zwebner (18011876), was a foremost Talmid of the
Chasam Sofer. He served as Rav in
Schottelsdorf at the age of 25 and later on as
Rav in Kobersdorf. When he was 72 years
old, he ascended to Eretz Yisroel and settled
in Yerusholayim. His most famous Talmid
was R. Yosef Chaim Sonnenfeld, who as a
young man moved to Eretz Yisroel together
with him, and decades later was interred on
Har HaZesim alongside him.
Salamon press.
Halevi 363. 12; 74 pages. 32 cm. Fine
condition. With original wraps. Original
binding (detached).

 מאת הגאון הנודע,ספר חשוב ובו חידושי תורה
.ר׳ אברהם שאג
, תרל׳׳ו- צוובנר )תקס׳׳א- ר׳ אברהם שאג
 היה מתלמידיו המקורבים של,(1801-1876
 נתמנה לכהן כרב25  בגיל.החתם סופר
 עלה.בשכוטלסדורף ואחריה בקובלסדורף
. והתיישב בירושלים27 לארץ ישראל בגיל
תלמידו המפורסם ביותר הוא ר׳ יוסף חיים
 אשר בגיל צעיר עלה יחד אתו לארץ,זוננפלד
 ושנים רבות לאחר מכן זכה להיקבר,ישראל
.לצדו בהר הזיתים
.דפוס סלמון
 עם. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ32 . עמודים74 ;12 .363 הלוי
.( כריכה מקורית )תלושה.עטיפות מקוריות

OPENING BID

פתיחה

$100

46

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

73

74

.סדר לחינוך הבית
 עם.יהדות אנגליה
אנגלית! וינה תרכ׳׳ד
! נדיר.1864

SEDER L'CHINUCH
HABAYIS. ANGLO
JUDAICA. WITH
ENGLISH! VIENNA
1864. RARE!
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 כפי.סדר התפילה לחנוכת הבית
שהייתה נהוגה באנגליה בשנים
 בזמן כהונתו של הרב הראשי,עברו
 עם תפילה,הרב שלמה הירשל ז׳׳ל
שנתחברה במיוחד על ידו למאורע
.מעין זה
עם תפילת ערבית ופרקים שונים
.מתהילים
.דפוס הלמן
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20 . עמודים38 ,[14]
 עם עטיפות.כמה עמודים רופפים
.מקוריות

''Order of Service for the
Consecration of a House. As used for
many years past in London, under
the sanction of the late Chief Rabbi
Dr. Hirschel, with a prayer written
by him expressly for the occasion''.
Includes the Maariv prayers, as well
as various chapters of Tehillim.
Hellman press.
[14], 38 pages. 20 cm. Fine condition.
Some pages loose.
Includes original wraps.
OPENING BID

פתיחה

$100
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. ספר סת׳׳ם/שנות חיים
 מהדורה.ר׳ שלמה קלוגר
 למבערג תרט׳׳ו.ראשונה
.1855

SH'NOS
OS CHAIM/SEFER
M. R. SHLOMO
STA''M.
GER. FIRST EDITION.
KLUGER.
BERG 1855.
LEMBERG

Classic work on Hilchos STa''M by the
famed R. Shlomoo Kluger of Brod.
 R.
Shlomo
mo
Kluger
(17851869), served as the Av Beis Din of
Brod for close to ﬁfty years. He was a
renowned respondent
pondent and authored
works on alll areas of the Torah,
including: Chochmas
ochmas Shlomo on the
Shulchan Aruch,
ch, Sefer HaChaim, Mei
Niddah, Nidrei
ei Zerizin, Responsa Tuv
Ta'am VaDa'as,
s, Shnos Chaim, Avodas
Avodah, Maaseh
seh Yedei Yotzer, Imrei
Shafer, Ein Dimah
mah and many more.
Vinograd Lemberg
erg 1277. Premba press.
[1], 18, 102; [2], 93 pages. 40 cm. Very ﬁne
condition. Modernn half-leather binding.
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ספר יסוד על הלכות סת׳׳ם מאת הגאון
.הנודע ר׳ שלמה קלוגר מבראדי
, תרכ׳׳ט- ר׳ שלמה קלוגר )תקמ׳׳ה
 כיהן כאב בית הדין בבראדי,(1785-1869
 השיב.במשך כמעט חמישים שנה
לשאלות רבים וחיבר עשרות ספרים
 חכמת: ביניהם,בכל מכמני התורה
 מי, ספר החיים,שלמה על השולחן ערוך
, שו׳׳ת טוב טעם ודעת, נדרי זריזין,נידה
 מעשי ידי, עבודת עבודה,שנות חיים
 עין דמעה ועוד רבים, אמרי שפר,יוצר
.נוספים
. דפוס פארמבא.1277 וינוגרד למבערג
 מצב טוב. ס׳׳מ40 . עמודים933 ,[,[2]
2] ;1022 ,,18
188 ,[,[1]
1]
. כריכה חצי עור מודרנית.מאוד

OPENING BID

פתיחה

$150

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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76

. מוסר.שערי תורה
.מהדורה יחידה
ירושלים תר׳׳מ
.1880

SHA'AREI TORAH.
MUSSAR. ONLY
EDITION.
YERUSHOLAYIM 1880.

Interesting Mussar work by R. Refoel
Bibass. Includes illustrations of the
tombs of Shmuel Ha'Navi and Kever
Rachel.
According to HaLevy, part of this
work was printed by R. Yisroel Bak.
Indeed, the ﬁrst half of the Sefer is
printed on higher quality paper than
the second half.
HaLevy 356. Gashtzinnini press
71 pages. 17 cm. Fine condition.
Modern binding.
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ספר מוסר מעניין שחיבר ר׳ רפאל
 עם איורים של קבר שמואל.ביבאס
.הנביא וקבר רחל
 חלקים מספר זה,על פי הלוי
, אכן.הודפסו אצל ר׳ ישראל בק
החצי הראשון של הספר מודפס על
נייר באיכות גבוהה יותר מהחצי
.השני
. דפוס גשציניני.356 הלוי
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ17 . עמודים71
.כריכה מודרנית
OPENING BID

פתיחה

$100

77

Halachic responsa authored by R. Shimon
Ben R. Tzemach Duran, one of the great later
Rishonim. With the Chut Ha'Meshulash, by
R. Shlomo Duran, R. Shlomo Serour and R.
Avrohom Ibn Tawah.
 R. Shimon ben R. Tzemach Duran
(1361- 1444), a native of the Isle of Majorca,
was one of the prominent Rabbinic ﬁgures
who ﬂed to Algeria in the year 1391 in
order to escape anti-Jewish riots.
Published from a manuscript that was hidden
with his descendants for 320 years, this Sefer
is one of the classic works of Halachic responsa
of the Rishonim and is quoted extensively by
the Achronim.
Stefansky Hebrew Classics 270. Vinograd
Amsterdam 1490.
There are many variants of the pagination of this
work, including the number of title pages. The
copy before us has 7 title pages with the following
pagination: [12], 91; [1], 69, [1]; [1], 68, [1];
[1], 36, [2], 39-83, [1], 85-10, [1] pages. 31 cm.
Fine condition. Some staining. Modern binding,
leather spine.
With unidentiﬁed rabbinical signatures.
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 אמסטרדם. תשב׳׳ץ.ספרי יסוד
7  עם.1738-1741 תק׳׳א-תצ׳׳ח
!עמודי שער

CLASSICS. TASHBATZ.
AMSTERDAM 1738-1741. 7
TITLE PAGES!

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

OPENING BID

פתיחה

$300

77

שו׳׳ת מאת ר׳ שמעון בן ר׳ צמח דורן מגדולי
 מאת, עם החוט המשולש.הראשונים האחרונים
, ר׳ שלמה שרור,ר׳ שלמה דורן
.ור׳ אברהם אבן טאווה
 ר׳ שמעון בן ר׳ צמח דורן
 יליד,(1361-1444 , ר׳׳ד-)קכ׳׳א
 היה אחד מגדולי,האי מיורקה
התורה שנמלטו לאלג׳יריה
 קנ׳׳א מאימת1391 בשנת
המהומות האנטישמיות בארץ
.הולדתם ספרד
נדפס מכתב היד שהסתירוו
 ספרר. שנה320 צאצאיו במשך
ההלכתיים
זה הינו מהשו׳׳תים
ם
דור
הבסיסיים ביותר מתקופת ר
בהרחבה
ה
 ומצוטט,הראשונים
.בספרי האחרונים
 וינוגרדד.270 סטפנסקי ספרי יסוד
.1490 אמסטרדם
ישנן ווריאציות שונות לעימוד שלל
 בעותק זה ישנם.חיבור זה כולל מספר עמודי השער
,69 ,[1] ;91 ,[12] : עמודי שער והעימוד הוא כדלהלן7
[1] ,85-10 ,[1] ,39-83 ,[2] ,36 ,[1] ;[1] ,68 ,[1] ;[1]
. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳מ31 .עמודים
. שדרת עור,כריכה מודרנית
.חתימות רבניות לא מזוהות

OPENING BID

פתיחה

$500
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AMERICANA. SIFSEI TZADIKIM. COMPLETE SET
OF LEESER MACHZORIM. PHILADELPHIA 18531857. SECOND EDITION.

Complete set (not including the siddur) of 6 volumes of the famed
Leeser Machzor printed in America. Includes the services for Rosh
Hashanah, Yom Kippur, the Festivals and the Fast Days. According to
the custom of the Spanish and Portuguese Jews.
This was the second edition of the very ﬁrst Machzor printed in
America and was prepared for print by the famed Rev. Isaac Leeser.
Although Rev. Leeser had virtually no rabbinic contemporaries in
America with whom to confer, he nonetheless persevered in the task of
preparing many important Hebrew texts for publication. This was in
addition to the many other Rabbinic duties he undertook in his noble
mission to disseminate Torah true Judaism in unfamiliar and often
hostile surroundings. The printing of the Machzorim is remarkable, as
historians estimate the entire Jewish population in the United States
at that time at less than 15,000 souls.
Vinograd Philadelphia 20. See Goldman 36. Haswell, Barrington
press.
24 cm. Overall excellent condition. Original bindings. Volumes 5-6 with
damage to the spines.

 סט שלם של. שפתי צדיקים.יהדות אמריקה
.1853-1857 , תקי׳׳ז- פילדלפיה תקי׳׳ג.מחזורי ליסר
.מהדורה שניה

78

,סט שלם )לא כולל הסידור( בשישה כרכים של מחזורי ליסר הנודעים
 שלושת, יום הכיפורים, כולל התפילות לראש השנה.שנדפסו באמריקה
. לפי מנהג יהודי ספרד ופורטוגל,הרגלים והתעניות
זוהי המהדורה השנייה של המחזור הראשון שנדפס באמריקה ושנערכה
 אף שלא היו לר׳ ליסר כמעט שום רבנים.לדפוס ע׳׳י ר׳ אייזיק ליסר האגדי
 הוא התמיד במשימתו והכין טקסטים,באמריקה שעמם יכל להתייעץ
 זאת בנוסף לתפקידים רבניים רבים.עבריים חשובים רבים לדפוס
 הפצת יהדות תורנית:אחרים שהוא נטל על שכמו בשליחותו הנאצלת
 הדפסת המחזורים.אמתית בסביבה בלתי מוכרת ופעמים אף עוינת
 מנתה אז יהדות אמריקה פחות, שכן לדברי היסטוריונים,ראויה לציון
. נפשות15,000מ
. בארינגטון, דפוס האסוול.36  ראה גולדמן.20 וינוגרד פילדלפיה
 מעט נזק לשדרות של הכרכים. כריכות מקוריות. מצב כללי מצוין. ס׳׳מ24
.6 וה5ה

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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79

First edition of the Tiferes Yisroel commentary
to the Mishna on Seder Zera'im by R. Yisroel
Lipchitz of Danzig. This commentary is one
of the most widely-used by both scholars and
laymen alike. This volume includes an important
approbation by R. Akiva Eiger, as well as pages
of pre-subscribers which include renowned
rabbinical ﬁgures such as R. Akiva Eiger.
 R. Yisroel Lipschitz (1782–1860), was
born into a distinguished rabbinical family
– his father was R. Gedalia Lipschitz, author
of Regel Yeshara, and his grandfather was R.
Yisroel Lipchitz, Rav of Cleves. He served
as Rav, ﬁrst in Dessau and then in Danzig.
Famed for his outstanding scholarship,
he was a proliﬁc author who wrote many
important works. His best known work
is Tiferes Yisroel, already a classic in its
author's lifetime, which is often considered
to be one of the clearest and most useful
commentaries on the Mishna. Additionally,
he was renowned as a great Tzaddik who led
an ascetic lifestyle, frequently fasting while
studying and praying incessantly.
Stefansky Hebrew Classics 34. Vinograd
Hannover 18. Telgner press.
6, 141, [3] pages. 15 cm. Overall ﬁne condition.
Trimmed margins, at times eﬀecting headers.
Last page with some repairs, aﬀecting some text.
Antique binding (loose).
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 תפארת ישראל.ספרי יסוד
 מהדורה. זרעים.על המשניות
.1830  הנובר תק׳׳צ.ראשונה

CLASSICS. TIFERES YISROEL
ON THE MISHNAYOS.
ZERA'IM. FIRST EDITION.
HANOVER 1830.

OPENING BID

פתיחה

$250

מהדורה ראשונה של הפירוש תפארת ישראל על
 מאת ר׳ ישראל ליפשיץ,המשנה על סדר זרעים
 פירוש זה נלמד רבות על ידי תלמידי.מדנציג
 חלק זה כולל הסכמה.חכמים ופשוטי העם כאחד
 וכן עמודים של,חשובה מאת ר׳ עקיבא איגר
 ביניהם נמנים,הנרשמים מראש לרכישת הספר
.תלמידי חכמים מפורסמים כולל ר׳ עקיבא איגר
1782- תר׳׳כ- ר׳ ישראל ליפשיץ )תקמ׳׳ב
 אביו היה.( נולד למשפחה רבנית חשובה1860
 בעל ׳׳רגל ישרה׳׳ וסבו היה,ר׳ גדליה ליפשיץ
 הוא כיהן. רבה של קליווא,ר׳ ישראל ליפשיץ
 נודע. תחילה בדסאו ולאחר מכן בדנציג,כרב
בלמדנותו המופלגת והיה סופר רב פעלים
 ספרו המפורסם.שחיבר כמה ספרים חשובים
 הפך, ׳׳תפארת ישראל׳׳ על המשניות,ביותר
לספר יסוד כבר בחייו ונחשב לאחד הפירושים
.הברורים והשימושיים ביותר על המשנה
 נודע כצדיק מפורסם שחי חיי פרישות,בנוסף
עם הרבה צומות בעודו לומד ומתפלל ללא
.הפסקה
 דפוס.18  וינוגרד הנובר.34 סטפנסקי ספרי יסוד
.טלגנר
. מצב כללי טוב מאוד. ס''מ15 .[ עמודים3] ,141 ,6
 לעיתים עם פגיעה,שוליים חתוכים בדייקנות
 הפוגעים, כמה תיקונים לעמוד האחרון.בכותרות
.( כריכה עתיקה )רופפת.במעט טקסט

TOLDOS ANSHEI SHEM.
HUNDREDS OF RARE
PICTURES! ONLY EDITION.
NEW YORK 1950.

A bibliographic lexicon of hundreds of
leading Rabbinical ﬁgures with many rare
photographs and brief biographies authored
by R. O. Rand and R. A. Greenblatt. At
the end of the book there appears an index
with many of the addresses and telephone
numbers of the Rabbonim mentioned. Some
of these biographies are seemingly the only
record of these Rabbonim. Some notable
inclusions are; the Rebbes of Belz, Bobov,
Ger, Satmar and Lubavitch; R. Yosef Dov
Ha'Levy Soloveitchik, a grandson of the
Beis Halevy who was a Rov in New York, R.
Chaim Heller, R. Naftali Trop and his son
R. Avrohom Chaim Yosef Trop, R. Yaakov
Moshe Lessin, R. Shlomo Nosson Kotler of
Detroit and R. Yaakov Kantorovitz uncle
of R. Moshe Feinstein among many other
recognized and unrecognized Admorim and
Rabbonim of that time.
Teigman press.
10, 73, 13 pages. 31 cm. Excellent condition.
Original binding.

 ר׳ נפתלי טרופ ובנו, ר׳ חיים הלר,כרב בניו יורק
 ר׳, ר׳ יעקב משה לסין,ר׳ אברהם חיים יוסף טרופ
שלמה נתן קוטלר מדטרויט ור׳ יעקב קנטרוביץ
 ועוד רבנים ואדמו׳׳רים,דודו של ר׳ משה פיינשטיין
.רבים אחרים מתקופה זו מוכרים יותר ופחות
.דפוס טייגמן
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ31 . עמודים13 ,73 ,10
.מקורית
OPENING BID

פתיחה

$100
50
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PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים

 מהדורה.תולדות אנשי שם
! מאות תמונות נדירות.יחידה
1950 ניו יורק תש׳י

80

לקסיקון ביבליוגרפי של מאות דמויות רבניות
מובילות עם תצלומים ובייוגרפיה קצרה מאת
 רבים, עם תצלומים. גרינבלט. א. רנד ור. א.ר
 בסוף הספר מופיע מפתח עם.מהם נדירים
רבים מהכתובות ומספרי הטלפון של הרבנים
 חלק מהמאמרים הינם תיעוד יחיד.המוזכרים
 האדמו׳׳רים: דוגמאות לציון.לרבנים אלו
 סאטמר וליובאוויטש; ר׳ יוסף, גור, בעלז,מבאבוב
 נכד הבית הלוי שכיהן,דב הלוי סאלאוויצ׳יק

81

Classic work of responsa by R. Akiva Eiger. The
sefer includes 2 sections; Psakim and Kesavim.
The sefer was prepared for publishing by R. Akiva
Eiger and his sons. In the introduction, R. Akiva
Eiger famously instructs his sons to print the
sefer on the ﬁnest paper available with beautiful
letters, as he has found that it can otherwise be
detrimental to learning. Indeed, the high-quality
paper of this book was custom made, with many
pages watermarked with the word ''EIGER''. The
sefer received almost unprecedented acclaim,
and is one of the most frequently studied ''Sifrei
Achronim''.
At the end of each section, there are curious
illustrations, including trees with monkeys on
them. Additionally, at the beginning of the
Kesavim section, it states that although the section
should start with responsum #1, the numbering
is continued from the previous section, in order
to discourage fraudsters from separating the sefer
into two parts to maximize proﬁts.
 R. Akiva Eiger-Ginz (1761-1836), was
born in Eisenstadt into a rabbinical family
and was well known as a child prodigy. He
studied in the Yeshiva of Mattersdorf, and
following that in Breslau as a student of his
maternal uncle R. Wolf Eiger. In 1791, he
was appointed as Rav of Friedland where he
remained until 1815, after which he became
the Rav of Posen. He was world renowned as
an outstanding Talmid Chochom, Posek and
foremost leader of European Jewry during
the early 19th century. Among his children
were his two sons, R. Avrohom (1781-1853),
and R. Shlomo (1785-1852), who was Rav
in Kalisz, Poland and succeeded R. Akiva
Eiger as Rav of Posen. His daughter Sorel
(Eiger) Sofer (1790-1832), was the wife of
the Chasam Sofer.
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 תשובות ר׳ עקיבא.ספרי יסוד
 וארשא. מהדורה ראשונה.איגר
.1834 תקצ׳׳ה
.חסר דף השער הראשון

CLASSICS. TESHUVOS
R. AKIVA EIGER. FIRST
EDITION. WARSAW 1834.
LACKING FIRST TITLE PAGE.

CLASSICS. SHU''T TZEMACH
TZEDECK. FIRST EDITION.
AMSTERDAM 1675.

Classic work of responsa by R. Menachem
Mendel of Nikolsburg.
 R. Menachem Mendel Kromchal of
Nikolsburg (1600-1661), was a student of
R. Yoel Sirkes (the BaCH), and served as
Rav in Nikolsburg, Moravia.
Stefansky Hebrew Classics 300. Vinograd
Amsterdam 419. Tartas press.
[1], 11, 5-196 pages. 17.5 cm. Overall very
ﬁne condition. First few and last few pages
(including title page) with some minor damage.
Modern binding.

OPENING BID

פתיחה

$200

Stefansky Hebrew Classics 310. Vinograd
Warsaw 102. Levinson press.
222 pages. 35.5 cm. Lacking ﬁrst title page.
Thick paper. Overall ﬁne condition. First few
pages with holes, aﬀecting text. Tape to the
inner margin of the title page. Antique binding,
reinforced spine.
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: הספר כולל שני חלקים.שו׳׳ת מר׳ עקיבא איגר
 והוכן לדפוס על ידי ר׳ עקיבא,פסקים וכתבים
 במבוא מופיעות הוראותיו המפורסמות.איגר ובניו
 שהספר יודפס על הנייר המשובח ביותר:לבניו
 כי סבר שאחרת יתכן שהלימוד,ובאותיות יפות
 ואכן הספר הודפס על נייר איכותי שהוכן.ייפגע
 ודפים רבים מוטבעים בסימן מים עם,במיוחד
 הספר זכה לתהילה כמעט ללא.המילה ׳׳איגר׳׳
. ומספרי האחרונים הנלמדים ביותר,אח ורע
 כגון עצים,בסוף כל קטע מופיעים איורים מעניינים
,( בתחילת החלק השני )כתבים, בנוסף.עם קופים
כתוב שלמרות שנכון להתחיל את החלק השני
 המשיכו את המספור מהחלק,בתשובה הראשונה
הראשון כדי למנוע ממעתיקים להפריד את
החלקים לשני ספרים נפרדים כדי להגדיל רווחים
1761- תקצ׳׳ו-גינז )תקכ׳׳א- ר׳ עקיבא איגר
,( נולד באייזנשטט למשפחה רבנית1836
 למד בישיבת.ונודע כעילוי עוד בילדותו
 ולאחר מכן בברסלוי אצל דודו,מטרסדורף
(1791)  בשנת תקנ׳׳א. ר׳ וולף איגר,מצד אמו
התמנה לרב בעיר פרידלנד וכיהן שם עד
. אז התמנה לרב העיר פוזן,(1815) שנת תקע׳׳ה
 פוסק,נודע ברחבי העולם כתלמיד חכם עצום
.הדור ומגדולי המנהיגים של יהדות אירופה
- ר׳ אברהם )תקמ׳׳א,בין ילדיו נמנים שני בניו
תרי׳׳ב-( ור׳ שלמה )תקמ׳׳ה1781-1853 תרי׳׳ג
( שהיה רב בקאליש שבפולין וירש1785-1852
( בתו שר׳ל )איגר.את מקום אביו כרבה של פוזן
( הייתה רעייתו1790-1832 תקצ׳׳ב-סופר )תק׳׳נ
של החתם סופר
 דפוס.102  וינוגרד וארשא.310 סטפנסקי ספרי יסוד
.לוינסון
 נייר. חסר עמוד השער הראשון. ס׳׳מ35.5 . דף222
 חורים במספר עמודים. מצב כללי טוב מאוד.עבה
 נייר דבק. המשפיעים על הטקסט,בתחילת הספר
 כריכה עתיקה.לשוליים הפנימיים של עמוד השער
שדרה מחוזקת

. שו׳׳ת צמח צדק.ספרי יסוד
 אמסטרדם.מהדור הראשונה
.1675 תל׳׳ד
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.שו׳׳ת בסיסי מאת ר׳ מנחם מנדל מניקלסבורג
 ר׳ מנחם מנדל קרומכל מניקלסבורג
 היה מתלמידיו של ר׳,(1600-1661 , תכ׳׳א-)ש׳׳ס
, וכיהן כרב בניקלסבורג,(יואל סירקיס )הב׳׳ח
.מורביה
.419  וינוגרד אמסטרדם.300 סטפנסקי ספרי יסוד
.דפוס תרטס
. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ17.5 . עמודים5-196 ,11 ,[1]
נזק מזערי לכמה עמודים בתחילת הספר ובסופו
. כריכה מודרנית.()כולל עמוד השער

OPENING BID

פתיחה

$150

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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83

Classic work of novella on Maseches Pesachim
by R. Yechezkel Landau (Noda B'Yehuda),
published in his lifetime. This was ﬁrst volume
of the novella of the Tz'lach published.
 R. Yechezkel Landau (1713-1793), was
born in Opatow and learned in the great
Yeshivos of Ludmir and Brod. He served
ﬁrst as a Dayan in Brod and later as a Rav
in Yampol. Whilst in Yampol, his reputation
preceded him to the renowned Jewish
community of Prague who retained him as
Rav, where he served until his passing. He was
held in awe by his rabbinical contemporaries
as well as the general population, and was
greatly respected in government circles.
World famous as one of the most prominent
rabbinical leaders of his generation, he led a
great Yeshiva and authored many important
works, including his classic halachic responsa
Noda B'Yehuda (after which he is known),
Dagul Mer'vavah on the Shulchan Aruch
and Tzion L'Nefesh Chaya (abbreviated as
Tz'lach) on the Talmud.
Stefansky Hebrew Classics 79. Vinograd
Prague 938. Diesbach press.
[2], 123, [1] pages. 33.5 cm. Fine-very ﬁne
condition. Pages 37 & 38 trimmed, with tape
covering some words, not aﬀecting text. Antique
binding.
Unidentiﬁed rabbinical signatures and gloss.

84

. ציון לנפש חיה.ספרי יסוד
 מהדורה.צל׳׳ח על פסחים
.1783  פראג תקמ׳׳ג.ראשונה
.עותק נאה

CLASSICS. TZION L'NEFESH
CHAYA. TZ'LACH ON
PESACHIM. FIRST EDITION.
PRAGUE 1783. FINE COPY.

OPENING BID

פתיחה

 תשובה לבעל.טור האבן
. מהדורה ראשונה.הלבושי שרד
. נדיר.1818 פוריצק תקע׳׳ח

TUR HA'EVEN. RESPONSA
TO THE LIVUSHEI S'RAD.
FIRST EDITION. PORYCK
1818. RARE.

פתיחה

$200
ספרים מודפסים

84

.שו׳׳ת נדיר מאת ר׳ אליעזר אוירבאך
 ר׳ אליעזר אוירבך כיהן כרב בקולצ׳ין
.ואחר בקהילת דובנא המעטירה
היה מגדולי הרבנים בתקופתו
והתכתב עם גדולי הפוסקים
 ביניהם ר׳ אפרים זלמן,בזמנו
,(מרגליות מברוד )בית אפרים
ור׳ דוד שלמה אייבשיץ )לבושי
.(30 שרד( )ראה תשובה מס׳
 דפוס שלמה בן.45 וינוגרד פוריצק
.חנינא
 מצב כללי טוב. ס׳׳מ38 . עמודים72 ,2
. כריכת עור מודרנית. מעט נזק.מאוד

OPENING BID

PRINTED SEFORIM

ספר יסוד עם חידושים על מסכת פסחים מאת
 שיצא לאור,(ר׳ יחזקאל לנדא )נודע ביהודה
 זהו החלק הראשון מחיבור הצל׳׳ח.בעודו בחיים
.שהודפס
(1713-1793 , ר׳ יחזקאל לנדא )תע׳׳ג – תקנ׳׳ג
נולד באופטוב ולמד בישיבות לודמיר וברודי
 הוא שימש תחילה כדיין בברודי.המעטירות
 שמו הלך לפניו בעודו.ולאחר מכן כרב בימפול
 והקהילה היהודית הנודעת בפראג,בימפול
. הוא כיהן במקום עד פטירתו.בחרה בו כרב
חבריו הרבנים והקהל הרחב העריצו אותו עד
. וגם אנשי הממשל רחשו לו כבוד רב,מאוד
נודע ברחבי העולם כאחד מגדולי המנהיגים
הרבניים בדורו וכתב ספרים חשובים רבים
כולל שו׳׳ת ׳׳נודע ביהודה׳׳ )שעל שמו הוא
 ׳׳ דגול מרבבה׳׳ על השולחן ערוך ו׳׳ציון,(קרוי
.לנפש חיה׳׳ )צל׳׳ח( על הש׳׳ס
 דפוס.938  וינוגרד פראג.79 סטפנסקי ספרי יסוד
.דיסבך
- מצב טוב מאוד. ס׳׳מ33.5 .[ עמודים1] ,123 ,[2]
 חתוכים ודבק מכסה כמה38 ו37  עמודים.מצוין
. כריכה עתיקה. ללא פגיעה בטקסט,מילים
.עם חתימות והגהה רבניות לא מזוהות

$250

Rare sefer of Halachic responsa by R. Eliezer
Auerbach.
 R. Eliezer Auerbach served as Rav in
Kultchin and later as Rav of the renowned
Kehilla of Dubno. He was one of the
great rabbinical ﬁgures of his time and
corresponded with the great Poskim of
his era including R. Ephraim Zalman
Margulies of Brod (Bais Ephraim), and R.
Dovid Shlomo Eibeschutz (Livushei S'rad),
(See responsum #30).
Vinograd Poryck 45. Shlomo ben Chanina
press.
2, 72 pages. 38 cm. overall ﬁne condition. Slight
damage. Modern leather binding.
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85

CLASSICS. URIM V'TUMIM.
R. YONASAN EIBESCHITZ.
BOTH VOLUMES.
KARLSRUHE 1775-1777.

Classic work on Shulchan Aruch Choshen
Mishpat by R. Yonason Eibeschitz.
 R. Yonason Eibeschitz (1690-1764), was
born in Cracow and was famous as a child
prodigy. He served as Dayan in Prague and
later as Rav of the three joint communities
of Altona, Hamburg and Wandsbeck.
(AHU). He authored many important
seforim, including Kraisi U'Plaisi on the
Shulchan Aruch Yoreh Deah and Urim
V'Tumim on Choshen Mishpat.
Stefansky Hebrew Classics 178. Vinograd
Karlsruhe 14. Schnives press.
[1], 204; [1], 205-381, [5] pages. 37.5 cm. Fine
condition. Some foxing and staining. Some wear
to the title page.

 ביניהם כרתי ופלתי על השולחן ערוך,רבים
. ואורים ותומים על חושן משפט,יורה דעה
 דפוס.14  וינוגרד קרלסרוא.178 סטפנסקי ספרי יסוד
.שניוועס
. מצב טוב. ס׳׳מ37.5 .[ עמודים5] ,205-381 ,[1] ;204 ,[1]
. מעט בלאי בעמוד השער.מעט סימני עש וכתמים

OPENING BID

פתיחה

$200

 ר׳. אורים ותומים.ספרי יסוד
. שני הכרכים.יהונתן אייבשיץ
 תקל׳׳ז-קרלסרוא תקל׳׳ה
.1775-1777

85

 שחיבר,ספר יסוד על השולחן ערוך חושן משפט
.ר׳ יהונתן אייבשיץ
1690- , תקכ׳׳ד- ר׳ יהונתן אייבשיץ )ת׳׳נ
 והתפרסם עוד מילדותו, נולד בקראקא,(1764
 ואחר כך כרב, כיהן כדיין בפראג.כעילוי עצום
,בשלושת הקהילות המאוחדות של אלטונה
 חיבר ספרים חשובים.(המבורג וונדסבק )אה׳׳ו

PRINTED SEFORIM

ספרים מודפסים
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Manuscripts of Seforim

כתבי יד של ספרים

OPENING BID

פתיחה

$200

86

אוסף של ארבעה
.כתבי יד

LOT OF 4
MANUSCRIPTS.

Lot of four manuscripts seemingly of Persian origin.
 Kabbalistic manuscript including many passages of the Zohar.
 A poetic manuscript.
 A long Kabbalistic manuscript on blue paper.
 A manuscript seemingly about dikduk.
Overall ﬁne/moderate condition. Some damage, and seemingly incomplete.
Varying in size.
Sold as is.
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MANUSCRIPTS OF SEFORIM

כתבי יד של ספרים

86

.ארבעה כתבי יד ככל הנראה מפרס
. כתב יד בקבלה עם ציטוטים רבים מהזוהר
. כתב יד פיוטי
. כתב יד ארוך בקבלה על נייר כחול
. ככל הנראה בנושא הדקדוק, כתב יד
 גדלים. וככל הנראה לא מושלם, מעט נזק. בינוני/מצב כללי טוב מאוד
.שונים
.למכירה במצבו הנוכחי

OPENING BID

פתיחה

$400

87

LOT OF 5
MANUSCRIPTS.

Lot of 5 Manuscripts, seemingly Yemenite.
3 manuscripts of the Haftoros for the entire year; a work on dikduk;
Shir HaShirim Rus and Eichah vowelized with the Targum and Rashi
commentaries.
Overall ﬁne/moderate condition. Varying in size.
Sold as is.

אוסף של
חמישה כתבי יד

87

. ככל הנראה מתימן,חמישה כתבי יד
, כתבי יד עם ההפטרות לכל השנה; חיבור בנושא דקדוק; שיר השירים3
.רות ואיכה מנוקדים עם התרגום ופירוש רש׳׳י
. גדלים שונים. בינוני/מצב כללי טוב מאוד
.למכירה במצבו הנוכחי

MANUSCRIPTS OF SEFORIM

כתבי יד של ספרים
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88

. כתב יד יפיפה.ימין משה
.1840 סביבות ת׳׳ר

YEMIN MOSHE. BEAUTIFUL
MANUSCRIPT. CIRCA 1840.

Magniﬁcent manuscript of the work Yemin
Moshe on Hilchos Shechitah.
[2], 106 pages. 16.5 cm. Very ﬁne condition.
Thick paper. Some worming. Fine leather
binding, lacking clasps.

88

כתב יד יפיפה של הספר ימין משה על הלכות
.שחיטה
. נייר עבה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ16.5 . עמודים106 ,[2]
. ללא התפסנים, כריכת עור נאה.מעט סימני עש

OPENING BID

פתיחה

$300

89

. כתב יד.זבחי רצון
.נדיר

ZIVCHEI RATZON.
MANUSCRIPT. RARE.

כתב יד נדיר של הספר זבחי רצון
 שכתב ר׳ שלמה אבן,בשלמות
. על הלכות שחיטה.צור
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21 . עמודים116
.(כריכה עתיקה )בלויה

Rare manuscript of the work Zivchei Ratzon,
by R. Shlomo Ibn Tzur. On the laws of
Shechitah.
116 pages. 21 cm. Very ﬁne condition. Antique
binding (worn).

OPENING BID

פתיחה

$300
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MANUSCRIPTS OF SEFORIM

כתבי יד של ספרים

89

Polemic s

פולמוסים
90

Rare folded broadside, concerning two
emissaries who arrived in New York in 1894
to raise funds on behalf of the Misgav Ladakh
hospital in Yerusholayim. They initially
received assistance from R. Yaakov Yosef and
the heads of the Kollelim in New York. After a
short while, however, they aroused enmity in
the leaders of the Kollelim in Yerusholayim,
who feared that their own funding was being
threatened. The Misgav Ladakh emissaries
then approached the leadership of the
Chovevei Tzion for assistance. Despite R.
Yaakov Yosef's eﬀorts to reach a compromise,
the leadership of the Chovevei Tzion published
letters and articles, attacking the Kollelim in
the American press, as well as the European
Hebrew press. Supporters of the Kollelim
subsequently published this very sharp open
letter, with an additional sharp open letter by
R. Yosef responding to the Chovevei Tzion.
With an original rabbinical stamp of R.
Yaakov Yosef.
2 pp. 22 cm. Moderate-ﬁne condition. Brown
paper. Slightly torn along folds.

91

 ר׳ חיים.מכתב לחובבי ציון
, ר׳ חיים ברלין,בריסקער
 ר׳ עזריאל,ר׳ לייזר גורדון
 ר׳ שמואל,הילדיסהיימר
. ועוד, ר׳ דוד מקרלין,מוהליבר
 ניו יורק תרנ׳׳ה.ר׳ יעקב יוסף
! נדיר ביותר.1895

''A LETTER TO THE
CHOVEVEI TZION''. R. CHAIM
BRISKER, R. CHAIM BERLIN,
R. LAZER GORDON, R. EZRIEL
HILDESHEIMER, R. SHMUEL
MOHILEVER, R. DOVID
KARLINER, AND OTHERS. R.
YAAKOV YOSEF. NEW YORK
1895. EXTREMELY RARE!

OPENING BID

90

 בעניין שני,תקיפה מרוכזת נדירה מקופלת
 כדי,1894 משולחים שהגיעו לניו יורק בתרנ׳׳ד
לאסוף כספים עבור בית החולים משגב לדך
 בתחילה קיבלו המשולחים תמיכה.בירושלים
 אולם,מר׳ יעקב יוסף ומראשי הכוללים באמריקה
 התעוררה מחלוקת בינם,אחרי תקופה קצרה
 שחששו כי הדבר,לבין ראשי הכוללים בירושלים
 משולחי משגב לדך.יפגע בגיוס הכספים שלהם
 וחרף כל ניסיונותיו,פנו לחובבי ציון בבקשת סיוע
 פרסמה מנהיגות,של ר׳ יעקב יוסף להגיע לפשרה
,חובבי ציון מאמרים ומכתבים נגד הכוללים
.בדפוס האמריקאי וכן בדפוס האירופאי העברי
 פרסמו תומכי הכוללים מכתב גלוי וחריף,בתגובה
 עם מכתב גלוי נוסף מר׳ יעקב יוסף כתשובה,זה
.לחובבי ציון
.עם חותמת רבנית מקורית של ר׳ יעקב יוסף
 מעט. נייר חום.טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ22 . עמודים2
.קרוע בקפלים

פתיחה

$200

 נגד הפסקים של.דעת תורה
 עם חתימות.ר׳ שלמה גורן
 הר׳, הר׳ שך,הסטייפלער גאון
.1973  תשל׳׳ג.אלישיב

DA'AS TORAH. AGAINST THE
PSAKIM OF RABBI SHLOMO
GOREN. SIGNED BY THE
STEIPLER GAON, R. SHACH
AND R. ELIYASHIV. 1973.
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תקיפה חשובה מרוכזת נגד פסיקתו הידועה השנוי
במחלוקת של הרב הראשי שלמה גורן בעניין
 פרשייה זו טלטלה את.׳׳פרשיית האח והאחות׳׳
הציבור הישראלי והעמיקה את הקרע בין הציבור
החרדי לרבנות הראשית בישראל בצורה חסרת
.תקדים
 הר׳ שך ור׳ יוסף,בין החתומים נמנים הסטייפלער
 יש לציין כי בעקבות פסק זה פרש.שלום אלישיב
הר׳ אלישיב מתפקידו בבית הדין הגדול ועזב את
.הרבנות הישראלית
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ47  על64

Important broadside against the highly
controversial Halachic ruling of Chief Rabbi
Shlomo Goren regarding ''The Brother and
Sister Aﬀair''. This aﬀair shook the Israeli
public and deepened the rift between the
Charedi public and the Chief Rabbinate in
Israel in an unprecedented manner.
Among the signatories are the Steipler, Rav
Shach and R. Yosef Shalom Eliyashiv. It
should be noted that it was because of this
ruling that R. Eliyashiv left his position on
the Beis Din HaGadol and withdrew from
the Israeli Rabbanut.
64 by 47 cm. Very ﬁne condition.
OPENING BID

פתיחה

$100
POLEMICS

פולמוסים
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Compendium of letters from great rabbinical
leaders condemning ''innovations'' being
made by the Reform leaders to synagogue
practices. Published by the Hamburg
Rabbinate, following the opening of the
Hamburg Reform Temple in 1818. Includes
letters from R. Meshulam Zalman Ha'Cohen
of Furth, R. Akiva Eiger, the Chasam Sofer,
R. Mordechai Banet, R. Eliezer Fleckles,
R. Hertz Sheir and many others. Printed at
the height of the epic struggle against the
Reform movement, this sefer provides a
glimpse of some of points of dispute between
the Orthodox and the Reform and the
valiant eﬀorts of these Rabbonim to curb the
inﬂuence of the Reform movement.
 R. Brachia Schick (1879-1942) was a
distinguished talmid of the Shevet Sofer.
He served as Rav of Temishvar. Author of
sefer Das V'Din.
Vinograd Altona 213. Bunn press.
16, 132 pages. 22.5 cm. Fine condition. Antique
binding.
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 מהדורה.אלה דברי הברית
/1819  אלטונה תקע׳׳ט.ראשונה
.עם הגהות ר׳ ברכיה שיק

EILEH DIVREI HABRIS.
FIRST EDITION ALTONA
1819\WITH GLOSSES OF R.
BRACHIA SCHICK.

OPENING BID

פתיחה

 תקיפה.גאוני ארץ על המזרחי
מרוכזת היסטורית נגד תנועת
.המזרחי

OPENING BID

פתיחה

$200

58

POLEMICS

פולמוסים

קובץ מכתבים מגדולי המנהיגים הרבניים
המגנים את ה׳׳חידושים׳׳ שמכניסים הרפורמים
 יצא לאור על ידי הרבנות.בנוהגי בית הכנסת
 בעקבות פתיחת הטמפל הרפורמי,בהמבורג
 כולל מכתבים.(1818) בהמבורג בשנת תקע׳׳ח
 ר׳ עקיבא,מר׳ משולם זלמן הכהן מפיורדא
 ר׳ אליעזר, ר׳ מרדכי בנט, החת׳׳ם סופר,איגר
. ר׳ הערץ שייער ועוד רבים אחרים,פלקלס
 שנדפס בעיצומו של המאבק האפי,ספר זה
 מלמד על מספר אזורי,נגד התנועה הרפורמית
המחלוקת בין האורתודוקסים לרפורמים ועל
מאמציהם הכבירים של רבנים אלו לעצור את
.השפעתה של התנועה הרפורמית
 תש׳ב( היה מחשובי- ר׳ ברכיה שיק )תרל׳ט
 מחבר. אב׳ד טימישואר.תלמידי השבט סופר
.ספר דת ודין
. דפוס בון.213 וינוגרד אלטונה
 כריכה עתיקה. מצב טוב. ס׳׳מ22.5 . עמודים132 ,16

$100

GEONEI ERETZ AL
HAMIZRACHI. HISTORICAL
BROADSIDE AGAINST THE
MIZRACHI MOVEMENT.

Various quotes from letters written by R.
Chaim Berlin, R. Yechiel Michel Epstein
(Aruch HaShulchan), R. Bentzion Sternfeld
and R. Gavriel Zev Margolis.
With additional open letter penned by R.
Yosef Yitzchok Schneerson of Lubavitch.
Extremely sharply worded.
Zuckerman press.
62 by 47 cm. Undated. Excellent condition.
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,ציטוטים מגוונים ממכתבים שכתבו ר׳ חיים ברלין
 ר׳ בן,(ר׳ יחיאל מיכל אפשטיין )הערוך השולחן
.ציון שטרנפלד ור׳ גבריאל זאב מרגוליות
עם מכתב גלוי נוסף מר׳ יוסף יצחק שניאורסון
.מליובביץ
.כתוב בחריפות עצומה
.דפוס צוקרמן
. מצב מצוין. אינו מתוארך. ס׳׳מ47  על62
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 יצא לאור.הטוב והתכלית
.לבקשת ר׳ ישראל מטשורטקוב
 וינה תרצ׳׳ג.מהדורה ראשונה
.נדיר.1933

HA'TOV VA'HATACHLIS.
PUBLISHED AT THE
BEHEST OF R. YISROEL OF
CHORTKOV. FIRST EDITION.
VIENNA 1933. RARE.

94

ספר נדיר המתווה את עקרונות הפילוסופיה
- מאת ר׳ צבי אריה טווערסקי מזלטיפול,היהודית
.טשורטקוב
- ר׳ צבי אריה טווערסקי מזטיפול
 היה,(1890-1968 , תשכ׳׳ח-טשורטקוב )תר׳׳ן
נצר לשושלת טשערנוביל וחתנו של ישראל
 מסופר כי ספר זה יצא לאור.מטשורטקוב
לבקשת ר׳ ישראל מטשורטקוב כדי להילחם
בספר מפוקפק שיצא אז לאור על ידי מישהו
 הספר התקבל באהדה.אחר משושלת נכבדת
 במיוחד חיבבו הרה׳ק ר׳ משהניו׳,עצומה
.מבויאן
.דפוס אפל
. אינו כרוך. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22 . עמודים62

Rare sefer outlining fundamental Jewish
Philosophy by R. Tzvi Aryeh Twerski of
Zlatipol-Chortkov.
 R. Tzvi Aryeh Twerski of ZlatipolChortkov (1890-1968), was a scion of
Chernobyl and a son in law of R. Yisroel
of Chortkov. It is related that this sefer
was published at the behest of R. Yisroel
of Chortkov to combat a diﬀerent sefer
with questionable views published by an
individual of distinguished lineage. It
was warmly received, particularly by the
renowned R. Moshenu of Boyan.
Appel press.
62 pages. 22 cm. Fine condition. Unbound.
OPENING BID

פתיחה

$100
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HATORAH V'HACHOCHMA
ONLY EDITION. VILNA 1913.

Compendium of various works authored
by R. Zechariah Yeshayahu Yolles. Includes
Talmudic novella, both Halachic and
Aggadic, book reviews, poems and scientiﬁc
theory, as well as the highly controversial
work Dover Mesharim, ﬁrst published in
Lemberg 1831.
Dover Mesharim was published as a refutation
of the Sefer Ohr Olam which included various
Talmudic indices attributed to R. Mordechai
Yaﬀe (the Levush). R. Yolles competently
disproved the possibility that these indices
were written by the Levush, and ventures that
the author was seemingly not particularly
proﬁcient in the Talmud. This sparked an
outcry, with the Chasam Sofer writing a letter
to R. Yolles. What followed was a heated
correspondence, ending with an extremely
sharp letter written by the Chasam Sofer,
published at the end of this sefer (p. 548).
 R. Zechariah Yeshayahu Yolles (18141852), was born into a rabbinical family
and was regarded from a young age as an
outstanding genius. He lived in Minsk
where he authored various works and
corresponded with the great Torah leaders
of the period, as well as with various Jewish
intellectuals ''Maskilim''.
At the beginning of the sefer appears a
photograph of the author and a eulogy
delivered by R. Dovid Tevel (author of
Nachlas Dovid), on the author's passing.
Gerber press.
14, 1, 5-548 pages. 24.5 cm. Fine condition.
Some pages loose. Modern binding (loose).

1814- תרי׳׳ב- ר׳ זכריה ישעיהו יולס )תקע׳׳ד
( נולד למשפחה רבנית והיה ידוע מגיל1852
 שם, הוא חי במינסק.צעיר כעילוי יוצא דופן
חיבר כמה ספרים והתכתב עם גדולי מנהיגי
.התורה בדורו וכן עם משכילים
בראשית הספר מופיע תצלום של המחבר והספד
שמסר ר׳ דוד טעביל )נחלת דוד( לאחר פטירתו של
.המחבר
.דפוס גרבר
 כמה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ24.5 . עמודים5-548 ,1 ,14
.( כריכה מודרנית )רפויה.דפים רופפים

OPENING BID

פתיחה

$150

 מהדורה.התורה והחכמה
.1913  וילנא תרע׳׳ג,יחידה
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אוסף של ספרים שונים מאת ר׳ זכריה ישעיהו
 הן בהלכה והן, עם חידושים על הש׳׳ס.יולס
 שירים ותיאוריה מדעית, ביקורת ספרות,באגדה
וכן הספר השנוי במחלוקת ׳׳דובר מישרים׳׳
.(1831) שיצא לאור לראשונה בלמברג תקצ׳׳א
׳׳דובר מישרים׳׳ יצא לאור כהפרכה לספר ׳׳אור
עולם׳׳ שכלל מפתחות תלמודיים שונים שיוחסו
 הרב יולס הפריך.(לר׳ מרדכי יפה )ה׳׳לבוש׳׳
במומחיות את הסברה שמפתחות אלו נכתבו על
 ומוסיף שהמחבר לכאורה אינו בקי,ידי הלבוש
 בעקבות כך קמה מחאה והחתם.במיוחד בתלמוד
 התוצאה הייתה.סופר כתב מכתב לרב יולס
 שבסיומה כתב החתם סופר,התכתבות סוערת
 המכתב הודפס בסוף ספר זה.מכתב חריף מאוד
.(548 )עמוד
POLEMICS

פולמוסים
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 נגד לימוד.אגרות הרשב׳׳א
. מהדורה ראשונה.הפילוסופיה
! נדיר.1809 למבערג תקס׳׳ט

IGROS HA'RASHB''A.
AGAINST THE STUDY
OF PHILOSOPHY. FIRST
EDITION. LEMBERG 1809.
RARE!

96

מכתב מפורסם שכתב הרשב׳׳א לחכמי פרובנצא
, נדפס עם אגרת הבדרשי,נגד לימוד הפילוסופיה
 להגנת אלו הלומדים,שנכתב ע׳׳י ר׳ ידעיה הפניני
 מכתב זה נדפס לראשונה בשו׳׳ת.מקצועות חול
, ויצא לאור שוב כאן עם הערות העורך,הרשב׳׳א
 עם הסכמה מר׳ יעקב.ר׳ שמשון בלוך הלוי
.(אורנשטיין )הישועות יעקב
. דפוס אורי צבי רובינשטיין.289 וינוגרד למבערג
 סימני. טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ18.5 . עמודים25 ,[3]
. אינו כרוך. לעיתים פוגע בטקסט,עש

Famous letter written by the RaSHB''A to
the sages of Provence against the study of
philosophy, printed together with a ''letter
from the Badrashi'', written by R. Yedaya
HePenini, in defense of those who studied
secular subjects. This Letter was ﬁrst printed
in the responsa of the RaSHB''A, and was
reprinted here with the comments of the
editor, R. Shimshon Bloch HaLevy, with an
approbation of R. Yaakov Orenstein (Yeshuos
Yaakov).
Vinograd Lemberg 289. Uri Tzvi Rubinstein
press.
[3], 25 pages. 18.5 cm. Moderate-ﬁne condition.
Worming at times aﬀecting text. Unbound.

OPENING BID

פתיחה

$100
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MAKING OF A GODOL.
FIRST UNCENSORED
EDITION. 2002.

''A study of Episodes in the Lives of
Great Torah Personalities'', by R. Nosson
Kamenetsky (1930-2019).
In 1987, R. Nosson Kamenetsky retired
from his position in the ITRI Yeshiva and
began exhaustive research into the life of
his father, R. Yaakov Kamenetsky. This
research resulted in these comprehensive
1400-page books published by HaMesorah
publications, consisting primarily of analysis
of episodes of the lives of sixty eminent
rabbinic personalities. This work was to be the
ﬁrst of four volumes on these subjects. Only
a limited amount of copies were produced,
as R. Nosson felt that this work was not for
the general public. Immediately after its
publication, an uproar ensued, as some felt
that some of the events should not be recorded
for posterity. Eventually a controversial ban
was placed on the book, resulting in most of
the copies getting destroyed. The books were
later republished in a revised version.
2 volumes. Includes original wrappers. Excellent
condition.

60
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MAKING OF A GODOL

 המהדורה הראשונה2002
 תשס׳׳ב.שאינה מצונזרת

OPENING BID

פתיחה

$400
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,׳׳חקר האפיזודות בחייהם של גדולי התורה׳׳
.(1930-2019 , תשע׳׳ט-מאת ר׳ נתן קמנצקי )תר׳׳צ
( פרש ר׳ נתן קמינצקי1987) בשנת תשמ׳׳ז
מתפקידו בישיבת איטרי והחל במחקר מקיף
 תוצאת המחקר.על חיי אביו ר׳ יעקב קמינצקי
 העמודים שיצא1400 הייתה ספר כוללני זה בן
 הספר הכיל בעיקר ניתוח פרקי.לאור ב׳׳המסורה׳׳
 חיבור זה אמור היה. רבנים גדולים60 חייהם של
להיות הראשון מבין ארבעה כרכים בנושאים
 שכן, רק כמות מוגבלת של עותקים הודפסה.אלה
 מיד.ר׳ נתן הרגיש כי הספר אינו מיועד להמונים
 עם תחושה,עם הוצאתו לאור התחוללה מהומה
מסוימת שישנם בו כמה פרקים שאינם מתאימים
 בסופו של דבר הוטל.לשימור לדורות הבאים
 וכתוצאה מכך,איסור שנוי במחלוקת על הספר
 אחר כך הודפסו הספרים.נהרסו מרבית העותקים
שוב בגרסה מתוקנת
 מצב מצוין. כולל עטיפות מקוריות. חלקים2

98

 פולמוס נדיר בנושא.מי השלוח
 אופן. מהדורה ראשונה.גרושין
.1853 תקי׳׳ג

MEI HASHILOACH. RARE
POLEMIC CONCERNING A
DIVORCE. FIRST EDITION.
OFEN 1853.

Interesting responsa regarding a complex Get
by Rabbi Dr. Meir Zipser.
 Rabbi Dr. Meir Zipser (1815-1869),
studied at the great Yeshivos of Eisenstadt
and Mikulov, in addition to pursuing
secular education. In 1844 he was
appointed as Rav of Stuhlweissenburg,
where, however, he became involved in a
controversy with Orthodox members of the
community on account of a divorce which
he had granted without a precedent. In his
defense he wrote this sefer Mei HaShiloach,
to which R. Yedidyah Gottleib Fischer
published a sharp rejoinder titled Dlosayim
U'Briach (Vienna 1855). Due to the
resulting contention, Rabbi Dr. Meir
Zipser was forced to resign. He relocated
to Rechnitz, where he served as Rabbi for
more than a decade until his death in 1869.
Vinograd Ofen 85. University press.
19 pages. 21 cm. Fine condition. Modern
binding.
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 מאת ר׳ מאיר,תשובה מעניינת בנידון גט מורכב
.ציפסער
, תרכ׳׳ט- ר׳ ד׳׳ר מאיר ציפסער )תקע׳׳ה
( למד בישיבות באייזנשטאט1815-1869
. נוסף להשכלתו החיצונית,ומיקילוב הנודעות
, נתמנה לרב בשטולוייסנבורג1844 בשנת תר׳׳ד
אולם נקלע שם למחלוקת עם היהודים
 בענייו גט שהעניק,האורתודוקסים בקהילה
 את הספר מי השילוח כתב.בלא הצדקה
 ור׳ ידידיה גוטליב פישר השיב לו,להגנתו
במחאה חריפה בשם דלתיים ובריח )וינה
 הוויכוח שנוצר אילץ אותו.(1855 תקט׳׳ו
 בה כיהן כרב, והוא עבר לרכניץ,להתפטר
במשך למעלה מעשור עד לפטירתו בתרכ׳׳ט
.1869
. דפוס אוניברסיטי.85 וינוגרד אופן
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21 . עמודים19
.מודרנית

OPENING BID

פתיחה

$100
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. על הגט מקליווא.אור הישר
 אמסטרדם.מהדורה ראשונה
1769 תקכ׳׳ט

OHR HAYASHAR. GET OF
CLEVES. FIRST EDITION.
AMSTERDAM 1769.

One of the most contentious divorces in
history was the ''Get of Cleves'' in the mid18th century, which caused a rift between
several rabbinic courts in Western Europe
and was the subject of much Halachic debate.
The case involved a husband, who at times
exhibited signs of mental illness and who
gave his wife a get. As a divorce bill can only
be given by a sane individual, much analysis
and discussion ensued regarding how to
classify this individual, as well as the precise
deﬁnition of insanity, in Halacha.
This work, edited by R. Aaron Shimon of
Copenhagen, presents both sides of the
dispute and includes responsa by R. Yaakov
Emden, the Noda B'Yehuda, the Shaagas
Aryeh, R. Shaul of Amsterdam and others.
Vinograd Amsterdam 1966. Mendevi press.
[7], 111, [1] pages. 18.5 cm. Overall ﬁne
condition. Foxing. Some pages detached.
Antique binding (detached).
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אחד הגיטין השנויים ביותר במחלוקת בהיסטוריה
,היה ׳׳הגט מקליווא׳׳ בשלהי המאה השמונה עשרה
שגרם למחלוקת בין כמה בתי דין רבניים במערב
.אירופה ועמד במרכז פולמוס הלכתי נרחב
מדובר היה בבעל שהפגין מדי פעם סימני מחלת
 היות שגט יכול להינתן.נפש ונתן לאשתו גט
 נוצר שיח נרחב בדבר,על ידי אדם שפוי בלבד
 וכן ההגדרה ההלכתית,אופן הגדרת אדם כזה
.המדויקת של חוסר שפיות
ספר זה מסודר ע׳׳י ר׳ אהרן שמעון מקופנהגן כולל
 הנודע,צדדי השאלה עם תשובות מר׳ יעקב עמדין
. ר׳ שאול מאמסטדם ועוד, השאגת אריה,ביהודה
. דפוס מנדבי.1966 וינוגרד אמסטרדם
, מצב כללי טוב. ס׳׳מ18.5 .[ עמודים1] ,111 ,[7]
 כריכה עתיקה. כמה דפים תלושים.כתמי חלודה
.()תלושה

OPENING BID

פתיחה

$300
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With an Important Work on
R. Yisroel Salanter by R. Hillel
Goldberg.
Historic work on the Mussar
Movement founded by R. Yisroel
Salanter, detailing the history of its
proponents and detractors and their
reasoning. The dispute surrounding
the ''Mussar Movement'' was
extremely ﬁerce with most of the
great Roshei Yeshiva of the time
taking a stance. Authored by R. Dov Katz, a
student of the Slabodka Yeshiva and author of
the ﬁve-volume Tenu'os HaMussar.
It is said that when the author consulted R.
Yechezkel Sarna regarding the printing of
this Sefer, the latter encouraged the endeavor,
saying that R. Dov should not omit anything.
However, there were signiﬁcant criticisms
of its publication and it has not since been
reprinted.
Weiss press.
372 pages. 21 cm. Excellent condition. Original
binding.
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.פולמוס המוסר
על המחלוקת
.בתנועת המוסר
.מהדורה יחידה
ירושלים תשל׳׳ב
.1972

PULMUS
HAMUSSAR. ON
THE CONTROVERSY
SURROUNDING THE
MUSSAR MOVEMENT.
ONLY EDITION.
YERUSHOLAYIM 1972.

Lot includes: A rare book about R.
Yisroel Salanter titled ''Israel Salanter:
Text, Structure, Idea''. The ethics and
theology of an early psychologist of
the unconscious. Authored by R. Hillel
Goldberg 1982.

OPENING BID

פתיחה

The subject of the ten lost tribes and the
legendary ''Sambatyon'' river has fascinated
many scholars for hundreds of years. In 1901,
Uziel Haga of Boston petitioned President
McKinley for a permit to tour China to
research the routes and customs of Chinese
Jewry. He accompanied the U.S. Armed
Forces on an expedition to China. Haga
presents his ﬁndings in this work which
portrays a comprehensive description of
Chinese Jewish life and customs, including
a prayer recited by Chinese Jews during the
seven days of mourning. The author maintains
that the Jews of Kaifeng in Hunan Province
are descendants of the exiled Ten Lost
Tribes, most particularly, the Tribe of Asher.
Tragically he was suspected of espionage and
was imprisoned by the Boxers and died after
being tortured.
Tzederboim press.
56 pages. 22 cm. Fine condition.
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סוגית עשרת השבטים האבודים ונהר הסמבטיון
. ריתקה אליה לומדים רבים במשך הדורות,האגדי
 עתר עוזיאל הגא מבוסטון,1901 בשנת תרס׳׳א
לנשיא מקליני לקבלת אישור לסייר בסין כדי
 הוא.להתחקות אחר שורשי ומנהגי יהדות סין
הצטרף לכוחות הביטחון של ארה׳׳ב במסע
 החושפת, הגה מציג את ממצאיו בספר זו.לסין
 כולל,תיאור מקיף של חיי היהדות והמנהגים בסין
תפילה הנאמרת על ידי יהודים סיניים בשבעת
 המחבר סובר שיהודי קייפנג במחוז.ימי האבל
הונן הם צאצאי עשרת השבטים הגולים ובפרט
 למרבה הצער הוא נחשד בריגול.שבט אשר
 שם נפטר לאחר סבל,ונכלא על ידי הבוקסרים
.ועינויים
.דפוס צדרבוים
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22 . עמודים56

OPENING BID

פתיחה

$150
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עם ספר נדיר באנגלית על ר׳
ישראל סלנטר מאת ר׳ הלל
.גולדברג
חיבור היסטורי על תנועת המוסר
,שנוסדה על ידי ר׳ ישראל סלנטר
המפרט את ההיסטוריה של
.תומכיה ומתנגדיה וסיבותיהם
המחלוקת סביב ׳׳תנועת המוסר׳׳
 כאשר,הייתה חריפה ביותר
רוב ראשי הישיבות הנכבדים
 נכתב.בתקופתה נטלו בה חלק
 תלמיד ישיבת סלבודקא ומחבר,על ידי ר׳ דב כץ
.( כרכים5) סדרת הספרים תנועת המוסר
מסופר כי כאשר התייעץ המחבר עם ר׳ יחזקאל
 הלה עודד,סרנא לגבי ההדפסה של ספר זה
 באומרו כי על ר׳ דב לא להשמיט,את מאמציו
 להוצאת הספר לאור היו ביקורות, עם זאת.דבר
.משמעותיות ועל כן מעולם לא הודפס מחדש
.דפוס וויס
. כריכה מקורית. מצב מצוין. ס׳׳מ21 . עמודים372
עם ספר נדיר באנגלית על ר׳ ישראל סלנטר מאת
.ר׳ הלל גולדברג

 נהר.ספר הברית החדש
. מהדורה יחידה.הסמבטיון
.1911 פיעטרקוב תרע׳׳א

SEFER HABRIS
HACHADOSH. SAMBATYON
RIVER. ONLY EDITION.
PIETREKOW 1911.
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102

Anti-Cristian polemic by R. Yom Tov
Lipmann Muelhausen. Includes Teshuvos
HaRDaK L'Notzrim, by R. Dovid Kimchi
(RaDaK).
A defense of Rabbinic Judaism and an attack
upon Christianity and Karaism. The intent of
Sefer Nitzachon was to serve as an instruction
to the ordinary Jew as to how to respond if
confronted by Christians seeking to prove
the veracity of their religion over Judaism.
Following the Biblical order, R. Muelhausen
here refutes the Christian interpretations
of the Bible and the doctrines derived from
them, and in so doing, provides many
exegetic insights. His method is to expose the
Christian lack of understanding of Hebrew
sources with their linguistic and contextual
associations. Hebrew and Latin.
Vinograd Altdorf 1.
[16], 512, 24 pages. 19 cm. Very ﬁne condition.
Title page detached. Antique binding.
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. פולמוס אנטי נוצרי.ספר נצחון
 אלטדורף ת׳׳ו.מהדורה ראשונה
.1644

SEFER NITZACHON. ANTICHRISTIAN POLEMIC. FIRST
EDITION. ALTDORF 1644.

102

פולמוס אנטי נוצרי שכתב ר׳ יום טוב ליפמן
 מאת ר׳, כולל תשובות הרד׳׳ק לנוצרים.מולהייזן
.(דוד קימחי )הרד׳׳ק
הגנה על היהדות הרבנית ומתקפה נגד הנצרות
 מטרת ספר הניצחון היתה להוות.והקראיזם
הוראות לפשוטי העם כיצד להגיב במקרה של
דין ודברים עם נוצרים המנסים להוכיח את
 ר׳ מולהייזן עובר.צדקת דרכם אל מול היהדות
על פי סדר התנ׳׳ך ומפריך את פרשנויות הנוצרים
 בחיבורו זה מלמד.והדוקטרינות המסתעפות מהן
 שיטתו היא.מולהייזן תובנות פרשניות רבות
להראות את בורותם וחוסר הבנתם של הנוצרים
. עברית ולטינית.למקורות היהודיים
.1 וינוגרד אלטדורף
 עמוד. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ19 . עמודים24 ,512 ,[16]
. כריכה עתיקה.השער תלוש
OPENING BID

פתיחה

$650

 כללי.סדר ההערכה וההנהגה
העלאת המיסים הקהילתית
.1732  מנטובה תצ''ב.וחובותיה

SEDER HAHA'ARACHA
V'HAHANHAGAH.
COMMUNAL TAX
REGULATIONS AND
OBLIGATIONS. MANTUA
1732.

103

 החלה הקהילה היהודית16-בראשית המאה ה
במנטובה לנהל את מחויבויותיה הכלכליות על
 פעם בשלוש.ידי איסוף מיסים מחברי הקהילה
שנים היו העקרונות נבדקים והכללים המחודשים
, מהדורה זו.היו יוצאים לאור בחוברת חדשה
שנדפסה על ידי הוועד הכללי ביום ד בכסלו
 מקיפה את השנים שבין תצ׳׳ב5492 ה׳׳א תצ׳׳ב
 ומספקת הצצה אל תוך,1735  ועד לתצ׳׳ה1732
התנהלותה הפנימית של קהילה איטלקית נכבדת
.זו
. דפוס רפאל חיים מאיטליה.356 וינוגרד מנטובה
 אינו. מצוין- מצב טוב מאוד. ס׳׳מ27.5 . עמודים8
.כרוך

At the beginning of the 16th century the
Jewish Community in Mantua began to
organize its ﬁnancial aﬀairs through the
levying of taxes on the community. Every
three years the regulations would be reviewed
and a new pamphlet of regulations issued.
This edition, published by the Va'ad HaKlali
(Community Council) on the 4th of Kislev
5492 covers the period from 1732 until 1735
and provides a glimpse of the inner workings
of this distinguished Italian community.
Vinograd Mantua 356. Raphael Chaim of
Italy press.
8 pages. 27.5 cm. Very ﬁne-excellent condition.
Unbound.
OPENING BID

פתיחה

$200

POLEMICS

פולמוסים
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 בעניין צדקת ר׳.גבול עולם
. מהדורה יחידה.מאיר בעל הנס
.1903 ירושלים תרס׳׳ג

G'VUL OLAM. REGARDING
TZEDOKAS R, MEIR BA'AL
HANESS. ONLY EDITION
YERUSHOLAYIM 1903.

104

אוסף מכתבים נדיר בעניין האיסור בהקמת
ארגונים מתחרים לגיוס כספים בקרב יהודי
 עם מכתבים. בנוסף לכוללים הקיימים,התפוצות
 ביניהם ר׳,מגדולי מנהיגי הקהילות מכמה דורות
 ר׳ יצחק, ר׳ לוי יצחק מברדיצ׳ב,חיים מוולוז׳ין
 הספר יצא.אלחנן ספקטור ועוד רבים אחרים
לאור ביזמתם של ר׳ שמואל מסלנט ור׳ אליהו
 שאף הוסיפו,( תאומים )האדרת-דוד רבינוביץ
.מכתב חריף בנידון
. כריכה מודרנית. מצב טוב. ס׳׳מ20.5 . עמודים8,42

Rare collection of letters concerning the
prohibition of establishing rival fundraising eﬀorts in the Diaspora besides the
established ''Kollelim''.
Includes letters
from leading rabbinic authorities over a few
generations, including R. Chaim of Volozhin,
R. Levi Yitzchak of Berditchev, R. Yitzchak
Elchonon Spector and many more. Published
on the initiative of R. Shmuel of Salant and
R. Eliyohu Dovid Rabinowitz-Thumim
(The Aderes), who included their own
strongly worded letter on the matter.
8, 42 pages. 20.5 cm. Good condition. Modern
binding.

OPENING BID

פתיחה

$100
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 חוברת.תקנות כולל אונגרין
נדירה עם תקנות כולל שומרי
. מהדורה ראשונה.החומות
.1903 פרשבורג תרס׳׳ג

TAKANOS KOLLEL
UNGARIN. RARE PAMPHLET
WITH THE STATUTES
OF KOLLEL SHOMREI
HACHOMOS. FIRST
EDITION. PRESSBURG 1903.

(כולל שומרי החומות הינו ארגון צדקה )כולל
.שנוסד כסיוע ליהודי הונגריה שעלו לארץ ישראל
בחוברת נדירה זו מפורטת ההיררכיה של מוסד
 תפקיד חבר במועצת הנהלת הכולל.נכבד זה
 תקנות אלו נכתבו תחת.היה )ועודנו( רם מעלה
(הוראותיו של ר׳ שמחה בונים סופר )שבט סופר
.(ור׳ אלעזר לווי )פקודת אלעזר
.נדיר ביותר
.דפוס ליכטנפלד
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22.5 . עמודים11

Kollel Shomrei HaChomos (Kollel Ungarin)
is a charitable institution (Kollel) established
to support the community of Hungarian
Jews who emigrated to Eretz Yisroel. This
rare pamphlet details the hierarchy of this
distinguished institution. It was and remains
an honored position to serve as a board
member of the Kollel. These regulations
were written under the auspices of R. Simcha
Bunim Sofer (Shevet Sofer) and R. Elozor
Lowe (Pekudas Elozor).
Extremely rare.
Lichtenfeld press.
11 pages. 22.5 cm. Fine condition.

OPENING BID

פתיחה

$150
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 מכתב שכתב. בד קודש.חב׳׳ד
 מהדורה.בעל התניא לצאר
.1871  וורשא תרל׳׳א.ראשונה
!נדיר ביותר

CHABAD. BAD KODESH.
LETTER TO THE CZAR BY
THE BA'AL HATANYA. FIRST
EDITION. WARSAW 1871.
EXTREMELY RARE!

106

.ספר חסידי נדיר הכולל שלושה חלקים
 מכתב גלוי לצאר הרוסי למען הקהילה
.(היהודית מאת האלטער רבי )בעל התניא
 מכתב מהאלטער רבי לר׳ לוי יצחק
מברדיצ׳ב עם שחרורו של האלטער רבי מבית
.האסורים
 פירוש למגילת רות. ביאור מגילת רות
,שחיבר ר׳ אהרון הלוי הורוויץ משטרייליש
תלמידו המקורב של האלטער רבי ומייסד
.שושלת סטרייליש
.דפוס באומריטר
. כריכה מודרנית. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ16 . עמודים10

Rare Chassidic sefer including 3 parts.
 An open letter to the Czar of Russia
on behalf of the Jewish community by the
Alter Rebbe (Ba'al HaTanya).
 Letter by the Alter Rebbe to R. Levi
Yitzchok of Berditchev upon the Alter
Rebbe's release from prison.
 Biur Megilas Rus. Commentary to
Megilas Rus by R. Aaron Ha'Levi Horowitz
of Strelish, a close talmid of the Alter Rebbe
and founder of the Strelish Dynasty.
Baumritter press.
10 pages. 16 cm. Fine condition. Modern
binding.

OPENING BID

פתיחה

$250
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 ר׳ שמואל.חומר בקודש
 מהדורה.שמעלקא מניקלשבורג
1876  זולקווא תרל׳׳ו.ראשונה

CHOMER B'KODESH. R.
SHMELKE OF NIKOLSBURG.
FIRST EDITION. ZOLKIEW
1876. RARE!

Rare sefer of Halachic responsa by R. Tzvi
Hirsch Ha'Levi Horowitz of Frankfurt, the
son and successor of R. Pinchos Ha'Levi
Horowitz (Ba'al Haﬂo'ah). With addendum of
Chidushei Torah authored by the ''Rebbe Reb
Shmelke'' who was a brother of the Haﬂo'ah.
 R. Shmuel (Shmelke) Ha'Levi Horwitz of
Nikolsburg (1726-1778), was the oldest son of
R. Tzvi Hirsch of Chortkov who was able to
trace his Yichus to Shmuel Ha'Navi. In their
youth, he and his brother R. Pinchos (the Ba'al
Haﬂo'ah) travelled to Mezritch and became
close Chassidim of R. Dov Ber of Mezritch
(Mezritcher Maggid). World famous as a
tremendous Talmid Chochom and Tzaddik,
he served as Rov in Shinniva, and in 1773 was
appointed as Rov of Nikolsburg. His students
include; R. Levi Yitzchok of Berditchev, the
Chozeh of Lublin, R. Menachem Mendel of
Rimanov, R. Mordechai Banet, R. Moshe
Leib of Sassov and R. Boruch of Kaliv who
was his son-in-law.
With numerous library stamps of R. Chaim
Yaakov Ha'Cohen Feinstein of Tzfas,
distinguished ''SHaDaR'' and author of Sefer
Toras Imecha (Calcutta 1886).

Stefansky Sifrei Chasidus 215.
8, 48, 4 pages. 26 cm. Fine condition. Bound
with Sefer Halachos Gedolos, Warsaw 1875.

OPENING BID

פתיחה

$200
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ספר נדיר של תשובות הלכתיות מאת ר׳ צבי
הירש הלוי הורוביץ מפרנקפורט שהיה בנו
וממשיך דרכו של ר׳ פנחס הלוי הורוביץ )בעל
 מאת, עם תוספת של חידושי תורה.(הפלאה
.׳׳הרבי ר׳ שמעלקא׳׳ שהיה אחיו של הפלאה
 ר׳ שמואל )שמעלקע( הלוי הורוויץ
( היה1726-1778 תקל׳׳ח-מניקלשבורג )תס׳׳ו
 שהיה,בנו בכורו של ר׳ צבי הירש מצ׳ורטקוב
 בצעירותם נסעו הוא.מיוחס לשמואל הנביא
ואחיו ר׳ פנחס )בעל ה׳הפלאה׳( למעזריטש והיו
לחסידים מקורבים לר׳ דוב בער ממעזריטש
 התפרסם ברחבי העולם.()המגיד ממעזריטש
 הוא שימש כרב.כתלמיד חכם וצדיק עצום
( התמנה לרבה1773) בשיניווא ובשנת תקל׳׳ג
 בין תלמידיו נמנים ר׳ לוי יצחק.של ניקלשבורג
 ר׳ מנחם מנדל, החוזה מלובלין,מברדיטשוב
 ר׳ משה לייב מסאסוב, ר׳ מרדכי בנט,מרימנוב
.וחתנו ר׳ ברוך מקאליב
עם חותמות ספריה רבות של ר׳ חיים יעקב הכהן
 ומחבר הספר, השד׳׳ר המפורסם,פיינשטיין מצפת
(1886 תורת אמך )כלכותא תרמ׳׳ו
.215 סטפנסקי ספרי חסידות
 כרוך עם. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ26 . עמודים4 ,48 ,8
.(1875) ספר הלכות גדולות וורשא תרל׳׳ה
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. מהדורה ראשונה.דברי יחזקאל
1901 פאדגורזע תרס׳׳א

DIVREI YECHEZKEL. FIRST
EDITION. PODGORZE 1901.

Chassidic commentary on the weekly Torah
portions, festivals and the Talmud by R.
Yechezkel Shraga Halberstam of Shinova
 R. Yechezkel Shraga Halberstam of
Shinova (1813-1899), was the eldest son
of the Divrei Chaim of Tzanz. Known
as a phenomenal Talmid Chochom, he
served in various Rabbinical positions,
most notably Shinova. One of the most
inﬂuential Chasidic Rebbes of his era, he
had many thousands of Chasidim and was
greatly revered.
Deitcher press.
88 pages. 24 cm. Fine condition. Original
binding.
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 המועדים והש׳׳ס,חידושים על פרשות השבוע
.מאת ר׳ יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא
 ר׳ יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא
( היה בנו בכורו של1813-1899 תרנ׳׳ט-)תקע׳׳ג
 נודע כתלמיד חכם עצום.ה׳׳דברי חיים׳׳ מצאנז
וכיהן במשרות רבניות שונות שהמפורסמת
 אלפי חסידיו.ביניהם רבה של שינאווא
 היה מגדולי האדמו׳׳רים.העריצוהו עד למאוד
.והמשפיעים בדורו
דפוס דייטשר
. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ24 , עמודים88

OPENING BID

פתיחה

$200

109

EITZ HADA'AS TOV/ TIFERES
UZIEL. FIRST EDITION.
WARSAW 1863. COPY OF
R. YISROEL MOSHE OF
GUSTININ.

With an unrecorded list of subscribers
including many prominent Rebbes.
Eitz HaDa'as Tov- commentary on Masechtos
Kesubos and Tiferes Uziel- Kabbalistic
and Chassidic commentary to the weekly
Torah portion, by R. Uziel Meizlish. With
important Chassidic approbations extoling
the author's greatness.
 R. Uziel Meizlish (1744-1786), was born
into a rabbinical family. At a young age he
met the Ba'al Shem Tov and became an early
proponent of the Chasidic movement. He
was a close Talmid of the Mezritcher Maggid.
Additionally, he was acquainted with R.
Levi Yitzchok of Berditchev (Kedushas
Levi), R. Nachman of Kosov, R. Meir of
Premishlan and R. Shmelke of Nikolsburg.
He served as Rav in various communities
including Ostrovsa, Ritshaval and Neustadt.
One of the early promoters of the Chasidic
movement in ''Congress'' Poland.
 R. Yisroel Moshe Lipchitz of GustininProshkov (died 1918), was the son and
successor of R. Yechiel Meir Lipchitz
known as the Gutte Yid of Gustinin.
The Gustininer Rebbes were renowned
throughout Poland as great Tzadikim.
As Talmidim of the Kotzker, they were
particularly known for their ﬁery Avoda.
At the end of the Tiferes Uziel is an unrecorded
list of pre-subscribers to the Sefer including
the Chidushei Ha'Rim, R. Tzadok Ha'Cohen,
the Tiferes Shlomo, and the Divrei Chaim.
Stefansky Sifrei Chassidus 468, 636.
Vinograd Warsaw 925. Shriftgisser press.
61; [5], 7-53, [1] pages. 33 cm. Excellent
condition. Antique binding (lacking spine).
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פרושקוב- ר׳ ישראל משה ליפשיץ מגוסטינין
 היה בנו וממשיך דרכו של,(1918 )נפטר בתרע׳׳ח
ר׳ יחיאל מאיר ליפשיץ המכונה ׳׳דער גוטע
 אדמו׳׳רי גוסטינין נודעו בכל.איד מגוסטינין׳׳
 בתור תלמידי.רחבי פולין בצדקותם הגדולה
האדמו׳׳ר מקוצק הם נודעו בעיקר בזכות
.עבודת ה׳ הלוהטת שלהם
בסוף החלק תפארת עוזיאל מופיעה רשימה לא
 ביניהם,מתועדת של הנרשמים מראש לספר
 התפארת שלמה, ר׳ צדוק הכהן,החידושי הרי׳׳ם
.והדברי חיים
.925  וינוגרד וורשא.636 ,468 סטפנסקי ספרי חסידות
דפוס שריפטגיסר
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ33 .[ עמודים1] ,7-53 ,[5] ;61
.(עתיקה )שדרה חסרה

OPENING BID

פתיחה

$200
חסידות/ספרי קבלה

. תפארת עוזיאל/עץ הדעת טוב
 וורשא תרכ׳׳ג.מהדורה ראשונה
 העותק של ר׳ ישראל.1863
.משה מגוסטינין
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עם רשימה לא מתועדת של המנויים מראש
.הכוללת רבנים דגולים רבים
 ותפארת, פירוש על מסכתות כתובות-עץ הדעת טוב
 פירוש חסידי בדרך הקבלה על פרשות-עוזיאל
 עם הסכמות. מאת ר׳ עוזיאל מייזליש,השבוע
.חסידיות חשובות המספרות בגדלות המחבר
(1744-1786 תקמ׳׳ו- ר׳ עוזיאל מייזליש )תק׳׳ד
 הוא הכיר את הבעל.נולד למשפחה רבנית
שם טוב בגיל צעיר והיה מראשוני התומכים
 הוא היה תלמיד מקורב אל.בתנועת החסידות
המגיד ממעזריץ וכמו כן הכיר את ר׳ לוי יצחק
 ר׳, ר׳ נחמן מקוסוב,(מברדיטשוב )קדושת לוי
.מאיר מפרמישלאן ור׳ שמעלקע מניקלשבורג
,הוא כיהן כרב בקהילות שונות כולל אוסטרובצע
ריטשאבל וניישטאט והיה אחד התומכים
.הקדומים של תנועת החסידות ב׳׳קונגרס׳׳ פולין
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/ לשון צדיק/כסף נבחר
 ר׳ מאיר/עין דמעה
 למבערג.פרעמישלאנער׳
.1885 תרמ׳׳ה

KESEF NIVCHAR/LSHON
TZADDIK/AYIN DIMAH/
R. MEIR PREMISHLANER.
LEMBERG 1885.

Kesef Nivchar/Lshon Tzaddik, Tzava'h and
hespedim on R. Shlomo Kluger. Sefer Ayin
Dimah, hesped on R. Meir of Premishlan
delivered by R. Shlomo Kluger. Additional
section of novella and responsa, by R.
Avrohom Binyomin Kluger, son of R. Shlomo,
Rav of Zolkiew.
With approbations of R. Dovid of Tolna,
R. Avrohom Yaakov of Sadigura, R. Dovid
Moshe of Chortkov and R. Mordechai
Feivish of Husyatyn.
With the signature of R. Moshe ben R.
Shimon Alter, as well as the library stamp
of R. Yaakov Yitzchok Ruderman and
bookplate of R. Y.Y. Weinberg, Roshei
Yeshivas Ner Yisroel of Baltimore.
Wajdowicz press.
3, 30 pages. 25 cm. Fine condition. Antique
binding (detached).
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 צוואה והספדים על ר׳, לשון צדיק/כסף נבחר
 הספד על ר׳ מאיר, ספר עין דמעה.שלמה קלוגר
 עם חלק.מפרעמישלאן שנשא ר׳ שלמה קלוגר
נוסף של חידושים ושו׳׳ת מאת ר׳ אברהם בנימין
. רבה של זולקווא, בנו של ר׳ שלמה,קלוגר
 ר׳ אברהם יעקב,עם הסכמות מר׳ דוד מטולנא
 ר׳ דוד משה מצ׳ורטקוב ור׳ מרדכי,מסדיגורא
.פייביש מהוסיאטין
 וכן,עם חתימתו של ר׳ משה בן ר׳ שמעון אלתר
חותמת ספריה של ר׳ יעקב יצחק רודרמן ותו ספר
 ראשי ישיבת נר ישראל, וינברג. י.של ר׳ י
.בבולטימור
דפוס וואזדוביץ
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ25 . עמודים30 ,3
.(עתיקה )תלושה

OPENING BID

פתיחה

$100
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MIDRASH RABBAH. WITH
THE COMMENTARY OF
R. YITZCHOK ISAAC
EICHENSTEIN OF
ZIDICHOIV. FIRST EDITION.
LEMBERG 1874.

Midrash Rabbah on Bereishis, Shmos and
Vayikra, with the Chassidic commentary of
R. Yitzchok Isaac Eichenstein of Zidichoiv.
 R. Yitzchok Isaac Eichenstein (18051873), was one of the leading Tzadikim
and Mekubalim of his generation. He was
a nephew and Talmid of R. Tzvi Hirsch
Eichenstein (Ateres Tzvi) and R. Moshe
Eichenstein of Sambor. He was known
for his holy conduct from childhood. His
illustrious uncle the Ateres Tzvi said about
him that ''a soul as holy as his has not been
in the world for hundreds of years''. Whilst
he was yet a child, R. Menachem Mendel of
Rimanov said of him, ''He will illuminate
the world.'' He was close to many of the
Tzadikim of his generation including R.
Naftali of Ropshitz, R. Meir of Premishlan
and R. Shalom of Belz. He traveled to
R. Yisroel of Ruzhin, and even as far as
Mezhibuzh to meet the Apta Rav.
Stefansky Sifrei Chassidus 336. Menkish
press.
[4], 136; [2], 67, 54 pages. 36 cm. Very ﬁne
condition. Stains on ﬁrst few pages. Antique
binding.
With signature of R. Yitzchok Flam
of Kortoshin (1840-1919), one of the
distinguished rabbinical ﬁgures in Galicia.

, ביניהם ר׳ נפתלי מרופשיץ,לרבים מצדיקי דורו
 הוא. ר׳ שלום מבעלזא,ר׳ מאיר מפרעמישלאן
נסע למרחקים כדי להסתופף בצלו של ישראל
 ואפילו הגיע עד מעז׳בוז על מנת לפגוש,מרוז׳ין
.את הרב מאפטא
. דפוס מנקיש.336 סטפנסקי ספרי חסידות
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ36 . עמודים54 ,67 ,[2] ;136 ,[4]
. כריכה עתיקה.כתמים על כמה העמודים הראשונים
1840-) עם חתימתו של ר׳ יצחק פלאם מקורטושין
. מגדולי הרבנים בגליציה,(1919

OPENING BID

פתיחה

$200

 עם פרושו של.מדרש רבה
ר׳ יצחק אייזיק אייכנשטיין
. מהדורה ראשונה.מזידיטשוב
.1874 למבערג תרל׳׳ד
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 עם, שמות וויקרא,מדרש רבה על בראשית
פירושו החסידי של ר׳ יצחק אייזיק אייכנשטיין
.מזידיטשוב
- ר׳ יצחק אייזיק אייכנשטיין )תקס׳׳ה
 היה מגדולי הצדיקים,(1805-1873 ,תרל׳׳ג
 אחיינם ותלמידם של ר׳.והמקובלים בדורו
צבי הירש אייכנשטיין )העטרת צבי( ור׳ משה
 עוד מצעירותו ניכרה בו.אייכנשטיין מסאמבור
 ודודו המפורסם העטרת צבי,הנהגתו הטהורה
אמר עליו ׳׳כי נשמה טהורה כשלו לא ירדה
 עוד בצעירותו.לעולם במשך מאות שנים׳׳
אמר עליו ר׳ מנחם מנדל מרימנוב ׳׳כי הוא
 היה מקורב מאוד.עתיד להאיר את העולם׳׳

SIFREI CHASSIDUS AND KABBALAH

חסידות/ספרי קבלה
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Novella on the Sefer Mishna
L'Melech on the RaMBaM, by R.
Yisroel Nachman Drohvitch.
 R.
Yisroel
Nachman
Drohvitch was born in Stanislav
to R. Yosef, a student of the Bal
Shem Tov and one of the ﬁrst Chassidim
in Drohvitch. He served as Rav in various
towns in Poland, Hungary and Germany
and eventually in Livorno where he became
acquainted with the CHIDA.
In 3 places in this work the author brings
Torah of the Bal Shem Tov.
Stefansky Sifrei Chasidus 476. Vinograd
Livorno 537. Eliezer Sadon press.
[7], 36, [1], 52 pages. 20 cm. Unlike most
copies, this one includes 2 title pages.
Moderate-ﬁne condition. Worming, mainly on
the inner margins. Modern binding.
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OPENING BID

פתיחה

$200

SIFREI CHASSIDUS AND KABBALAH

accounts of miraculous divine assistance
after praying at his Kever.
Vinograd Polna'ah 69. Yosef Ha'Cohen
press.
41 (should be 38) pages. 18.5 cm. Overall goodmoderate condition. Partially blue paper. Some
pages trimmed, some foxing, at times heavy.
Smudges to the second title page and two other
pages. Some repairs to the ﬁnal 2 pages, slightly
aﬀecting text. Modern binding.

OPENING BID

פתיחה

$200
חסידות/ספרי קבלה

112

חידושי תורה על הספר משנה
 מאת ר׳,למלך על הרמב׳׳ם
.ישראל נחמן דרוהביץ
 ר׳ ישראל נחמן דרוביץ
,נולד בסטניסלב לר׳ יוסף
תלמידו של הבעל שם טוב ומראשוני החסידים
 כיהן כרב בקהילות שונות ברחבי.בדרוהביץ
 ולבסוף בליוורנו בה, וגרמניה, הונגריה,פולין
.התקשר עם החיד׳׳א
המחבר מביא מתורת הבעל שם טוב בשלושה
.מקומות בספר זה
.537  וינוגרד ליוורנו.476 סטפנסקי ספרי חסידות
.דפוס אליעזר סעדון
 שלא כברוב. ס׳׳מ20 . עמודים52 ,[1] ,36 ,[7]
 מצב. עותק זה כולל שני עמודי שער,העותקים
. בעיקר בשוליים הפנימיים, סימני עש. טוב-בינוני
.כריכה מודרנית

.ראשון לציון
מהאור החיים
.הקדוש

RISHON L'TZIYON. BY
THE OHR HACHAIM
HAKADOSH.

With the Approbation of R.
Levi Yitzchok of Berditchev
(Kedushas Levi) and R. Avrohom
Dovid Auerbach (Bas Ayin).
Polna'ah 1809.
Commentary of the Ohr HaChaim
on various seforim of NaCH.
The seforim of the Ohr HaChaim
HaKadosh were received to almost
unprecedented acclaim, particularly
among Chassidim and Mekubalim.
The CHIDA in Shem HaGedolim
writes of the great esteem that the Ba'al Shem
Tov had for the Ohr HaChaim HaKadosh.
In a famous instance R. Chaim Halberstam
(Divrei Chaim) ruled that an individual
who does not believe that the Ohr HaChaim
HaKadosh was written with Ruach HaKodesh
is to be considered a heretic.
 R. Chaim Ibn Attar (1696-1743), was
born in Morocco and was one of its most
prominent Rabbonim. In 1733, he decided
to emigrate to Eretz Yisroel. En route, he
stopped in Livorno where wealthy members
of the community pleaded for him to stay
and established a Yeshiva for him. In
1742, he arrived in Yerusholayim where he
became Rav of the Knesses Yisroel Shul.
His most famous talmid was R. Chaim
Dovid Azulai (CHIDA). He is buried
on Har HaZesim and there are countless
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.פקודת המלך
תורת הבעל
 על.שם טוב
המשנה למלך
.על הרמב׳׳ם
מהדורה
 ליוורנו.ראשונה
.1804 תקס׳׳ד
שני עמודי
. נדיר.השער

PEKUDAS
HAMELECH. TORAH
OF THE BA'AL
SHEM TOV. ON THE
MISHNAH L'MELECH
ON THE RAMBAM.
FIRST EDITION.
LIVORNO 1804.
BOTH TITLE PAGES.
RARE.
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עם הסכמה מר׳ לוי יצחק
מברדיצ׳ב ור׳ אברהם דוד
 פולנאה תקס׳׳ט.(אוירבך )בת עין
. נייר כחול.1809
פירוש האור החיים הקדוש על
.חלק מספרי נ׳׳ך
ספריו של האור החיים הקדוש
חסרת
באהדה
התקבלו
 בעיקר בקרב החסידים,תקדים
 החיד׳׳א בשם.והמקובלים
הגדולים כותב על ההערכה
העצומה שרחש הבעל שם טוב
 באירוע מפורסם אמר ר׳ חיים.לאור החיים הקדוש
 כי יהודי שאינו מאמין,(הלברשטאם )הדברי חיים
 נחשב-שהאור החיים הקדוש נכתב ברוח הקדוש
.לכופר
,(1696-1743 , תק׳׳ג- ר׳ חיים אבן עטר )תנ׳׳ו
 בשנת תצ׳׳ג. והיה מנכבדי רבניה,נולד במרוקו
 בדרכו עצר. החליט לעלות לארץ ישראל,1733
 ושם שכנעו אותו עשירי הקהילה,בליוורנו
.להישאר בה ואף ייסדו עבורו ישיבה במקום
 הגיע לירושלים וכיהן כרב1742 בשנת תק׳׳ב
 תלמידו המפורסם.בית הכנסת כנסת ישראל
 נקבר.(ביותר היה ר׳ חיים דוד אזולאי )החיד׳׳א
 וישנם אינספור עדויות ואנשים,בהר הזיתים
.שנושעו אחר תפילה על קברו
. דפוס יוסף בן צבי הכהן.69 וינוגרד פולנאה
 מצב כללי טוב. ס׳׳מ18.5 .( עמודים38  )אמור להיות41
. חלודה לעיתים רבה, כמה עמודים חתוכים.מאוד
 הפוגעים,כמה תיקונים לשני העמודים האחרונים
. כריכה מודרנית.לעיתים בטקסט
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 נוסח- סדר התפילה.חב׳׳ד
 וורשא תרכ׳׳ז. חלק א.הארי
! נדיר. עותק יפיפה.1867

CHABAD. SEDER
HATEFILAH- NUSSACH ARI.
VOLUME ONE. WARSAW
1867. MAGNIFICENT COPY.
RARE!
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 עם הדינים, על פי נוסח האריז׳׳ל, חלק א׳,סידור
והמנהגים וכן פירוש בדרך
הקבלה של האלטער רבי ר׳
שניאור זלמן מלאדי ובנו ר׳
.דב בער
 ר׳ שניאור זלמן מלאדי
(1745-1812 , תקע׳׳ב-)תק׳׳ה
 היה,המכונה האלטער רבי
מייסד חסידות חב׳׳ד ורבה
 חיבר ספרים רבים.הראשון
ביניהם שולחן ערוך הרב
.וליקוטי אמרים תניא
.דפוס שריפטגיסר
מצב
 ב. ס׳׳מ25 . עמודים154 ,[2]
.כתמים
 מעט. מצוין-טוב מאוד
.
.כריכה מקורית יפיפייה

Siddur part one, according to the Nussach
HaArizal, with the customs, laws and
Kabbalistic commentaries of the Alter Rebbe
R. Shneur Zalman of Liadi and his son R.
Dov Ber.
 R. Shneur Zalman of Liadi (17451812), known as the ''Alter Rebbe'', was
the founder and ﬁrst Rebbe of the Chabad
Chassidus and the author of many seforim
including the Shulchan Aruch HaRav and
Likutei Amorim Tanya.
Shriftgisser press.
[2], 154 pages. 25 cm. Very ﬁne-excellent
condition. Slight staining. Magniﬁcent original
binding.
OPENING
NING BID

פתיחה

$250
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SHU''T HARI''M. SEGULAH
TO HALT AN EPIDEMIC!
FIRST EDITION. YOSEFOW
1867. MAGNIFICENT WIDEMARGINED COPY. REGAL
PAPER! FIRST PRINTED
TORAH OF THE CHIDUSHEI
HA'RIM.

Responsa on all four parts of Shulchan Aruch,
as well as novella on several tractates, by R.
Yitzchak Meir Alter of Ger, the Chidushei
Ha'Rim. This was the ﬁrst printed Torah of
the Chidushei Ha'Rim.
An interesting event is recorded as having
occurred surrounding the printing of
this sefer. In 1867, a severe plague was
sweeping through the towns and villages of
Poland, causing many deaths. R. Henoch
of Alexander sent one of his Chassidim, R.
Shlomo Buchweitz of Warsaw on a mission
to the Sfas Emes, to ask him to begin
publishing the Torah of his grandfather, the
Chidushei Ha'Rim. He claimed that ''surely
the dissemination of the teachings of this
Tzaddik, who studied...Torah in holiness
and purity, will be a Segulah that the plague
should cease. About such Torah teachings it
says: Great is Torah, since it gives life to its
observers''. When the Sfas Emes heard the
words of the Alexander Rebbe, he began
preparing his grandfather's responsa for print
and as soon as it was printed, the epidemic
ceased (see Meir Einei Ha'Golah, page 78)
Stefansky Chassidus 211. Shlomo Renner
press.
[1],157 pages. 34.5 cm. Wide margins. Very ﬁne
condition. Some stains. Fine original leather
binding (restored).

 על לימוד תורה.תהיה סגולה לעצירת המגיפה
. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה:כזה נאמר
 החל, עם שמיעת דברי האדמו׳׳ר מאלכסנדר,אכן
 ומיד,השפת אמת בעריכת תשובות סבו לדפוס
 נעצרה המגיפה )ראה מאיר-כשיצא הספר לאור
.(78  עמ׳,עיני הגולה
. דפוס שלמה רענר.211 סטפנסקי חסידות
 מצב טוב. שוליים רחבים. ס׳׳מ34.5 . עמודים157 ,[1]
 כריכת עור מקורית נאה. מעט כתמים.מאוד
.()משוחזרת

OPENING BID

פתיחה

$400

 סגולה לעצירת.שו׳׳ת הרי׳׳ם
.מגיפה! מהדורה ראשונה
 עותק.1867 יוזעפוף תרכ׳׳ז
 נייר.יפהפה עם שוליים רחבות
מפואר! ספרו המודפס הראשון
.של בעל החידושי הרי׳׳ם
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 וכן,שו׳׳ת על כל ארבעת חלקי השולחן ערוך
 מאת ר׳ יצחק מאיר,חידושים על מסכתות שונות
 זהו חיבורו. בעל החידושי הרי׳׳ם,אלתר מגור
.הראשון של החידושי הרי׳׳ם שנדפס
מאורע מעניין מסופר סביב הוצאת ספר זה
 השתוללה מגיפה,1867  בשנת תרכ׳׳ז.לאור
. וגרמה למות רבים,חמורה בערים ועיירות פולין
 ר׳ שלמה,ר׳ חנוך מאלכסנדר שלח את חסידו
 כדי לבקש, אל השפת אמת,בושוויץ מוורשה
 בעל,ממנו להתחיל להוציא לאור את תורת סבו
 הוא טען כי וודאי כח תורתו של.החידושי הרי׳׳ם
, תורה בקדושה ובטהרה... אשר למד,צדיק זה

SIFREI CHASSIDUS AND KABBALAH

חסידות/ספרי קבלה
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OPENING BID

פתיחה

$2500
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CLASSICS. SHULCHAN ARUCH HARAV. HILCHOS
NIDDAH AND SHECHITAH. FIRST EDITION!
KAPUST 1814. FINE COPY WITH WIDE MARGINS!

Shulchan Aruch HaRav of the Ba'al HaTanya, Hilchos Niddah and
Shechitah.
 R. Shneur Zalman of Liadi (1745-1812), known as the ''Alter
Rebbe'', was the founder and ﬁrst Rebbe of the Chabad Chassidus
and the author of many seforim including the Shulchan Aruch
HaRav and Likutei Amorim Tanya.
Stefansky Sifrei Chassidus 560. Stefansky Hebrew Classics 202.
Vinograd Kapust 44. Yaﬀe press.
[1], 48, 54, [16] pages. 21! cm. Overall ﬁne condition. Some staining and
wear. Some professional restorations, mainly on the margins. Fine leather
binding.
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SIFREI CHASSIDUS AND KABBALAH

חסידות/ספרי קבלה

. הלכות נדה ושחיטה. שולחן ערוך הרב.ספרי יסוד
 עותק נאה.1814 מהדורה ראשונה! קאפוסט תקע׳׳ד
.עם שוליים רחבות
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. הלכות נידה ושחיטה,שולחן ערוך הרב של הבעל התניא
( המכונה1745-1812 , תקע׳׳ב- ר׳ שניאור זלמן מלאדי )תק׳׳ה
 חיבר ספרים. היה מייסד חסידות חב׳׳ד ורבה הראשון,האלטער רבי
.רבים ביניהם שולחן ערוך הרב וליקוטי אמרים תניא
.44  וינוגרד קאפוסט.202  סטפנסקי ספרי יסוד.560 סטפנסקי ספרי חסידות
דפוס יפה
. מעט כתמים ובלאי. מצב כללי טוב מאוד.! ס׳׳מ21 .[ עמודים16] ,54 ,48 ,[1]
. כריכת עור נאה. בעיקר בשוליים,כמה שחזורים מקצועיים

OPENING BID

פתיחה

$1500
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TOLDOS YAAKOV YOSEF. MEZHIBUZH 1817.
MAGNIFICENT COPY ON BLUE PAPER. SEGULAH!

With an approbation of the Apta Rav R. Avraham Yehoshua Heschel,
dated Sivan 1816.
Second edition of the fundamental Sefer Chasidus authored by R.
Yaakov Yosef Ha'Cohen of Polonyia. The Sefer Toldos Yaakov Yosef
was the ﬁrst Sefer Chasidus to be published and is considered the most
important and authentic source of the teachings of the Ba'al Shem
Tov. The author cites over 280 teachings which he himself heard from
the Ba'al Shem Tov, throughout the Sefer, the words ''I have heard
from my teacher'' are stressed.
The Sefer was particularly cherished by Chassidic Rebbes who
superlatively extolled its holiness. The Mezritcher Maggid commended
the author stating that he merited the revelation of Eliyohu Ha'Navi
and attained elevated spiritual status. According to Chasidic tradition,
The Shpolya Zeide would recommend placing the Sefer under the
head of an ill person as a Segulah.
Stefansky Sifrei Chassidus 606. Vinograd Mezhibuzh 11. Yaakov
Pinchos/Yosef Ha'Cohen press.
1, 3, 5-89, 2, 3-59 pages. 33 cm. Blue paper. Excellent condition. Some
markings on title page. Antique leather binding.

 עותק.1817  מזיבוז תקע׳׳ז.תולדות יעקב יוסף
! סגולה.מפואר על נייר כחול
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,עם הסכמה של הרה׳ק מאפטא ר׳ אברהם יהושע העשיל מאפטא
.(1816) מתוארך לסיון תקע׳׳ו
מהדורה שנייה של ספר החסידות היסודי מאת ר׳ יעקב יוסף הכהן
 הספר תולדות יעקב יוסף היה ספר החסידות הראשון שיצא.מפולנאה
. ונחשב למקור החשוב והאותנטי ביותר לתורת הבעל שם טוב,לאור
 דברי תורה ששמע באופן אישי מהבעל שם טוב280 המחבר מצטט מעל
.לאורך הספר מודגשות המילים ׳׳שמעתי ממורי׳׳
הספר היה חביב במיוחד על אדמו׳׳רים חסידיים שהעלו על נס את
 והצהיר שהוא זכה לגילוי, המגיד ממעזריץ׳ הילל את המחבר.קדושתו
 הסבא, לפי המסורת החסידית.אליהו והגיע לדרגה רוחנית גבוהה
משפולי היה ממליץ להניח את הספר תחת ראשם של חולים כסגולה
.לרפואה
.יוסף הכהן/ דפוס יעקב פנחס.11  וינוגרד מזיבוז.606 סטפנסקי ספרי חסידות
 מעט רישומים. מצב מצוין. נייר כחול. ס׳׳מ33 . עמודים3-59 ,2 ,5-89 ,3 ,1
. כריכת עור עתיקה.בעמוד השער

SIFREI CHASSIDUS AND KABBALAH

חסידות/ספרי קבלה
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Rare sefer by the famed R. Eliyahu
Gutmacher. Includes various prayers, novella
and Tikkunim as well as the renowned
''Igeres HaKodesh'' regarding Yishuv Eretz
Yisroel signed by R. Eliyahu Gutmacher and
R. Yaakov Ettlinger (Aruch L'Ner). This is the
ﬁrst sefer printed by the well-known printing
press of Rabbi Yitzchak Herschensohn.
 R. Eliyahu Gutmacher also known as R.
Elya Greiditzer (1796-1875), was one of the
foremost disciples of R. Akiva Eiger, and
was renowned as a great ''miracle worker''
to whom many turned in time of need.
Ha'Levi
Sifrei
Yerusholayim
429.
Herschensohn press.
[28], 204 pages. 22 cm. 2 title pages. Antique
binding.
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OPENING BID

פתיחה

$100
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ספר נדיר מאת הגאון הנודע ר׳ אליה
 חידושי, כולל תפילות שונות.גוטמאכר
 וכן את ׳׳אגרת הקודש׳׳,תורה ותיקונים
,המפורסמת בעניין יישוב ארץ ישראל
עם חתימתם של ר׳ אליהו גוטמאכר ור׳
 זהו הספר.(יעקב עטלינגר )ערוך לנר
הראשון שנדפס בדפוסו של ר׳ יצחק
.הירשנזון
 המכונה גם ר׳, ר׳ אליהו גוטמאכר
 היה,(1796-1875 ,תרל׳׳ה-אליה גריידיצר )תקנ׳׳ו
 ונודע כמחולל,מחשובי תלמידי ר׳ עקיבא איגר
.ניסים אשר רבים פנו אליו בעת צרתם
. דפוס הירשנזון.429 הלוי ספרי ירושלים
 כריכה. עמודי שער2 . ס׳׳מ22 . עמודים204 ,[28]
.עתיקה

LOT OF 5 CHASSIDIC
DIC
D
SEFORIM BOUND
TOGETHER.

KESER SHEM TOV.
MUNICH 1946.
Chassidic discourses by
R. Yisroel Ba'al Shem Tov
printed in Munich after Thee
Second World War. Unlike
ke
most seforim published in the
D. P. Camps, this work was
printed on high-quality paper.
r.
Va'ad Hatzalah press.
36 pages. 18 cm. Very ﬁne condition.
dition.
TZAVO'AS RYBA''SH. WILL
L AND
MINHAGIM OF THE BA'AL
L SHEM
TOV. LEMBERG 1862.
The will and customs of the Ba'al Shem Tov,
as well as various customs of the Mezritcher
Maggid.
Shtand press.
12 pages. 18 cm. Very ﬁne condition. Tape
enforcement to the margins.
DARCHEI YESHARIM. LEMBERG.
Chassidic sefer by R. Menachem Mendel of
Premishlan.
Stand press.
[10] Pages. 18 cm. Very ﬁne condition. Tape
enforcement to the margins.
LIKUTEI R. MOSHE LEIB OF SASSOV.
LEMBERG 1863.
Chassidic teachings of R. Moshe Leib
Sassover.
[12] Pages. 18 cm. Very ﬁne condition. Tape
enforcement to the margins.
DARCHEI TZEDECK. LEMBERG 1863.
Chassidic teachings of R. Zechariah Mendel
of Yaroslov. With Derech Emes.
[13] cm. Very ﬁne condition. Tape enforcement
to the margins.
Modern binding.
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 ר׳ אליה.סוכת שלום
 מהדורה.גוטמאכר
 ירושלים.ראשונה
.1883 תרמ׳׳ג

SUKKAS SHALOM. R.
ELYA GUTMACHER. FIRST
EDITION. YERUSHOLAYIM
1883.
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 למבערג.ליקוטי ר׳ משה לייב מסאסוב
.1863 תרכ׳׳ג
.תורת החסידות מר' משה לייב סאסובער
 חיזוקי דבק. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18 .[ עמודים12]
.בשוליים

.1863  למבערג תרכ׳׳ג.דרכי צדק
 עם.תורת החסידות מר׳ זכריה מנדל מירוסלאב
.דרך אמת
. חיזוקי דבק בשוליים. מצב טוב מאוד.[ ס׳׳מ13]
.כריכה מודרנית
OPENING BID

פתיחה

$100

אוסף של חמישה ספרי חסידות
.הכרוכים יחד

119

.1946  מינכן תש׳׳ו.כתר שם טוב
.אוסף דרשות מאת ר׳ ישראל בעל שם טוב
 שלא כרוב הספרים.נדפס במינכן לאחר השואה
 ספר זה הודפס על,שנדפסו במחנות העקורים
.נייר באיכות גבוהה
.דפוס ועד הצלה
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18 . עמודים36

 צוואה ומנהגי הבעל שם.צוואת ריב׳׳ש
.1862  למבערג תרכ׳׳ב.טוב
 וכן מנהגים,צוואתו ומנהגים של הבעל שם טוב
.שונים של המגיד ממעזריטש
.דפוס שטאנד
 חיזוקי דבק. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18 . עמודים12
.בשוליים

. למבערג.דרכי ישרים
.ספר חסידות מאת ר׳ מנחם מנדל מפרמישלאן
.דפוס שטאנד
 חיזוקי דבק. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ18 .[ עמודים10]
.לשוליים

חסידות/ספרי קבלה

Sifrei Slavitta and Zhitomir

ז'יטומיר/ספרי סלאוויטא
120

 סלאוויטא.6  כרך.המגיד
. נייר כחול.1835 תקצ׳׳ה

HAMAGGID. VOLUME 6.
SLAVITTA 1835. BLUE PAPER.

Volume of the famed Slavitta NaCH, with the
seforim of Iyov, Daniel, Ezra and Nechemia.
Published by R. Shmuel Avrohom Abba
Schapiro of Slavitta.
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Slavitta 274. Schapiro press.
72, 66 pages. 20 cm. Very ﬁne condition.
Partially blue paper. Trimmed. Small tear on
the title page. Antique binding.
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 ובו,כרך אחד מתוך נ׳׳ך סלאוויטא המפורסם
 יצא לאור אצל. עזרא ונחמיה, דניאל,ספרי איוב
.ר׳ שמואל אברהם אבא שפירא מסלאוויטא
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע
,שפירא התחבבו במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
. דפוס שפירא.274 וינוגרד סלאוויטא
 נייר כחול. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20 . עמודים66 ,72
. קרע קטן בעמוד השער. קצוות חתוכים.בחלקו
.כריכה עתיקה

OPENING BID

פתיחה

$200

121

 זיטומיר תר׳׳ח.אלפא ביתא
! נדיר ביותר.1848

ALPHA BEISA. ZHITOMIR
1848. EXTREMELY RARE!

Sefer Chasidus, sometimes referred to ''Osiyos
Machkimos'' arranged in the order of the
Aleph Beis, by R. Tzvi Hirsch of Nadvorna.
 R. Tzvi Hirsh of Nadvorna (1740-1802),
was a close talmid of the Mezritcher Maggid
and one of the leading Chassidic Rebbes of
his era. In his youth, he merited spending
time with the Ba'al Shem Tov. His primary
Rebbe was R. Yechiel Michel of Zlotchov,
who was known to say that R. Tzvi Hirsch
was the greatest of his talmidim. Many of
the great Chassidic leaders of the following
generations were his talmidim including
R. Menachem Mendel of Kosov, R. Tzvi
Hirsch of Zidichoiv and R. Avrohom
Dovid of Buchatch.
It is related that the Shinniva Rav would
learn in the Sefer Alfa Beisa every day.
This sefer was printed in Zhitomir in
1848 and again in 1849, this is the earlier
edition.
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 31. Schapiro press.
26 pages. 16 cm. Very ﬁne condition. Staining.
Antique binding (detached).

OPENING BID

פתיחה
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 המכונה לעיתים ׳׳אותיות,ספר חסידות
 מאת ר׳ צבי, מסודר לפי אותיות הא׳׳ב,מחכימות׳׳
.הירש מנדבורנא
, תקס׳׳ב- ר׳ צבי הירש מנדבורנא )ת׳׳ק
 היה מתלמידיו המקורבים של,(1740-1802
ה׳׳מגיד ממעזריטש׳׳ ומגדולי האדמו׳׳רים
 זכה להסתופף בצל, בצעירותו.בתקופתו
 רבו העיקרי היה ר׳ יחיאל מיכל.הבעל שם טוב
 אשר משמו ידוע כי ר׳ צבי הירש היה,מזלוצ׳וב
 רבים ממנהיגי החסידות בדורות.גדול תלמידיו
 ר׳ מנחם מנדל: ביניהם,הבאים היו מתלמידיו
 ור׳ אברהם, ר׳ צבי הירש מזידישוב,מקוסוב
.דוד מבוטאטש
ידוע כי האדמו׳׳ר משיניווא נהג ללמוד בספר אלפא
.ביתא בכל יום
 ושוב1848 הספר יצא לאור בזיטומיר בשנת תר׳׳ח
. זוהי המדורה הראשונה,1849 בשנת תר׳׳ט
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע
,שפירא התחבבו במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
. דפוס שפירא.31 וינוגרד זיטומיר
 כריכה. כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ16 . עמודים26
.( )תלושה,עתיקה

$200
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ז׳יטומיר/ספרי סלאוויטא
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OPENING BID

פתיחה

$300

122

MIDRASH RABBAH. COMPLETE SET. ZHITOMIR
1851. RARE!

Complete set of the Midrash Rabbah in 5 volumes, with the Matnos
Kehunah commentary, as well as Asifas Amorim. Published by R.
Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heschel Schapiro of
Zhitomir.
As is well known, seforim printed by the Schapira family press were
exceptionally favored by many of the great Chassidic Rebbes and in
turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 93. Schapira press.
2], 286; [1], 180; [1], 227; 249; 135, 90 pages. 19.5 cm. Overall ﬁne
condition. Small hole on page 160 of volume one, aﬀecting some text. Some
foxing, wear and staining. Original bindings (worn and loose).
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ז׳יטומיר/ספרי סלאוויטא

.1851  זיטומיר תרי׳׳א. סט שלם.מדרש רבה
!נדיר

122

,סט שלם בחמישה כרכים של מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה
 ר׳ אריה לייב ור׳ יהושע, יצא לאור על ידי ר׳ חנינא ליפא.ואסיפת אמרים
.העשיל שפירא מזיטומיר
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת שפירא היו חביבים,כפי הידוע
. חסידיהם- ואחריהם,במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. דפוס שפירא.93 וינוגרד זיטומיר
 חור. מצב כללי טוב. ס׳׳מ19.5 . עמודים90 ,135 ;249 ;227 ,[1] ;180 ,[1] ;286 ,[2]
. בלאי וכתמים, מעט חלודה. הפוגע במעט טקסט, בכרך א160 קטן בעמוד
.(כריכות מקוריות )בלויות ורופפות
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 זיטומיר תר׳׳ט.ליקוטי צבי
! נדיר. עותק יפה.1849

LIKUTEI TZVI. ZHITOMIR
1849. NICE COPY. RARE!

Various prayers and supplications for the
Holidays and all year round, including
Mishnayos, by R. Tzvi Hirsch of
Wilhermsdorf. Published by R. Chanina
Lipa, R. Aryeh Leib and R. Yehoshua Heschel
Schapiro of Zhitomir.
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 69.
94 pages. 15.5 cm. Very ﬁne condition. Some
staining. Antique binding (detached).
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,תפילות ותחינות שונות לחגים ולכל ימות השנה
. מאת ר׳ צבי הירש מווילהרמסדורף,כולל משניות
 ר׳ אריה לייב ור׳,יצא לאור אצל ר׳ חנינא ליפא
.יהושע העשיל שפירא מז׳יטומיר
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע
,שפירא התחבבו במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
.69 וינוגרד זיטומיר
. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ15.5 . עמודים94
.(כריכה עתיקה )תלושה

OPENING BID

פתיחה

$200

124

. אור זרוע.ספרי יסוד
.מהדורה ראשונה סט שלם
- ירושלים תרכ׳׳ב-זיטומיר
.1862-1890 ,תר׳׳ן

CLASSICS. OHR
ZARUA. FIRST
EDITION. COMPLETE
SET. ZHITOMIRYERUSHOLAYIM 18621890.

Quality paper.
Classic sefer of novella on the Talmud
and halachic responsa by R. Yitzchak
ben Moshe of Vienna.
 R. Yitzchak ben Moshe of Vienna
(died 1260), commonly known
as the Ohr Zarua, was one of the
greatest Ashkenazic Rishonim.
He lived in Wurzburg and later in
Vienna. His Sefer, which is one of the most
fundamental of the early commentators,
remained in manuscript form for over
600 years. Eventually R. Akiva Leheren of
Amsterdam acquired the manuscript and it
was published by the renowned Schapiro
printing press in Zhitomir to great acclaim.
It is interesting to note that in his
introduction, R. Akiva Leheren mentions
that the manuscript was for a time in the
possession of R. Shaul Berlin, publisher
of the controversial sefer Besamim Rosh
(Berlin 1793).
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers
Stefansky Hebrew Classics 233.
VOLS 1-2 Vinograd Zhitomir 282.Schapira
press.
2, 232, 4, 184 pages. 37.5 cm. Fine condition.
First few pages detached. Antique binding
(loose).
VOLUMES 3-4: Chaim Herschensohn
press.

There are a few variations of the Yerusholayim
edition, often on poor quality paper. The copy
before us, printed on quality paper, has the
following pagination: [4], 79; 106; 72; [2],
79 pages. 37 cm. Very ﬁne condition. Quality
paper. Page 60 of the ﬁnal part with slight
damage, aﬀecting some text. Antique binding.

OPENING BID

פתיחה

$300
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.נייר איכותי
חידושים על הש׳׳ס ושו׳׳ת מאת ר׳ יצחק בן
.משה מווינה
 ר׳ יצחק בן משה מווינא )נפטר ה׳׳א כ׳
, הידוע על שם ספרו כה׳אור זרוע׳,(1260
.היה מגדולי חכמי הראשונים באשכנז
, חיבורו.התגורר בוירצבורג ואח׳׳כ בווינא
שהוא אחד מספרי היסוד בין קדמוני
 נותר בכתב יד משך למעלה,המפרשים
 לבסוף קנה ר׳ עקיבא.משש מאות שנה
לעהרין מאמסטרדם את כתב היד והביאו
לדפוס בבית הדפוס המפורסם של משפחת
. הספר התקבל באהדה רבה.שפירא בז׳יטומיר
 כי בהקדמתו מזכיר ר׳ עקיבא לעהרין,מעניין לציין
כי במשך תקופה היה כתב היד ברשותו של ר׳
 מו׳׳ל הספר השנוי במחלוקת בשמים,שאול ברלין
.(1793 ראש )ברלין תקנ׳׳ג
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע
,שפירא היו חביבים במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
.233 סטפנסקי ספרי יסוד
. דפוס שפירא.282 ב וינוגרד זיטומיר-כרכים א
. מצב טוב מאוד. ס׳מ37.5 . עמודים184 ,4 ,232 ,2
 כריכה עתיקה.העמודים הראשונים תלושים
.()רופפת
. דפוס חיים הרשנזון:ד-כרכים ג
,ישנם כמה אופנים לעימוד המהדורה הירושלמית
 העותק.לעיתים קרובות על נייר באיכות נמוכה
:שלפנינו מודפס על נייר איכותי בעימוד כדלהלן
 מצב טוב. ס׳׳מ37 . עמודים79 ,[2] ;72 ;106 ;79 ,[4]
, בכרך האחרון60  נזק קל לעמוד. נייר איכותי.מאוד
. כריכה עתיקה.הפוגע במעט טקסט
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125

Machzor for the 3 Holidays according to
the minhagim of Reisen, Lithuania, Poland
and Moravia, with a Yiddish and Hebrew
commentary.
The title page reads ''Printed in Yosefow by
the press previously in Slavitta''.
As is well-known, Seforim, and particularly
prayer books, printed by the Schapiro
family press in Slavitta, Yosefow and later in
Zhitomir were exceptionally favored by many
of the great Chasidic Rebbes and, in turn,
their followers. Following the exile of the
Schapira press from Slavitta, they relocated
for a short time to Yosefow where they
continued printing seforim until they settled
permanently in Zhitomir.
Vinograd Yosefow 101. Schapiro press.
2, 152 pages. 26 cm. Overall ﬁne condition.
First few and last few pages with some wear and
damage, at times aﬀecting text. Antique binding.
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 נדפס.מחזור לשלוש רגלים
אצל ר׳ חנינא ליפא שפירא
 יוזעפאף תר׳׳ד.מסלאוויטא
. נדיר ביותר.1844

MACHZOR L'SHALOSH
REGALIM. PUBLISHED BY R.
CHANINA LIPA SCHAPIRO
OF SLAVITTA. YOSEFOW
1844. EXTREMELY RARE!

OPENING BID

פתיחה

 של׳׳ה/שני לוחות הברית
.1856  ז׳יטומיר תרט׳׳ז.הקדוש
.כריכה יפיפייה! רק חלק א
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 מאת ר׳,(שני לוחות הברית )השל׳׳ה הקדוש
 שיצא לאור אצל ר׳ חנינא,ישעיה הלוי הורוויץ
 הספר.ליפא ור׳ יהושע העשיל שפירא מז׳יטומיר
הוא בחלקו כללים הלכתיים ובחלקו תורת
 והייתה לו השפעה אדירה על הדורות,הקבלה
 על יראת הכבוד בה הוחזק ניתן ללמוד.הבאים
 הספר.מהעובדה שהוא כונה ׳׳השל׳׳ה הקדוש׳׳
 ושימש כמקור,התחבב במיוחד על המקובלים
לרבים מן העקרונות הבסיסיים של תנועת
.החסידות הקדומה
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע
,שפירא היו חביבים במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
. דפוס שפירא.166 וינוגרד ז׳יטומיר
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22 . עמודים393 .רק חלק א
 כריכה מקורית.מעט חלודה וסימני עש קלים
.משוחזרת יפהפייה

OPENING BID

פתיחה

$250
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 פולין, ליטא,מחזור לשלוש רגלים לפי מנהגי רייזן
. עם פירוש ביידיש ובעברית,ומורביה
בעמוד השער כתוב ׳׳נדפס ביוזעפאף בבית הדפוס
.שהיה בסלאוויטא׳׳
 שנדפסו, ובייחוד סידורים, ספרים,כפי הידוע
,בבית הדפוס של משפחת שפירא בסלאוויטא
יוזעפאף ואחר כך בזיטומיר היו חביבים במיוחד
.אצל גדולי האדמו׳׳רים ואחריהם – חסידיהם
עם עקירת בית הדפוס של משפחת שפירא
 הם התיישבו משך תקופה קצרה,מסלאוויטא
 ולאחר, בה המשיכו בהדפסת הספרים,ביוזעפאף
.מכן קבעו את משכנם הסופי בזיטומיר
. דפוס שפירא.101 וינוגרד יוזעפאף
 מעט. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ26 . עמודים152 ,2
,בלאי ונזק לכמה עמודים בתחילת ובסוף הספר
. כריכה עתיקה.הפוגעים לעיתים בטקסט

$200

SHNEI LUCHOS HABRIS/
SHLOH HAKADOSH.
ZHITOMIR 1856.
MAGNIFICENT BINDING!
PART ONE ONLY.

Shnei Luchos HaBris (SHLoH HaKadosh),
by R. Yeshaya HaLevy Horowitz, published
by R. Chanina Lipa and R. Yehoshua Heschel
Schapiro of Zhitomir. The sefer is partially
a Halachic code and partially Kabbalistic
teachings and had a tremendous inﬂuence on
future generations. It also has the distinction
of being referred to as the SHLoH HaKadosh
''The Holy SHLoH'', which is indicative of
the reverence in which it is held. Particularly
favored by Mekubalim, it served as the source
for many of the fundamental teachings of the
early Chassidic Movement.
As is well known, seforim printed by the
Schapiro family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 166. Schapiro press.
Part 1 only. 393 pages. 22 cm. Very ﬁne
condition. Some foxing and light worming.
Magniﬁcent restored original binding.
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SHULCHAN ARUCH ORACH
CHAIM. BOTH VOLUMES.
ZHITOMIR 1850. WIDE
MARGINED COPY.

Shulchan Aruch Orach Chaim, with the Be'er
Ha'Golah, Be'er Heitev, Yad Ephraim and
Shaarei Teshuva commentaries. Published
by R. Chanina Lipa, R. Aryeh Leib and R.
Yehoshua Heschel Schapira of Zhitomir.
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 86. Schapira press.
281; 245, [1] pages. 23 cm. Overall ﬁne
condition. Some wear. Some tape reinforcements,
primarily on the margins. Original bindings
(worn & loose).

,שפירא היו חביבים במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
. דפוס שפירא.86 וינוגרד זיטומיר
. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ23 .[ עמודים1] ,245 ;281
. בעיקר בשוליים, כמה חיזוקי דבק.מעט בלאי
.(כריכות מקוריות )בלויות ורופפות

 שני.שולחן ערוך אורח חיים
.1850  זיטומיר תר׳׳י.כרכים
.עותק עם שוליים רחבים
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, עם פירוש באר הגולה,שולחן ערוך אורח חיים
 יצא לאור. יד אפרים ושערי תשובה,באר היטב
 ר׳ אריה לייב ור׳ יהושע,אצל ר׳ חנינא ליפא
.העשיל שפירא מזיטומיר
 ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת,כפי הידוע

OPENING BID

פתיחה

$200
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 זיטומיר תרכ׳׳ג.תיקוני הזוהר
. עותק נאה.1863

TIKUNEI HAZOHAR.
ZHITOMIR 1863. FINE COPY!

Tikunei Zohar published by R. Chanina
Lipa and R. Yehoshua Heschel Schapira of
Zhitomir. With an important approbation
by R. Aaron of Chernobyl.
As is well known, seforim printed by the
Schapira family press were exceptionally
favored by many of the great Chassidic
Rebbes and in turn by their followers.
Vinograd Zhitomir 315. Schapira press.
[2], 182 pages. 20 cm. Very ﬁne condition. Some
staining. Elegant leather binding.
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 יצא לאור אצל ר׳ חנינא ליפא ור׳.תיקוני הזוהר
 עם הסכמה.יהושע העשיל שפירא מז׳יטומיר
.חשובה מר׳ אהרון מטשערנוביל
ספרים שהוצאו לאור בדפוס משפחת
 ספר ם,הידוע
,כפי ה דוע
כפ
,שפירא היו חביבים במיוחד על גדולי האדמו׳׳רים
. חסידיהם-ואחריהם
.315 וינוגרד זיטומיר
.דפוס שפירא
20 . עמודים182 ,[2]
. מצב טוב מאוד.ס׳׳מ
 כריכת.מעט כתמים
.עור הדורה

OPENING BID

פתיחה

$300
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Sifrei Ha’Gra

ספרי הגר''א
129

.1800  שקלוב! תק׳׳ס.עץ חיים
.הסכמה מחתנו של הגר׳׳א

EITZ CHAIM. SHKLOV! 1800.
APPROBATION OF THE SONIN-LAW OF THE GAON.

129

 שחיבר ר׳ חיים,ספר יסוד בלימוד תורת הנסתר
( על פי מה שלמד1542-1620 ,ויטאל )ש׳׳ב – ש׳׳ף
 ר׳ חיים ויטאל )מהרח׳׳ו( רשם את. האריזל,מרבו
 ׳׳דע מן, בהקדמה כתב.תורת רבו בספרו עץ חיים
היום אשר מורי ז׳׳ל התחיל לגלות חכמה זו לא
זזה ידי מתוך ידו אפילו רגע א׳ וכל אשר כתוב
 איזה דבר...באיזה קונטרוס ע׳׳ש מורי זלה׳׳ה׳׳׳
מנגד נגד מ׳׳ש בספר הזה טעות גמור הוא כי לא
.הבינו דבריו׳׳
מהדורה זו כוללת בין יתר ההסכמות הסכמה מר׳
 תלמידו וחתנו של,אורי שרגא פייביש מדוברובנו
.הגאון מווילנא
. דפוס שבתי בן ציון.113 וינוגרד שקלוב
 סימני עש. טוב מאוד- מצב טוב. ס׳׳מ33 . עמודים145
. כמה חיזוקים בדבק נייר. כריכה עתיקה.מזעריים

Fundamental Sefer Kabbalah authored by R.
Chaim Vital (1542-1620), with teachings he
received from his Rebbe the Arizal. R. Chaim
Vital recorded the primary teachings of the
ARIZAL. R. Chaim Vital writes ''Know
that from the day my teacher began to reveal
this wisdom, I did not leave him even for a
moment. And any writings you may ﬁnd in
his name, which diﬀer from that which I have
written in this sefer, are certainly in error
since they did not comprehend his words''.
This edition includes an approbation by R.
Uri Shraga Feivish of Dubrovno, student
and son-in-law of the Vilna Gaon.
Vinograd Shklov 113. Shabsi Ben Tzion
press.
145 pages. 33 cm. Fine-very ﬁne condition.
Minor worming. Antique binding. Some tape
enforcement.

OPENING BID

פתיחה

$200
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 מהדורה.הדרת זקנים
 דובראוונא תקס׳׳ב.ראשונה
 הספר הראשון שנדפס.1802
.בדובראוונא

HADRAS ZEKEINIM. FIRST
EDITION. DUBROVNO
1802. THE FIRST SEFER
PUBLISHED IN DUBROVNO.

Piskei Dinim on Yoreh Deah, as well as
Novella on Seder Moed, by R. Tzvi Hirsh of
Vitebsk.
With the approbation of R. Uri Shraga
Feivish of Dubrovno, son-in-law of the
Vilna Gaon, and publisher of the Aderes
Eliyahu.
Vinograd Dubrovno 1. Eliyahu ben Shmuel
press.
[2], 88, 32 pages. 21 cm. Overall very ﬁne
condition. Partially blue paper. 2 pages bound
out of order. Stains and wear to the title page.
Antique binding (loose).

 וכן חידושים על סדר,פסקי דינים על יורה דעה
. מאת ר׳ צבי הירש מוויטבסק,מועד
,עם הסכמה מר׳ אורי שרגא פייביש מדוברובנו
 ומוציא לאור של האדרת,חתנו של הגר׳׳א מוילנא
.אליהו
. דפוס אליהו בן שמואל.1 וינוגרד דובראוונא
. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ21 . עמודים32 88 ,[2]
. עמודים כרוכים שלא כסדר2 .נייר כחול בחלקו
.( כריכה עתיקה )רופפת.כתמים ובלאי בעמוד השער

OPENING BID

פתיחה

$150
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BIUR AL HARAYA M'HEMNA.
FIRST EDITION. KONIGSBERG
1858.
Commentary of the Gaon to the
Raya M'Hemna. With additional
notes of R. Moshe Shlomo of
Stalashin. Based on the transcripts
of R. Dovid Luria (Ra'DaL).
Vinograd Sifrei Ha'Gra 664.
Vinograd Konigsberg 173.
[1], 84 pages. 17.5 cm. Fine condition.
A few pages bound out of order.
Antique binding.
HEICHALOS
HAZOHAR.
FIRST
EDITION. KONIGSBERG 1857.
Commentary of the Gaon on the Torah
portions of Bereishis and Pikudei. Published
by R. Yaakov Tzvi Mecklenburg (K'sav
V'Kabbala). With approbations of R.
Avrohom Simcha of Amstilov and R. Yechiel
Heller of Suvalk.
Vinograd Sifrei Ha'Gra 672. Vinograd
Konigsberg 149. Gruber press
9, [1], [1], 2-68, 45-48, 73-78 pages. 20.5 cm.
Excellent condition. Antique binding.

132

שני ספרי קבלה
מאת הגאון
.מווילנא

LOT OF 2
KABBALISTIC WORKS
BY THE VILNA GAON.

131

.ביאור על הרעיא מהימנא
 קוניגסברג.מהדורה ראשונה
.1858 תרי׳׳ח

.ראשונה
OPENING BID

פתיחה

$200

פירושו של הגאון על הרעיא
 עם הערות נוספות.מהימנא
.מאת ר׳ משה שלמה מסטלאשין
מבוסס על כתביו של ר׳ דוד לוריא
.()רד׳׳ל
 וינוגרד.664 וינוגרד ספרי הגר׳׳א
.173 קוניגסברג
 מצב טוב. ס׳׳מ17.5 . עמודים84 ,[1]
 כמה עמודים כרוכים שלא.מאוד
. כריכה עתיקה.כסדר

 מהדורה.היכלות הזוהר
.1857 קוניגסברג תרי׳׳ז

.פירושו של הגאון על פרשות בראשית ופקודי
יצא לאור על ידי ר׳ יעקב צבי מקלנבורג )הכתב
 עם הסכמות מר׳ אברהם שמחה.(והקבלה
.מאמסטילוב ור׳ יחיאל הלר מסובאלק
.149  וינוגרד קוניגסברג.672 וינוגרד ספרי הגר׳׳א
.דפוס גרובר
 מצב. ס׳׳מ20.5 . עמודים73-78 ,45-48 ,2-68 ,[1] ,[1] ,9
. כריכה עתיקה.מצוין

\ שיר השירים.מכתב אליה
 פראג. מהדורה ראשונה.חבקוק
.1811 תקע׳׳א

MICHTAV ELYA. SHIR
HASHIRIM\CHABAKUK.
FIRST EDITION. PRAGUE
1811.
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פירוש למגילת שיר השירים וספר חבקוק מאת
 נכתבה, הקדמת בני הגאון המודפסת פה.הגאון
במקור עבור פירוש על כמה אגדות )ווילנא תק׳׳ס
 בסוף החיבור ישנם. עם כמה שינויים,(1800
 עם.חידושים שונים על כמה מסכתות מאת הגאון
 ביניהם,רשימת המנויים מראש לרכישת הספר
 ר׳ שמואל,(ר׳ אלעזר פלקלס )התשובה מאהבה
 ר׳ בצלאל רנשבורג ור׳ נחום,לנדאו מפראג
.(טרייביש )ספר קובץ
.1107  וינוגרד פראג.150 ,75 וינוגרד ספרי הגר״א
.דפוס פרנץ
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5 . עמודים24 ,[2]
.מודרנית

Commentary on Shir HaShirim and
Chavakuk, by the Gaon. The introduction
printed here by the sons of the Gaon was
originally written for the Peirush al Kama
Agados (Vilna 1800), with some changes. At
the end of the work are various novella on a
few Masechtos by the Gaon. With a list of
presubscribers including R. Elozor Fleckles
(Teshuva M'Ahavah), R. Shmuel Landau
of Prague, R. Betzalel Ranschburg and R.
Nachum Triebish (Sefer Kovetz).
Vinograd Sifrei Ha'Gra 75, 150. Vinograd
Prague 1107. Frantz press.
[2], 24 pages. 21.5 cm. Excellent condition.
Modern binding.
OPENING BID

פתיחה

$150

SIFREI HA'GRA

ספרי הגר׳׳א

79

OPENING BID

פתיחה

$2000

133

CLASSICS. NEFESH HACHAIM. FIRST
(UNCENSORED) EDITION. VILNA-HORODNA 1824.

Classic Sefer by R. Chaim of Volozhin presenting a clear and orderly
theological view of man and his purpose in the world. Based primarily on
the teachings of the Gaon, and drawing on many Kabbalistic sources, it
addresses many of the same issues as the Chasidic seforim of that era. The
portion most oft studied and quoted is Sha'ar Daled (section 4), which
is a complete exegesis on the concept of Torah Lishmah, emphasizing its
intellectual aspects, as opposed to the Chassidic emphasis on deveikus.
This was written to clarify the outlook of the Vilna Gaon in response to
Chassidus. Received with great acclaim by the scholars of the Lithuanian
Torah community, it has been reprinted many times and remains a
classic work studied in many Yeshivos.
Vinograd, Sifrei Ha'Gra, page 248, notes that the main variance
between the ﬁrst and later editions is that at the beginning of Sha'ar
Daled (page 1 of the ﬁnal Section) the text reads ''Now in our generation
due to our sins, it is unfortunately the opposite, the low have risen and
the high have fallen''. In later editions the text simply reads ''now in our
generation … the high have fallen''. Vinograd suggests that this was to
tone down any anti-Chassidic sentiment.
Stefansky Hebrew Classics 478. Vinograd Sifrei Ha'Gra 1417.
Vinograd Vilna 183. Mann-Zimmel press.
6, 17, 10, 8, [1], 4, 17 pages. 19.8 cm. Overall excellent condition. First
few and last few pages with minor worming, aﬀecting some words. Antique
binding (loose).
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 מהדורה ראשונה )לא. נפש החיים.ספרי יסוד
.1824 הורדנא תקפ׳׳ד-מצונזרת( וילנא
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 מציג השקפה ברורה ומסודרת המבוססת בעיקר על,הספר נפש החיים
 מתייחס לנושאים רבים,לימודי הגר׳׳א ומצטט ממקורות קבליים רבים
 החלק הנלמד והמצוטט ביותר.שנידונו בספרי חסידות באותה תקופה
 שהינו כמעט ספר שלם על המושג ׳׳תורה לשמה׳׳ ומדגיש,הוא שער ד׳
 הפרק. לעומת הדגש החסידי על לימוד בדבקות,ההיבט השכלי שבה
.נכתב כדי להבהיר את השקפתו של הגאון מווילנא כתגובה לחסידים
 הוא.הספר התקבל בכבוד רב על ידי חוג תלמידי החכמים הליטאים
.הודפס מחדש פעמים רבות ומהווה ספר יסוד הנלמד בישיבות רבות
וינוגרד ב׳ספרי הגר׳׳א׳ עמוד רמ׳׳ח מציין שההבדל העיקרי בין המהדורה
 של החלק1 הראשונה למהדורות הבאות היא שבראשית שער ד׳ )עמוד
 ׳׳והן עתה בדורות הללו בעו׳׳הר נהפוך הוא השפלה הגבה: כתוב,(האחרון
 ׳׳ והן:והגבוה השפל׳׳ במהדורות מאוחרות יותר הגרסה היא קצרה יותר
 וינוגרד סובר ששינוי זה נועד. הגבוה השפל׳׳..................עתה בדורות הללו
.חסידית אפשרית-למתן פרשנות אנטי
 דפוס,183  וינוגרד וילנא,1417  וינוגרד ספרי הגרא.478 סטפנסקי ספרי יסוד
.זימל-מן
 דפים הראשונים. מצב כללי מצוין. ס׳׳מ19.8 . עמודים17 ,4 ,[1] ,8 ,10 ,17 ,6
.( כריכה עתיקה )רפויה.ואחרונים עם מעט נקבי עש הפוגעים בכמה מילים
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Classic Sefer by R. Chaim of Volozhin
presenting a clear and orderly theological
view of man and his purpose in the world.
Based primarily on the teachings of the Gaon,
and drawing on many Kabbalistic sources,
it addresses many of the same issues as the
Chasidic seforim of that era. The portion
most oft studied and quoted is Sha'ar Daled
(Section 4), which is a complete exegesis on
the concept of Torah Lishmah, emphasizing
its intellectual aspects, as opposed to the
Chassidic emphasis on deveikus. This was
written to clarify the outlook of the Vilna
Gaon in response to Chassidus. Received
with great acclaim by the scholars of the
Lithuanian Torah community, it has been
reprinted many times and remains a classic
work studied in many Yeshivos.
Vinograd Sifrei Ha'Gra 1418. Vinograd
Vilna 392. Mann-Zimmel press.
126 pages. 22 cm. Very ﬁne condition. High
quality paper. Wide margins. Antique binding.
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. מהדורה שניה.נפש החיים
 עותק.1837 וילנא תקצ׳׳ז
!יפהפה

NEFESH HACHAIM. SECOND
EDITION. VILNA 1837.
MAGNIFICENT COPY!

OPENING BID

פתיחה

134

חיבור מיוחד מאת ר׳ חיים מוולוז׳ין המציג
השקפה ברורה ומסודרת על האדם ותפקידו
 המתבסס בעיקר על תורת הגאון, הספר.בעולם
 מתייחס לנושאים רבים,ומקורות רבים בקבלה
 הפרק הנלמד.שנידונו בספרי החסידות בתקופה
והמצוטט ביותר הוא שער ד׳ המנתח באופן מקיף
את המושג ׳׳תורה לשמה׳׳ ומדגיש את ממדיה
האינטלקטואליים בשונה מהדגש החסידי על
 פרק זה נכתב כדי להבהיר את השקפת.דביקות
 הספר התקבל.הגאון מווילנא בתגובה לחסידות
באהדה רבה על ידי לומדי התורה בקהילה
 הוא הודפס פעמים רבות.התורנית הליטאית
.והפך לחיבור קלאסי הנלמד בישיבות רבות
 דפוס.392  וינוגרד וילנא,1418 וינוגרד ספרי הגר׳׳א
.זימל-מן
 נייר באיכות. מצב מצוין. ס׳׳מ22 . עמודים126
. כריכה עתיקה. שוליים רחבים.גבוהה

$200

משלי עם פירוש הגאון
.1837  וורשא תקצ׳׳ז.מווילנא
.עותק יפיפה

MISHLEI WITH THE
COMMENTARY OF THE
VILNA GAON. WARSAW 1837.
BEAUTIFUL COPY.
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.משלי עם פירושו היסודי של הגאון מווילנא
בהקדמה למהדורה הראשונה כתב ר׳ מנחם מנדל
משקלוב כי הגאון ציווה עליו להדפיס את ספר
 שכן הוא מלא,משלי לפני כל ספריו האחרים
, בנוסף.מוסר ויראת ה׳ שהיא ראשית כל החכמה
הוא מציין שחלקים נרחבים בספר נכתבו על ידו
.באופן אישי בעת שלמד עם הגאון
 דפוס.129  וינוגרד וורשא.90 וינוגרד ספרי הגר׳׳א
.שקלובר
. נייר עבה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ23 . עמודים56 ,[1]
. תוך פגיעה בכמה כותרות,קצוות חתוכים מעט
.(כריכה עתיקה )תלושה מקדימה

Mishlei with the classic commentary of the
Vilna Gaon. In the introduction to the ﬁrst
edition, R. Menachem Mendel of Shklov
writes that the Gaon instructed him that of
all his works, the commentary on Mishlei
should be printed ﬁrst, as it is full of teachings
about the fear of G-d which is the prelude to
all wisdom. Additionally, he writes that he
recorded much of the sefer while learning
personally with the Gaon.
Vinograd Sifrei Ha'Gra 90. Vinograd
Warsaw 129. Shklover press.
[1], 56 pages. 23 cm. Very ﬁne condition. Thick
paper. Slightly trimmed, aﬀecting some headers.
Antique binding (front detached).
OPENING BID

פתיחה

$100

SIFREI HA'GRA

ספרי הגר׳׳א

81
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Classic sefer on the agricultural laws of
Eretz Yisroel by R. Yisroel of Shklov. Based
on the RaMBaM with particular focus
on the rulings of the author's teacher, the
Vilna Gaon. Written in a similar format to
the Shulchan Aruch, hence the name Pe'as
HaShulchan. With various approbations
including R. Avrohom Abbaleh of Vilna and
the Chasam Sofer. In the introduction, the
author describes the massacres at that time of
the Jews in the Galil. Includes the rare ﬁnal
page of corrections and polemics.
 R. Yisroel of Shklov (1770-1839),
was one of the prime disciples of the
Vilna Gaon who immigrated to Eretz
Yisroel and was one of the leaders of
the Kollel Perushim in Eretz Yisroel.
One of the few seforim that Yisroel Bak
printed in Tzfas.
Stefansky classics 205. Vinograd Tzfas 12.
Vinograd Sifrei Ha'Gra 1543. Bak press.
[5], 2-109, [1] pages. 27 cm. Overall ﬁne
condition. Text rubbed on a few pages, aﬀecting
some text. Some wear and staining. Final page
with a small tear in the corner aﬀecting edge of
text. Antique binding.
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OPENING BID

SIFREI HA'GRA

ספרי הגר׳׳א

136
6

ספר יסודי על מצוות התלויות בארץ מאת ר׳
ספ
 מבוסס על הרמב׳׳ם עם דגש.ישראל משקלוב
יש
. הגאון מווילנא,מיוחד על פסקי רבו של המחבר
מי
נכתב במתכונת דומה לשולחן ערוך ומכאן נגזר
נכ
 עם הסכמות שונות כולל ר׳.שמו ׳׳פאת השולחן׳׳
שמ
 בהקדמה.אברהם אבאל׳ה מווילנא והחת׳׳ם סופר
אב
 כולל את.מתאר המחבר את הטבח ביהודי הגליל
מת
.העמוד האחרון הנדיר המכיל תיקונים ופולמוס
הע
1770- תקצ׳׳ט- ר׳ ישראל משקלוב )תק׳׳ל
( היה מתלמידיו הבכירים של הגאון1839
.מווילנא ומנהיג כולל ׳׳פרושים׳׳ בארץ ישראל
אחד הספרים הבודדים שהדפיס ישראל ב׳׳ק
.בצפת
 וינוגרד.12  וינוגרד צפת.205 סטפנסקי ספרי יסוד
ס
. דפוס ב׳׳ק.1543 ספרי הגר׳׳א
ס
 מעט. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ27 [1] 2-109 [5]]
 טקסט משופשף בכמה.ככתמים ובלאי לאורך הספר
 קרע קטן בפינת.עעמודים עם פגיעה במעט טקסט
ה
 כריכה.העמוד האחרון הפוגע בקצה הטקסט
.עעתיקה

פתיחה

$350

 פרקי.ספרי יסוד
.רבי אליעזר
מהדורה ראשונה
.עם הגהות הגר׳׳א
ווארשא תרי׳׳ב
.(1852)

CLASSICS. PIRKEI
REBBI ELIEZER. FIRST
EDITION WITH THE
HAGO'OS HA'GRA.
WARSAW 1852.

With the rare extra pages.
Pirkei Rebbi Eliezer, published by R.
Dovid Luria (Ra'DaL) who added his
commentary entitled Biur Ha'RaDal
as a super commentary on the
glosses of the Gaon.Following the
printed approbations the publisher
mentions that he received additional
approbations from R. Menachem
Mendel of Lubavitch (Tzemach
Tzedeck) and R. Yitzchok Meir Alter
of Warsaw (Chidushei Ha'Rim)
although time constraints prevented
him from printing them.
This copy has 6 additional pages not found
in most copies.
Stefansky classics (132) Vinograd Sifrei
Ha'Gra 312. Vinograd Warsaw 483.
Bamberg press.
[2], 15, 129, [2], [4] pages. 32 cm. Fine
condition. Antique binding.

82

. פאת השולחן.ספרי יסוד
 צפת תקצ׳׳ו.מהדורה ראשונה
.1836

CLASSICS. PE'AS
HASHULCHAN. FIRST
EDITION. TZFAS 1836.

OPENING BID

פתיחה

$150
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.כולל העמודים הנדירים הנוספים
 הספר הודפס על.פרקי רבי אליעזר
ידי ר' דוד לוריא )רד''ל( שהוסיף
''את פירושו ''ביאור הרד''ל
כפירוש על הערות הגאון
לאחר ההסכמות המודפסות מציין
המוציא לאור שהוא קיבל הסכמות
נוספות מר׳ מנחם מנדל מלובביץ
)׳׳צמח צדק׳׳( ור׳ יצחק מאיר
(אלתר מווארשא )׳׳חידושי הרי׳׳ם׳׳
אך בשל אילוצי הזמן נמנע ממנו
.להדפיס אותם
בעותק זה יש ששה עמודים נוספים שאינם מצויים
.ברוב העותקים
.312 ( וינוגרד ספרי הגר׳׳א132) סטפנסקי ספרי יסוד
. דפוס במברג.483 וינוגרד ווארשא
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ32 . עמודים6 ,129 ,15 ,[2]
.עתיקה

OPENING BID

פתיחה

$1000
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CLASSICS. SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM
WITH THE BIUR HA'GRA. FIRST EDITION.
SHKLOV 1803.

Shulchan Aruch Orach Chaim with the Be'er Ha'Golah and the
commentary of the Vilna Gaon. This edition was published by the sons
of the Gaon, together with his talmidim, R. Menachem Mendel and
R. Yisroel of Shklov, and his grandson R. Yaakov Moshe of Slonim.
In his famous introduction, printed on verso of the title page, R.
Chaim of Volozhin describes the approach of the Gaon of Vilna in
explaining the Shulchan Aruch. On the second page, there is a lengthy
and noteworthy foreword by the sons of the Gaon, in which they
portray the greatness of their father from birth, his special practices
and his study methods. On the third page, there is a foreword by R.
Menachem Mendel of Shklov, followed by the foreword of R. Yaakov
Moshe of Slonim. The fourth page contains the foreword of the editor
R. Yisroel of Shklov.
Stefansky Hebrew Classics 169. Vinograd Sifrei Ha'Gra 747.
Vinograd Shklov
130. [1], 3, 316, [2] pages. 33 cm. Overall very ﬁne condition. First 6
and last 2 pages with professional restorations aﬀecting text. Magniﬁcent
modern leather binding.

 שולחן ערוך אורח חיים עם ביאור.ספרי יסוד
.1803  שקלוב תקס׳׳ג. מהדורה ראשונה.הגר׳׳א

138

.שולחן ערוך אורח חיים עם באר הגולה ופירושו של הגאון מווילנא
 יחד עם תלמידיו ר׳ מנחם,מהדורה זו הובאה לדפוס על ידי בני הגאון
. וכן על ידי נכדו ר׳ יעקב משה מסלאנים,מנדל ור׳ ישראל משקלוב
 מתאר, המודפסת בצדו האחורי של עמוד השער,בהקדמתו המפורסמת
 בעמוד.ר׳ חיים מוואלוז׳ין את גישתו של הגר׳׳א בביאור השולחן ערוך
 בה הם מפליגים בגדלותו,השני מופיעה הקדמה ארוכה מאת בני הגאון
. ומפרטים ממנהגיו המיוחדים ושיטות לימודו,של אביהם כבר מלידה
בעמוד השלישי מודפסת הקדמה מאת ר׳ מנחם מנדל משקלוב ואחריה
 ר׳ ישראל משקלוב, הקדמת העורך.הקדמתו של ר׳ יעקב משה מסלונים
.מופיעה בעמוד הרביעי
 וינוגרד שקלוב.747  וינוגרד ספרי הגר׳׳א.169 סטפנסקי ספרי יסוד
 שחזורים מקצועיים. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ33 .[ עמודים2] ,316 ,3 ,[1] .130
 כריכת עור. דפים האחרונים המשפיעים על הטקסט2 דפים הראשונים ו6ל
.מודרנית יפיפייה

SIFREI HA'GRA

ספרי הגר׳׳א
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139

. שנות אליהו.ספרי יסוד
 למבערג.מהדורה ראשונה
.1799 תקנ׳׳ט

CLASSICS. SH'NOS ELIYAHU.
FIRST EDITION. LEMBERG
1799.

Commentary on the Mishna Seder Zera'im
by the Vilna Gaon.
Published by the Vilna Gaon's son-in-law, R.
Moshe of Pinsk - who included additional
material of his own. In the introduction, R.
Moshe relates that R. Eliezer Segal Landau
reviewed the original manuscript with his
talmidim, who found that some of the variant
readings of the Gaon concurred with the
opinions of the Rishonim.
With approbations of three Rabbonim
of Lemberg: R. Tzvi Hirsch Rosanes; R.
Yitzchak Ashkenazi (Taharas HaKodesh) and
R. Meshulam Ha'Cohen. It also comes with
a stern warning issued by the Beis Din of
Vilna that published Chidushim of the Gaon
should not be accepted as authentic, unless
they are published with a validation of the
Vilna Beis Din.
Stefansky Hebrew Classics 36. Vinograd
Sifrei HaGr''a. 177 Vinograd Lemberg 171.
[2], 9, 59 (should be 58) pages. 36 cm. Moderate
condition. Worming throughout, at times
aﬀecting text.

139

.פירוש למשנה סדר זרעים מאת הגאון מוילנא
 ר׳ משה,הספר יצא לאור ע׳׳י חתנו של הגאון
. שאף הוסיף חידושים משלו,מפינסק
 כותב ר׳ משה שכאשר עבר ר׳ אליעזר,בהקדמה
,סגל לנדאו על כתב היד המקורי יחד עם תלמידיו
מצאו כי חלק מהשינויים בקריאות הגאון
.מופיעות בדעות הראשונים
 ר׳ צבי:עם הסכמות משלושה מרבני למבערג
 ור׳,(הירש רוזנס; ר׳ יצחק אשכנזי )טהרת קודש
 בספר מופיעה גם אזהרה חמורה.משולם הכהן
 לפיה חידושים בשם הגאון,מבית הדין דוילנא
שיוצאים לאור אינם נחשבים למהימנים אלא
.אם נדפסו עם חותמת בית הדין
.177  וינוגרד ספרי הגר׳׳א.36 סטפנסקי ספרי יסוד
.171 וינוגרד למבערג
 סימני עש לאורך. מצב בינוני. ס׳׳מ36 . דפים9,59,[2]
. הפוגעים לעיתים בטקסט,הספר

OPENING BID

פתיחה

$150
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 שולחן ערוך יורה.ספרי יסוד
 מהדורה.דעה עם ביאור הגר׳׳א
.1806  הורדנה תקס׳׳ו.ראשונה
.עותק יפהפה

CLASSICS. SHULCHAN
ARUCH YOREH DEAH WITH
THE BIUR HA'GRA. FIRST
EDITION. HORODNA 1806.
MAGNIFICENT COPY!

Shulchan Aruch Yoreh Deah with the Be'er
Ha'Golah and the commentary of the Vilna
Gaon, Published from a manuscript by his
sons R. Yehuda Leib and R. Avrohom, at the
behest of R. Menachem Mendel of Shklov.
With an important introduction by the sons
of the Gaon and R. Menachem Mendel of
Shklov.
Stefansky Hebrew Classics 169. Vinograd
Horodna 95. Vinograd Sifrei Ha'Gra 749.
Yechezkel Ben Moshe press.
2, 3-23, [1], 24-176 pages. 35 cm. Very ﬁneexcellent condition. Small tear on title page not
aﬀecting text. Mostly blue paper. Fine antique
leather binding (some wear to spine).

OPENING
NING BID

פתיחה

$200
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שולחן ערוך יורה דעה עם פרוש ׳׳באר הגולה׳׳
 שנדפס מכתב יד על ידי,וביאור הגאון מוילנא
 על פי בקשת ר׳,בניו ר׳ יהודה לייב ור׳ אברהם
מנדל
מנחם
ל
.משקלוב
עם הקדמה
חשובה מבני
ומר׳
הגאון
׳
מנחם מנדל
.משקלוב
סטפנסקי
ספרי יסודד
 וינוגרדד.169
..95 הורדנא
וינוגרד ספרי
..749 הגר׳׳א
דפוס יחזקאל
.בן משה
,[1] ,3-23 ,2
24- 1 76
35 .עמודים
 קרע קטן בעמוד. מצוין- מצב טוב מאוד.ס׳׳מ
. נייר כחול ברובו.השער שלא משפיע על הטקסט
.(כריכת עור עתיקה משובחת )מעט בלאי בשדרה

Holocaust

שואה
141

AILEH EZKARAH.
COMPLETE SET.

Comprehensive encyclopedia of Rabbinical
martyrs of the Holocaust.
Whilst the demonic goal of the Nazis was
to eradicate the entire Jewish people, they
invested additional energy into persecuting
and oppressing the great rabbinical leaders
of European Jewry. The Aileh Ezkarah
series edited by R. Yitzchak Levin, son
of the famed R. Aaron Levin of Reisha,
and renowned World Aguda leader,
provides a glimpse into the lives and tragic
martyrdom of many of these great leaders.
With many high-quality photographs.
Complete set of 7 volumes with their original
wraps (worn). Very ﬁne condition.

.אלה אזכרה
.סט שלם

סט שלם של שבעה כרכים עם עטיפות מקוריות
מצב מצוין.()בלויה

OPENING BID

פתיחה

$150

142

אנציקלופדיה מקיפה של רבנים שנרצחו על
.קידוש ה׳ בשואה
מטרתם השטנית של הנאצים הייתה להכחיד
 אך הם השקיעו מאמצים,את העם היהודי כולו
מיוחדים ברדיפה ודיכוי של המנהיגים הרבניים
 סדרת ׳׳אלה אזכרה׳׳.הגדולים של יהדות אירופה
הערוכה על ידי ר׳ יצחק לוין בנו של ר׳ אהרן לוין
הנודע מריישא ומנהיגה המפורסם של תנועת
 מספקת הצצה לחייהם,אגודת ישראל העולמית
.ולמסירות נפשם של רבים ממנהיגים דגולים אלו
.עם תצלומים רבים באיכות גבוהה

׳׳די פערשווינדעטער וועלט׳׳
 רומן.מצולם.העולם שנעלם
 ניו. מהדורה ראשונה.ווישניאק
 עותק יפה.(1947) יורק תש׳׳ז

THE VANISHED WORLD.
PICTORIAL. ROMAN
VI
VISHNIAK. FIRST EDITION.
N
NEW YORK 1947. FINE COPY.
(D
(DIE FARSCHWINDETER
VE
VELT).

141

142

 יצא רומן וישניאק )רפאל,זמן קצר לפני השואה
.אברמוביץ( לסיור צילום ברחבי מזרח אירופה
מאות הצילומים שהוא לכד בעדשתו משקפים
 לדברי. לעולם שנחרב,הצצה לחיים היהודיים
 מטרת הספר היא ׳׳לשקף בעין המצלמה,המו׳׳ל
את חיי היהדות במספר ארצות מזרח אירופאיות
ערב הקטסטרופה הגדולה׳׳
.דפוס פורוורד אסוסיאיישן
 כריכה מקורית. מצב טוב מאד. ס׳מ26  עמודים584
()רפוי

Shortly be
before the Holocaust, Roman
(Raphael Abramowitz) traveled
Vishniak (R
Europe on a photography
through Eastern
Eas
hundreds of images he captured,
tour. The h
of prewar Jewish life, of a
portray a glimpse
gli
destroyed. In the words of the publisher
world destro
the purpose of the book is ''to present a
camera's eye reﬂection of Jewish life in a
East European countries on the
number of E
great catastrophe''.
eve of the gr
Forward As
Association press.
584 pages. 220 by 26 cm. Very ﬁne condition.
(slightly loose).
Original binding,
bin

OPENING BID

פתיחה

$200

HOLOCAUST

שואה
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הגהות/ספרים עם חתימות
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Compendium of the laws pertaining to
Shulchan Aruch Even HaEzer by R. Shlomo,
author of the Markeves Ha'Mishnah. This sefer
was in manuscript form for hundreds of years
until it was ﬁnally published with notes by R.
Chaim Leib Auerbach. With an autograph
inscription to R. Nachum Esrog, Rav of Tzfas.
 R. Chaim Yehuda Leib Auerbach
(1887-1954), was one of the most
prominent scholars of the old Yishuv in
Yerusholayim and father of R. Shlomo
Zalman Auerbach. He was the founder of
a number of important Torah institutions
in Yerusholayim including the famed
Yeshiva Sha'ar Ha'Shamayim for the study
of Kabbalah. During the tumultuous
days of WW1, he was forced into hiding
and during that period, worked on the
publication of the Sefer Chacham Lev.
With approbations of both R. Yosef Chaim
Zonnenfeld and R. Kook. R. Yosef Chaim
Zonnenfeld mentions the notes added by
R. Shlomo Zalman Auerbach who was a
young man of seventeen at the time.
Salomon press.
[2], [4], 386 pages. 26.5 cm. Excellent condition.
Original binding (detached).

144

OPENING BID

פתיחה

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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תקציר הלכות הנוגעות לשולחן ערוך אבן העזר
 הספר. בעל ׳׳מרכבת המשנה׳׳,מאת ר׳ שלמה
נותר בגדר כתב יד במשך מאות שנים עד שיצא
לאור לבסוף עם הערות שוליים מאת ר׳ חיים לייב
. עם הקדשה מר׳ חיים לייב אוירבך.אוירבך
1887- תשי׳׳ד- ר׳ חיים לייב אוירבך )תרמ׳׳ז
( היה אחד מתלמידי החכמים הנודעים1954
ביישוב הישן בירושלים ואביו של ר׳ שלמה
 הוא ייסד מספר מוסדות תורניים.זלמן אוירבך
חשובים בירושלים כולל ישיבת שער השמים
 בימי הסער של.המפורסמת ללימוד קבלה
מלחמת העולם הראשונה הוא נאלץ לרדת
 ובמשך תקופה זו שקד על הוצאת,למחתרת
 כולל מכתבי הסכמה מאת.הספר ׳׳חכם לב׳׳
 ר׳ יוסף חיים.ר׳ יוסף חיים זוננפלד והרב קוק
זוננפלד מזכיר את ההערות מפרי עטו של ר׳
 שהיה נער בן שבע עשרה,שלמה זלמן אוירבך
.באותה עת
.דפוס סלומון
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ26.5 . עמודים386 ,[4] ,[2]
.(מקורית )מנותק

$150

 בני/ר׳ יעקב ישראל אלגאזי
 קושטא. מהדורה ראשונה.משה
.1712 תע׳׳בב
תע

R. YAAKOV YISROEL
ALGAZI/BNEI MOSHE.
FIRST EDITION.
CONSTANTINOPLE 1712.

Important sefer of Halachic responsa authored
by R. Moshe Sultan of Constantinople.
 R. Yaakov Yisroel Algazi (1680-1756)
was a talmid of R. Chaim Abulaﬁah (Eitz
HaChaim) and R. Yitzchok Rappaport (Batei
Kehunah). He was one the great Rabbinical
leaders and Kabbalists in Izmir. He later
immigrated to Eretz Yisroel where he was one
the leaders of Yeshivas Beit El for Mekubalim
and Yeshivas Neveh Sholom. He was
appointed as Rishon L'Tziyon from 1755 until
his passing, and his son R. Yom Tov Algazi
(MaHaRI''T Algazi), succeeded him. He
authored many seforim, including: Shalmei
Tzibur, Ne'os Yaakov, Ma'aneh Lashon,
Emes L'Ya'akov, Ara'a D'Rabbanan and
Kehillas Yaakov. He also published the
Chemdas Ha'Yamim and some bibliographers
attribute that he was actually its author.
Vinograd Constantinople 381. Yonah
Ashkenazi press.
[2], 126, 8, [3] pages. 27.5 cm. Fine condition.
Scattered worming. Elegant leather binding.
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.ר׳ חיים יהודה לייב אוירבך
. מהדורה ראשונה.חכם לב
 הקדשת.(1927) ירושלים תרפ׳׳ז
.המו׳׳ל

R. CHAIM YEHUDA LEIB
AUERBACH. CHACHAM
LEV. FIRST EDITION.
YERUSHOLAYIM 1927.
INSCRIBED COPY.

OPENING BID

פתיחה

$400
הגהות/ספרים עם חתימות

144

משה
שה
ספר שו׳׳ת הלכתי חשוב שכתב ר׳ מש
.סולטן מקושטא
,תקט׳׳ז
, תקט׳׳׳ז-ר׳ יעקב ישראל אלגאזי )ת׳׳מ
חיים
( היה תלמידם של ר׳1680-1756
ם
רפפורט
אבולעפיה )עץ החיים( ור׳ יצחק
ט
המקובלים
 היה מגדולי.()בתי כהונה
ם
בהמשך
.והמנהיגים הרבניים באיזמיר
ך
מראשי
עלה לארץ ישראל והיה אחד
י
וישיבת
,ישיבת המקובלים בית אל
ת
התמנה
1755  בשנת תקט׳׳ו.נווה שלום
ה
 וכיהן בתפקידו זה עדד,לראשון לציון
 בנו ר׳ יום טוב אלגאזי )מהרי׳׳ט.פטירתו
 חיבר ספרים. נתמנה אחריו,(אלגאזי
 נאות, שלמי ציבור: ביניהם,רבים
 ארעא, אמת ליעקב, מענה לשון,יעקב
 הוא אף הוציא.דרבנן וקהילת יעקב
 וישנם,הימים
לאור את הספר חמדת הימים
.ביבליוגרפים הטוענים כי הוא גם חיברו
. דפוס יונה אשכנזי.381 וינוגרד קושטא
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ27.5 .[ עמודים3] 8 ,126 ,[2]
. כריכת עור הדורה.סימניי עש פזורים

145

.ר׳ וואלף בוסקוביץ\קרבן אהרן
 עותק.1742  דסאו תק׳׳ב.סיפרא
!יפהפה

R. WOLF BOSKOWITZ/
KORBAN AARON. SIFRA.
DESSAU 1742. MAGNIFICENT
COPY!

Classic extensive commentary to the Sifra by
R. Aaron ibn Chaim. With signature of R.
Wolf Boskowitz (Seder Mishnah).
 R. Binyamin Ze'ev Wolf Ha'Levi
Boskowitz (1740-1818), was a son and
Talmid of R. Shmuel Ha'Levi Kellin Rav
of Boskowitz (1724-1806) the celebrated
author of The Machzitz Ha'Shekel. He
served as Rav in various communities
including Prostitz, where he developed a
close relationship with the Chasam Sofer.
He was one of the great Torah Leaders of
his generation and was greatly respected
by the Noda B'Yehuda, R. Akiva Eiger,
R. Mordechai Banet and R. Betzalel
Ranschburg amongst others.
 He authored numerous seforim, most
notably his monumental Seder Mishnah on
the Rambam.
Vinograd Dessau 49. Dessa press.
[2], 20, 260 pages. 35 cm. Very ﬁne condition.
Slight wear to the ﬁrst few pages. Antique
binding (loose).

OPENING BID

פתיחה

$300
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מקיףף לסיפרא מאת ר׳ אהרןן
פירוש יסודי ק
וולף
 עם חתימתו של ר׳.אבן חיים
.(בוסקוביץ )סדר משנה
 ר׳ בנימין זאב וולף
-הלוי בוסקוביץ )ת׳׳ק
,(1740-1818
,תקע׳׳ח
היה בנו ותלמידו של ר׳
 רבה,שמואל הלוי קלין
של בוסקוביץ ומחבר
.הספר מחצית השקל
כיהן כרב בקהילות
 בתוכן פרוסטיץ,שונות
ץ
שבה התקרב במיוחדד
 היה מגדוליי.לחתם סופר
,,בתקופתו
בתקופתו
המנהיגים
עקיבא
בא
 ר׳ עקיב,והנודע ביהודה
 ר׳ בצלאל, ר׳ מרדכי בנט,איגר
רנשבורג ועוד רבנים רבים אחרים כיבדוהו
.ביותר
 כשהמפורסם ביותר, חיבר ספרים רבים
.ספרו סדר משנה על הרמב׳׳ם
. דפוס דסא.49 וינוגרד דסאו
 מעט. מצב טוב ביותר. ס׳׳מ35 . עמודים260 ,20 ,[2]
 כריכה עתיקה.בלאי בכמה העמודים הראשונים
.()רופפת

 בנו של.ר׳ רפאל אזולאי
 כנסת הגדולה יורה.החיד׳׳א
.1716  קושטא תע׳׳ו.דעה

R. REFOEL AZULAI. SON
OF THE CHIDA. K'NESSES
HAGEDOLAH YOREH
DEAH. FIRST EDITION.
CONSTANTINOPLE 1716.
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פירוש יסוד לשולחן ערוך יורה דעה חלק א
 עם חתימתו של ר׳,שחיבר ר׳ חיים בנבנישתי
. בנו של החיד׳׳א,רפאל אזולאי
1740- , תקפ׳׳ו- ר׳ רפאל ישעיה אזולאי )ת׳׳ק
 נודע כתלמיד. היה בנו בכורו של החיד׳׳א,(1826
 כיהן.חכם עצום ואף מצוטט בספרי החיד׳׳א
. מחבר הספר תפארת משה.כרב באנקונא
 דפוס.388  וינוגרד קושטא.170 סטפנסקי ספרי יסוד
.אשכנזי
 כריכה. מצב מצוין. ס׳׳מ29.5 . עמודים4-246 ,[1]
.עתיקה

Classic
commentary
to
the Shulchan Aruch Yoreh
Deah part one, by R. Chaim
Benveniste, with the signature
of R. Rephoel Azulai, the son
of the CHIDA.
 R. Rephoel Yeshaya
Azulai
(1740-1826),
was the eldest child of
the CHIDA. Known
as tremendous Talmid
Chochom the CHIDA quotes him in his
seforim. He served as Rav in Ancona.
Author of the sefer Tiferes Moshe.
Stefansky Hebrew Classics 170. Vinograd
Constantinople 388. Ashkenazi press.
[1], 4-246 pages. 29.5 cm. Excellent condition.
Antique binding.
OPENING BID

פתיחה

$200

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

הגהות/ספרים עם חתימות
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OPENING BID

פתיחה

$2000
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Sifra/ Toras Kohanim on Vayikra, the personal copy of R. Chaim
Yosef Dovid Azulai, CHIDA.
On the title page there are numerous signatures, some are erased. On
the upper left part of the depicted arch one can make out the words
''I have purchased with my money to serve my Master, Chaim Yosef
Dovid Azulai S''T''. Beside that signed inscription is a large calligraphic
curl in which is, the name ''Chaim Yosef Dovid''. Additionally, on the
reverse side of the title page there is a gloss possibly handwritten by
the CHIDA.
 R. Chaim Yosef Dovid Azulai (1724-1806), was one of the
greatest Torah scholars and authors of his generation. He studied
under the Ohr HaChaim and the RaShaSH and was a close
contemporary of R. Yom Tov (MaHaRI''T) Algazi. He was a
proliﬁc author writing more than 80 works on many aspects of
Torah. His Seforim were received with great acclaim and are classics
of Torah scholarship.
Vinograd Venice 251. Bomberg press.
[1], 59 pages. 28.5 cm. Moderate-ﬁne condition. The ﬁrst 20 pages have
some damage eﬀecting the text, the rest is in ﬁne condition. Modern
binding.
With certiﬁcation of R. Shimon Schwartz.
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 וינציאה. חיד׳׳א. ספרא/ר׳ חיים יוסף דוד אזולאי
.1545 ש׳׳ה

R. CHAIM YOSEF DOVID AZULAI/ CHIDA. SIFRA.
VENICE 1545.

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

147

 עותק אישי של ר׳ חיים יוסף דוד, תורת כהנים על חומש ויקרא/ ספרא
 החיד׳׳א,אזולאי
 בחלק השמאלי. חלק מהן מחוקות,על עמוד השער ישנן חתימות רבות
 ׳׳מקנת כספי:העליון של הקשת המצוירת ניתן לזהות את המלים
לעבודת קוני הצעיר חיים יוסף דוד אזולי ס׳׳ט׳׳ לצד הקדשה חתומה זו
 בצידו האחורי,ישנו סלסול קליגרפי ובתוכו השם ׳׳חיים יוסף דוד׳׳ בנוסף
 יתכן בכתב יד החיד׳׳א,של עמוד השער ישנה הערה
 היה מתלמידי,(1724-1806 , ר׳ חיים יוסף דוד אזולאי )תפ׳׳ד – תקס׳׳ו
 למד תורה מפי האור.החכמים והמחברים הגדולים ביותר בדורו
 הוא היה. ומקורב ביותר לר׳ יום טוב )מהרי׳׳ט( אלגזי,החיים והרש׳׳ש
 חיבורים על היבטים שונים של80-מחבר מוכשר וכתב למעלה מ
 ספריו התקבלו בשבחים רבים ומשמשים את לומדי התורה.התורה
עד ימינו
. דפוס בומברג.251 וינוגרד וינציאה
 בעשרים העמודים הראשונים. מצב בינוני – טוב. ס׳׳מ28.5 . עמודים59 ,[1]
. כריכה מודרנית. שאר העמודים במצב טוב,ישנו מעט נזק הפוגע בטקסט
.עם אישור מר׳ שמעון שוורץ

הגהות/ספרים עם חתימות

OPENING BID

פתיחה

$800
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 וינה תקנ׳׳ו. שמלה חדשה. אוהל דוד-ר׳ דוד דייטש
.1796

R. DOVID DEITCH-OHEL DOVID. SIMLAH
CHADASHA. VIENNA 1796.

Classic work on Hilchos Shechitah, by R. Alexander Sender Schor,
with three signatures as well as multiple glosses by the famed R.
Dovid Deitch.
 R. Dovid Deitch (1757-1831), was as a prize talmid of the
Noda B'Yehuda. He served as Rav in various communities
including Serdeheli and Novomesto (Ir-Chadash). In Serdeheli, he
led a great Yeshiva together with his son-in-law R. Meir Eisenstadt
(MaHaRa''M Ash). Enormously revered, he is mentioned
numerous times in the responsa of the Noda B'Yehuda and the
Chasam Sofer. Author of Ohel Dovid.
Vinograd Vienna 112. Horashantzikia press.
[1], 126 pages. 37.5 cm. Overall good condition. Some wear and worming
to the margins, antique binding (detached).
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 עם שלש,חיבור יסוד על הלכות שחיטה שחיבר ר׳ אלכסנדר סנדר שור
.חתימות וכמה הגהות מאת הגאון הנודע ר׳ דוד דייטש
 היה מתלמידי הנודע,(1757-1831 , תקצ׳׳א- ר׳ דוד דייטש )תקי׳׳ז
 כיהן כרב בקהילות שונות ביניהן סערדעהלי ונובומסטו )עיר.ביהודה
 בסרדעהלי עמד בראשות ישיבה מעטירה יחד עם חתנו ר׳ מאיר.(חדש
 רבני תקופתו העריצוהו עד למאוד והוא אף.(אייזנשטאט )מהר׳׳ם אש
. מחבר הספר אוהל דוד.מצוטט רבות בשו׳׳ת הנודע ביהודה והחת׳׳ם סופר
. דפוס הורשנציקיה.112 וינוגרד וינה
 כריכה. מעט בלאי וכתמים בשוליים. מצב כללי טוב. ס׳׳מ37.5 . עמודים126 ,[1]
.(עתיקה )תלושה

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

הגהות/ספרים עם חתימות
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 לפלגות.ר׳ זעליג ראובן בנגיס
 קיידן. עותק עם הקדשה.ראובן
.1932 תרצ׳׳ב

R. ZELIG REUVEN BENGIS.
LIFLAGOS REUVEN.
INSCRIBED COPY. KEIDAN
1932.

Liﬂagos Reuven on the Talmud (part ﬁve) by
R. Zelig Reuven Bengis with an inscription
by the author to the famed Shtrashun Library
''in my birthplace Vilna''.
 R. Zelig Reuven Bengis (1864-1953),
was born in Shnipishok (near Vilna) and
was known as a prodigy from a young age.
When he was seventeen years old he went
to learn in the Volozhin Yeshiva under the
Netziv, who called him the ''Living Shas''.
While learning at Volozhin, his reputation
quickly grew and he was known as a sharp
student and diligent learner. In 1892,
he was appointed Rav of Bodki, Poland
and in 1911 he became Rav of Kalvarija,
Lithuania. In 1938 he emigrated to Eretz
Yisroel where he served on the Beis Din of
the Eidah HaCharedis until his passing.
He authored the multi-volume Liﬂagos
Reuven.
Movshovitz press.
24, 132 pages. 29 cm. Fine condition. Antique
binding.

149

ספר לפלגות ראובן על הש׳׳ס )חלק ה( שחיבר
ר׳ זעליג ראובן בנגיס עם הקדשה מהמחבר אל
ספריית שטראושון המפורסמת ׳׳בעיר הולדתי
.ווילנא׳׳
, )תרכ׳׳ד – תשי׳׳ג, ר׳ זעליג ראובן בנגיס
( נולד בשניפישוק )על יד ווילנא,(1864-1953
 בגיל שבע.והתפרסם כעילוי כבר מגיל צעיר
עשרה החל ללמוד בישיבת וולוז׳ין אצל
 בעודו לומד. שכינה אותו ׳׳הש׳׳ס החי׳׳,הנצי׳׳ב
 יצא שמו במהירות והוא התפרסם,בוולוז׳ין
 בשנת תרנ׳׳ד.כתלמיד פיקח ומתמיד במיוחד
 ובתרע׳׳א, פולין, נתמנה לרבה של בודקי,(1892)
 בתרח׳׳צ. ליטא,( היה לרבה של קלבריה1911)
 שם שימש בבית,( עלה לארץ ישראל1938)
 מחבר.הדין של העדה החרדית עד פטירתו
.הספר רב הכרכים לפלגות ראובן
.דפוס מושקוביץ
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ29 . עמודים132 ,24
.עתיקה
OPENING BID

פתיחה

$150

150

Classic work of novella on the Talmud
and halachic responsa by R. Yitzchak ben
Moshe of Vienna.
With the signature of R. Eliyahu
Dushnitzer.
 R. Eliyahu Dushnitzer (1876-1949),
was a Talmid of the Telz and Slabodka
Yeshivos, as well as a foremost talmid of the
Chofetz Chaim in Kollel Kodshim. He was
amongst the minyan sent by the Chofetz
Chaim to exorcise the dybbuk. During
the ritual, the dybbuk testiﬁed that R.
Eliyahu is regarded as a complete Tzaddik
in Heaven. After R. Yeruchum Levovitz
left the Radin yeshiva, he succeeded him
as Mashgiach at the Yeshiva. From 1926,
he served as dean and spiritual head of
the Lomza Yeshiva in Petach Tikva. His
discourses were published by his talmid R.
Chaim Kanievsky, in the Sefer Nachalas
Eliyahu. At his Levaya, the Chazon Ish
remarked that R. Elya was one the 36
righteous men of the generation.
Stefansky
Hebrew
Classics
233.
Herschensohn press.
(Should be [4], 79, [1]; [1], 106; [1], 72; [2],
79, [1] pages.) The copy before us is lacking and
has the following pagination: [2], 109; 79; 72;
[2], 79 pages. 37 cm. Moderate-ﬁne condition.
Brown paper. Some pages chipped and detached.
Antique binding (loose).
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 אור זרוע/ר׳ אליהו דושניצר
 תר׳׳ן- ירושלים תרמ׳׳ז.ד-חלק ג
.1887-1890

R. ELIYAHU DUSHNITZER/
OHR ZARUA PARTS 3-4.
YERUSHOLAYIM 1887-1890.

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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ספר יסוד עם חידושים על הש׳׳ס ושו׳׳ת הלכתי
.מאת ר׳ יצחק בן משה מווינה
.עם חתימתו של ר׳ אליהו דושניצר
1876- , תש׳׳ט- ר׳ אליהו דושניצר )תרל׳׳ו
 וכן, היה תלמיד ישיבות טעלז וסלבודקא,(1949
מראשוני התלמידים בכולל קודשים של החפץ
 נמנה על המניין ששלח החפץ חיים לגרש.חיים
 במהלך ההתרחשות אמר הדיבוק.את הדיבוק
 אחר.כי ר׳ אליהו נחשב בשמים לצדיק השלם
,פרישתו של ר׳ ירוחם ליבוביץ מישיבת ראדין
 משנת.מילא את מקומו כמשגיח הישיבה
 כיהן כראש ישיבה ומשגיח רוחני1926 תרפ׳׳ו
 ר׳ חיים, תלמידו.בישיבת לומז׳ה בפתח תקוה
קנייבסקי הוציא לאור את שיחותיו בספר
 אמר החזון איש כי ר׳, בהלווייתו.נחלת אליהו
.אליה היה אחד מל׳׳ו הצדיקים שבדור
. דפוס הרשנזון.233 סטפנסקי ספרי יסוד
[1] ,79 ,[2] ;72 ,[1] ;106 ,[1] ;[1] ,79 ,[4] )אמור להיות
,[2] :( עותק זה חסר והעימוד בו כדלהלן.עמודים
- מצב בינוני. ס׳׳מ37 . עמודים79 ,[2] ;72 ;79 ;109
. מספר עמודים סדוקים ותלושים. נייר חום.טוב
.(כריכה עתיקה )רופפת

OPENING BID

פתיחה

$150
הגהות/ספרים עם חתימות
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Halachic responsa by R. Yosef Schwartz,
(grandson of the Kol Aryeh) with the
signature of R. Shlomo Zalman Ehrenreich,
the renowned Shimlauer Rav.
 R. Shlomo Zalman Ehrenreich (18631944), was born in Beregsaz and was a
talmid of his legendary grandfather, R.
Avraham Yehuda Schwartz (Kol Aryeh). He
was one of the most prominent Rabbonim
in Hungary famous as tremendous Talmid
Chochom and great Tzaddik. He served
as Rav in Shimlau and in addition to his
rabbinical duties was a proliﬁc author,
writing over 40 seforim. He was deported
to Auschwitz together with his community
whom he continued to lead until their ﬁnal
moments.
Rubinstein press.
18, 296, 8 pages. 24 cm. Overall good condition,
some wear. Modern binding.
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ר׳ שלמה זלמן עהרנרייך
. ויצבר יוסף/()הרב משימלוי
.1936 גרוסוורדיין תרצ׳׳ו

R. SHLOMO ZALMAN
EHRENREICH (SHIMLAUER
RAV)/VAYITZBAR YOSEF.
GROSSVARDEIN 1936.

שו׳׳ת הלכתי מאת ר׳ יוסף שוורץ )נכדו של הקול
, עם חתימתו של ר׳ שלמה זלמן עהרנרייך,(אריה
.הרב הנודע משימלוי
, תש׳׳ד- ר׳ שלמה זלמן עהרנרייך )תרכ׳׳ג
 נולד בברגזס ולמד תורה מפי סבו,(1863-1944
.(הגדול ר׳ אברהם יהודה שוורץ )קול אריה
היה מגדולי הרבנים בהונגריה ונודע כתלמיד
 נוסף לחובותיו הרבים.חכם עצום וצדיק עליון
 חיבר גם למעלה מארבעים,כרב בשימלוי
, גורש לאושוויץ יחד עם בני קהילתו.ספרים
.אותם המשיך להנהיג עד לרגעיהם האחרונים
.דפוס רובינשטיין
 מעט, מצב כללי טוב. ס׳׳מ24 . עמודים8 ,296 ,18
 כריכה מודרנית.בלאי

OPENING BID

פתיחה

$200

ר׳ שלמה היימן! ספרי
 הסט. אור שמח.יסוד
 מהדורות.השלם
 ריגא- וורשא.ראשונות
1902-  תרפ׳׳ו-תרס׳׳ב
.1926

R. SHLOMO
HEIMAN! CLASSICS.
OHR SAMEACH.
COMPLETE SET.
FIRST EDITIONS.
WARSAW-RIGA
1902-1926.

Classic work commentary on the
RaMBaM by R. Meir Simcha
Ha'Cohen of Dvinsk. The copy
of R. Shlomo Heiman, with his
stamps from the time he served
as Rosh Yeshiva in the Ramielis
Yeshiva of Vilna!
 R. Shloime Heiman (18921945), commonly referred to in
the Yeshiva world as ''Reb Shloime'', was
born in Paritsh, Minsk. When he was 12
years old, he went to learn in the Kaminetz
Yeshiva under R. Baruch Ber Leibowitz,
becoming one of his closest talmidim.
In 1918, he married the daughter of
R. Yochanan Rodensky of Volozhin, a
brother-in-law of R. Simcha Zelig of Brisk.
After his marriage, R. Baruch Ber asked R.
Shlomo to deliver shiurim in the Kaminetz
Yeshiva. There he became famous as one of
Lithuania's most outstanding lomdim and
Maggidei Shiur. Later he also gave shiurim
in the Ohel Torah Yeshiva of Baranovitch
under the leadership of R. Elchonon
Wasserman. In 1927, at the request of
R. Chaim Ozer Grodzensky, R. Shlomo
became Rosh Yeshivas of the Ramielis
Yeshiva in Vilna. In 1935, R. Shlomo was
invited by R. Shraga Feivel Mendelowitz to
serve as Rosh Yeshiva in Torah Vodaas in
New York, a position he accepted with the
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approval of R. Chaim
Ozer, and where he
remained until his
passing.
Stefansky
Hebrew
Classics 149.
Noshim Kedusha, Warsaw 1902, 247 pages.
Nezikin Kinyan Mishpotim Shoftim,
Warsaw 1904, 245 pages. Haﬂo'ah Zera'im
Avoda Korbanos, Taharah, Warsaw 1910,
252 pages. Madah Ahavah Zemanim, Riga
1926, [1], 183 pages. Bound in 2 volumes.
Overall very ﬁne condition. A few pages loose.
Modern bindings.

 כריכות. כמה עמודים רופפים.מצב כללי טוב מאוד
.מודרניות
OPENING BID

פתיחה

$600
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חיבור יסודי של פירוש על הרמב׳׳ם
.מאת ר׳ מאיר שמחה הכהן מדווינסק
העותק של ר׳ שלמה היימן עם
חותמותיו מתקופת כהונתו כראש
!ישיבת רמיילעס׳ בווילנא
תש׳׳ה- ר׳ שלמה היימן )תרנ׳׳ב
 המכונה ׳׳ר׳ שלמה׳׳,(1892-1945
. מינסק, נולד בפריטש,בעולם התורה
 הוא נסע ללמוד בישיבת12 בגיל
קמניץ תחת חסותו של ר׳ ברוך
.בער ליבוביץ והיה לאחד מתלמידיו הקרובים
( הוא נשא לאישה את1918) בשנת תרע׳׳ח
 גיסו של ר׳,בתו של ר׳ יוחנן רודנצקי מוולוז׳ין
 לאחר נישואיו ביקש ר׳.שמחה זעליג מבריסק
ברוך בער מר׳ שלמה למסור שיעורים בישיבת
 שם יצא שמו כאחד הלומדים ומגידי,קמניץ
 בשלב מאוחר.השיעורים הבולטים בליטא
יותר הוא אף מסר שיעורים בישיבת ׳׳אוהל
תורה׳ בברנוביץ תחת הנהגתו של ר׳ אלחנן
( התמנה ר׳ שלמה1927)  בשנת תרפ׳׳ז.וסרמן
לראש ישיבת רמיליס בווילנא לבקשת ר׳
( הוזמן ר׳1935)  בתרצ׳׳ה.חיים עוזר גרודז׳נסקי
שלמה על ידי ר׳ שרגא פייבל מנדלוביץ לכהן
 ובהסכמת ר׳ חיים,כראש ישיבת ׳תורה ודעת׳
.עוזר כיהן בתפקיד זה עד פטירתו
.149 סטפנסקי ספרי יסוד
. עמודים247 .1902  וורשא תרס׳׳ב,נשים קדושה
.1904  וורשא תרס׳׳ד,נזיקין קנין משפטים שופטים
, הפלאה זרעים עבודה קרבנות. עמודים245
 מדע אהבה.עמודים252 .1910  וורשא תר׳׳ע,טהרה
 כרוך. עמודים183 ,[1] .1926  ריגא תרפ׳׳ו,זמנים
.בשני כרכים

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

הגהות/ספרים עם חתימות
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/ר׳ משה הלוי הורוויץ
 בעל שם.האדמו׳׳ר מבוסטון
 ניו יורק. מהדורה חשובה.טוב
.1948 תש׳׳ח

R. MOSHE HA'LEVI
HOROWITZ/ BOSTONER
REBBE. BA'AL SHEM TOV.
IMPORTANT EDITION. NEW
YORK 1948.

Important compilation of the Torah of the
Ba'al Shem Tov, published and inscribed by

the Bostoner Rebbe.
 R. Moshe Horowitz (1909-1985),
was the oldest son of R. Pinchos Dovid
Horowitz, the ﬁrst Bostoner Rebbe, whom
he succeeded as Bostoner Rebbe in 1941.
Known as a tremendous Talmid Chochom,
he was widely respected and served as a
member of the Moetzes Gedolei HaTorah.
283, 307 pages. 30 cm. Excellent condition.
Original bindings.

154

Kehillos Yaakov on Maseches Kesubos
beautifully inscribed by the author as a gift
in appreciation for a nice Esrog. Although the
inscription does not identify the recipient,
it is possible that it was R. Michel Yehuda
Lefkowitz who famously provided the Steipler
with an Esrog every year.
 R. Yaakov Yisroel Kanievsky (1899–
1985), was known as the Steipler Gaon
after his hometown Horonsteipl. Orphaned
at young age, he learned in the Novardok
Yeshiva, where he was renowned for his
great diligence. Following his marriage to
the sister of the Chazon Ish, he served as
Rosh Yeshiva of the Novardok Yeshiva in
Pinsk until 1934, when he emigrated to
Eretz Yisroel settling in Bnei Brak. World
renowned, he shunned publicity and
lived in humble surroundings, teaching,
writing and devoting himself to Torah and
Mitzvos. His magnum opus the multivolume Kehillas Yaakov on most of the
tractates of the Talmud was enthusiastically
received and is an important Talmudic
work, studied in many Yeshivos.
36 pages. 34 cm. Excellent condition. Original
binding.
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SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

 שיצא לאור,ליקוט חשוב של תורת הבעל שם טוב
. ועם הקדשה ממנו,על ידי האדמו׳׳ר מבוסטון
1909- , תשמ׳׳ה- ר׳ משה הורוויץ )תרס׳׳ט
,( היה בנו בכורו של ר׳ פנחס דוד הורוויץ1985
1941  בשנת תש׳׳א.האדמו׳׳ר הראשון מבוסטון
 נודע.ירש את מקום אביו כאדמו׳׳ר מבוסטון
 הוחזק בהערצה עצומה,כתלמיד חכם עצום
.ואף כיהן כחבר במועצת גדולי התורה
 כריכות. מצב מצוין. ס׳׳מ30 . עמודים307 ,283
.מקוריות

OPENING BID

פתיחה

$150

/ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי
 עותק עם.קהלות יעקב
.1966  בני ברק תשכ׳׳ו.הקדשה

R. YAAKOV YISROEL
KANIEVSKY/ KEHILLOS
YAAKOV. INSCRIBED COPY.
BNEI BRAK 1966.

153

154

ספר קהלות יעקב על מסכת כתובות עם הקדשה
 שניתן כאות הוקרה על אתרוג,לבבית מהמחבר
, אמנם בהקדשה לא מצוין שם המקבל.נאה
אולם ניתן לשער כי הספר ניתן לר׳ מיכל יהודה
 אשר כידוע העניק לסטייפלער אתרוג,לפקוביץ
.בכל שנה
,תשמ׳׳ה- ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי )תרנ׳׳ט
( היה ידוע בכינוי ׳׳הסטייפלער׳׳ על1899-1985
 הוא התייתם.שם עיר מולדתו הורנסטייפל
 שם נודע בזכות,בגיל צעיר ולמד בנובהרדוק
 לאחר נישואיו לאחותו של.שקדנותו העצומה
החזון איש הוא כיהן כראש ישיבת נובהרדוק
 אז עלה,(1934) בפינסק עד לשנת תרצ׳׳ד
 הוא נודע.לארץ ישראל והתיישב בבני ברק
.ברחבי העולם אך התרחק מפרסום ותהילה
,הוא חי בבית צנוע והקדיש את זמנו ללימוד
 ספרו ׳׳קהלות יעקב׳׳.כתיבת חדו׳׳ת וחסד
על רוב מסכתות הש׳׳ס התקבל בהתלהבות
ומשמש יצירה תלמודית חשובה הנלמדת
.בישיבות רבות
. כריכה מקורית. מצב מצוין. ס''מ34 . עמודים36

OPENING BID

פתיחה

$250

הגהות/ספרים עם חתימות
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Ta'amei HaMinhagim, both volumes, by
R. Avrohom Yitzchok Sperling, with library
stamps of R. Yosef Shlomo ''Ish Cohen''
(Kahaneman) from his youth, when he served
as Rav in Vidz, following his father-in-law's
move to Vilkomir in 1911.
 R. Yosef Shlomo Kahaneman (18881969), learned under the great Roshei
Yeshiva of Lithuania, including R. Eliezer
Gordon and R. Shimon Shkop, in the
Novardok Yeshiva and later under the
Chofetz Chaim in Radin. He married
the daughter of R. Leib Rubin, then the
Rav in Vidz, and ﬁrst served as Rav in
Vidz and then as Rav in Ponevezh, where
he established a prominent Yeshiva.
Aside from his astounding proﬁciency in
Torah, the Ponevezher Rav was extremely
charismatic and served as a member of the
Lithuanian parliament on behalf of the
Agudas Yisroel. Following his escape from
the Holocaust, he invested all of his energy
into reestablishing the Ponevezh Yeshiva
in Bnei Brak in particular, with a singular
focus on reestablishing Torah following the
Holocaust.
Roth press.
[4], 128; [4], 64 pages. 20.5 cm. Fine condition.
Antique binding.

156

 הרב-ר׳ יוסף שלמה כהנמן
. טעמי המנהגים/מפונבז׳
.1911 למבערג תרע׳׳א

R. YOSEF SHLOMO
KAHANEMAN-PONEVEZHER
RAV/TA'AMEI HAMINHAGIM.
LEMBERG 1911.

OPENING BID

פתיחה

$100

Agra D'Pirka authored by the Bnei Yissoschar,
published by the Va'ad Hatzalah in Germany,
with the handwritten signature of the famed
R. Avigdor Miller (in pencil).
 R. Avigdor Miller (1908-2001), was
born in Baltimore and learned in Yeshivas
Rabbeinu Yitzchok Elchonon before
travelling to Lithuania to learn in the
Slabodka Yeshiva. There he developed into
a prodigious Talmid Chochom and Ba'al
Mussar. After returning to America, he
served as Mashgiach in Yeshivas Rabbeinu
Chaim Berlin, and was the Rav of a shul
ﬁrst in East New York and later in Flatbush.
He authored tens of seforim and delivered
thousands of shiurim, which exerted a
tremendous inﬂuence. Despite the 20 years
since his passing, his seforim and shiurim
are still enormously popular and continue
to inspire Jews of all groups.
Asha press.
58 pages. 19.5 cm. Excellent condition. Original
wraps.

 מאת ר׳ אברהם, שני הכרכים,טעמי המנהגים
 עם חותמות ספריה של ר׳ יוסף,יצחק ספרלינג
 עת כיהן,שלמה ׳׳איש כהן׳׳ )כהנמן( בצעירותו
 אחר שחמיו עבר לווילקומיר תרע׳׳א,כרב בווידז
.1911ב
,תשכ׳׳ט- ר׳ יוסף שלמה כהנמן )תרמ׳׳ח
 למד תורה מפי גדולי ראשי,(1888-1969
 ביניהם ר׳ אליעזר גורדון ור׳,הישיבות בליטא
 והחפץ חיים,שמעון שקאפ בישיבת נובהרדוק
.בישיבת ראדין
נישא לבתו של
,ר׳ לייב רובין
.בווידז
הרב
משרתו הרבנית
הראשונה הייתה
בווידז ואחריה
בפוניבז׳ בה גם
 נוסף לידיעותיו בכל.הקים ישיבה מעטירה
 ושימש, היה גם כריזמטי ביותר,מכמני התורה
 אחר.כנציג אגודת ישראל בפרלמנט הליטאי
 השקיע את כל כוחו בהקמת,מנוסתו מהשואה
 וכינון עולם,ישיבת פוניבז׳ מחדש בבני ברק
.התורה אחרי השואה
.דפוס רוט
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20.5 . עמודים64 ,[4] ;128 ,[4]
.כריכה עתיקה

.ר׳ אביגדור מילר! אגרא דפרקא
.1947 גרמניה תש׳׳ז

R. AVIGDOR MILLER! AGRA
D'PIRKA. GERMANY 1947.

OPENING BID

155

156

 שיצא לאור על,אגרא דפרקא מאת הבני יששכר
 עם חתימה בכתב ידו,ידי וועד ההצלה בגרמניה
.(של הגאון הנודע ר׳ אביגדור מילר )בעפרון
1908- , תשס׳׳א- ר׳ אביגדור מילר )תרס׳׳ח
 נולד בבולטימור ולמד בישיבת רבינו,(2001
יצחק אלחנן עד שנסע לליטא ללמוד בישיבת
 בליטא נעשה לגדול בתורה ובעל.סלבודקא
 אחר שחזר לאמריקה כיהן כמשגיח.מוסר
בישיבת רבינו חיים ברלין וכן כרב בית הכנסת
.תחילה במזרח ניו יורק ואחר כך בפלטבוש
חיבר עשרות ספרים ומסר אלפי שיעורים
שלכולן הייתה
.השפעה רבה
הספרים שחיבר
והשיעורים
שמסר עדיין
 שנה20  למרות שעברו,פופולאריים היום
 והם ממשיכים להעצים יהודים מכל,מפטירתו
.הסוגים
.דפוס אשע
. עטיפות מקוריות. מצב מצוין. ס׳׳מ19.5 . עמודים58

פתיחה

$200

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

הגהות/ספרים עם חתימות
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OPENING BID

פתיחה

$1000
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Important work of responsa by R. Yitzchak Bar Sheshes.
 R. Yitzchak Bar Sheshes (1126-1208), was a student of the
Ra''N, R. Peretz Cohen, R. Chasdai Karshkash and was one of the
great later Rishonim of Spain. He served in many great cities, most
notably Algeria. He received Halachic queries from far and wide.
His responsa are quoted extensively by R. Yosef Karo (Bais Yosef)
and as such greatly inﬂuenced practical Halacha.
 R. Yisroel Lipschitz (1782–1860), was born into a distinguished
rabbinical family – his father was R. Gedalia Lipschitz, author of
Regel Yeshara, and his grandfather was R. Yisroel Lipchitz, Rav of
Cleves. He served as Rav, ﬁrst in Dessau and then in Danzig. Famed
for his outstanding scholarship, he was a proliﬁc author who wrote
many important works. His best known work is Tiferes Yisroel,
already a classic in its author's lifetime, which is often considered to
be one of the clearest and most useful commentaries on the Mishna.
Additionally, he was renowned as a great Tzaddik who led an ascetic
lifestyle, frequently fasting while studying and praying incessantly.
A total of 12 glosses, two of them substantial and one signed
''Yisroel Lipchitz''. Hitherto unknown, these annotations present
a glorious addition to the world of Torah scholarship.
Vinograd Riva di Trento 13.
415, [9] pages. 19.5 cm. Overall ﬁne condition. Some wear to the ﬁrst few
and last few pages. Some staining and isolated worming, slightly aﬀecting
some text. Antique binding (worn).
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תגלית. תפארת ישראל.ר׳ ישראל ליפשיץ
תשובות הריב׳׳ש תשובות/היסטורית! לא נדפס
1559  ריוו דיטרנטו שי׳׳ט.הרב בר ששת

R. YISROEL LIPCHITZ. TIFERES YISROEL.
HISTORIC DISCOVERY! UNPUBLISHED GLOSSES!
TESHUVOS HARIVA''SH. SECOND EDITION. RIVA
DI TRENTO 1559.

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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.ספר שו׳׳ת מאת ר׳ יצחק בן ר׳ ששת
 הוא.( נולד בוולנסיה1326-1408 קס׳׳ח- ר׳ יצחק בן ר׳ ששת )פ׳׳ו
 היה אחד.(למד בברצלונה בישיבה הגדולה של רבינו ניסים )ר׳׳ן
 השו׳׳ת שלו.מאחרוני הראשונים וקיבל שאלות הלכתיות ממרחק רב
 ובכך השפיע על,(מצוטט בהרחבה על ידי ר׳ יוסף קארו )בית יוסף
.ההלכה המעשית
( נולד למשפחה רבנית1782-1860 תר׳׳כ- ר׳ ישראל ליפשיץ )תקמ׳׳ב
 בעל ׳׳רגל ישרה׳׳ וסבו היה ר׳, אביו היה ר׳ גדליה ליפשיץ.חשובה
 תחילה בדסאו ולאחר, הוא כיהן כרב. רבה של קליווא,ישראל ליפשיץ
 נודע בלמדנותו המופלגת והיה סופר רב פעלים שחיבר.מכן בדנציג
 ׳׳תפארת ישראל׳׳ על, ספרו המפורסם ביותר.כמה ספרים חשובים
 הפך לספר יסוד כבר בחייו ונחשב לאחד הפירושים הברורים,משניות
 היה נודע כצדיק עצום שחיי, בנוסף.והשימושיים ביותר על המשנה
.חיי פרישות עם הרבה צומות בעודו לומד ומתפלל ללא הפסקה
. הגהות שנים מהם ארוכות ואחד עם חתימתו ׳׳ישראל ליפשיץ׳׳12
.13 וינוגרד ריוו די טרנטו
 קצת בלאי לדפים הראשונים. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ19.5 .[ עמודים9] ,415
.( כריכה עתיקה )בלויה.מעט כתמים ונקבי עש.ודפים האחרונים

הגהות/ספרים עם חתימות
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Halachic responsa by R. Yonah Navon (part
2), with an autograph inscription by the
publisher R. Binyomin Navon.
R. Yonah Navon (1713-1760), was one of the
great Talmidei Chachomim of Yerusholayim
and author of the well-known sefer Get
Mekushar (Livorno 1785). He was the Rebbi
of two of the next generation's leaders: R.
Chaim Yosef David Azulai (CHIDA) and the
MaHaRI''T Algazi.
 R. Binyamin Mordechai Navon (17881852), was the son of R. Yonah Navon
whose seforim he published. He was wellknown as a great Gaon and Mekubal.
He was one of the leaders of the Beit-El
community for many years, and Rosh
Beth Din in Yerusholayim. Due to his
tremendous humility, he refused to serve as
Rishon L'Tziyon.
One of the earliest seforim printed in
Yerusholayim.
Vinograd Yerusholayim 23. Halevy 13.
Yisroel Bak press.
[2], 132 pages. 29 cm. Fine-very ﬁne condition.
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. נחפה בכסף.ר׳ בנימין נבון
 מהדורה.עם הקדשת המו״ל
.1843  ירושלים תר׳׳ג.ראשונה

R. BINYOMIN NAVON.
NECHPEH B'KESEF.
INSCRIBED BY THE
PUBLISHER. FIRST EDITION.
YERUSHOLAYIM 1843.

 עם הקדשה,(שו׳׳ת מאת ר׳ יונה נבון )חלק ב
.אוטוגרפית מאת המו׳׳ל ר׳ בנימין נבון
( היה1713-1760 , תק׳׳כ-ר׳ יונה נבון )תע׳׳ג
מתלמידי החכמים הגדולים בירושלים ומחבר
.(1785 הספר הנודע גט מקושר )ליוורנו תקמ׳׳ה
 ר׳ חיים:היה רבם של שניים ממנהיגי הדור הבא
.יוסף דוד אזולאי )החיד׳׳א( והמהרי׳׳ט אלגזי
, תרי׳׳ב- ר׳ בנימין מרדכי נבון )תקמ׳׳ח
 היה בנו של ר׳ יונה נבון ואף הוציא,(1788-1852
. נודע כגאון ומקובל עצום.את ספריו לאור
משך שנים רבות כיהן כאחד ממנהיגי קהילת
. ואף כראש בית הדין בירושלים,בית אל
.בענוותנותו הרבה סירב לכהן כראשון לציון
.מהספרים הקדומים ביותר שנדפסו בירושלים
. דפוס ישראל בק.13  הלוי.23 וינוגרד ירושלים
 מעט. טוב מאוד- מצב טוב. ס׳׳מ29 . עמודים132 ,[2]
. כריכה עתיקה.בלאי וסימני עש קלים בשוליים
Some wear and light worming to the margins.
Antique binding.
OPENING BID

פתיחה

$250

. אור המאיר/ר׳ מאיר שפירא
עם הקדשה מהמחבר לאדמו׳׳ר
מטולנא פילדלפיה! מהדורה
.1926  פיעטרקוב תרפ׳׳ו.ראשונה

R. MEIR SHAPIRO/ OHR
HA'MEIR. INSCRIBED
BY THE AUTHOR TO
THE TOLNA REBBE OF
PHILADELPHIA! FIRST
EDITION. PIETREKOW 1926.

Halachic responsa by R. Meir Shapiro, with
an autograph inscription by the author to
R. Moshe Tzvi Twersky, the Tolna Rebbe of
Philadelphia, in Teves 1927.
 R. Meir Schapiro (1887-1933), was a
child prodigy known as the Ilui of Shotz.
He served as Rav of Galina, Sanock,
Pietrekow and ﬁnally Lublin and was one
of the most inﬂuential rabbinic leaders in
pre-war Poland. He founded Yeshivas
Chachmei Lublin which became
the ﬂagship Yeshiva of Poland and
initiated the Daf Ha'Yomi program
which is learned by tens of thousands
to this day. In the course of the
establishment of Yeshivas Chachmei
Lublin, R. Meir Schapiro visited
America to raise funds where he travelled
extensively among the established Jewish
communities.
 R. Moshe Tzvi Twersky (1890-1972), served
as Rebbe in Toloshin. In 1924, he immigrated
to America and settled in Philadelphia and
was known as the Tolna-Philadelphia Rebbe.
He led the Shul ''Tzemach Dovid'' and
invested tremendous eﬀorts in strengthening
Yiddishkeit in the area.
Folman press.
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[2], 81 pages. 34 cm. Wide margins. Fine
condition. Fly leaf with the inscription detached.
Original, loose binding.

OPENING BID

פתיחה

$800
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 עם הקדשה,שו׳׳ת מאת ר׳ מאיר שפירא
,אוטוגרפית מהמחבר לר׳ משה צבי טווערסקי
 מתוארך לטבת,האדמו׳׳ר מטולנא פילדלפיה
.1924 תרפ׳׳ז
1887- , ר׳ מאיר שפירא )תרמ׳׳ז – תרצ׳׳ג
 התפרסם כבר מהיותו ילד בכישוריו,(1933
.הפלאיים וכונה בפי כל ׳׳העילוי משאץ׳׳
, בפיעטרקוב, בסאנוק,הוא כיהן כרב בגלינא
 היה דמות רבנית בעלת.ולבסוף בלובלין
 הוא.השפעה רבה ביותר בפולין שלפני השואה
ייסד את ישיבת חכמי לובלין שהפכה ברבות
 הוא הגה את רעיון.הזמן לישיבת הדגל בפולין
 בו לומדים עשרות אלפים עד ימינו,הדף היומי
 נסע, במהלך הקמת ישיבת חכמי לובלין.אנו
ר׳ מאיר שפירא לאמריקה ונדד רבות בין
.הקהילות היהודיות שם למטרת גיוס כספים
, תשל׳׳ב- ר׳ משה צבי טווערסקי )תר׳׳נ
 בשנת תרפ׳׳ד.( כיהן כרב בטולושין1890-1972
. היגר לאמריקה והתיישב בפילדלפיה1924
. פילדלפיה-בה התפרסם כאדמו׳׳ר מטולנא
הנהיג את בית הכנסת צמח דוד והשקיע און
.רב בחיזוק היהדות באזור
.דפוס פולמן
 מצב טוב. שוליים רחבים. ס׳׳מ34 . עמודים81 ,[2]
, כריכה מקורית. החלק עם ההקדשה תלוש.מאוד
.רופפת

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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OPENING BID

פתיחה

$1800
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Important sefer on Choshen Mishpat, by R. Binyomin Wolf Lowey,
with over 70 glosses by his renowned Talmid R. Chaim Sofer,
Machneh Chaim. With signature of R. Chaim Sofer and inscriptions
and stamps of his distinguished descendants.
 R. Chaim Sofer (1821 –1886) was born in Pressburg and
learned in the great Yeshiva of the Chasam Sofer where he was a
prize talmid, known for his outstanding diligence, perspicacity and
intellectual capacity. He was also a talmid of the MaHaRa''M Ash.
He later learned under R. Binyomin Wolf Lowey of Verbau (Shaarei
Torah) whom he considered his primary Rebbe. He served as Rav
in various important communities notably Munkacs and later
Budapest.
These historic glosses on his Rebbe's classic sefer are a magniﬁcent
example of R. Chaim Sofer's outstanding Torah scholarship.
Vinograd Vienna 950. Tarra press.
[2], 163 pages. 37.5 cm. Very ﬁne condition. Although the majority of
the glosses are partially cut aﬀecting text, a large portion of them are
clearly legible. Magniﬁcent, modern binding.
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 מעל. מחנה חיים-ר׳ חיים סופר
 הגהות על ספרו של רבו שערי תורה! מהדורה70
.1850  וינה תר׳׳י.ראשונה

R. CHAIM SOFER-MACHNEH CHAIM. OVER
70 GLOSSES ON HIS REBBE'S SEFER SHA'AREI
TORAH! FIRST EDITION. VIENNA 1850.

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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 עם למעלה, שחיבר ר' בנימין וולף לווי,ספר חשוב על חושן משפט
 עם. מחנה חיים,משבעים הגהות מאת תלמידו המפורסם ר׳ חיים סופר
.חתימתו של ר׳ חיים סופר והקדשות וחותמות של צאצאיו הנכבדים
( נולד בפרשבורג ולמד1821-1886 , תרמ׳׳ו- ר׳ חיים סופר )תקפ׳׳א
, התפרסם בכישרונותיו הברוכים.בישיבתו המעטירה של החת׳׳ם סופר
. בתפיסתו החדה וביכולותיו האינטלקטואליות,בהתמדתו העצומה
 ולימים למד אצל ר׳ בנימין וולף לווי,היה גם תלמידו של המהר׳׳ם אש
 כיהן כרב בקהילות. אותו החשיב לרבו העיקרי,(מוורבוב )שערי תורה
. ביניהן מונקאץ ואחריה בודפשט,חשובות שונות
הגהות היסטוריות אלו על ספרו של רבו מהוות דוגמא מאלפת לבקיאותו
.העצומה של ר׳ חיים סופר
. דפוס טארה.950 וינוגרד וינה
 אם כי רובן המכריע של ההגהות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ37.5 . עמודים163 ,[2]
. אולם חלק ניכר מהן קריא בהחלט,חתוכות בחלקן עם פגיעה בטקסט
.כריכה מודרנית יפיפייה

הגהות/ספרים עם חתימות
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 שם שלמה.ר׳ שלמה שפירא
. מחנה חיים.ממונקאטש
.1885 מונקאטש תרמ׳׳ה

R. SHLOMO SCHAPIRO.
SHEM SHLOMO OF
MUNKACS. MACHNEH
CHAIM. MUNKACS 1885.

161

מחנה אפרים חלק ג׳ מהגאון המפורסם ר׳ חיים
,סופר עם חותמות ספריה של ר׳ שלמה שפירא
.האדמו׳׳ר הראשון ממונקאטש
 היה,(1832-1893 , ר׳ שלמה שפירא )תקצ׳׳ב
 בנו של הבני,בנו של ר׳ אלעזר שפירא מלנצוט
 וכיהן כרב, נודע כצדיק וגאון עצום.יששכר
 אביו. לנצוט ולבסוף במונקאטש,בסטריצוב
.של הדרכי תשובה וסביו של המנחת אלעזר
.הגהה רבנית בלתי מזוהה
 דפוס בלייער.אינו מתועד בוינוגרד
 כריכה. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ33.5 . עמודים65 ,[1]
.עתיקה

Machneh Chaim authored by the renowned
Gaon R. Chaim Sofer part three with library
stamps of R. Shlomo Shapiro, the ﬁrst
Munkacser Rebbe.
 R. Shlomo Schapiro (1832-1893), was
a son of R. Elozor Schapiro of Lanzut,
the son of the Bnei Yissoschar. Known
as a great Gaon and Tzaddik, he served
as Rav in Strytzov, Lanzut and ﬁnally in
Munkacs. Father of the Darchei Teshuva
and grandfather of the Minchas Elazar.
Unidentiﬁed rabbinical gloss.
Unrecorded by Vinograd. Bleyer press.
[1], 65 pages. 33.5 cm. Very ﬁne condition.
Antique binding.

OPENING BID

פתיחה

$500
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 בית-ר׳ נפתלי הכהן שוורץ
 מהדורה. מנחת יהודה/נפתלי
.1736  המבורג תצ׳׳ו.ראשונה
!נדיר

R. NAFTALI HA'COHEN
SCHWARTZ- BAIS NAFTOLI/
MINCHAS YEHUDA. FIRST
EDITION. HAMBURG 1736.
RARE!

Rare sefer of novella on Yoreh Deah, by R.
Yehuda Leib Oppenheim of Boskowitz. With
signature of R. Naftali Ha'Cohen Schwartz.
 R. Naftali Ha'Cohen Schwartz
(1846-1897), was a son and Talmid of R.
Avraham Yehuda Schwartz (Kol Aryeh).
An outstanding Talmid Chochom, he
received Semicha from the Atzei Chaim, R.
Shimon Sofer and the MaHaRa''M Shick.
Following his marriage, he served as Rav
in Beregsaz and later moved to Vishiva
where he led a prominent Yeshiva. Upon
the passing of his father, he succeeded him
as Rav in Mad, where he established one of
the largest Yeshivos in Hungary. Author of
Beis Naftali and other works.
Vinograd Hamburg 32. Dessa press.
13 pages. 19 cm. Excellent condition. Antique
binding.
To the best of our knowledge this sefer has
never appeared in auction.
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 מאת ר׳,ספר נדיר עם חידושים על יורה דעה
 עם חתימתו.יהודה לייב אופנהיים מבוסקוביץ
.של ר׳ נפתלי הכהן שוורץ
, תרנ׳׳ז- ר׳ נפתלי הכהן שוורץ )תר׳׳ו
 היה בנו ותלמידו של ר׳ אברהם,(1846-1897
 היה תלמיד חכם.(יהודה שוורץ )קול אריה
 ר׳ שמעון,עצום וקיבל סמיכה מהעצי חיים
 אחר נישואיו כיהן כרב. והמהר׳׳ם שיק,סופר
 עד שעבר להתגורר בווישיווע בה,בברגסס
 עם פטירת.עמד בראשות הישיבה המעטירה
 ירש את מקומו כרב במאד בה ייסד את,אביו
 חיבר.אחת הישיבות הגדולות ביותר בהונגריה
.את הספר בית נפתלי ועוד
. דפוס דסא.32 וינוגרד המבורג
. כריכה עתיקה. מצב מצוין. ס׳׳מ19 . עמודים13
 ספר זה טרם הוצג למכירה,לפי מיטב ידיעתנו
.בעבר
OPENING BID

פתיחה

$200

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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OPENING BID

פתיחה

$1000
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Artzos HaChaim, on Shulchan Aruch Orach Chaim, by R. Meir
Leibush Malbim. The copy of the Beis HaLevy, with numerous
stamps. Both parts.
 R. Yosef Dov (Yoshe Ber) Soloveitchik (1820-1892), was a ggreat
grandson of R. Chaim Volozhiner. Known as an extraordinarily
brilliant child, he learned in the great Yeshiva of Volozhin.
olozhin.
He also spent some time in Brod where he learned with
ith
R. Shlomo Kluger. In 1854, he was appointed Rosh
h
Yeshiva in Volozhin, where he served until 1865,
when he was appointed Rav in Slutzk. Amongst
his talmidim from that period were R. Yosef Rosen,,
the Rogatchover Gaon (who learned with his son R.
Chaim) and R. Zalman Sender Shapiro. He ﬁercely
cely
opposed the Reform movement and eventually, as a result of
the activities of the Maskilim, he left Slutzk and moved
Warsaw.
d tto W
When the Rav of Brisk, R. Yehoshua Leib Diskin, left for Eretz
Yisroel in 1877, the Beis Ha'Levy succeeded him as Rav. He led the
community of Brisk until his passing, when he was succeeded by
his son R. Chaim, who in turn was succeeded by his son R. Velvel
and until today the name Soloveitchik remains synonymous with
''Brisk''.
Vinograd Warsaw 753. Bomberg press.
[5], 87; 40 pages. 25 cm. Lacking pages 29-32 of part one. Fine
condition. Some wear. Antique binding (loose).
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 ארצות/ בית הלוי/ר׳ יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק
 תרכ׳׳א- וורשה תר׳׳כ.החיים מאת המלבי׳׳ם
.1860-1861

R. YOSEF DOV HALEVY SOLOVEITCHIK/ BEIS
HALEVY/ ARTZOS HACHAIM OF THE MALBIM.
WARSAW 1860-1861.

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES
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 מאת ר׳ מאיר לייבוש,ארצות החיים על השולחן ערוך אורח חיים
. שני חלקים. עם כמה חותמות, זהו העותק של הבית הלוי.מלבי׳׳ם
(1820-1892 תרנ׳׳ב- ר׳ יוסף דוב )יאשע בער( סולובייצ׳יק )תק׳׳פ
י
כעילוי מגיל צעיר ולמד
 הוא נודע.היה נינו של ר׳ חיים מוולוז׳ין
מה בבראד ולמד
 הוא שהה זמן ה, כמו כן.בישיבה הגדולה בוולוז׳ין
( הוזמן לעמוד1854)  בשנת תרי׳׳ד.עם ר׳ שלמה קלוגר
לשנת
 והוא נשא תפקיד זה עד נת,בראש ישיבת וולוז׳ין
בנוסף
. אז התמנה לרבה של סלוצק,(1865) תרכ׳׳ה
ף
 הוא היה עוסק היטב,לתפקידיו הרבניים בסלוצק
 בין תלמידיו מאותה תקופה.בחינוך נערי העיר
סנדר
נמנו ר׳ יוסף רוזן )הרוגוצ׳ובער( ור׳ זלמן
ר
 הוא לחם בעוז נגד הרפורמים ולבסוף נאלץ.שפירא
לץ
לעזוב את סלוצק ולעבור לוורשא כתוצאה מפעולות
פעולות
עלה ללארץ
 ל, ר׳ יהושע לייב דיסקין, כאשר הרב מבריסק.המשכילים
. מילא הבית הלוי את מקומו כרב בבריסק,(1877) ישראל בשנת תרל׳׳ז
 בנו ר׳ חיים מילא את.הוא הנהיג את הקהילה בבריסק עד לפטירתו
 עד היום נותר שם. ובהמשך עבר התפקיד לנכדו ר׳ יצחק זאב,מקומו
.המשפחה סולובייצ׳יק כשם נרדף לבריסק
. דפוס בומברג.753 וינוגרד וורשה
 מצב טוב. מהחלק הראשון29-32  חסר עמ׳. ס׳׳מ25 . עמודים40 ;87 ,[5]
.( כריכה עתיקה )בלויה. מעט בלאי.מאוד

הגהות/ספרים עם חתימות
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 בן המלך/ר׳ יוסף זכריה שטרן
.1877  זיטומיר תרל׳׳ז.והנזיר

R. YOSEF ZECHARIAH
STERN/ BEN HAMELECH
V'HANAZIR. ZHITOMIR 1877.

Mussar work by R. Avrohom Ibn Chasdai,
with a commentary, with the signature of the
famed R. Yosef Zechariah Stern of Shavel.
He writes in commemoration of his son R.
Nosson Chaim Dovid Stern who passed away
on Rosh Chodesh Iyar 1886.
 R. Yosef Zechariah Stern (1839-1904),
was one of the leading rabbinical leaders of
his generation and author of many highly
acclaimed works. His seforim, which
encompass a wide spectrum of Torah
subjects, are renowned for their great
erudition and reveal some of the breadth of
his encyclopedic knowledge. Additionally,
his opinion on complex halachic issues
was much sought after, and many of his
responsa are printed in his multi-volume
Zecher Yehosef.
 In his ﬁrst published work Zecher
Yehosef on Shas, which was published
when R. Yosef Zechariah was 20 years old,
R. Yaakov Gesundheit of Warsaw writes
in his approbation, ''HaRav Hama'or
HaGaon HaGadol HaCharif UBaki
HaMefursam R. Yosef Zechariah Stern of
Lita came before me and showed me his
manuscript… and I stood there astonished
and trembling at the extent of his incisive
encyclopedic knowledge of Talmud Bavli,
Yerushalmi, Tosefta, with all the Teshuvos,
Poskim and Meforshim...''

Bakst press.
150, [2] pages. 14 cm. Moderate-ﬁne condition.
Some stains and worming, at times aﬀecting
some text. Tape repairs. Some pages torn,
aﬀecting some text. Modern binding.

OPENING BID

פתיחה
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 עם,ספר מוסר מאת ר׳ אברהם אבן חסדאי
 עם חתימתו של הגאון הנודע ר׳ יוסף.פירוש
זכריה שטרן משאוול הכותב לעילוי נשמת בנו
׳׳הנעלה נתן חיים דוד שטערן זצ׳׳ל ביום א׳ ר׳׳ח
 כ׳׳ד יוסף זכרי׳ בלא׳׳א הרב...אייר תרמ׳׳ו תנצב׳׳ה
.׳׳...מו׳׳ה נתן ז׳׳ל
, )תקצ׳׳ט – תרס׳׳ד, ר׳ יוסף זכריה שטרן
 היה ממנהיגיה הרבניים הגדולים,(1839-1904
 וחיבוריו הרבים זכו לשבחים,ביותר של דורו
 ספריו מקיפים מגוון רחב של נושאים.גדולים
 ידועים בבקיאותם הגדולה ומעידים,תורניים
 דעתו, נוסף על כך.על ידע אנציקלופדי נרחב
בנושאים הלכתיים מורכבים הייתה מבוקשת
 והרבה מתשובותיו נדפסו בספרו רב,ביותר
 חיבורו הראשון ׳׳זכר.הכרכים זכר יהוסף
 שנה20 יהוסף על הש׳׳ס׳׳ נדפס בהיותו בן
 ר׳ יוסף גזונדהייט כותב בהסכמתו לספר.בלבד
׳׳בא לפני הרב המאור הגאון הגדול החריף
 ועמדתי מרעיד... והראה לי ספרו... ובקי סוע׳׳ה
ומשתומם על חריפותו ובקיאתו בים התלמוד
בבלי וירושלמי תוספתא עם כל הפוסקים
׳׳...ותשובות מפרשים קדמאי ובתראי
.דפוס בקשט
 מעט. טוב- מצב בינוני. ס׳׳מ14 .[ עמודים2] ,150
 תיקוני.כתמים וסימני עש הפוגעים לעיתים בטקסט
 כמה עמודים קרועים בצורה הפוגעת במעט.דבק
. כריכה מודרנית.טקסט

$250

SEFORIM WITH SIGNATURES/GLOSSES

הגהות/ספרים עם חתימות
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 לונדון.ר׳ יחזקאל אברמסקי
.1953 תשי׳׳ג

R. YECHEZKEL ABRAMSKY.
LONDON 1953.

Autograph letter to one of the members of
the Agudas HaRabbonim. He writes that
he received the letter with the Halachic
query from the Agudas HaRabbonim and
''immediately stopped working on the Tosefta
and began working on the responsum''. He
concludes by sending regards to Rav Teitz.
 R. Yechezkel Abramsky (1886-1976),
was a talmid of Yeshivos Telz, Mir and
Slabodka, and learned under R. Chaim of
Brisk. World famous as a renowned Gaon,
he served as Rav of Slutzk, Rosh Beth Din
in London and then settled in Eretz Yisroel,
where he was Rosh Yeshiva of the Slabodka
Yeshiva in Bnei Brak. Author of Chazon
Yechezkel on the Tosefta.
20 by 12 cm. Very ﬁne condition. Witten on an
aerogramme.

165

.מכתב אוטוגרפי לאחד מחברי אגודת הרבנים
הוא כותב כי מיד כאשר קיבל המכתב זה
עם השאלה ההלכתית שבו ׳׳פניתי מעריכת
 בסיום.התוספתא והחילותי בסידור תשובתי׳׳
.המכתב הוא מוסר דרישת שלום לרב טייטץ
1886- תשל׳׳ו- ר׳ יחזקאל אברמסקי )תרמו׳׳
 מיר וסלבודקא וכן,( למד בישיבות טעלז1976
 הוא התפרסם ברחבי.אצל ר׳ חיים מבריסק
העולם כגאון ושימש כרב בסלוצק וכראש בית
 לימים הוא התיישב בארץ ישראל.דין בלונדון
 מחבר.ועמד בראש ישיבת סלבודקא בבני ברק
.ספר ׳׳חזון יחזקאל׳׳ על התוספתא
. נכתב על איגרת אויר. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ12  על20

OPENING BID

פתיחה

$200
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 ירושלים.ר׳ יחזקאל אברמסקי
.1959 תשי׳׳ט

R. YECHEZKEL ABRAMSKY.
YERUSHOLAYIM 1959.

Autograph letter to Rabbi H. Medalie of
Leeds, England. He writes that he received
the invitation for Rabbi Medalie's wedding
but due to various circumstances, as much
as he would like to participate personally
he unfortunately cannot make the trip to
London for the wedding. He concludes the
letter with warm blessings.
 R. Yechezkel Abramsky (1886-1976),
was a student of Yeshivos Telz, Mir and
Slabodka, and studied under R. Chaim of
Brisk. World famous as a renowned Gaon,
he served as Rav of Slutzk, Rosh Beth Din
in London and then settled in Eretz Yisroel,
where he was Rosh Yeshiva of the Slabodka
Yeshiva in Bnei Brak. Author of Chazon
Yechezkel on the Tosefta.
28 by 19 cm. Very ﬁne condition. Witten on an
aerogramme.

. אנגליה, מדליי מלידס.מככתב אוטוגרפי לר׳ ה
הוא כותב כי קיבל את ההזמנה לחתונתו ו׳׳לו
הי׳ לנו אבר כיונה היינו עפים ובאים לקחת חבל
בשמחתו שהיא גם שמחתנו׳׳ אולם מסיבות
.שונות נמנע ממנו להשתתף באופן אישי בחתונה
.הוא חותם בברכות לבביות
1886- תשל׳׳ו- ר׳ יחזקאל אברמסקי )תרמו׳׳
 מיר וסלבודקא וכן,( למד בישיבות טעלז1976
 הוא התפרסם ברחבי.אצל ר׳ חיים מבריסק
העולם כגאון ושימש כרב בסלוצק וכראש בית
 לימים הוא התיישב בארץ ישראל.דין בלונדון
 מחבר.ועמד בראש ישיבת סלבודקא בבני ברק
.ספר ׳׳חזון יחזקאל׳׳ על התוספתא
. נכתב על איגרת אויר. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ19  על28

OPENING BID

פתיחה

$200
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OPENING BID

פתיחה

$1500
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 ירושלים תשי׳׳ג. הבית ישראל/ר׳ ישראל אלתר
.1953

R. YISROEL ALTER/ BEIS YISROEL.
YERUSHOLAYIM 1953.

Long autograph letter by the Beis Yisroel of Ger regarding sending
Yeshiva Bochurim from Chutz L'Aretz to learn in Eretz Yisroel,
particularly a young Bochur who requires extra supervision.
 R. Yisroel Alter known as the Beis Yisroel (1895-1977), was
a son and talmid of R. Avrohom Mordechai Alter of Gur (Imrei
Emes). He was known from a young age for his brilliant mind
and was renowned as an exceptional Talmid Chochom. Before
the Holocaust, his father appointed him to lead a small group of
exceptional Chasidim. He managed to escape Nazi occupied Poland
together with his father and settled in Yerusholayim, however his
wife and children were murdered in Poland.
Following the death of his father in 1948, he was appointed as Gerrer
Rebbe and under his leadership the Chassidus grew exponentially,
attracting many outstanding youngsters from diﬀerent backgrounds.
Known as a ''Scharfer (sharp) Rebbe'', he left a great impression on
people from all walks of life who came in contact with him, and was
highly respected in all Chasidic circles. He was instrumental in the
rebuilding of Yiddishkeit following the Holocaust.
20 lines.
22 by 20 cm. Very ﬁne condition. Aerogramme.
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 בעניין שליחת בחורים,מכתב אוטוגרפי ארוך שכתב הבית ישראל מגור
 ובעיקר בחור צעיר הנדרש להשגחה,מחו׳׳ל ללמוד בארץ ישראל
.מתמדת
1895- , תשל׳׳ז- המכונה הבית ישראל )תרנ׳׳ה, ר׳ ישראל אלתר
 היה בנו ותלמידו של ר׳ אברהם מרדכי אלתר מגור )האמרי,(1977
. נודע מגיל צעיר במוחו המבריק והתפרסם כתלמיד חכם עצום.(אמת
 אם כי. מינה אותו אביו להנהיג קבוצת חסידים נבחרת,לפני השואה
,הוא ואביו הצליחו להימלט מפולין הנאצית ולהשתקע בירושלים
.אולם אשתו וילדיו נרצחו בפולין
 וחצר, נתמנה הוא לאדמו׳׳ר מגור,1948 אחרי פטירת אביו בתש׳׳ח
 כונה ה׳׳שארפער רבי׳׳.החסידות התרחבה מאוד תחת הנהגתו
 היה נערץ. והותיר רושם עז על כל סוגי האנשים שבאו אצלו,()השנון
 נטל חלק גדול מאוד בהקמת עולם.מאוד בכל החצרות החסידיות
.היהדות שאחרי שואה
. שורות20
. איגרת אויר. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20  על22
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Autograph letter by R. Shlomo Zalman
Auerbach to R. Yosef Eliyahu Henkin of
Ezras Torah in New York, on behalf of a
Torah scholar in Yerusholayim who was in
need of ﬁnancial assistance.
 R. Shlomo Zalman Auerbach (19101995), was a son of R. Chaim Yehuda Leib
Auerbach and was recognized from a young
age as an outstanding Talmid Chochom
and Posek. In 1935, at the young age of 24,
he published his ﬁrst sefer, Meorei Aish, on
the subject of use of electricity on Shabbos.
The sefer earned the approbations of the
leading Gedolim of the time, including R.
Chaim Ozer Grodzensky, R. Isser Zalman
Meltzer and Rav Kook. Eventually, R.
Shlomo Zalman became one of the world's
leading Poskim. His reﬁned character and
gentle sensitivity won him reverence in all
circles of Orthodox Jewry, apparent at his
funeral which was attended by an estimated
300,000 people.
28 by 20 cm. Excellent condition.
Aerogramme.
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מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ שלמה זלמן אוירבך לר׳
 למען,יוסף אליהו הנקין מעזרת תורה בניו יורק
.יהודי תלמיד חכם בירושלים שנזקק לסיוע כלכלי
,תשנ׳׳ה- ר׳ שלמה זלמן אוירבך )תר׳׳ע
 בלט,( בן ר׳ חיים יהודה לייב אוירבך1910-1995
 בשנת תרצ׳׳ה.מגיל צעיר כתלמיד חכם ופוסק
 הוציא לאור, שנה25 ( עוד בטרם מלאו לו1935)
 ׳׳מאורי אש׳׳ על השימוש,את ספרו הראשון
 הספר זכה להסכמות מגדולי.בחשמל בשבת
 ר׳ איסר, כולל ר׳ חיים עוזר גרודזנסקי,הדור
 עם הזמן היה ר׳ שלמה.זלמן מלצר ור׳ קוק
 מידותיו.זלמן לאחד מגדולי הפוסקים בעולם
הנעימות ורגישותו לזולת הקנו לו תהילה רבה
 כפי שניתן היה לראות,בכל קהילות ישראל
. רבבות ליוו אותו למנוחת עולם30 כאשר
. מצב מצוין. ס׳׳מ20  על28
.איגרת אויר

OPENING BID

פתיחה

$150

 לד׳׳ר בן.ר׳ שלמה זלמן אוירבך
 ׳׳וזה תפקידי.1961  תשכ׳׳א.זאב
ואינני יכול להמנע מזה׳׳

R. SHLOMO ZALMAN
AUERBACH. INTERESTING
LETTER TO DR. BEN ZEV.
1961.

Warm autograph letter by R. Shlomo Zalman
Auerbach to Dr. Ben Zev of Yerusholayim,
apologizing that he will not be able to make
it to a certain gathering, ''since on that day
at that time I need to oﬃciate at a Chuppa…
which is my job…and I cannot cancel''.
 R. Shlomo Zalman Auerbach (19101995), was a son of R. Chaim Yehuda Leib
Auerbach. Recognized from a young age
as an outstanding Talmid Chochom and
Posek, in 1935, at the young age of 24, he
published his ﬁrst sefer, Meorei Aish, on
the subject of use of electricity on Shabbos.
The sefer earned the approbations of the
leading Gedolim of the time, including R.
Chaim Ozer Grodzensky, R. Isser Zalman
Meltzer and Rav Kook. Eventually, R.
Shlomo Zalman became one of the world's
leading Poskim. His reﬁned character and
gentle sensitivity won him reverence in all
circles of Orthodox Jewry, apparent at his
funeral which was attended by an estimated
300,000 people.
With an additional signature on the back.
14.5 by 10 cm. Postcard. Very ﬁne condition.
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 ירושלים.ר׳ שלמה זלמן אוירבך
.1970 תש׳׳י

R. SHLOMO ZALMAN
AUERBACH. YERUSHOLAYIM
1970.

OPENING BID

פתיחה

$150

מכתבים מרבנים וכתבי יד
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מכתב אוטוגרפי לבבי שכתב ר׳ שלמה זלמן
 בו הוא מתנצל,אוירבך לד׳׳ר בן זאב מירושלים
 ׳׳כי באותו,שלא יוכל להגיע לאסיפה מסוימת
היום יש לי לסדר חופה במקום וזה תפקידי ואינני
יכול להמנע מזה׳׳
,תשנ׳׳ה- ר׳ שלמה זלמן אוירבך )תר׳׳ע
 בלט,( בן ר׳ חיים יהודה לייב אוירבך1910-1995
 בשנת תרצ׳׳ה.מגיל צעיר כתלמיד חכם ופוסק
 הוציא לאור, שנה25 ( עוד בטרם מלאו לו1935)
 ׳׳מאורי אש׳׳ על השימוש,את ספרו הראשון
 הספר זכה להסכמות מגדולי.בחשמל בשבת
 ר׳ איסר, כולל ר׳ חיים עוזר גרודזנסקי,הדור
 עם הזמן היה ר׳ שלמה.זלמן מלצר ור׳ קוק
 מידותיו.זלמן לאחד מגדולי הפוסקים בעולם
הנעימות ורגישותו לזולת הקנו לו תהילה רבה
 כפי שניתן היה לראות,בכל קהילות ישראל
. רבבות ליוו אותו למנוחת עולם30 כאשר
.עם חתימה נוספת בצד האחורי
. מצב טוב מאוד. גלויה. ס׳׳מ10  על14.5
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R. DOVID MENACHEM
MUNISH BABAD.
TARNOPOL. 1934. RARE.

Autograph letter presenting his renowned
Sefer Chavatzeles HaSharon to Rav Ezra
Munk of Berlin. R. Babad writes that he is
pleased to send his newly released sefer which
he hopes will be warmly received by Talmidei
Chachomim. Sefer included in the lot.
 R. Dovid Menachem Munish Babad
(1865-1936), was a son of R. Yehoshua
Heschel Babad, Rav of Strzyzow who was
his primary Rebbe. He was a son in law of
R. Yoel Moshe Segal Landau Rav of Yabrov.
He succeeded his father as Rav of Strzyzow
in 1892, and in 1894, after the death of
his father-in-law, he was appointed Rav of
Yabrov. In 1911 he was appointed as Rav
in Tarnopol, after which he is known. He
was one of the most renowned Gaonim and
Poskim of his period and received Halachic
queries from far and wide. Enormously
respected, he led the Agudas HaRabbonim
in Galicia and he was an ardent Chassid of
the Tzadikim of Belz.
Letter: 22 by 14 cm. Very ﬁne condition.
Sefer: Kranenberg press.
[3], 240; 234, 3-64 pages. 33 cm. Fine
condition. Some pages chipped and loose.

 היה מגדולי. שעל שמה הוא מפורסם,בטרנופול
 והשיב לשאלות,הפוסקים והגאונים בתקופתו
, היה מוערך ביותר.הלכתיות מכל רחבי תבל
 והיה,עמד בראשות אגודת הרבנים בגליציה
.חסיד מקורב לאדמו׳׳רי בעלזא
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ14  על22 :מכתב
. דפוס קרננברג:ספר
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ33 . עמודים3-64 ,234 ;240 ,[3]
.כמה עמודים סדוקים ורופפים

OPENING BID

פתיחה

$300
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OPENING BID

פתיחה

$500
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מכתב אוטוגרפי שצירף לספרו הנודע חבצלת
 הרב.השרון כשנתן אותו לר׳ עזרא מונק מברלין
באב׳׳ד כותב כי הוא שמח לשלוח לו את ספרו
החדש וכי הוא מקווה שיהא לשימוש תלמידי
. הפריט כולל הספר.החכמים
- ר׳ דוד מנחם מאניש באב׳׳ד )תרכ׳׳ה
( היה בנו ותלמידו של ר׳1865-1936 ,תרצ׳׳ו
 וחתנו, רבה סטרזיזוב,יהושע העשיל באב׳׳ד
. רבה של יברוב,של ר׳ יואל משה סגל לנדא
 ירש את מקום אביו כרבה1892 בשנת תרנ׳׳ב
 עם פטירתו,1894  ובתרנ׳׳ד,של סטרזיזוב
 נתמנה למלא את מקומו כרבה-של חמיו
 נתמנה לרב,1911  בשנת תרע׳׳א.של יברוב

.ר׳ אהרון )ארצ׳יק( באקשט
. נדיר.שאוול

R. AARON (ARCHIK) BAKST.
SHAVEL. RARE.

Warm autograph letter by R. Archik
Bakst to R. Nachman Shlomo Greenspan
Rosh Yeshivas Eitz Chaim of London,
congratulating him on his son's wedding.
 R. Aaron Yosef Bakst, known as ''R.
Archik'' (1869-1941), learned in the
Volozhin Yeshiva, and later in the Kibbutz
in Slabodka under R. Itzel Blazer. He then
went to learn in the Talmud Torah of Kelm,
where he became close to the Alter of Kelm.
He served as Rav in various communities
most notably Shavel. He was held in
great esteem by the Chofetz Chaim, who
would summon him by telegram to Radin
to join various rabbinical meetings and
consultations. It is said that the Chofetz
Chaim would don Shabbos clothing
whenever R. Archik came to Radin (Lev
Aaron, p. 34). He was also a gifted orator,
and his droshos drew large crowds, young
and old alike. During WWI, he moved to
Poltava, Ukraine, where the Mir Yeshiva,
then under the leadership of his colleague
R. Yeruchum of Mir, also found refuge. He
was murdered together with his community
in 1941.
17.5 by 23 cm, Fine condition.

.ר׳ דוד מנחם מאניש באב׳׳ד
. נדיר.1934 טרנופול תרצ׳׳ד
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מכתב אוטוגרפי לבבי שכתב ר׳ אהרון באקשט
 ראש ישיבת עץ חיים,לר׳ נחמן שלמה גרינשפאן
 בו הוא מאחל לו ברכות נלבבות לרגל,בלונדון
.נישואי בנו
 המכונה ר׳ ארצ׳יק, ר׳ אהרון יוסף באקשט
( למד בישיבת1869-1941 , תש׳׳א-)תרכ׳׳ט
וואלאז׳ין ואחר כך בקיבוץ בסלבודקא אצל ר׳
 אחר המשיך ללמוד בתלמוד.איצלה׳ בלאזר
.התורה בקלם שם התקרב להאלטער מקלם
 כשהנודעת מכולן,כיהן כרב בקהילות שונות
 החפץ חיים העריצו עד מאוד.היא שאוול
ולעיתים קרובות אף היה משתפו באספות
 מסופר כי החפץ.רבניות ודיונים בראדין
חיים היה לובש בגדי שבת כל אימת שהיה
.(34 ר׳ ארצ׳יק בא לראדין )לב אהרון עמוד
 ואל דרשותיו נמשכו,היה גם דרשן מופלא
 במהלך מלחמת העולם. זקנים ונערים,המונים
 בה, עבר לפלטובה שבאוקרינה,הראשונה
 אז תחת הנהגתו של,מצאה גם ישיבת מיר
 נרצח יחד עם בני. מחסה,חברו ר׳ ירוחם ממיר
.1941 קהילתו בשנת תש׳׳א
. מצב מצוין. ס׳׳מ23\ 17.5
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ר' עמרם בלוי לאדמו׳׳ר
.1960 מסאטמר! ירושלים תש׳׳כ

R. AMRAM BLAU TO
THE SATMAR RAV!
YERUSHOLAYIM 1960.

Autograph letter by R. Amram Blau to the
Satmar Rav. Letter signed by R. Shlomo
Zalman Rothman (son in law of R. Amram
Blau) requesting ﬁnancial assistance for his
son's wedding. R. Amram added his own
paragraph attesting to the worthy cause, and
signs as ''''תלמידו המתאבק בעפר רגליו.
 R. Amram Blau (1894-1974),
74),
was the founder and leader of the
Neturei Karta. He was known
wn
for his separatist approach and
nd
his opposition to Zionism and
d
the State of Israel. He refused
d
to acknowledge the Statee
of Israel, refused to accept
governmental grants and
more. He was also known for
his regular protests against
Chilul Shabbos, the opening
of mixed swimming pools
and autopsies, during which
he was often beaten or arrested.
28 by 18.5 cm. Aerogram. Very ﬁne condition.
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מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ עמרם בלוי לאדמו׳׳ר
 המכתב חתום בידי ר׳ שלמה זלמן.מסאטמר
רוטמן )חתנו של ר׳ עמרם בלוי( ובו הוא מבקש
 ר׳ עמרם מוסיף קטע.סיוע כספי לנישואי בנו
,מעצמו בו הוא מרחיב על הצורך הגדול בדבר
.וחותם ׳׳תלמידו המתאבק בעפר רגליו׳׳
,(1894-1974 , תשל׳׳ד- ר׳ עמרם בלוי )תרנ׳׳ד
.היה מייסדו של הנטורי קרתא והעומד בראשו
התפרסם בגישתו הבדלנית והתנגדותו החריפה
 הוא סירב להכיר.לציוניזם ולמדינת ישראל
 סירב לקחת כספים מהמדינה,במדינת ישראל
 נודע גם במחאותיו למען קדושת השבת.ועוד
, ניטוחי מתים,ונגד בריכות השחייה המעורבות
במהלכן היה מוכה או נלקח למאסר לעיתים
.קרובות
. מצב טוב מאוד. אגרת אויר. ס׳׳מ18.5  על28

OPENING BID

פתיחה

$300

173

Autograph letter written to R. Yisroel Salanter
regarding R. Yisroel's son R. Yitzchok Lipkin
securing the position as Rav of Yannova.
Yannova was one the most well-known
and distinguished Jewish communities in
Lithuania.
 R. Chaim Berlin, Rav of Mohilev, was
a ﬁrst cousin of R. Naftoli Tzvi Yehuda
Berlin (Netziv). He served as Rav of
Mohilev and was widely respected as one
the leading rabbinical ﬁgures of his time.
 R. Yitzchok Lipkin (1840-1903), was
a son of the renowned R. Yisroel Salanter.
Known as outstanding Talmid Chochom,
he served as Rav of Yannova and Proznitz.
Towards the end of his life he immigrated
to Eretz Yisroel, settling in Yerusholayim.
He was widely respected as a great
Talmid Chochom and was instrumental
in founding many ''Chevra Shas''. His
Torah was printed in Chut Ha'Meshulash
(Yerusholayim 1904) and Luchos Avanim
(Yerusholayim 1988).
25 by 20 cm. Fine condition. Some repairs
aﬀecting a few words.
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 מכתב היסטורי.ר׳ חיים ברלין
לר׳ ישראל סלנטר בנוגע לבנו
 מוהיליב תרכ׳׳ט.של ר׳ ישראל
.1869

R. CHAIM BERLIN.
HISTORIC LETTER TO
R. YISROEL SALANTER
REGARDING R. YISROEL'S
SON. MOHILEV 1869.
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פתיחה

$300
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מכתב אוטוגרפי קדום שנכתב לר׳ ישראל סלנטר
בעניין מינויו של בנו ר׳ יצחק ליפקין לרבנות
 קהילת יאנובה היתה.בקהילת יאנובה הנודעת
.מהנכבדות והמוכרות בליטא
 היה בן, רבה של מוהיליב, ר׳ חיים ברלין
.(דודו של ר׳ נפתלי צבי יהודה ברלין )הנצי׳׳ב
 היה נערץ ביותר ונחשב,כיהן כרב במוהיליב
.לאחד מגדולי המנהיגים הרבניים בדורו
( היה בנו של ר׳1840-1903)  ר׳ יצחק ליפקין
 התפרסם כתלמיד חכם.ישראל סלנטר הנודע
.עצום וכיהן כרב בקהילות יאנובה ופרוז׳ניץ
בערוב ימיו עלה לארץ ישראל והתיישב
 היה נערץ מאוד על כל מכיריו ונטל.בירושלים
 תורתו.חלק מרכזי בייסוד חברות ש׳׳ס רבות
יצאה לאור בספר חוט המשולש )ירושלים
.(1988 ( ולוחות אבנים )ירושלים1904
 מספר תיקונים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20  על25
.הפוגעים בכמה מילים

OPENING BID

פתיחה

$1000
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/(ר׳ יעקב בארט )רבו של החפץ חיים
.1874  תרל׳׳ד.ר׳ יצחק אלחנן ספקטור
!נדיר ביותר

R. YAAKOV BARRET (REBBE OF THE CHOFETZ
CHAIM)/ R. YITZCHOK ELCHONON SPEKTOR.
1874. EXTREMELY RARE!

Unique document signed by numerous Rabbonim conﬁrming the
receipt of a Sefer of an unspeciﬁed author. Among the signatories are
R. Yaakov Barret and R. Yitzchok Elchonon Spektor.
 R. Yaakov Barret (1797-1883), was born in Simina and was
orphaned at a young age from both his parents. At the age of 14,
he traveled to Kovno where he learned day and night in the great
Slabodka Yeshiva. At the age of 18 he married the daughter of a
wealthy individual who generously supported him for 6 years.
He then went to Vilna where he studied in the Beis Midrash of
R. Chaim Nachman Parnas. In 1850, R. Parnas founded a Yeshiva
in Vilna for talmidim who were already knowledgeable in most of
Shas and asked R. Yaakov Barret to be its leader. One of his most
well-known talmidim from that period was the Chofetz Chaim.
He eventually became a Dayan in Vilna and, being knowledgeable
in many languages, also became a great advocate for the Jewish
community of Vilna.
 R. Yitzchok Elchonon Spektor (1817-1896), was renowned for
his Torah genius, diligence and righteousness. He was the supreme
Torah authority of his generation and led Lithuanian and Russian
Jewry for many years with perception and wisdom. He served
in the Rabbinate from 1837. In 1864, he was appointed to the
distinguished position as Rav of Kovno. His responsa and novella
were printed in Be'er Yitzchok, Nachal Yitzchok and Ein Yitzchok.
Various other unidentiﬁed rabbinical signatures. 19.5 by 15 cm. Fine
condition.
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מסמך ייחודי עם חתימותיהם של רבנים רבים המאשרים את קבלת ספר
 בין החותמים ניתן למצוא את ר׳ יעקב בארט ור׳.מסוים בלתי מזוהה
.יצחק אלחנן ספקטור
 נולד בסימינא ונתייתם,(1797-1883 , תרמ׳׳ג- ר׳ יעקב בארט )תקנ׳׳ז
 שנים נסע לקובנא בה השקיע14  בהיותו בן.משני הוריו בגיל צעיר
 נישא לבתו18  בגיל.לילות כימים בלימוד התורה בישיבת סלבודקא
 ולאחריהן, שנים6 של יהודי עשיר אשר החזיק אותו על שולחנו במשך
 בשנת תר׳׳י.נסע לווילנא ללמוד בישיבתו של ר׳ חיים נחמן פרנס
 ייסד הר׳ פרנס ישיבה בווילנא לתלמידים אשר כבר היו בקיאים1850
 החפץ חיים. וביקש מר׳ יעקב בארט לעמוד בראשה,ברוב הש׳׳ס
 לימים נתמנה לדיין.היה מתלמידיו המפורסמים ביותר מתקופה זו
 אף שימש כפעיל למען יהודי, ובהיותו בקיא בשפות רבות,בווילנא
.ווילנא
 היה מגדולי,(1817-1896 , תרנ׳׳ו- ר׳ יצחק אלחנן ספקטור )תקע׳׳ז
 היווה. שקדנותו וצדקותו, נודע בגאונותו בתורה.הרבנים בתקופתו
את הסמכות התורנית העליונה בדורו והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה
1837  כיהן ברבנות מאז תקצ׳׳ז.בחכמה ובתבונה במשך שנים ארוכות
 תשובותיו וחידושי. נתמנה לתפקיד הרב בקובנא1864 ובשנת תרכ׳׳ד
. נחל יצחק ועין יצחק,התורה שלו יצאו לאור בספרים באר יצחק
.עם חתימות רבות נוספות בלתי מזוהות
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ15  על19.5
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פתיחה

$1000

175

Rare autograph personal letter, handwritten and signed by both R.
Yosef Leib and R. Avrohom Yitzchok Bloch to their relative R. Leib
Hershovitz (grandson of R. Lazer Gordon).
 R. Yosef Yehuda Leib Bloch (1860-1929), was born in Rusyan. In
his youth, he learned under the Alter of Kelm and in the Volozhin
Yeshiva under the Netziv and R. Chaim of Brisk. He married the
daughter of R. Lazer Gordon, Rav and Rosh Yeshiva in Telz, and
in 1884 began giving a daily shiur in the Yeshiva. Known as a
tremendous Gaon and Ba'al Mussar, in 1910, upon the passing of
R. Eliezer Gordon, R. Yosef Leib was appointed as Rav and Rosh
Yeshiva.
 R. Avrohom Yitzchak Bloch (1890 -1941), commonly known
as the Telzer Rav, or the ''Gra''i M'Telz'', was the son of R. Yosef
Leib Bloch and grandson of R. Eliezer Gordon. He served as a Rosh
Yeshiva in Telz during his father's lifetime, and following his father's
passing, he became both the Rav and Rosh Yeshiva in Telz. Aside
from his rabbinical duties, he was also an active leader of Agudas
Yisroel. Ever the faithful leader of his ﬂock, he was tragically
martyred along with his community during the Holocaust.
Extremely rare!
26.5 by 20 cm. Excellent condition.
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 טעלז. ר׳ אברהם יצחק בלוך/ר׳ יוסף לייב בלוך
! נדיר.1926 תרפ׳׳ו

R. YOSEF LEIB BLOCH/ R. AVROHOM YITZCHOK
BLOCH. TELZ 1926. RARE!

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS
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 בכתב ידם של ר׳ יוסף לייב ור׳ אברהם יצחק,מכתב אוטוגרפי אישי ונדיר
 שנשלח לקרוב משפחתם ר׳ לייב הירשוביץ )נכדו, ועם חתימותיהם,בלוך
.(של ר׳ לייזר גורדון
( נולד ברוסיאן1860-1929 תרפ׳׳ט- ר׳ יוסף יהודה לייב בלוך )תר׳׳כ
ולמד תורה בצעירותו מפי הסבא מקלם ובישיבת וולוז׳ין אצל הנצי׳׳ב
 רב וראש, נשא לאשה את בתו של ר׳ אליעזר גורדון.ור׳ חיים מבריסק
 נודע.( החל למסור שיעור יומי בישיבה1884)  ובתרמ׳׳ד,ישיבה בטעלז
 לאחר פטירתו של ר׳,(1910)  בשנת תר׳׳ע.כגאון עצום וכבעל מוסר
 ר׳. זומן ר׳ יוסף למלא את מקומו כרב וכראש ישיבה,אליעזר גורדון
.יוסף לייב החזיק במשרה זו במשך עשרים שנים עד לפטירתו
 הידוע, ראש ישיבת טעלז- (תש׳׳א- ר׳ אברהם יצחק בלוך )תר׳׳נ
 היה בנו של ר׳ יוסף לייב בלוך ונכדו של ר׳,בכינויו ׳הגרא׳׳י מטעלז׳
, שימש כר׳׳מ בישיבה בחיי אביו.אליעזר גורדון מייסדה של הישיבה
 על אף. נתכהן כרבה של טעלז וראש ישיבתה,ולאחר פטירת אביו
 גם לקח חלק חשוב,טרדותיו המרובות בהנהגת קהילתו וישיבת טעלז
, כקברניטה הנאמן של עדתו עד יומם האחרון.בהנהלת אגודת ישראל
.הוצא בראשם להריגה ע׳׳י הצוררים ימ׳׳ש
!נדיר ביותר
. מצב מצוין. ס׳׳מ20  על26.5
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$5000
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R. MEIR SIMCHA HA'COHEN OF DVINSK!
MESHACH CHOCHMAH. WITH MENTION OF THE
ZERA AVROHOM! DVINSK 1903. EXTREMELY RARE.

Warm autograph postcard by the famed R. Meir Simcha of Dvinsk
to R. Moshe Rosen, wishing him blessings for the New Year, with
mention of R. Meir Simcha's son-in-law R. Avrohom Lupiter, author
of the Zera Avrohom.
 R. Meir Simcha Ha'Cohen (1843-1926), was born in
Butrimonys, Lithuania and after his marriage settled in Bialystok
where he studied in the local shul for many years developing into
a phenomenal Talmid Chochom. He then accepted an invitation
to be the Rav of the Misnagdim in the city of Dvinsk alongside
R. Yosef Rosen (Rogatchover Gaon), who was the Rav of the
Chasidim. He wrote his classic commentary to the Torah when he
was but 18 years old, although it was not published until after his
death in 1926. Author of the classic Ohr Sameach on the Rambam.
 R. Moshe Rosen (1871-1956) was one of the most distinguished
Talmudic scholars in the United States. As a young rabbi in
Lithuania he studied with the Chazon Ish and after emigrating
to the U.S.A he became a Rav in Brownsville. He authored the
multi-volume Nezer HaKodesh on the diﬃcult Talmudic order of
Kodshim as well as a volume of responsa entitled She'ailos Moshe.
14 by 9 cm. Fine condition, small tear to one corner.

 עם.ר׳ מאיר שמחה הכהן מדווינסק! משך חכמה
 נדיר.1903 אזכור הזרע אברהם! דווינסק תרס׳׳ג
!ביותר

176

גלויה אוטוגרפית לבבית שכתב ר׳ מאיר שמחה הנודע מדווינסק לר׳ משה
 תוך שהוא מזכיר את חתנו של, בו הוא מאחל ברכות לשנה החדשה,רוזן
. מחבר הספר זרע אברהם, ר׳ אברהם לופיטר,ר׳ מאיר שמחה
,( נולד בבוטרימוניס1843-1926 תרפ׳׳ו- ר׳ מאיר שמחה הכהן )תר׳׳ג
ליטא ולאחר נישואיו השתקע בביאליסטוק שם למד משך שנים רבות
 לאחר מכן הוא נענה.בבית הכנסת המקומי וצמח לתלמיד חכם עצום
להצעה לכהן כרב קהילת ה׳מתנגדים׳ בעיר דווינסק לצד ר׳ יוסף
 הוא כתב את.ראזין )׳׳הגאון מרוגצ׳וב ׳׳( שהיה רב קהילת החסידים
 אם כי הספר לא הודפס, שנים בלבד18 ספרו משך חכמה בהיותו בן
.(1926) עד לאחר פטירתו בשנת תרפ׳׳ו
( היה מתלמידי החכמים1871-1956 תשט׳׳ז- ר׳ משה רוזן )תרל׳׳א
 כרב צעיר בליטא למד עם ה׳׳חזון איש׳׳.המפורסמים בארצות הברית
 מחבר ספר ׳׳נזר.ולאחר שהיגר לארצות הברית כיהן כרב בברונסוייל
.הקודש׳׳ על סדר קדשים וכן שו׳׳ת בשם ׳׳שאלות משה׳׳
. קרע קטן באחת הפינות, מצב טוב מאוד. ס׳׳מ9  על14
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Beautiful autograph letter to R. Moshe
Shmuel Shapiro and R. Shlomo Wolbe of
Yeshivas Be'er Yaakov. He requests that they
accept his nephew in the Yeshiva and that he
will cover any necessary expenses.
 R. Aaron Cohen (1904-1961), was born
in Lithuania and in his youth learned in the
Lomza Yeshiva. At the age of 15 he joined
the famed Slabodka Yeshiva where he was
known as an Ilui. In 1924, he was part
of the group that went from Slabodka to
Eretz Yisroel to establish Yeshivas Chevron
and he eventually married the daughter
of the Rosh Yeshiva R. Moshe Mordechai
Epstein. In 1934, following the passing of
his father-in-law, he began saying shiurim
at the Yeshiva and shortly thereafter was
appointed Rosh Yeshiva.
27.5 by 21.5 cm. Very ﬁne condition. Some wear
and tears.
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OPENING BID

פתיחה
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177

מכתב אוטוגרפי יפיפה לר׳ משה שמואל שפירא
 הוא מבקש.ור׳ שלמה וולבה מישיבת באר יעקב
 וכי הוא יכסה את,כי יקבלו את אחיינו לישיבה
.העלויות הנצרכות לכך
,(1904-1961 , תשכ׳׳א- ר׳ אהרן כהן )תרס׳׳ד
.נולד בליטא ולמד בצעירותו בישיבת לומז׳ה
 הצטרף לישיבת סלבודקא הנודעת15 בגיל
 עלה1924  בשנת תרפ׳׳ד.בה התפרסם כעילוי
יחד עם קבוצה נבחרת מישיבת סלבודקא
לארץ ישראל כדי להקים בה את ישיבת
 לימים נישא לביתו של ר׳ משה מרדכי.חברון
,1934  ואחר פטירת חמיו בתרצ׳׳ד,אפשטיין
 זמן קצר לאחר.החל למסור שיעורים בישיבה
.מכן נתמנה לראש הישיבה
 מעט בלאי. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21.5  על27.5
.וקרעים

$150

 הרב.ר׳ משה דאנישבסקי
 לר׳ אליעזר גורדון.בסלבודקא
.1910 מטעלז! סלבודקא תר׳׳ע
!נדיר ביותר

R. MOSHE DANISHEVSKY.
RAV OF SLABODKA. TO
R. ELIEZER GORDON!
SLABODKA 1910.
EXTREMELY RARE!

With mention of the Chofetz Chaim
travelling to England to raise funds!
Unique long autograph letter by R. Moshe
Danishevsky to R. Lazer Gordon of Telz.
With mention of the possibility of the Chofetz
Chaim travelling together with R. Eliezer
Gordon to London to raise funds. Apparently
R. Eliezer Gordon had requested that the
Chofetz Chaim travel with him to London
to raise funds! Ultimately R. Eliezer Gordon
travelled alone to London where he tragically
was niftar. Additional mention of R. Refoel
(Schapira) and R. Elya Boruch Kamai.
 R. Moshe Danishevsky (1830-1910), was
born in Smargon and in his youth learned
in Minsk and later in Pruzhan under R.
Aaron Shaul Zelig Ha'Cohen. He then went
on to learn in Eisheshok alongside R. Meir
Simcha of Dvinsk. In 1894, R. Yitzchok
Elchonon Spector invited R. Moshe to serve
as Rav in Slabodka, a position he held until
his passing. Being a vocal opponent to the
Mussar movement, R. Moshe founded and
headed the K'nesses Beis Yitzchok Yeshiva
which broke away from the K'nesses Beis
Yisroel Slabodka Yeshiva. Author of the
work Be'er Moshe (Vilna 1905).
28 by 22 cm. Overall ﬁne condition. Torn along
the folds.
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.ר׳ אהרן כהן מחברון
לר׳ משה שמואל
!שפירא ור׳ שלמה וולבה
.1959 ירושלים תשי׳׳ט

R. AARON COHEN OF
CHEVRON. TO R. MOSHE
SHMUEL SHAPIRO AND
R. SHLOMO WOLBE!
YERUSHOLAYIM 1959.

OPENING BID

פתיחה

$500
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עם אזכור שהחפץ חיים יסע ללונדון לצורך גיוס
!כספים
מכתב אוטוגרפי ארוך וייחודי שכתב ר׳ משה
 עם אזכור.דאנישבסקי לר׳ לייזר גורדון מטעלז
.שהחפץ חיים יסע ללונדון לצורך גיוס כספים
בסוף נסע ר׳ אליעזר גורדון ללונדון לבד ושם
 עם אזכור ר׳ רפאל )שפירא( ור׳ אליהו.נפטר
.ברוך קמאי
1830- , תר׳׳ע- ר׳ משה דאנישבסקי )תק׳׳צ
 נולד בסמרגון ולמד במינסק ובפרוז׳אהן,(1910
 לאחר מכן.מפי ר׳ אהרון שאול זעליג הכהן
עבר ללמוד באישישוק לצד ר׳ מאיר שמחה
 קרא לו ר׳ יצחק1894  בשנת תרנ׳׳ד.מדווינסק
אלחנן לכהן כרב בסלבודקא ור׳ משה החזיק
 בהיותו מתנגד גלוי.במשרה זו עד סוף ימיו
 ייסד הרב דנישבסקי את,לתנועת המוסר
ישיבת כנסת בית יצחק אשר התפלגה מישיבת
.כנסת בית ישראל סלבודקא ואף עמד בראשה
.(1905 מחבר הספר באר משה )וילנא תרס׳׳ה
. קרוע לאורך הקפלים. מצב כללי טוב. ס׳׳מ22  על28
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.ר׳ אליהו אליעזר דסלר
 חתום.בעניין ספרים נדירים
 לונדון תש׳׳ב.׳׳שפל אד׳׳ם׳׳
.1942

R. ELIYAHU ELIEZER
DESSLER. REGARDING
RARE BOOKS. SIGNED
''SHEFAL ADA''M''. LONDON
1942.

Fascinating personal letter to R. Eliyahu
Eliezer Skolski. He discusses the exchange
of duplicate Seforim in his collection for rare
seforim that he wanted to obtain. With the
signature ''Shefal Ada''m'' (lowly man), an
acronym for ''Eliyahu Dessler Melamed''.
 R. Eliyohu Eliezer Dessler (1892–1953),
was a descendant of R. Yisroel Lipkin
(Salanter) and a great Ba'al Mussar. He
immigrated to London in 1927, where he
served as Rav in Dalston and taught small
groups of outstanding talmidim. He later
founded Gateshead Kollel. Towards the
end of his life he moved to Eretz Yisroel,
where he served as Mashgiach in the
Ponevezh Yeshiva. His seforim ''Michtav
M'Eliyohu'', published by his talmidim
posthumously, are extremely popular and
have been reprinted numerous times.
21 by 13 cm. Excellent condition.
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.מכתב אישי מרתק לר׳ אליהו אליעזר סקולסקי
הוא דן באפשרות להחלפת ספרים כפולים
שברשותו לספרים נדירים אחרים שברצונו
 עם החתימה שפל אד׳׳ם – ראשי תיבות. לרכוש
.לשמו ׳׳אליהו דסלר מלמד׳׳
תשי׳׳ג- ר׳ אליהו אליעזר דסלר )תרנ׳׳ב
( היה צאצא של ר׳ ישראל ליפקין1892-1953
 הוא היגר ללונדון.)סלנטר( וגדולי בעלי המוסר
 שם כיהן כרב בדלסטון ולימד,(1927) בתרפ׳׳ז
.קבוצות קטנות של תלמידים מצטיינים
 בסוף חייו.לימים הוא ייסד את כולל גייטסהד
 שם שימש כמשגיח,הוא עלה לארץ ישראל
 ׳׳מכתב מאליהו׳׳, סדרת ספריו.בישיבת פוניבז׳
 היא,שהודפסה על ידי תלמידיו לאחר פטירתו
פופולרית ביותר והודפסה שוב ושוב פעמים
.רבות
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על21
OPENING BID

פתיחה

$500

180

 ראש/ר׳ ראובן הלוי דוננברגר
.1882  דוננברג תרמ׳׳ב.לראובני
!נדיר ביותר

R. REUVEN HA'LEVI
DONENBURGER/ ROSH
L'REUVEINI. DONENBURG
1882. EXTREMELY RARE!

180

מכתב אוטוגרפי נדיר שכתב ר׳ ראובן הלוי לוין
לר׳ מרדכי גימפל יפה בעניין הגיגי התורה של ר׳
.מרדכי גימפל שהופיעו לאחרונה בגיליון המליץ
- ר׳ ראובן הלוי לוין )דוננברגר( )תקע׳׳ז
 נולד בסמארגון לאביו ר׳,(1817-1887 ,תרמ׳׳ז
. היה תלמיד מקורב לר׳ לייבלה׳ קובנער.אברהם
 כשהמעטירה שבהן,כיהן כרב בקהילות שונות
 ממשיכו וממלא מקומו היה ר׳.היא דווינסק
 תשובותיו נדפסו.מאיר שמחה כהן מדווינסק
.בספר ראש לראובני
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על21

Rare autograph letter by R. Reuven
Ha'Levi Levin to R. Mordechai Gimpel
Yaﬀe regarding the Torah thoughts of R.
Mordechai Gimpel that appeared in a recent
HaMeilitz journal.
 R.
Reuven
Ha'Levi
Levin
(Donenburger) (1817-1887), was born in
Smargon to R. Avrohom and was a close
student of R. Leibeleh Kovner. He served
as Rav in various communities, most
notably in Dvinsk, where he was succeeded
by R. Meir Simcha Cohen of Dvinsk. His
responsa were published in the classic Rosh
L'Reuveini.
21 by 13 cm. Excellent condition.
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פתיחה

$500
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OPENING BID

פתיחה

$1000

181

Rare autograph letter by R. Baruch Ha'Levi Epstein, the Torah
Temimah, to R. Yehuda Leib Fishman-Maimon. He writes that since
the War, he has kept a record of all those who ordered his publications
and recently became aware that he inadvertently not fulﬁlled an order
from ''the Gaon Kook'' and now after apologizing wishes to make
amends.
 R. Baruch Ha'Levy Epstein (1860-1942), was a son of R.
Yechiel Michel Epstein Rav of Novardok (Aruch HaShulchan).
At the age of 13, he went to learn in the Volozhin Yeshiva for 5
years, where he was known as a prodigy. He received Semicha from
his uncle the Netziv, the Beis Ha'Levy and R. Refoel Schapiro.
He married the daughter of R. Elozor (Lazer) Moshe Horowitz
of Pinsk. He was the proliﬁc author of various important
seforim, including Mekor Baruch on the Talmud Yerushalmi, an
autobiographical work titled Mekor Baruch, Tosefes Brocho and his
magnum opus, the Torah Temimah on Chumash after which he is
known.
Letters by the Torah Temimah are rare.
28 by 22 cm. Very ﬁne condition.
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 עם אזכור. תורה תמימה/ר׳ ברוך הלוי אפשטיין
.1928  פינסק תרפ׳׳ח.׳׳הגאון קוק׳׳

R. BARUCH HA'LEVI EPSTEIN/ TORAH TEMIMAH.
WITH MENTION OF ''HAGAON KOOK''. PINSK
1928.
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 לר׳, התורה תמימה,מכתב אוטוגרפי נדיר שכתב ר׳ ברוך הלוי אפשטיין
 הוא מתעד את כל, הוא כותב כי מאז המלחמה. מימון-יהודה לייב פישמן
 וכי לאחרונה נודע לו על הזמנה של הגאון קוק אשר,מי שהזמין מספריו
. אחר התנצלות הוא מבקש לתקן את המעוות.בשגגה נותרה ללא מענה
 היה בנו של ר׳,(1860-1942 , תש׳׳ב- ר׳ ברוך הלוי אפשטיין )תר׳׳כ
,13  בגיל.(יחיאל מיכל אפשטיין שהיה הרב בנובהרדוק )ערוך השולחן
 קיבל. שנים בהן התפרסם כעילוי5 החל לומד בישיבת וולוז׳ין במשך
 נישא לבתו של. ומר׳ רפאל שפירא, מהבית הלוי,סמיכה מדודו הנצי׳׳ב
 היה מחבר רב פעלים וכתב ספרים.ר׳ אלעזר )לייזר( משה מפינסק
 חיבור אוטוביוגרפי, ביניהם מקור ברוך על הירושלמי,חשובים רבים
 תורה תמימה על- והגדול שבהם, תוספת ברכה,בשם מקור ברוך
. שעל שמו הוא נקרא-החומש
.מכתבים מהתורה תמימה הינם נדירים
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22  על28
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$2500
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ARUCH HASHULCHAN! ANGLO JUDAICA,
REGARDING THE SHECHITA DISPUTE IN
LONDON! R. YECHIEL MICHEL HA'LEVI EPSTEIN.
NOVARDOK 1893. WITH MENTION OF THE
NETZIV AND R. YITZCHOK ELCHONON SPEKTOR!

Historic autograph letter by the Aruch HaShulchan regarding the
Shechita dispute in London. The shechita dispute, which engaged
many of the leading Gedolim of the period, started in 1891 and
raged until 1904. An agreement was ﬁnally reached in 1905 between
the Board of Shechita, the Machzike Hadath and the Federation of
Synagogues. The North London Beth Hamedrash did not subscribe
to the agreement and several years later in 1909 became the Adath
Yisroel Community. See ''A Fortress in Anglo Jewry'' by Bernard
Homa (London 1953).
The letter is written to R. Y. Zinkin and the Gaon R. Zalman Tuvya,
Rav Yaakov and the ''Chaburah Hakdosha'' which is presumably the
Chevra Machzike Hadath. He writes that he is unsure if what R. Y.
Zinkin suggested is the correct approach and recommends that they
write to his brother-in-law the Netziv of Volozhin although he is very
ill (the Netziv passed away a few weeks later) and gives the Netziv's
Warsaw address, rather than writing to R. Yitzchok Elchonon Spector.
 R. Yechiel Michel Ha'Levi Epstein (1830-1908), was known as
one of the great rabbinical leaders and Poskim of his era. In 1873,
he was appointed as Rav of Novardok where he served with great
distinction until his passing. His magnum opus Aruch HaShulchan
was received with great acclaim and remains a classic Halachic sefer.
13 by 8 cm. Postcard. Very ﬁne condition.

 בעניין מחלוקת,ערוך השולחן! יהדות אנגליה
.השחיטה בלונדון! ר׳ יחיאל מיכל הלוי אפשטיין
 עם אזכור הנצי׳׳ב ור׳ יצחק.1893 נובהרדוק תרנ׳׳ג
!אלחנן ספקטור

182

מכתב אוטוגרפי היסטורי שכתב בעל הערוך השולחן בעניין מחלוקת
 שהעסיקה רבים מגדולי המנהיגים, מחלוקת השחיטה.השחיטה בלונדון
.1904  והתמשכה עד לשנת תרס׳׳ד1891  התחילה בתרנ׳׳א,בתקופתה
 מחזיקי, הושגה לבסוף הסכמה בין מועצת השחיטה1905 בשנת תרס׳׳ה
 בית המדרש צפון לונדון לא.(Federation) הדת וחברת בני ישראל
 הפכה לקהילת1909  בשנת תרס׳׳ט, ובהמשך השנים,הצטרפו להסכם
 ראה ׳׳מצודה ביהדות אנגליה׳׳ מאת ברנארד הומא )לונדון.עדת ישראל
.(1953 תשי׳׳ג
 זינקין ולגאון ר׳ זלמן טוביה ור׳ יעקב ו׳׳החבורה.מכתב זה ממוען לר׳ י
 הוא כותב כי אינו.הקדושה׳׳ שמסתבר שהכוונה לחברה מחזיקי הדת
 וכי הוא מציע שיכתבו,בטוח שהצעתו של מר זינקין היא הגישה הנכונה
 אם כי הוא חולה מאוד )אכן הנצי׳׳ב נפטר,לגיסו הנצי׳׳ב מוואלוז׳ין
 במקום לכתוב, ומוסיף את כתובתו של הנצי׳׳ב,(שבועות מספר אחר כך
.לר׳ יצחק אלחנן ספקטור
( נודע כאחד1830-1908 תרס׳׳ח- ר׳ יחיאל מיכל אפשטיין )תק׳׳צ
 בשנת תרל׳׳ג.המנהיגים הרבניים הגדולים ופוסקי ההלכה של דורו
. שם כיהן בהצטיינות עד לפטירתו,( הוא התמנה לרב בנובהרדוק1873)
 התקבל בהערכה עצומה ונותר ספר הלכתי, ערוך השולחן,ספרו
.בסיסי עד היום
. מצב טוב מאוד. גלויה. ס׳׳מ8  על13
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Beautiful autograph letter to ''My friend, the
friend of Kol Bais Yisroel, HaGaon H'Amiti,
Pe'er Ha'Dor, full of knowledge and fear of
Hashem, Ha'Cohen HaGadol L'Bais Yisroel
Moreinu HaRav R. Avrohom Yitzchok
Ha'Cohen Kook'', wishing him a Shana
Tovah and including many warm blessings.
He also wishes a Shana Tovah to ''HaGaon
Mofes Ha'Dor…R. Avrohom Duber KahanaShapiro, the Kovno Rav'', as he didn't have his
address, and R. Kook's son in law R. Yisroel
Rabinowitz-Thumim (son of the ADERES).
Presumably, this was written to R. Kook
while he was on a fundraising trip in America
together with the D'var Avrohom.
 R. Moshe Mordechai Epstein (18661934), learned at the famed Volozhin
Yeshiva, where he was considered an Ilui.
He was asked by the ''Alter'' of Slabodka
to serve as Rosh Yeshiva of the Knesses
Yisroel-Slabodka Yeshiva. Additionally, he
served as Av Beis Din of Slabodka and was
active in the Council of Torah Sages. He
led a group of Talmidim from Slabodka to
establish Yeshivas Chevron. Following the
Chevron pogrom of 1929, in which many
of the students at his Yeshiva were killed,
the Yeshiva was moved to Yerusholayim.

184

 לרב.ר׳ משה מרדכי אפשטיין
 סלבודקא.קוק ולדבר אברהם
 כינויים לא.1925 תרפ׳׳ה
!שגרתיים

R. MOSHE MORDECHAI
EPSTEIN. TO RAV KOOK
AND THE D'VAR AVROHOM.
SLABODKA 1925. UNUSUAL
HONORIFICS!

OPENING BID

פתיחה

$200

OPENING BID

פתיחה

$200
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מכתב היסטורי עם חתימתם של ר׳ צבי פסח
 ר׳ שמשון אהרון פולנסקי )האדמו׳׳ר,פראנק
 ר׳ ישראל זאב, ר׳ יחיאל מיכל הורוויץ,(מטפליק
מינצברג ור׳ ירוחם מיכל ברנשטיין )בית הדין
 הפרושים והחסידים( נגד,המאוחד של האשכנזים
 הם כותבים כי היו עדים לדברים.שחיטה מסוימת
 ועל כן,אשר אינם עולים בקנה אחד עם ההלכה
.יש לאסור את בשרם ואין לאוכלו בשום אופן
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21  על29

Historic letter signed by R. Tzvi Pesach Frank,
R. Shimshon Aaron Polansky (Tepliker Rav),
R. Yechiel Michel Horowitz; R. Yisroel
Zev Mintzberg and R. Yeruchum Fishel
Berenstein (Joint Bais din of the Ashkenazim,
Perushim and Chasidim) against a particular
Shechita. They write that they were witness
to things that were not in compliance with
Halacha and one is therefore not permitted to
eat the meat under any circumstances.
29 by 21 cm. Very ﬁne condition.
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מכתב אוטוגרפי יפהפה ׳׳לכבוד ידיד נפשי ידיד כל
בית ישראל הגאון האמיתי פאר הדור מלא דעת
ויראת ה׳ הכהן הגדול לבית ישראל מוה׳ר אברהם
,יצחק הכהן קוק שליט׳׳א מרא דארעא ישראל׳׳
.המאחל לו שנה טובה ואיחולים לבביים רבים
 ר׳...הוא גם מאחל שנה טובה ל׳׳הגאון מופת הדור
 שכן, הרב מקובנא׳׳, שפירא-אברהם דובער כהנא
 וכן לר׳ חתנו של הר׳ קוק,לא הי לו את כתובתו
.( תאומים )בנו של האדר׳׳ת-ר׳ ישראל רבינוביץ
 מכתב זה נכתב להר׳ קוק בזמן,כפי הנראה
שהותו באמריקה יחד עם הדבר אברהם למטרות
.גיוס כספים
, תרצ׳׳ד- ר׳ משה מרדכי אפשטיין )תרכ׳׳ו
, למד בישיבת וולוז׳ין המעטירה,(1866-1934
 נתבקש ע׳׳י האלטר.בה התפרסם כעילוי
מסלבודקא לכהן כראש ישיבת כנסת
 וכן שימש כאב בית הדין,ישראל סלבודקא
 היה פעיל מאוד במועצת גדולי.בסלבודקא
 הוא עמד בראש קבוצת התלמידים.התורה
 אחר.מסלבודקא שנסעו ליסד ישיבת חברון
 בה נרצחו תלמידים,1929 הפוגרומים בתרפ׳׳ט
 העתיקה הישיבה את מקומה,רבים מישיבתו
.לירושלים

 ר׳ שמשון/ר׳ צבי פסח פראנק
 ר׳ יחיאל/אהרון פולנסקי
 ר׳ ישראל זאב/מיכל הורוויץ
 ר׳ ירוחם פישל/מינצברג
. בית הדין הגדול.ברנשטיין
מכתב היסטורי נגד שחיטה
. ירושלים.מסוימת

R. TZVI PESACH FRANK/
R. SHIMSHON AARON
POLANSKY/R. YECHIEL
MICHEL HOROWITZ/R.
YISROEL ZEV MINTZBERG/R.
YERUCHUM FISHEL
BERENSTEIN. BEIS DIN
HAGADOL. HISTORIC
LETTER AGAINST A CERTAIN
SHECHITA. YERUSHOLAYIM.
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מכתבים מרבנים וכתבי יד
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With mention of R. Chaim Shlomo
(Stephen) Klein.
Autograph letter by R. Moshe Feinstein to
R. Zalman Sorotzkin, regarding Chinuch
Atzmai. R Moshe writes in the name of
the entire rabbinical board of the Chinuch
Atzmai in America, that they insist on
Chinuch Atzmai stringently adhering to two
crucial principles.
 That the schools should teach only
''Limudei Kodesh'' as has previously always
been the practice.
 That Chinuch Atzmai should not have
any political aﬃliation.
Apparently there were rumors circulating
in America regarding these matters and
the board felt it necessary to reiterate their
position. R. Moshe writes that he was
prevailed upon to personally write this letter
in order that it should have the desired eﬀect
and requests that Rav Sorotzkin conﬁrm
these matters upon receipt of this letter.
 R. Moshe Feinstein (1895-1986),
was born in Uzda, Belarus where his
father served as Rav. Recognized as an
outstanding Talmid Chochom from a
very young age, he was appointed to his
ﬁrst rabbinical post at age 21 and as Rav
of Luban a few years later. Following
increased religious persecution in Soviet
Russia, he immigrated to the United States.

186

ר׳ משה פיינשטיין לר׳ זלמן
 מכתב היסטורי.סורוצקין
 ניו יורק.בעניין החינוך העצמאי
.1965 תשכ׳׳ה

R. MOSHE FEINSTEIN TO
R. ZALMAN SOROTZKIN.
HISTORIC LETTER
REGARDING CHINUCH
ATZMAI. NEW YORK 1965.

He served as Rosh Yeshiva in Mesivta
Tiferes Yerusholayim where he taught
hundreds of distinguished talmidim. He
had a prime role in the establishment of
the orthodox Jewish community in the
U.S. and greatly impacted Jewry the world
over. He was the preeminent Posek of his
time answering thousands of Halachic
questions from across the world.
28 by 21.5 cm. Very ﬁne condition. Slightly
torn along the folds.

OPENING BID

פתיחה

$600

Autograph responsa by R. Moshe Feinstein
regarding whether one may give blood to a
medical center for a proﬁt (see Igros Moshe
Choshen Mishpat 1 Siman 103).
 R. Moshe Feinstein (1895-1986),
was born in Uzda, Belarus where his
father served as Rav. Recognized as an
outstanding Talmid Chochom from a
very young age, he was appointed to his
ﬁrst rabbinical post at age 21 and as Rav
of Luban a few years later. Following
increased religious persecution in Soviet
Russia, he immigrated to the United States.
He served as Rosh Yeshiva in Mesivta
Tiferes Yerusholayim where he taught
hundreds of distinguished talmidim. He
had a prime role in the establishment of the
orthodox Jewish community in the U.S.
and greatly impacted Jewry the world over.
He was the preeminent Posek of his time
answering thousands of Halachic questions
from across the world.
28 by 21.5 cm. Slightly torn and smudged.

.עם אזכור הר׳ חיים שלמה )סטפן( קליין
מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ משה פיינשטיין לר׳
 ר׳ משה. בעניין החינוך העצמאי,זלמן סורוצקין
כותב בשם כל מועצת רבני החינוך העצמאי
 כי הם דורשים מהחינוך העצמאי,באמריקה
:לעמוד בשני דברים קריטיים אלו
. יהיו רק לימודי קדש כהדורות הקודמים
 שלא שייך לשום מפלגה אלא תחת הדר׳ג
.וראשי הישיבות וגדולי תורה
 התפרסמו אז באמריקה שמועות,ככל הנראה
 ובשלן ראתה המועצת צורך לחדד,בנושאים אלו
 ר׳ משה כותב כי נתבקש לכתוב.את עקרונותיה
מכתב זה באופן אישי כדי לוודא שישיג את
 הוא גם מבקש מהר׳ סורוצקין לאשר את.מטרתו
.העובדות הללו עם קבלת המכתב
1895- תשמ׳׳ו- ר׳ משה פיינשטיין )תרנ׳׳ה
 שם כיהן,( נולד באוזדה שבבלארוס1986
 הוא נודע משחר ילדותו.אביו כיהן כרב
כתלמיד חכם מופלג והתמנה למשרתו הרבנית
 כעבור מספר שנים הוכתר.21 הראשונה בגיל
 ובעקבות רדיפה דתית גוברת,לרבה של לובאן
.ברוסיה הסובייטית היגר לארצות הברית
הוא שימש כראש ישיבה במתיבתא תפארת
. שם לימד מאות תלמידים חשובים,ירושלים
היה לו תפקיד מרכזי בהקמת הקהילה היהודית
 אך השפעתו,האורתודוקסית בארצות הברית
.המכרעת ניכרה הרבה מעבר לגבולות ארה׳׳ב
מוכר כגדול הפוסקים בדורו והשיב לאלפי
.שאלות הלכתיות מכל רחבי העולם
. מעט קרוע בקו הקיפול. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21.5  על28

 תשובה.ר׳ משה פיינשטיין
.בעניין תרומת דם למטרת רווח
.1963 ניו יורק תשכ׳׳ג

R. MOSHE FEINSTEIN.
RESPONSA REGARDING
GIVING BLOOD FOR A
PROFIT. NEW YORK 1963.

OPENING BID

פתיחה

$500

185
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תשובה אוטוגרפית שכתב ר׳ משה פיינשטיין
הדן בשאלה האם רשאי אדם לתרום דם למרכז
רפואי למטרת רווח )ראה אגרות משה חושן
.(משפט א סימן ק׳׳ג
1895- תשמ׳׳ו- ר׳ משה פיינשטיין )תרנ׳׳ה
 שם כיהן,( נולד באוזדה שבבלארוס1986
 הוא נודע משחר ילדותו.אביו כיהן כרב
כתלמיד חכם מופלג והתמנה למשרתו הרבנית
 כעבור מספר שנים הוכתר.21 הראשונה בגיל
 ובעקבות רדיפה דתית גוברת,לרבה של לובאן
.ברוסיה הסובייטית היגר לארצות הברית
הוא שימש כראש ישיבה במתיבתא תפארת
. שם לימד מאות תלמידים חשובים,ירושלים
היה לו תפקיד מרכזי בהקמת הקהילה היהודית
 אך השפעתו,האורתודוקסית בארצות הברית
.המכרעת ניכרה הרבה מעבר לגבולות ארה׳׳ב
מוכר כגדול הפוסקים בדורו והשיב לאלפי
.שאלות הלכתיות מכל רחבי העולם
. מעט קרוע ומטושטש. ס׳׳מ21.5  על28

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS

מכתבים מרבנים וכתבי יד
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187

Beautiful autograph note by R. Moshe
Feinstein in response to a standard fundraising
letter from the Philadelphia Yeshiva. He writes
that he is enclosing $2 with his response and
wishes them a Chag Sameach.
 R. Moshe Feinstein (1895-1986),
was born in Uzda, Belarus where his
father served as Rav. Recognized as an
outstanding Talmid Chochom from a
very young age, he was appointed to his
ﬁrst rabbinical post at age 21 and as Rav
of Luban a few years later. Following
increased religious persecution in Soviet
Russia, he immigrated to the United States.
He served as Rosh Yeshiva in Mesivta
Tiferes Yerusholayim where he taught
hundreds of distinguished talmidim. He
had a prime role in the establishment of the
orthodox Jewish community in the U.S.
and greatly impacted Jewry the world over.
He was the preeminent Posek of his time
answering thousands of Halachic questions
from across the world.
28 by 21.5 cm. Excellent condition.

188

 מכתב לבבי.ר׳ משה פיינשטיין
 ניו יורק.לישיבת פילדלפיה
.1973 תשל׳׳ג

R. MOSHE FEINSTEIN.
HEARTWARMING NOTE
TO THE PHILADELPHIA
YESHIVA. NEW YORK 1973.

OPENING BID

פתיחה

$200

Long autograph Halachic responsa by R.
Dovid Feinstein. Topics include putting
in contact lenses on Shabbos; Matanos
L'Evyonim; Hataras Nedarim on a Mitzvah;
wearing a Tallis for Kiddush on Shabbos
morning; Birchas HaGomel and the use of
an electric oven on Yom Tov. Written in the
lifetime of his father.
 R. Dovid Feinstein (1929-2020), was
the eldest son of R. Moshe Feinstein
whom he succeeded as Rosh Yeshiva in
Mesivta Tiferes Yerusholayim. He was
world famous as one of the generations
preeminent Poskim, as well as a legendary
Ba'al Chesed. Totally unpretentious, he
lived in the Lower East Side in the utmost
simplicity.
28 by 21.5 cm. Excellent condition.

פתיחה

$400

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS

188

תשובה הלכתית אוטוגרפית ארוכה שכתב ר׳ דוד
 בין הנושאים הנידונים שימוש בעדשות.פיינשטיין
;מגע בשבת; מתנות לאביונים; התרת נדרי מצווה
לבישת טלית לקידוש בבוקר יום השבת; ברכת
 נכתב.הגומל והשימוש בתנור חשמלי ביום טוב
.עוד בחיי אביו
1929- , תשפ״א- ר׳ דוד פיינשטיין )תרפ׳׳ט
, היה בנו בכורו של ר׳ דוד פיינשטיין,(2020
וממשיכו כראש ישיבת מתיבתא תפארת
 נודע בכל העולם כאחד מגדולי.ירושלים
 היה עניו. וכן כבעל חסד עצום,הפוסקים בדור
 והתגורר בפשטות עצומה בלווער איסט,ביותר
.סייד
. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5  על28

OPENING BID

114

מכתב אוטוגרפי יפיפה שכתב ר׳ משה פיינשטיין
כתשובה למכתב התרמה סטנדרטי מישיבת
 לתשובה ומאחל2$  הוא כותב כי צירף.פילדלפיה
.להם חג שמח
1895- תשמ׳׳ו- ר׳ משה פיינשטיין )תרנ׳׳ה
 שם כיהן,( נולד באוזדה שבבלארוס1986
 הוא נודע משחר ילדותו.אביו כיהן כרב
כתלמיד חכם מופלג והתמנה למשרתו הרבנית
 כעבור מספר שנים הוכתר.21 הראשונה בגיל
 ובעקבות רדיפה דתית גוברת,לרבה של לובאן
.ברוסיה הסובייטית היגר לארצות הברית
הוא שימש כראש ישיבה במתיבתא תפארת
. שם לימד מאות תלמידים חשובים,ירושלים
היה לו תפקיד מרכזי בהקמת הקהילה היהודית
 אך השפעתו,האורתודוקסית בארצות הברית
.המכרעת ניכרה הרבה מעבר לגבולות ארה׳׳ב
מוכר כגדול הפוסקים בדורו והשיב לאלפי
.שאלות הלכתיות מכל רחבי העולם
. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5  על28

 תשובה.ר׳ דוד פיינשטיין
.הלכתית ארוכה

R. DOVID FEINSTEIN. LONG
HALACHIC RESPONSA.

187

מכתבים מרבנים וכתבי יד
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 בעניין מכירת.ר׳ דוד פיינשטיין
קרקע לשאינו יהודי באזור
.יהודי

R. DOVID FEINSTEIN.
REGARDING SELLING
PROPERTY TO A GENTILE IN
A JEWISH NEIGHBORHOOD.

Autograph Halachic responsa by R. Dovid
Feinstein regarding whether one may sell
his property to a non-Jew, if doing so will
aﬀect the real estate prices of the other Jews
in the neighborhood. He writes that the same
question was brought in front of his father
R. Moshe regarding Crown Heights and he
suggested that they consult a local Rav.
 R. Dovid Feinstein (1929-2020), was
the eldest son of R. Moshe Feinstein
whom he succeeded as Rosh Yeshiva in
Mesivta Tiferes Yerusholayim. He was
world famous as one of the generations
preeminent Poskim, as well as a legendary
Ba'al Chesed. Totally unpretentious, he
lived in the Lower East Side in the utmost
simplicity.
28 by 21.5 cm. Excellent condition.

189

תשובה הלכתית אוטוגרפית שכתב ר׳ דוד
פיינשטיין הדן בשאלה האם רשאי יהודי למכור
 כאשר במעשה זה,את הקרקע שלו לשאינו יהודי
הוא פוגע בערך הקרקע של היהודים האחרים
 הוא כותב כי שאלה זהה הובאה בפני.באזור
 וכי הוא, בנידון בקראון הייטס, ר׳ משה,אביו
.מציע שייוועצו ברב אזורי
1929- , תשפ״א- ר׳ דוד פיינשטיין )תרפ׳׳ט
, היה בנו בכורו של ר׳ דוד פיינשטיין,(2020
וממשיכו כראש ישיבת מתיבתא תפארת
 נודע בכל העולם כאחד מגדולי.ירושלים
 היה עניו. וכן כבעל חסד עצום,הפוסקים בדור
 והתגורר בפשטות עצומה בלווער איסט,ביותר
.סייד
. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5  על28
OPENING BID

פתיחה

$250

190

.ר׳ אליעזר יהודה פינקל
.1951 ירושלים תשי׳׳א

R. ELIEZER YEHUDA
FINKEL. YERUSHOLAYIM
1951.

Warm letter signed by R. Eliezer Yehuda
Finkel requesting assistance on behalf of a
distinguished Talmid.
 R. Eliezer Yehuda Finkel (1879-1965),
was a son of R. Nosson Tzvi Finkel, the
Alter of Slabodka. In 1903, he married
the daughter of R. Elya Boruch Kamai
whom he succeeded as Rosh Yeshiva in
the Mirrer Yeshiva. At the onset of WWII,
R. Eliezer Yehuda traveled to Palestine in
an attempt to obtain visas for his students
with the intention of relocating the yeshiva
to Yerusholayim, but these plans were
interrupted by the upheavals of the war. In
1944, he opened a branch of the yeshiva in
Jerusalem which today has grown to be the
largest yeshiva in the world.
28 by 22 cm. Excellent condition.

190

מכתב לבבי עם חתימתו של ר׳ אליעזר יהודה
. בו הוא מבקש סיוע למען תלמידו הנכבד,פינקל
תשכ׳׳ה- ר׳ אליעזר יהודה פינקל )תרל׳׳ט
( היה בנו של ר׳ נתן צבי פינקל )הסבא1879-1965
( הוא נישא1903)  בשנת תרס׳׳ג.(מסלבודקא
 שאת מקומו,לבתו של ר׳ אליהו ברוך קמאי
 בראשית מלחמת.ירש כראש ישיבת מיר
 נסע ר׳ אליעזר יהודה לארץ,העולם השנייה
ישראל בניסיון להשיג ויזות לתלמידיו מתוך
, אולם.כוונה להעביר את הישיבה לירושלים
תכניות אלו נגדעו בעבן בעקבות מהפכות
( הוא פתח סניף של1944)  בשנת תש׳׳ד.השואה
 צמחה ישיבת מיר, כיום.הישיבה בירושלים
.להיות הישיבה הגדולה ביותר בעולם
. מצב מצוין.ס׳׳מ22  על28
OPENING BID

פתיחה

$300

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS
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Letter signed by R. Eliezer Yehuda Finkel on
behalf of R. Shlomo Brevda, certifying that R.
Brevda is unmarried. R. Shlomo Brevda later
became famous for his seforim and teachings,
and was particularly famous for his expertise
in the Torah of the Vilna Gaon.
 R. Eliezer Yehuda Finkel (1879-1965),
was a son of R. Nosson Tzvi Finkel, the
Alter of Slabodka. In 1903, he married
the daughter of R. Elya Boruch Kamai
whom he succeeded as Rosh Yeshiva in the
Mirrer Yeshiva. At the onset of WWII, R.
Eliezer Yehuda traveled to Eretz Yisroel in
an attempt to obtain visas for his students
with the intention of relocating the yeshiva
to Yerusholayim, but these plans were
interrupted by the upheavals of the war. In
1944, he opened a branch of the yeshiva in
Yerusholayim which today has grown to be
the largest yeshiva in the world.
21 by 16.5 cm. Excellent condition.

192

OPENING BID

פתיחה

$100

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS

Be'er Yaakov and was one of the Yeshiva
world's most eminent Roshei Yeshiva. In
that capacity he educated generations of
distinguished talmidim and was renowned
for his penetrating shiurim and Seforim.
28 by 21.5 cm. Excellent condition.
OPENING BID

פתיחה

$250

מכתבים מרבנים וכתבי יד
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מכתב עם חתימתו של ר׳ אליעזר יהודה פינקל
 המאשר כי הר׳ ברעוודא,עבור ר׳ שלמה ברעוודא
 לימים התפרסם ר׳ שלמה ברעוודא.אינו נשוי
 ובעיקר נודע בהתמצאותו,בתורותיו וספריו
.בתורת הגאון מוילנא
תשכ׳׳ה- ר׳ אליעזר יהודה פינקל )תרל׳׳ט
( היה בנו של ר׳ נתן צבי פינקל1879-1965
(1903)  בשנת תרס׳׳ג.()הסבא מסלבודקא
,הוא נישא לבתו של ר׳ אליהו ברוך קמאי
 בראשית.שאת מקומו ירש כראש ישיבת מיר
 נסע ר׳ אליעזר יהודה,מלחמת העולם השנייה
לארץ ישראל בניסיון להשיג ויזות לתלמידיו
.מתוך כוונה להעביר את הישיבה לירושלים
 תכניות אלו נגדעו בעקבות מהפכות,אולם
( הוא פתח סניף של1944)  בשנת תש׳׳ד.השואה
 צמחה ישיבת מיר, כיום.הישיבה בירושלים
.להיות הישיבה הגדולה ביותר בעולם
. מצב מצוין. ס׳׳מ16.5  על21

.ר׳ אליעזר יהודה פינקל
הסכמה לספריו של ר׳ משה
שמואל שפירא! ירושלים
.1963 תשכ׳׳ג

R. ELIEZER YEHUDA
FINKEL. HASKAMAH
FOR THE SEFORIM OF R.
MOSHE SHMUEL SHAPIRO!
YERUSHOLAYIM 1963.

Beautiful letter of approbation signed by R.
Eliezer Yehuda Finkel for the Sefer Kuntrus
HaBiurim of R. Moshe Shmuel Shapiro. He
writes that when R. Moshe Shmuel was still
a Talmid in Mir he distinguished himself
with his brilliance and he developed into a
great Talmid Chochom, an expert in Shas and
Poskim, Rishonim and Achronim.
 R. Eliezer Yehuda Finkel (1879-1965),
was a son of R. Nosson Tzvi Finkel, the
Alter of Slabodka. In 1903, he married
the daughter of R. Elya Boruch Kamai
whom he succeeded as Rosh Yeshiva in the
Mirrer Yeshiva. At the onset of WWII, R.
Eliezer Yehuda traveled to Eretz Yisroel in
an attempt to obtain visas for his students
with the intention of relocating the yeshiva
to Yerusholayim, but these plans were
interrupted by the upheavals of the war. In
1944, he opened a branch of the yeshiva in
Yerusholayim which today has grown to be
the largest yeshiva in the world.
 R. Moshe Shmuel Shapiro (19172006), was born in Minsk to R. Aryeh,
son of R. Refoel Shapiro of Volozhin. He
studied under R. Elchonon Wasserman in
Baranovitch and in the Mirrer Yeshiva and
was also a close Talmid of his cousin the
Brisker Rov. Following his immigration
to Eretz Yisroel, he co-founded Yeshivas
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 עבור.ר׳ אליעזר יהודה פינקל
 ירושלים.ר׳ שלמה ברעוודא
.1954 תשי׳׳ד

R. ELIEZER YEHUDA
FINKEL. ON BEHALF OF
R. SHLOMO BREVDA.
YERUSHOLAYIM 1954.
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מכתב הסכמה יפיפה עם חתימתו של ר׳ אליעזר
 לספר קונטרס הביאורים לר׳ משה,יהודה פינקל
 הוא כותב כי עוד כאשר היה ר׳.שמואל שפירא
 התפרסם,משה שמואל עדיין תלמיד בישיבת מיר
 בקי, צמח והיה לתלמיד חכם עצום,בהצטיינותו
. ראשונים ואחרונים,בש׳׳ס ובפוסקים
תשכ׳׳ה- ר׳ אליעזר יהודה פינקל )תרל׳׳ט
( היה בנו של ר׳ נתן צבי פינקל1879-1965
(1903)  בשנת תרס׳׳ג.()הסבא מסלבודקא
,הוא נישא לבתו של ר׳ אליהו ברוך קמאי
 בראשית.שאת מקומו ירש כראש ישיבת מיר
 נסע ר׳ אליעזר יהודה,מלחמת העולם השנייה
לארץ ישראל בניסיון להשיג ויזות לתלמידיו
.מתוך כוונה להעביר את הישיבה לירושלים
 תכניות אלו נגדעו בעקבות מהפכות,אולם
( הוא פתח סניף של1944)  בשנת תש׳׳ד.השואה
 צמחה ישיבת מיר, כיום.הישיבה בירושלים
.להיות הישיבה הגדולה ביותר בעולם
תשס׳׳ו- ר׳ משה שמואל שפירא )תרע׳׳ז
 בנו של,( נולד במינסק לר׳ אריה1917-2006
 הוא למד אצל ר׳.ר׳ רפאל שפירא מוולוז׳ין
אלחנן וסרמן בברנוביץ׳ ובמיר וגם היה תלמיד
 בעקבות עלייתו. הבריסקר רב,מקורב לבן דודו
 הוא ייסד את ישיבת באר יעקב,לארץ ישראל
והפך לאחד מראשי הישיבות המפורסמים
 הוא חינך דורות של.ביותר בעולם הישיבות
תלמידים דגולים ונודע בזכות שיעוריו וספריו
.העמוקים
. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5  על28
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Long letter (only signed) by
R. Dovid Friedman (Karliner)
to R. Shmuel Salant regarding
the ﬁnancial support of the old
Yishuv. With mention of a large
Rabbinic gathering that took
place in Vilna to discuss the dire
situation of the Yishuv.
 R. Dovid Friedman (18281915), known as R. Dovid
Karliner, was born in Biala, to
a rabbinical family. From a very
young age he was known as an
extraordinary genius who studied with
remarkable diligence, and became famous
throughout the region as an outstanding
young Talmid Chochom. In 1846 he
married the daughter of the distinguished
philanthropist R. Shmaryahu Luria, who
supported him for twenty years so he
could study undisturbed. Following his
father in law's passing in 1866, he was
compelled to accept the position as Rav
of Karlin, and thus became known as R.
Dovid Karliner. He served in that capacity
for ﬁfty years and was widely considered
to be one of the greatest Torah scholars
of his era, held in enormous esteem by his
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ר׳ דוד פרידמן
 לר׳ שמואל.מקרלין
 קרלין- פינסק.סלנט
.1899 תרנ׳׳ט

R. DOVID
FRIEDMAN OF
KARLIN. TO R.
SHMUEL SALANT.
PINSK-KARLIN 1899.

rabbinical cotemporaries as well as by the
general public. See Ohalei Shem (p. 172174), that R. Chaim Soloveitchik and R.
Chaim Ozer Grodzensky both referred to
him as the ''Gadol Ha'Dor'' and ''Yochid
B'Doreinu''.
21 by 13.5 cm. 2 sides. Excellent condition.
Extremely rare!

OPENING BID

פתיחה

$700
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מכתב ארוך )רק חתימה( בידי ר׳
דוד פרידמן )קרלינער( לר׳ שמואל
 בעניין הסיוע הכלכלי ליישוב,סלנט
 עם ציון אסיפת רבנים גדולה.הישן
שהתקיימה בווילנא כדי לדון במצבו
.הנואש של היישוב
,תרע׳׳ח- ר׳ דוד פרידמן )תקפ׳׳ח
, המכונה ר׳ דוד קרלינער,(1828-1915
.נולד בביאלע למשפחה מכובדת
מגיל צעיר כבר נודע כגאון מופלג
שלמד בשקידה מופלאה והתפרסם
.בכל האזור כתלמיד חכם עצום
( נישא לבת1846) בשנת תר׳׳ו
הנדיב הנכבד ר׳ שמריהו לוריא שהחזיק אותו
 שנה כדי שיוכל ללמוד20 על שולחנו במשך
 עם פטירת חותנו בתרכ׳׳ו.בפניות ובשלוה
 נאלץ לקבל עליו את משרת הרב,(1866)
 בתפקיד. ומכאן שמו – ר׳ דוד קרלינר,בקרלין
 שנים ונחשב לאחד50 זה שימש במשך
.מתלמידי החכמים הגדולים ביותר בתקופתו
הוא זכה להערכה רבה מצד חבריו הרבנים
 ראה ספר אוהלי שם )עמ׳.כמו גם מהמון העם
 שר׳ חיים סולוביצ׳יק ור׳ חיים עוזר,(172-174
גרוז׳ינסקי מכנים אותו ׳׳גדול הדור׳׳ ו׳׳יחיד
.בדורנו׳׳
. מצב מצוין. צדדים2 . ס׳׳מ13.5  על21
!נדיר ביותר

R. CHAIM OZER
GRODZENSKY. VILNA 1936.

Warm autograph letter of Nichum Aveilim
by R. Chaim Ozer Grodzensky to R. Eliyahu
Botchko, Rosh Yeshivas Eitz Chaim of
Montreux, Switzerland. R. Chaim Ozer adds
personal details about his poor health, and
hopes with Hashem's help to recuperate.
 R. Chaim Ozer Grodzensky (18631940), was born into a distinguished
rabbinical family and was renowned from
a young age for his brilliant mind coupled
with great diligence. He initially learned
in Eisheshok and later in Volozhin under
R. Chaim Soloveitchik. He married the
daughter of R. Eliyahu Eliezer Grodensky,
a leading Rov in Vilna (son-in-law of R.
Yisroel Salanter), whom he later succeeded.
He dedicated his life to the needs of the
Jewish People and was recognized as the
leading Posek and spiritual leader of his
generation, consulted on virtually every
Jewish communal issue. He played an
instrumental role in preserving Lithuanian
Yeshivos during the beginning of the
Communist era, and led the yeshivas of
Poland and Russia after the Nazi invasion
of Poland in 1939, arranging for these
yeshivas to relocate to Lithuanian villages.
15 by 10.5 cm. Postcard. Excellent condition.

OPENING BID

פתיחה

$500
 גדול רבני,לבת הר׳ אליהו אליעזר גרודנסקי
 ובהמשך מילא,(וילנא )חתן ר׳ ישראל סלנטר
 הקדיש את חייו לטובת אחיו.את מקומו
 ונודע כגדול הפוסקים והמנהיגים,היהודים
 ענה לשאלות הלכתיות מכל.הרוחניים בדורו
.רחבי העולם ונועץ בכל ענין ציבורי יהודי
מילא תפקיד אינסטרומנטלי בקיום הישיבות
 והציל את,הליטאיות בתקופה הקומוניסטית
ישיבות פולין ורוסיה במהלך הפלישה הנאצית
 כשסידר לישיבות אלו,(1939) לפולין בתרצ׳׳ט
.מעבר לכפרים לא כבושות בליטא
. מצב מצוין. גלויה. ס׳׳מ10.5  על15

 ווילנא.ר׳ חיים עוזר גרוז׳ינסקי
.1936 תרצ׳׳ו
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מכתב ניחום אבלים לבבי שכתב ר׳ חיים עוזר
 ראש ישיבת עץ,גרוז׳ינסקי לר׳ אליהו בוטשקו
 ר׳ חיים עוזר מוסיף פרטים. שוויץ,חיים במונטרה
 והוא מקווה בעזרת,על מצב בריאותו שאינו טוב
.ה׳ להחלים
,ת׳׳ש- ר׳ חיים עוזר גרודזנסקי )תרכ׳׳ג
 נולד למשפחה רבנית מפורסמת,(1863-1940
ונודע עוד בצעירותו במוחו החריף והתמדתו
 למד בתחילה באיישישוק ואחר.העצומה
 נישא.כך בוולוז׳ין אצל ר׳ חיים סולובייצ׳יק

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS

מכתבים מרבנים וכתבי יד
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Historic autograph letter to R. Shmuel
Salant informing of R. Itzel's impending
move to Eretz Yisroel.
With mention of R. Leib Salant son of R.
Zundel of Salant.
 R. Chaim Ozer Grodzensky (18631940), was born into a distinguished
rabbinical family and was renowned
from a young age for his brilliant mind
coupled with great diligence. He initially
learned in Eisheshok and later in Volozhin,
studying under R. Chaim Soloveitchik.
He married the daughter of R. Eliyahu
Eliezer Grodzensky, a leading Rov of
Vilna (son-in-law of R. Yisroel Salanter),
whom he later succeeded. He dedicated his
life to the needs of the Jewish People and
was recognized as the leading Posek and
spiritual leader of his generation, consulted
on virtually every Jewish communal
issue. He played an instrumental role in
preserving Lithuanian Yeshivos during the
beginning of the Communist era, and led
the yeshivas of Poland and Russia after the
Nazi invasion of Poland in 1939, arranging
for these yeshivas to relocate to Lithuanian
villages.
 R. Yitzchok Blazer, known as R. Itzel
Peterburger (1837-1907), was among
the prominent talmidim of R. Yisroel
Salanter and was actively involved in the
dissemination of Mussar in the Lithuanian
Yeshivos. An exceptional Talmid Chochom
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and great Ba'al Mussar he was appointed
as Rov of St. Petersburg at the behest of R.
Yisroel, a position he held between 18621878. In 1878, he resigned and moved to
Kovno. From 1880, he headed the Kovno
Kollel for a number of years. In 1904,
he immigrated to Eretz Yisroel settling
in Yerusholayim where he was greatly
revered. Author of Teshuvos Pri Yitzchak.
20.5 by 13 cm. Excellent condition.
OPENING BID

פתיחה

$1000

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS

OPENING BID

פתיחה

$100
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195

מכתב אוטוגרפי היסטורי לר׳ שמואל סלנט המעדכן
אותו על עלייתו המתקרבת של ר׳ איצלה׳ לארץ
.ישראל
.עם אזכור ר׳ לייב סלנט בנו של ר׳ זונדל מסלנט
1863- ת׳׳ש- ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי )תרכ׳׳ג
( נולד למשפחה רבנית מיוחסת והתפרסם1940
.מגיל צעיר במוחו המבריק ובשקידתו העצומה
בתחילה למד באיישישוק ולאחר מכן בוולוז׳ין
 הוא נישא לבתו של.אצל ר׳ חיים סולובייצ׳יק
ר׳ אליהו אליעזר גרודנסקי – מרבני ווילנא
)חתנו של ר׳ ישראל מסלנט( – שאת מקומו
 הוא הקדיש את חייו.מילא בשלב מאוחר יותר
לצרכי עם ישראל והוכר כפוסק ומנהיג הדור
 הוא ענה לשאלות הלכתיות מכל רחבי.הרוחני
.תבל וייעץ בכל נושא ציבורי בעולם היהודי
הוא שמר על ישיבות ליטא בתחילת תקופת
השלטון הקומוניסטי והציל את ישיבות פולין
ורוסיה אחרי פלישת הנאצים לפולין בשנת
.( על ידי העברתן לעיירות בליטא1939) תרצ׳׳ט
 ר׳ יצחק בלאזר המכונה ר׳ איצלה׳
,(1837-1907 , תרס׳׳ז-פטרבורגר )תקצ׳׳ז
,היה מגדולי תלמידיו של ר׳ ישראל סלנטר
ומעורב באופן פעיל בהפצת המוסר בישיבות
 התפרסם כתלמיד חכם דגול ובעל.הליטאיות
 ובהוראת ר׳ ישראל סלנטר נתמנה,מוסר עצום
 משרה בה כיהן בין,פטרבורג-כרבה של סנט
 בשנת.1862-1878  תרל׳׳ח-השנים תרכ׳׳ב
. התפטר ועבר להתגורר בקובנא1878 תרל׳׳ח
 עמד בראשות כולל קובנא,1880 החל מתר׳׳מ
 עלה לארץ ישראל בשנת.במשך כמה שנים
 בה היה, והתיישב בירושלים,1904 תרס׳׳ד
. מחבר הספר תשובות פרי יצחק.נערץ מאוד
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על20.5

 רבה. שליזינגר-ר׳ משה גינז
. נדיר.של קרעסטיר

R. MOSHE GINZSCHLESINGER. RAV OF
KERESTIR. RARE.

Rare printed card by R. Moshe GinzSchlesinger, the Rav of Kerestir during the
time of R. Shayla's tenure as Rebbe, wishing
Mazel Tov on the occasion of a wedding.
 R. Moshe Ginz-Schlesinger (18631925), was a Talmid of the Shevet Sofer.
He was known as a great Gaon, particularly
when it came to the laws of divorce.
Questions regarding Gittin were sent to
him from throughout Hungary. He was
also famous for his Shabbos Shuva Drasha,
which lasted for hours. It is said that while
most of the attendees would go home in
the middle of the Drasha to eat and then
return, only R. Shaya'le would stay for
its entirety. He passed away two months
before R. Shaya'le and is buried in the same
Ohel.
7 by 10 cm. Excellent condition.
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ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי לר׳
 בעניין ר׳ איצלה׳.שמואל סלנט
.1904  וילנא תרס׳׳ד.פטרבורגר

R. CHAIM OZER
GRODZENSKY. TO
R. SHMUEL SALANT.
REGARDING R. ITZEL
PETERBURGER. VILNA 1904.
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, שליזינגר-מכתב מודפס נדיר מאת ר׳ משה גינז
רבה של קרעסטיר בתקופת כהונתו של ר׳
 המאחל מזל טוב לרגל,ישעיהלה׳ כאדמו׳׳ר
.נישואין
, תרפ׳׳ה- שליזינגר )תרכ׳׳ג- ר׳ משה גינז
 נודע.( היה תלמידו של השבט סופר1863-1925
 ושאלות, בייחוד בהלכות גרושין,כגאון עצום
.בנושאי גיטין נשלחו אליו מכל קצוות הונגריה
 שהתארכו לכדי שעות,דרשותיו בשבת שובה
 מסופר כי רבים.ארוכות התפרסמו גם הן
ממאזיני הדרשה היו פונים לבתיהם באמצע
 ואילו,הדברים כדי לאכול ושבים לאחר מכן
היחיד שנשאר לאורך כל הדרשה השלימה
 נפטר חודשיים לפניו וקבור.היה ר׳ ישעילה׳
.עימו באותו אוהל
. מצב מצוין. ס׳׳מ10  על7
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Handwritten draft (unsigned) for a
speech by R. Shlomo Heiman that
he delivered upon a completion of
a new Yeshiva building, seemingly
for Yeshiva Torah Vodaas.
 R. Shloime Heiman (18921945), commonly referred to
in the Yeshiva world as ''Reb
Shloime'', was born in Paritsh,
Minsk. When he was 12 years
old, he went to learn in the
Kaminetz Yeshiva under R.
Baruch Ber Leibowitz, becoming
one of his closest talmidim.
In 1918, he married the daughter of
R. Yochanan Rodensky of Volozhin, a
brother-in-law of R. Simcha Zelig of Brisk.
After his marriage, R. Baruch Ber asked R.
Shlomo to deliver shiurim in the Kaminetz
Yeshiva. There he became famous as one of
Lithuania's most outstanding lomdim and
Maggidei Shiur. Later he also gave shiurim
in the Ohel Torah Yeshiva of Baranovitch
under the leadership of R. Elchonon
Wasserman. In 1927, at the request of
R. Chaim Ozer Grodzensky, R. Shlomo
became Rosh Yeshivas of the Ramielis
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 דרשה.ר׳ שלמה היימן
.לחנוכת הבית

R. SHLOMO HEIMAN.
CHANUKAS HABAYIS
SPEECH.

Yeshiva in Vilna. In 1935, R. Shlomo was
invited by R. Shraga Feivel Mendelowitz to
serve as Rosh Yeshiva in Torah Vodaas in
New York, a position he accepted with the
approval of R. Chaim Ozer, and where he
remained until his passing.
24 by 15 cm. 2 pages. Excellent condition.

OPENING BID

פתיחה

$500

Rare autograph document by R.
Yosef Eliyahu Henkin, detailing his
sale of Chametz to a non-Jew at the
Beis Midrash HaGadol on Norfolk
Street.
This document oﬀers an insight
of the proper documentation
needed to sell Chametz to a gentile
according to the opinion of R.
Henkin.
 R. Yosef Eliyahu Henkin (1881- 1973),
was born in Klimavichy and learned
at the Slutzker Yeshiva under Rav Isser
Zalman Meltzer. Known from a young
age as brilliant and extremely diligent,
he received Semicha from R. Meltzer, as
well as from R. Yaakov Dovid Willowski
(RIDVA''Z), R. Boruch Ber Leibowitz
and R. Yechiel Michel Epstein (Aruch
HaShulchan). After serving as a Rav in
Russia, he immigrated to America in 1922.
Upon his arrival, he was quickly recognized
as one of the preeminent Poskim in the
U.S.A. Renowned as a tremendous Talmid
Chochom as well as great Tzaddik, in 1925

טיוטה בכתב יד )ללא חתימה( לדרשתו
 שמסר לרגל,של ר׳ שלמה היימן
 ככל.השלמת בניין החדש של ישיבה
.הנראה מדובר בישיבת תורה ודעת
תש׳׳ה- ר׳ שלמה היימן )תרנ׳׳ב
 המכונה בעולם התורה,(1892-1945
. מינסק, נולד בפריטש,׳׳ר׳ שלמה׳׳
 הוא נסע ללמוד בישיבת12 בגיל
קמניץ תחת חסותו של ר׳ ברוך
בער ליבוביץ והיה לאחד מתלמידיו
( הוא1918)  בשנת תרע׳׳ח.הקרובים
נשא לאישה את בתו של ר׳ יוחנן
 גיסו של ר׳ שמחה,רודנצקי מוולוז׳ין
 לאחר נישואיו ביקש.זעליג מבריסק
ר׳ ברוך בער מר׳ שלמה למסור שיעורים
 שם יצא שמו כאחד מגדולי,בישיבת קמניץ
 בשלב.הלומדים ומגידי השיעורים בליטא
מאוחר יותר הוא אף מסר שיעורים בישיבת
׳אוהל תורה׳ בברנוביץ תחת הנהגתו של ר׳
( התמנה ר׳1927)  בשנת תרפ׳׳ז.אלחנן וסרמן
שלמה לראש ישיבת רמיליס בווילנא לבקשת
( הוזמן1935)  בתרצ׳׳ה.ר׳ חיים עוזר גרודז׳נסקי
ר׳ שלמה על ידי ר׳ שרגא פייבל מנדלוביץ
 ובהסכמת ר׳,לכהן כראש ישיבת ׳תורה ודעת׳
.חיים עוזר שימש בתפקיד זה עד פטירתו
. מצב מצוין. עמודים2 . ס׳׳מ15  על24

.ר׳ יוסף אליהו הנקין
מכירת חמץ! ניו יורק
.1962 תשכ׳׳ב

R. YOSEF ELIYAHU
HENKIN. MECHIRAS
CHAMETZ! NEW
YORK 1962

he became the director of Ezras Torah,
directing the distribution of millions of
dollars assistance to the needy, although he
personally lived extremely frugally.
21.5 by 13.5 cm. Slight damage to one corner
slightly aﬀecting text.
OPENING BID

פתיחה

$150
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מסמך אוטוגרפי נדיר שכתב ר׳ יוסף
 עם פרטי מכירת החמץ,אליהו הנקין
שברשותו לגוי בבית המדרש הגדול
.ברחוב נורפאלק
מסמך זה מהווה עדות בהירה אל
צורתו הנכונה של מסמך מכירת החמץ
.לגוי לפי תפיסתו של הר׳ הנקין
- ר׳ יוסף אליהו הנקין )תרמ׳׳א
( נולד בקלימאוויצ׳י1881-1973 תשל׳׳ג
ולמד בישיבת סלוצק אצל ר׳ איסר
 שמו יצא לפניו מגיל צעיר כעילוי.זלמן מלצר
 ר׳,ומתמיד גדול והוסמך על ידי הרב מלצר
 ר׳ ברוך בער,(יעקב דוד וילובסקי )רידב׳׳ז
ליבוביץ׳ ור׳ יחיאל מיכל אפשטיין )ערוך
 לאחר כהונה כרב במספר ערים.(השולחן
ברוסיה הוא היגר לאמריקה בשנת תרפ׳׳ב
 עד מהרה הכירו בו כאחד מגדולי.(1922)
 והוא הוערך,הפוסקים בארצות הברית
( הוא1925)  בתרפ׳׳ה.כתלמיד חכם וצדיק עצום
התמנה למנהל ׳׳עזרת תורה׳׳ ופיקח על חלוקת
 אף שהוא עצמו חי,מיליוני דולרים לנזקקים
.בדוחק עצום
 נזק קל לאחת הפינות המשפיע. ס׳׳מ13.5  על21.5
.קלות על הטקסט
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OPENING BID

פתיחה

$800
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Manuscript of the Megilas Eivah by the Tosfos Yom Tov, handwritten
by an unknown writer. This work was ﬁrst published in Breslau, 1837.
Prior to that it existed only in manuscript form. The manuscript before
us contains some variations to the printed version.
 Born in Wallerstein, Bavaria in 1578, R. Yom Tov Lipmann
Heller is known as the Tosfos Yom Tov after his major commentary
to the Mishnah. In his youth he learned in Prague with both R.
Yehuda Loewe (MaHarAL) and R. Ephraim Lunschitz (Kli Yokor)
and at the early age 19 he joined the Bais Din of the MaHarAL. In
1627, he was appointed Chief Rabbi of Prague.
As a result of the ongoing Thirty Years' War (1618-1648), the
Jews of Bohemia were heavily taxed. As Chief Rabbi, the Tosfos
Yom Tov decided that the wealthier members of the Jewish
community should shoulder a larger share of the ﬁnancial burden.
Unfortunately, in response, certain wealthy Jews joined forces
with government and Church oﬃcials to prosecute him. In the
summer of 1629, the Rav was arrested by the Imperial Court of the
Holy Roman Emperor, Ferdinand II, and charged with insulting
Christianity in his rabbinic works Ma'adanei Melech and Lechem
Chamudos. After intense lobbying on the Rav's behalf by various
political and communal leaders in both Prague and Vienna, the
Emperor commuted the sentence to forty days imprisonment in
Vienna, along with a heavy ﬁne. Furthermore, the Tosfos Yom Tov
was forced to relinquish his rabbinical position in Prague.
The Tosfos Yom Tov wrote a chronicle of the entire ordeal, including
his arrest, trial, verdict and incarceration, in ''Megilas Eivah''.
Additionally, he instituted a fast day for his descendants on the
anniversary of his imprisonment (5th Tammuz), as well as an annual
celebration (1st Adar) on the day he won back his freedom and status
following his nomination to the Cracow Rabbinate. Centuries later,
many of his distinguished descendants still commemorate these events.
In this work, the Tosfos Yom Tov writes that if one is in the midst of
a ''tzarah'' (crisis), learning this sefer will be a segulah for salvation.
24 sides. 20.5 cm. Overall good condition. Some staining and wear. Unbound.
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 כתב יד. תוספות יום טוב/ר׳ יום טוב ליפמן הלר
! סגולה.של מגילת איבה

R. YOM TOV LIPMAN HELLER/ TOSFOS YOM TOV.
MANUSCRIPT OF MEGILAS EIVAH. SEGULAH!
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 בכתב יד של מעתיק,כתב יד של מגילת איבה של התוספות יום טוב
 ועד אז,1837  חיבור זה נדפס לראשונה בברסלוי תקצ׳׳ז.לא מזוהה
 בכתב היד הנוכחי ישנן מספר שינויים מהטקסט.הועתק רק בכתב יד
.המודפס
 ר׳ יום טוב ליפמן הלר המכונה התוספות יום טוב על שם פירושו
.(1578) הענק למשנה נולד בוולרשטיין שבבוואריה בשנת של׳׳ח
בצעירותו למד בפראג אצל ר׳ יהודה לווי )המהר׳׳ל( ור׳ אפרים לונשיץ
 ובשנת שפ׳׳ז, כבר היה חלק מבית דינו של המהר׳׳ל19  בגיל.()כלי יקר
.( התמנה לרב הראשי של פראג1627)
1618- , ת׳׳ח-כתוצאה ממלחמת שלושים השנים המתמשכת )שע׳׳ח
 מתוקף תפקידו. חויבו יהודי בוהמיה בתשלומי מיסים כבדים,(1648
 קבע התוספות יום טוב כי עשירי הקהילה היהודית ייטלו,כרב הראשי
 חברו מספר, לרוע מזלו.על עצמם חלק גדול יותר מהנטל הכספי
 יחד עם גורמים ממשלתיים ועם הכנסייה,יהודים עשירים מהקהילה
( נעצר הרב על ידי1629)  בקיץ שפ׳׳ט. כתגובה לפסיקתו,להעמידו לדין
 והואשם, פרדיננד השני,בית הדין הקיסרי של הקיסר הרומי הקדוש
 לאחר.בגינוי הנצרות בספריו הרבניים מעדני מלך ולחם חמודות
שתדלנות אינטנסיבית למען הרב מצד מנהיגים פוליטיים וקהילתיים
 המיר הקיסר את העונש לארבעים ימי מאסר,שונים בפראג ובווינה
 נאלץ התוספות יום טוב לוותר על, יתר על כן. וכן קנס כבד,בווינה
.מעמדו הרבני בפראג
, כולל מעצרו,התוספות יום טוב כתב חיבור על כל השתלשלות העניינים
 בנוסף קבע יום צום. בספר ׳׳מגילת איבה׳׳, פסק הדין וכליאתו,משפטו
( וכן יום חג שנתי )א׳ באדר,(לצאצאיו ביום השנה למאסר )ה׳ בתמוז
 גם.שזהו היום בו זכה בחירותו ומעמדו בעקבות מינויו לרבנות בקראקא
 רבים מצאצאיו הנכבדים עדיין מציינים את ימי,מאות שנים לאחר מכן
.האירועים הללו
,בחיבורו זה כותב התוספות יום טוב כי אדם הנמצא בעיצומה של צרה
.ילמד בספר זה ויהיה לו לסגולה וישועה
. אינו כרוך. מעט כתמים ובלאי. מצב כללי טוב. ס׳׳מ20.5 . צדדים24
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Autograph letter by R. Yaakov Yisroel
Kanievsky to R. Menachem Porush, regarding
a donation sent by R. Simcha Elberg.
 R. Yaakov Yisroel Kanievsky (1899–
1985), was known as the Steipler Gaon
after his hometown Horonsteipl. Orphaned
at young age, he learned in the Novardok
Yeshiva, where he was renowned for his
great diligence. Following his marriage to
the sister of the Chazon Ish, he served as
Rosh Yeshiva of the Novardok Yeshiva in
Pinsk until 1934, when he emigrated to
Eretz Yisroel settling in Bnei Brak. World
renowned, he shunned publicity and
lived in humble surroundings, teaching,
writing and devoting himself to Torah and
Mitzvos. His magnum opus the multivolume Kehillas Yaakov on most of the
tractates of the Talmud was enthusiastically
received and is an important Talmudic
work, studied in many Yeshivos.
Lot includes the letter by R. Porush, as well
as the original envelope addressed by the
Steipler.
19 by 15 cm. Excellent condition.
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ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי לר׳
 בני ברק תשכ׳׳ד.מנחם פרוש
.1964

R. YAAKOV YISROEL
KANIEVSKY TO R.
MENACHEM PORUSH. BNEI
BRAK 1964.

OPENING BID

פתיחה

$300

200

מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי
לר׳ מנחם פרוש בעניין תרומה שנשלחה מר׳
.שמחה עלברג
,תשמ׳׳ה- ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי )תרנ׳׳ט
( היה ידוע בכינוי ׳׳הסטייפלער׳׳ על1899-1985
 הוא התייתם.שם עיר מולדתו הורנסטייפל
 שם נודע בזכות,בגיל צעיר ולמד בנובהרדוק
 לאחר נישואיו לאחותו של.שקדנותו העצומה
החזון איש הוא כיהן כראש ישיבת נובהרדוק
 אז עלה,(1934) בפינסק עד לשנת תרצ׳׳ד
 הוא נודע.לארץ ישראל והתיישב בבני ברק
.ברחבי העולם אך התרחק מפרסום ותהילה
,הוא חי בבית צנוע והקדיש את זמנו ללימוד
 ספרו ׳׳קהילת יעקב׳׳ על.כתיבת חדו׳׳ת וחסד
רוב מסכתות הש׳׳ס התקבל בהתלהבות והינו
יצירה תלמודית חשובה הנלמדת בישיבות
.רבות
 וכן המעטפה,כולל גם את המכתב מהר׳ פרוש
.המקורית עם הכתובת בכתב הסטייפלער
. מצב מצוין. ס׳׳מ15  על19

R. YAAKOV YISROEL
KANIEVSKY. EXTREMELY
SHARPLY WORDED LETTER
REGARDING A DIN TORAH.
BNEI BRAK 1964.

Long sharply worded autograph letter by R.
Yaakov Yisroel Kanievsky to an individual
who had been refusing to go to a Din Torah
regarding a ﬁnancial matter. ''Every day that
goes by without a Heter not to go to Beis Din,
gives rise to a concern of Issur Gezel''. He
adds at the bottom that the recipient should
come visit him ''if it isn't too diﬃcult''.
 R. Yaakov Yisroel Kanievsky (1899–
1985), was known as the Steipler Gaon
after his hometown Horonsteipl. Orphaned
at young age, he learned in the Novardok
Yeshiva, where he was renowned for his
great diligence. Following his marriage to
the sister of the Chazon Ish, he served as
Rosh Yeshiva of the Novardok Yeshiva in
Pinsk until 1934, when he emigrated to
Eretz Yisroel settling in Bnei Brak. World
renowned, he shunned publicity and
lived in humble surroundings, teaching,
writing and devoting himself to Torah and
Mitzvos. His magnum opus the multivolume Kehillas Yaakov on most of the
tractates of the Talmud was enthusiastically
received and is an important Talmudic
work, studied in many Yeshivos.
Written on the reverse side of the letter sent
to him regarding the matter.
32 by 20.5 cm. Very ﬁne condition. Some
erasures.

ר׳ יעקב
ישראל
.קנייבסקי
מכתב חריףף
ביותר בעניין
יין
דין תורה
 בני ברק.מסוים
.1964 תשכ׳׳ד
.19

OPENING BID

פתיחה

$600
.ברחבי העולם אך התרחק מפרסום ותהילה
,הוא חי בבית צנוע והקדיש את זמנו ללימוד
 ספרו ׳׳קהילת יעקב׳׳ על.כתיבת חדו׳׳ת וחסד
רוב מסכתות הש׳׳ס התקבל בהתלהבות והינו
.חיבור תלמודי חשוב הנלמד בישיבות רבות
.נכתב בצדו השני של המכתב שנשלח אליו בעניין זה
. כמה מחיקות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ20.5  על32
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מכתב אוטוגרפי ארוך וחריף
שכתב ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי ליהודי שסירב
 ׳׳ובודאי כל יום.ללכת לדין תורה בנושא כספי
ויום שיושבים בלא היתר והוראת בעל הוראה הוא
 בתחתית העמוד הוא מבקש כי.חשש גזל ממש׳׳
.מקבל המכתב יבוא לבקר אותו ׳׳אם זה לא קשה׳׳
,תשמ׳׳ה- ר׳ יעקב ישראל קנייבסקי )תרנ׳׳ט
( היה ידוע בכינוי ׳׳הסטייפלער׳׳ על1899-1985
 הוא התייתם.שם עיר מולדתו הורנסטייפל
 שם נודע בזכות,בגיל צעיר ולמד בנובהרדוק
 לאחר נישואיו לאחותו של.שקדנותו העצומה
החזון איש הוא כיהן כראש ישיבת נובהרדוק
 אז עלה,(1934) בפינסק עד לשנת תרצ׳׳ד
 הוא נודע.לארץ ישראל והתיישב בבני ברק
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Handwritten (unsigned) novella,
responsum on a topic related to
Shemitta by the Chazon Ish.
 R. Avrohom Yeshaya Karelitz
(1879-1953), was the son of R.
Shmaryahu Yosef Karelitz, Rav
of Kosovo. Although he sought
anonymity, turning down rabbinical
positions and even publishing
his seforim anonymously, he was
acknowledged as the greatest Torah leader
of his generation. He had an immeasurable
inﬂuence on the Torah world in general and
speciﬁcally on the Yishuv in Eretz Yisroel.
13.5 by 9.5 cm. Fine condition. Staining.
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OPENING BID

פתיחה
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טיוטה של חידושי תורה בכתב יד )ללא
, על נושא הקשור לשמיטה, תשובה,(חתימה
.מאת החזון איש
- ר׳ אברהם ישעיה קרליץ )תרל׳׳ט
( היה בנו של הר׳1879-1953 ,תשי׳׳ד
. רבה של קוסובה,שמריהו יוסף קרליץ
 דחה,על אף שהוא ברח מאור הזרקורים
משרות רבניות ואפילו פרסם את ספריו
 הוא הוכר כגדול תלמידי,בעילום שם
 היתה לו השפעה עצומה על.החכמים בדורו
. ויישוב ארץ ישראל בפרט,עולם התורה בכלל
. כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ9.5  על13.5

$1000

 ר׳ שניאור/ר׳ אהרן קוטלר
. לר׳ איסר זלמן מלצר.קוטלר
!נדיר

R. AARON KOTLER/ R.
SHNEUR KOTLER. TO R.
ISSER ZALMAN MELTZER.
RARE!

Rare autograph personal letter by R. Shneur
Kotler to his grandparents, R. Isser Zalman
and Rebbetzin Baila Hindel Meltzer. He asks
for an update concerning the health of R.
Isser Zalman, gives an update on the welfare
of the family in Lakewood and enquires
regarding the printing of the Seforim of R.
Isser Zalman. Concluding with warm wishes
for a good year as well as regards from R.
Dov and Sarah Schwartzman.
Following his letter is a long autograph
paragraph of blessings for a new year by R.
Aaron Kotler.
 R. Aaron Kotler (1892-1963), was
renowned from a young age for his brilliant
mind coupled with his great diligence. He
served as Rosh Yeshiva in Slutzk and Kletsk
and established Beth Medrash Govoha
in Lakewood, N.J., which today is one of
the largest and most prestigious Yeshivos.
Known as the pre-eminent Rosh Yeshiva
and Torah leader of his generation he was
pivotal in the reestablishment of Yeshivos
after the Holocaust. During the war while
R. Aaron escaped to America via Japan, R.
Shneur escaped via Vilna to Eretz Yisroel.
He spent the war years under the tutelage
of his grandfather R. Isser Zalman, as well
as attending shiurim of the Brisker Rov.
21.5 by 13.5 cm. Excellent condition.
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/ר׳ אברהם ישעיה קרליץ
 חידושי תורה.החזון איש
.בכתב יד

R. AVROHOM YESHAYA
KARELITZ/ CHAZON
ISH. HANDWRITTEN
NOVELLA.

OPENING BID

פתיחה

$1000
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מכתב אוטוגרפי אישי ונדיר שכתב ר׳ שניאור
 ר׳ איסר זלמן והרבנית,קוטלר לסביו וסבתו
 הוא דורש בשלומו ובריאותו.ביילא הינדל מלצר
, מספר על חייהם בלייקווד,של ר׳ איסר זלמן
ושואל אותה בעניין הדפסת ספרי ר׳ איסר
 הוא מסיים בברכות נלבבות לשנה טובה.זלמן
וכן מוסר דרישת שלום מהר׳ דב והרבנית שרה
.שוורצמן
אחר המכתב הזה ישנוה פסקה אוטוגרפית ארוכה
.ובה ברכות לשנה החדשה מאת ר׳ אהרון קוטלר
1892- , )תרנ׳׳ב – תשכ׳׳ג, ר׳ אהרן קוטלר
 התפרסם כבר בגיל צעיר בשל מוחו,(1963
.המבריק יחד עם שקידתו והתמדתו העצומה
,הוא כיהן כראש ישיבה בסלוצק ובקלעצק
,וייסד את ישיבת ׳׳בית מדרש גבוה׳׳ בלייקווד
 זוהי אחת הישיבות הגדולות, כיום.ניו ג׳רזי
 הוא נודע כראש הישיבה.והנחשבות ביותר
 והיה ממקימי,וכמנהיג הדגול ביותר בדורו
 במהלך.עולם הישיבות מחדש אחרי השואה
 בעוד שהר׳ קוטלר נמלט לאמריקה,השואה
 ר׳ שניאור עלה דרך ווילנה לארץ,דרך יפן
 בשנות השואה למד תורה מפי סבו ר׳.ישראל
.איסר זלמן וכן נכח בשיעורי הרב מבריסק
. מצב מצוין. ס׳׳מ13.5  על21.5

204

 ירושלים.ישיבת קול תורה
.1979 תשל׳׳ט

YESHIVA KOL TORAH.
YERUSHOLAYIM 1979.

Warm letter of Mazel Tov signed by the
faculty of Yeshivas Kol Torah in Yerusholayim
headed by R. Shlomo Zalman Auerbach.
Additional signatures of R. Elchonon
Kunstadt, R. Yonah Mertzbach, R. Moshe
Yehuda Schlesinger and the renowned
Mashgiach R. Gedaliah Eisman who added
an additional paragraph.
28 by 22 cm. Very ﬁne condition. Fold marks.
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מכתב לבבי עם ברכות מזל טוב מאת הפקולטה
של ישיבת קול תורה בירושלים בראשות ר׳
 חתימות נוספות מר׳.שלמה זלמן אוירבך
 ר׳ משה יהודה, ר׳ יונה מרצבך,אלחנן קונשטאט
שליזינגר והמשגיח הנודע ר׳ גדליה אייזמן שאף
.הוסיף מילים משלו
. סימני קיפול. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22  על28

OPENING BID

פתיחה

$150
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.ר׳ אלכסנדר משה לפידות
.עמוד ארוך עם חידושי תורה
.גרודנא

R. ALEXANDER MOSHE
LAPIDOS. LONG PAGE OF
NOVELLA. GRODNO.

Long autograph letter of novella by R.
Alexander Moshe Lapidos, in response to R.
Yisroel Yehoshua Trunk, Rav of Kutna and
author of the Sefer Yeshuos Malko. On the
topics of Chametz on Pesach and Chazakah
among others. Published in the Sefer Zikaron
for R. Hutner with variations.
 R . Alexander Moshe Lapidos (18191906), was born in Vilna and was known
from a young age as the Ilui of Vilna. He
studied together with the famed R. Betzalel
Ha'Cohen of Vilna from the age of 9. He
was close to R. Abele of Vilna and even
corresponded with the great R. Akiva
Eiger. At the age of 14, he went to study in
the Yeshiva of Salant under R. Tzvi Brodie
and R. Yisroel Salanter. He then went on
to assist R. Yisroel in the founding of the
Mussar movement. He served as Rav in
Rasein, Grodno and Yannova.
55 lines, written on both sides of the page.
23 by 19 cm. Overall ﬁne condition. Small tear
on the side of the page, aﬀecting a few words.
Tape repairs.
Extremely rare.
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מכתב אוטוגרפי ארוך ובו חידושי תורה שכתב
 בתשובה לר׳ ישראל,ר׳ אלכסנדר משה לפידות
יהושע טרונק רבה של קוטנא ומחבר הספר
 בין הנושאים הנידונים – חמץ.ישועות מלכו
 נדפס בספר הזיכרון להר׳. חזקה ועוד,בפסח
.הוטנר בשינויים קלים
, תרס׳׳ו- ר׳ אלכסנדר משה לפידות )תקע׳׳ט
 נולד בווילנא והתפרסם עוד,(1819-1906
 למד יחד עם הגאון.מצעירות כעילוי מווילנא
הנודע ר׳ בצלאל הכהן מווילנא כבר מגיל
 היה מקורב מאוד לר׳ אבלי׳ מווילנא.תשע
 בגיל.ואף התכתב עם הגאון ר׳ עקיבא איגר
 החל ללמוד אצל ר׳ צבי ברודי ור׳ ישראל14
 לאחר מכן היה מסייע.סלנטר בישיבת סלנט
 כיהן כרב.לר׳ ישראל בהקמת תנועת המוסר
. גרודנא ויאנובה,ברייזן
. נכתב בשני צדי העמוד, שורות55
 קרע קטן בצד. מצב כללי טוב מאוד. ס׳׳מ19  על23
. תיקוני דבק. הפוגע בכמה מילים,העמוד
.נדיר ביותר

OPENING BID

פתיחה

$500
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''SIGNING AT THE BEHEST OF MY FATHER HAGAON
R. YECHEZKEL AV BEIS DIN OF PRAGUE''. R. SHMUEL
LANDAU/R. ELOZOR FLECKLES/R. SHLOMO ZALMAN
EMRICH/R. MICHOEL BACHRACH/R. YAAKOV
GINZBURG. PRAGUE 1792. HISTORIC DISCOVERY!

Beautiful ''Teudas Chaver'' signed by the ﬁve Dayanim of Prague, including
R. Shmuel Landau who signed ''at the Behest of My Father HaGaon R.
Yechezkel Av Beis Din of Prague''.
 R. Shmuel Landau (1750-1834), was the son and student of R.
Yechezkel Landau (Noda B'Yehuda) whom he succeeded as Rav in
Prague. He was instrumental in publishing his father's seforim to which
he added many of his own glosses. His responsa were published in the
sefer Shivas Tzion.
 R. Elozor Fleckles (1754-1826), was a descendent of the MaHarAL
of Prague and R. Heschel of Cracow. In his youth he learned for two
years under R. Meir Fishelis and for ten years under the Noda B'Yehuda
and he became one of his most prominent talmidim. He ﬁrst served as
Rov of Kojetein and in 1783, he was invited by the Noda B'Yehuda to
serve on the Beis Din in Prague, eventually heading the Beis Din together
with the Noda B'Yehuda's son R. Shmuel. He was one of the greatest
Poskim of his era and his halachic responsa Teshuva M'Ahavah is one of
the classic Sifrei Achronim, studied in great depth.
 R. Shlomo Zalman Emrich (died 1793), was a Dayan on the Beis Din
of the Noda B'Yehuda in Prague where he later served as Rosh Beis Din.
He was one of the greatest Talmidei Chachomim of his period and R.
Akiva Eiger referred to him as ''HaGadol ShB'Doreinu''. Although he
wrote a large amount of novella unfortunately only a small portion was
published under the title ''Shisha Za'aronei Arugah'' (Prague 1789).
 R. Michoel Bachrach (born 1710), was a grandson of R. Yair Chaim
Bachrach (Chavas Yair). He served a Dayan on the Beis Din of the Noda
B'Yehuda in Prague as well as Rosh Yeshiva in Prague. Known as a
tremendous Talmid Chochom he authored Novella under the tile Arugas
Ha'Bosem.
 R. Yaakov Ginzburg (died 1798), was a Dayan on the Beis Din of
the Noda B'Yehuda in Prague as well as Rosh Yeshiva in Prague. He was
a Talmid of R. Meir Fishelis. He later served as Rav in Holishau. He
had many distinguished talmidim most notably R. Nochum Triebish
(author of the Sefer Kovetz on the Rambam). Author of sefer Zera Yaakov
(Prague 1814).
22 by 18.5 cm of a much larger page. Excellent condition.
This historic document is a rare example of a community document
signed by ﬁve of that period's greatest rabbinic leaders.
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׳׳החותם בפקודת אאמ״ו הגאון מהרר״י נ״י
 ר׳/ ר׳ שמואל לנדאו.אבדק״ק פראג יע״א׳׳
 ר׳ מיכאל/ ר׳ שלמה זלמן עמריך/אלעזר פלקלס
 גילוי.1792  פראג תקנ׳׳ב. ר׳ יעקב גינזבורג/בכרך
!היסטורי
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 כולל ר׳,תעודת חבר יפיפייה עם חתימתם של חמשת דייני פראג
.שמואל לנדאו שחתם בפקודת הגאון בעל נודע ביהודה
 היה בנו ותלמידו,(1750-1834 , תקצ׳׳ה- ר׳ שמואל לנדאו )תק׳׳י
.של ר׳ יחזקאל לנדאו )הנודע ביהודה( שאת מקומו ירש כרב בפראג
 ואך הוסיף עליהם הגהות,מילא תפקיד מכריע בהדפסת ספרי אביו
. תשובותיו נדפסו בספר שיבת ציון.רבות
 היה מצאצאי,(1754-1826  תקפ׳׳ו- ר׳ אלעזר פלקלס )תקי׳׳ד
 בצעירותו למד תורה משך.המהר׳׳ל מפראג ור׳ הרשל מקראקוב
שנתיים מר׳ מאיר פישליש ועשר שנים מהנודע ביהודה עד שהיה
, כיהן תחילה כרב בקרוזטיין.לאחד מתלמידיו הקרובים ביותר
 קרא לו הנודע ביהודה לשמש בבית הדין של,(1783) עד שבתקמ׳׳ג
 בן הנודע- ובסופו של דבר עמד בראשותה יחד עם ר׳ שמואל,פראג
- וספר השו׳׳ת ההלכתי שלו, היה מגדולי הפוסקים בדורו.ביהודה
 הינו מספרי האחרונים הבולטים הנלמדים בעיון-תשובה מאהבה
.רב
 היה דיין בבית דינו,(1793  ר׳ שלמה זלמן עמריך )נפטר בתקנ׳׳ג
 היה. ולימים כיהן בה כראש בית דין,של הנודע ביהודה בפראג
 עד כדי שר׳ עקיבא איגר כינה,מתלמידי החכמים הגדולים בדורו
 אולם, אמנם הוא כתב חידושי תורה רבים.אותו ׳׳הגדול שבדורנו׳׳
 )פראג.רק חלק קטן מתוכם ראו אור בספר שישה זרעוני ערוגה
.(1789 תקמ׳׳ט
 היה נכדו של ר׳ יאיר חיים,(1710  ר׳ מיכאל בכרך )נולד בת׳׳ע
 כיהן כדיין בבית דינו של הנודע ביהודה בפראג.(בכרך )חוות יאור
 חידושי תורתו, נודע כתלמיד חכם עצום.וכן כראש ישיבה בעיר
.נדפסו בספר ערוגות הבושם
 היה דיין בבית הדין,(1798  ר׳ יעקב גינזבורג )נפטר בתקנ׳׳ח
 היה מתלמידי.של הנודע ביהודה בפראג וכן גם ראש ישיבה בעיר
 העמיד תלמידים. לימים כיהן כרב בהולישאו.ר׳ מאיר פישליש
 כשהנודע מביניהם ר׳ נחום טרייביש )מחבר הספר קובץ על,רבים
.(1814  מחבר הספר זרע יעקב )פראג תקע׳׳ד.(הרמב׳׳ם
. מצב מצוין. ס׳׳מ מתוך דף גדול בהרבה18.5  על22
מסמך היסטורי זה מהווה דוגמא נדירה למסמך קהילתי החתום בידי
.חמישה מגדולי הרבנים בתקופתם

OPENING BID

פתיחה

$3500
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R. YERUCHUM LEVOVITZ. WARM LETTER OF
BLESSINGS FOR A GOOD YEAR. MIR ELUL 1926.

Autograph letter (postcard) by R. Yeruchum Levovitz to R. Yosef Shub,
director of the Va'ad HaYeshivos in Vilna, who invited R. Yeruchum to
attend a conference of Roshei Yeshiva with the purpose of bolstering the
fundraising on behalf the Va'ad.
R. Yeruchum writes of the diﬃculties in leaving the Mir Yeshiva during
the month of Elul that ''he surely understands that it is diﬃcult for me
to leave the Tzibur'' He therefore suggests a diﬀerent way of enhancing
the fundraising. R. Yeruchum concludes the letter with blessings for a good
year, ''his good friend, who seeks his wellbeing, blesses him with a good
inscription and sealing in the Book of Complete Tzadikim, immediately for
a good and sweet life, a year of serenity and peace… Y. Levovitz''.
 R. Yeruchum Levovitz (1873-1936), learned in the great Yeshivas of
Kelm and Slabodka. Additionally, he was of a Talmid of the Chofetz
Chaim. As Mashgiach in Yeshivas Mir, he was considered the most
eminent of the Mussar personalities during the period between the two
World Wars. Held in awe by his students, his Mussar discourses were
attended by hundreds, and his every thought was treated with great
reverence.
15 lines. 15 by 10.5 cm. Very ﬁne condition. Minor stains.

 איחולי שנה טובה במכתב.ר׳ ירוחם ליוואוויץ
.1926  מיר אלול תרפ׳׳ו.לבבי
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 יו׳׳ר,מכתב אוטוגרפי )גלויה( שכתב ר׳ ירוחם ליבוביץ לר׳ יוסף שוב
 אשר הזמין את ר׳ ירוחם להשתתף בכנס של,ועד הישיבות בווילנא
.ראשי הישיבות שנועד לחזק את גיוס הכספים למען הוועד
ר׳ ירוחם כותב על הקושי שבעזיבת ישיבת מיר באמצע חודש
 ׳׳בטח מובן לו כי קשה לפני לע׳׳ע ]לעת עתה[ לעזוב את-אלול
 הוא. לכן הוא מציע שיטה אחרת לגיוס הכספים,׳׳...הרבים הקדוש
 ׳׳ידידו עוז דו׳׳ש ]דורש,מסיים את המכתב בברכות לשנה החדשה
 מברכו בכוח׳׳ט בסשצ׳׳ג ]בכתיבה וחתימה טובה בספרן של,[שלומו
 שנת מנוחה שלמה,צדיקים גמורים[ לאלתר לחיים טובים ומתוקים
. י׳ ליוואוויץ׳׳...ושלום השקט
, ׳׳המשגיח׳׳,(1873-1936 , ר׳ ירוחם ליוואוויץ )תרל׳׳ג – תרצ׳׳ו
 כמו כן היה גם תלמיד.למד בישיבות קלם וסלבודקא המעטירות
 נחשב לאחד מאנשי המוסר המפורסמים ביותר.של החפץ חיים
 הוא כיהן כמשגיח בישיבת.בתקופה שבין שתי מלחמות העולם
 כשכל מחשבה, בשיחות המוסר שלו השתתפו מאות מאזינים.מיר
.והגות שלו מתקבלים ביראת כבוד
. כתמים קטנים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ10.5  על15 . שורות15
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R. BARUCH MORDECHAI LIPCHITZ. LONG
RESPONSUM. VOLKOVISK 1860. SEEMINGLY
UNPUBLISHED. EXTREMELY RARE!

Extremely long (5 sides) unpublished autographed responsa by R. Baruch
Mordechai Lipchitz, author of the Sefer Bris Yaakov, regarding a Get
where the names of the couple were not written properly.
 R. Baruch Mordechai Lipchitz (1809-1885), was one of the
foremost Talmidei Chachomim of his generation. He served as Rav
in Simiatitz, Volkovisk, Novardok and Shedlitz. His sons included R.
Yaakov Zalman, a Rav in Brisk and R. Yechezkel Lipchitz, later in
Yerusholayim. His sons-in-law included R. Eliyahu Kletzkin of Lublin
and R. Yechiel Soloveitchik of Shedlitz.
R. Baruch Mordechai was held in great esteem and is one the great
Tzadikim from whom the Chofetz Chaim requested an approbation
for his sefer Chofetz Chaim.
4 pages (5 handwritten sides). 21 by 17 cm. Very ﬁne condition.
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. תשובה ארוכה.ר׳ ברוך מרדכי ליפשיץ
 ככל הנראה טרם ראה.1860 וולקווויסק תר׳׳כ
. נדיר ביותר.אור
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 עמודים( שטרם נדפסה מאת ר׳5) תשובה אוטוגרפית ארוכה מאוד
 בנושא גט שבו שמות, מחבר הספר ברית יעקב,ברוך מרדכי ליפשיץ
.בני הזוג לא נכתבו כראוי
 היה,(1809-1885 , תרמ׳׳ה- ר׳ ברוך מרדכי ליפשיץ )תקס׳׳ט
, וולקוביץ, כיהן כרב בסימיאטיץ.מגדולי תלמידי החכמים בדורו
 ור׳, רב בבריסק, בין בניו נמנים ר׳ יעקב זלמן.נובהרדוק ושדליץ
 בין חתניו – ר׳ אליהו קלצקין. שעלה לירושלים,יחזקאל ליפשיץ
.מלובלין ור׳ יחיאל סאלאוויצ׳יק משדליץ
 והיה בין הצדיקים הגדולים אשר,ר׳ ברוך מרדכי היה נכבד מאוד בדורו
.מהם ביקש החפץ חיים הסכמה לספרו חפץ חיים
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ17  על21 .( צדדים בכתב יד5)  עמודים4

OPENING BID

פתיחה

$1000
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.ר׳ אליהו חיים מייזיל
!נדיר ביותר

R. ELIYAHU CHAIM MEISEL. LODZ.
EXTREMELY RARE!

Autograph approbation written for the sefer of R. Mordechai Rubinstein,
by the legendary Rav of Lodz, R. Elya Chaim Meisel, attesting to
the author's integrity and scholarship, and expressing a personal
commitment to purchase a copy upon its publication. This manuscript
seems to originate from a booklet circulated by the author for the
purpose of collecting subscriptions and approbations prior to the Sefer's
publication.
 R. Eliyahu Chaim Meisel (1821-1912), was born near Vilna into a
prominent rabbinical family and was named for both the Vilna Gaon
and R. Chaim Volozhiner. At a very young age, he was sent to learn
in the Volozhin Yeshiva, where he was known as a brilliant and saintly
Talmid Chacham. He served in various important communities
but he was most well-known as the Chief Rabbi of Lodz. His sage
advice was sought on many important issues by Jewish communities
throughout Europe.
Two signatures in addition to a Rabbinical stamp.
17 by 11 cm. Fine condition. Some markings with clear tape around the
edges.
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 שבה מעיד הגאון,הסכמה אוטוגרפית לספרו של ר׳ מרדכי רובינשטיין
 וגם מצטרף לרשימת,המפורסם של לודז על גדלותו של המחבר
 ככל הנראה היוותה הסכמה זו.המנויים לקנות הספר עם צאתו לאור
.חלק מ׳פנקס מעות קדימה׳ של הרב רובינשטיין
תרע׳׳ב( נולד לוילנא למשפחה- ר׳ אליהו חיים מייזיל )תקפ׳׳א
. ונקרא על שם הגר׳׳א מוילנא והגר׳׳ח מוואלאזין,רבנית מפורסמת
בנערותו למד בישיבת וואלאזין ושם נודע בשל גאונותו בנוסף
 שימש ברבנות בכמה עיירות חשובות אולם נודע ביותר.לצדקותו
 מכל רחבי אירופה נהו אליו לשמוע את.כרבה הראשי של לודז׳
.עצותיו החכמות בנושאים קהילתיים חשובים
.שתי חתימות בנוסף לחותמת רבנית
. כמה סימנים עם דבק שקוף על הקצוות. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ11  על17
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R. YERUCHUM YEHUDA LEIB PERLMAN/ MINSKER
GODOL. TO R. ELIEZER RABINOWITZ. MINSK 1891.

Long autograph responsa by R. Yeruchum Yehuda Leib Perlman, the
Minsker Godol, to his son-in-law R. Eliezer Rabinowitz on the topic of
''Ganav U'Machar V'Achar Kach Hikdish''. Published in the Ohr Godol
Siman 20. With an additional, unpublished paragraph by his son R.
Moshe Perlman.
 R. Yeruchum Yehuda Leib Perlman (1835-1896), known as ''the
Minsker Gadol'', was a talmid of the renowned R. Yaakov Meir Padwa.
He served as Rav of Selitz and Pruzhan, and from 1893, as Rav of
Minsk until his passing. His novella on Mishnayos were published
in the Vilna 1905 edition Mishnayos under the title Ohr Gadol. His
responsa were also published under this name in Vilna 1924. He was
held in tremendous esteem as evidenced by the title ''Gadol''. Father-inlaw of R. Eliezer Rabinowitz, who succeeded him as Rov of Minsk and
of R. Avrohom Duber Kahana Schapira (D'var Avrohom), Kovno Rov.
4 sides. 21 by 17 cm. Fine condition. Some tears and staining.
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 לר׳. הגדול ממינסק/ר׳ ירוחם יהודה לייב פרלמן
.1891  מינסק תרנ׳׳א.אליעזר רבינוביץ
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 הגדול,תשובה אוטוגרפית ארוכה שכתב ר׳ ירוחם יהודה לייב פרלמן
 ר׳ אליעזר רבינוביץ בנושא ׳׳גנב ומכר ואחר כך, לחתנו,ממינסק
 עם קטע נוסף שלא נדפס שכתב. נדפס בספר אור גדול סימן כ.הקדיש׳׳
.בנו ר׳ משה פרלמן
 המכונה,(1835-1896 , תרנ׳׳ו- ר׳ ירוחם יהודה לייב פרלמן )תקצ׳׳ה
 היה תלמידו של הגאון הנודע ר׳ יעקב מאיר,׳׳הגדול ממינסק׳׳
( עד1893)  והחל משנת תרנ׳׳ג, כיהן כרב בסעליץ ובפרוז׳נה.פאדווא
 חידושיו על המשנה התפרסמו בהוצאת.פטירתו כיהן כרב במינסק
 תשובותיו.( בשם אור גדול1905) משניות וילנא מהדורת תרס׳׳ה
 הוחזק ביראת כבוד עצומה כפי שמעיד.יצאו לאור אף הם בשם זה
חמיהם של הגאון ר׳ אליעזר רבינוביץ שירש את.התואר ׳׳גדול׳׳
,( ור׳ אברהם דובער כהנא שפירא )דבר אברהם,מקומו כרב במינסק
.הרב בקובנא
. כמה קרעים וכתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ17  על21 . צדדים4
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 בני ברק.ר׳ יחזקאל לוונשטיין
.1955 תשט׳׳ו

R. YECHEZKEL LEVENSTEIN.
BNEI BRAK 1955.

Long autograph letter by R. Yechezkel
Levenstein to a talmid who had just become
engaged. He writes ''with regard to you
asking about my health, I need to thank
Hashem for my health as He is the true doctor
and my health has been restored. And with
regard to your request that I mention you in
my Teﬁllos, I hope to remember to do so, but
the main thing is that ‘B'derech Sh'Adam
Rotzeh Leileich Meilichin Oso'''. Concluding
with warm blessings.
 R. Chatzkel Levenstein (1895-1974),
was one of the pre-eminent Mussar giants
of his generation. Orphaned at a young
age, he learned ﬁrst in Lomza, then in
Radin under the Chofetz Chaim, and
ﬁnally at the renowned Mussar Yeshiva
of Kelm. He served as Mashgiach at the
Yeshivos of Kletsk and Mir in Lithuania,
and then Yeshivas Lomza in Petach Tikva.
Following the passing of the legendary
Mirrer Mashgiach R. Yeruchum Levovitz,
R. Chatzkel was called back to the Mir to
serve as Mashgiach. Together with the other
heads of the Yeshiva, he led Yeshivas Mir
through its tumultuous exile in Shanghai.

After the Holocaust, he traveled with the
Mirrer Yeshiva to America but shortly
thereafter he returned to Eretz Yisroel,
where he assumed the post of Mashgiach
in the Ponevezh Yeshiva in Bnei Brak.
22 by 27 cm. Excellent condition.
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מכתב אוטוגרפי ארוך שכתב ר׳ יחזקאל לוונשטיין
 הוא כותב כי ׳׳אשר הוא.לתלמיד לרגל ארוסיו
וע׳׳ד בקשתו להיות זוכר אותו....הרופא האמתי
 בדרך שאדם.... בתפלתי אקוה בל׳׳נ לא לשכח זה
 הוא חותם בברכות.רוצה לילך מוליכין אותו׳׳
.לבביות
- ר׳ יחזקאל )חצק׳ל( לווינשטיין )תרנ׳׳ה
( היה אחד מגדולי בעלי1895-1974 תשל׳׳ד
 הוא התייתם בגיל צעיר ולמד.המוסר בדורו
, לאחר מכן בראדין אצל החפץ חיים,בלומזא
.ולבסוף בישיבת המוסר המפורסמת בקלם
הוא כיהן כמשגיח בישיבות קלצק ומיר
. ובהמשך בישיבת לומזא בפתח תקווה,בליטא
 ר׳ ירוחם,לאחר פטירת המשגיח הנודע ממיר
 נקרא ר׳ חצק׳ל חזרה לישיבת מיר,ליבוביץ
, יחד עם יתר מנהיגי הישיבה.לשמש כמשגיח
הוא הנהיג את ישיבת מיר בתקופתה הסוערת
 הוא נסע עם ישיבת, לאחר השואה.בשנחאי
 אך כעבור זמן קצר חזר לארץ,מיר לאמריקה
 שם נתמנה כמשגיח בישיבת פונבז׳,ישראל
.בבני ברק
. מצב מצוין. ס׳׳מ27  על22

OPENING BID

פתיחה

$400
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 אביו.ר׳ אריה צבי פרצוביץ
.1930  טרוק תר׳׳ץ.של ר׳ נחום
!נדיר ביותר

R. ARYEH TZVI
PARTZOVITZ. FATHER OF
R. NACHUM. TROK 1930.
EXTREMELY RARE!

Autograph letter to R. Yisroel Pasger, wishing
him Mazel Tov on the occasion of the
marriage of his child. Concluding with warm
blessings.
 R. Aryeh Tzvi Partzovitz (died 1942)
was one of the distinguished Talmidei
Chachomim and Rabbinical ﬁgures in
Lithuania. He was a son-in-law of R.
Nachum Greenhaus, Av Beit Din of
Trok near Vilna, and a grandson of the
renowned R. Shlomo Ha'Kohen of Vilna.
Following the passing of his father-in-law,
he succeeded him as Rav in Trok, where
he served until he was murdered together
with his community by the Nazis in 1941.
Father of the great Mirrer Rosh Yeshiva, R.
Nachum Partzovitz, who was known as R.
Nachum Troker after his hometown.
21 by 14 cm. Very ﬁne condition.
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 עם איחולי מזל,מכתב אוטוגרפי לר׳ ישראל פסגר
 המכתב מסתיים בברכות.טוב לרגל נישואי בנו
.נלבבות
(1942  ר׳ אריה צבי פרצוביץ )נפטר בתש׳׳ב
היה מתלמידי החכמים הגדולים ומדמויות
, היה חתנו של ר׳ נחום גרינהויז.ההוד בליטא
 ונכדו,אב בית דין בטרוק הסמוכה לווילנא
 עם.של הגאון הנודע ר׳ שלמה הכהן מווילנא
 נתמנה למלא את מקומו כרב,פטירת חמיו
 משרה בה כיהן עד שנרצח על ידי,בטרוק
.1941 הנאצים יחד עם בני קהילתו בשנת תש׳׳ב
 ר׳ נחום,אביו של ראש ישיבת מיר המפורסם
 המכונה גם ר׳ נחום טרוק׳ר על שם,פרצוביץ
.עיר מוצאו
. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ14  על21
OPENING BID

פתיחה

$350
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Long autograph letter by R. Nachum
Partzovitz to a Rosh Kollel in
Yerusholayim, requesting that he accept
an outstanding Avreich into his Kollel.
 R. Nachum Partzovitz (1923-1986),
was born in Trok and was one of the
most prominent students of both R.
Boruch Ber Leibowitz, R. Elchonon
Wasserman and of Yeshivas Mir. Duringg
the war he travelled with the Mir Yeshivaa
to Shanghai. In 1951, he married thee
daughter of the Mirrer Rosh Yeshiva R.
as
Chaim Shmuelevitz. In 1952, he was
n
appointed as a Rosh Yeshiva, a position
in which he served until his passing. He
taught thousands of students and was one
of the most prominent Roshei Yeshiva of
his time. He was succeeded by his son-inlaw, the renowned R. Osher Arieli.
2 sides. 20 by 13 cm. Excellent condition.
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מכתב אוטוגרפי ארוך שכתב
ר׳ נחום פרצוביץ לראש כולל
 בו הוא מבקש ממנו לקבל,בירושלים
.אברך מיוחד מסוים לכולל שלו
–  ר׳ נחום פרצוביץ )תרפ׳׳ג
בטרוק
 נולד,(1923-1986 ,תשמ׳׳ו
ק
של
והיה מתלמידיהם החשובים ל
אלחנן
ר׳ ברוך בער ליבוביץ ור׳
נן
ישיבת
ווסרמן וממצויני תלמידי
בת
גלה
 בתקופת מלחמת העולם לה.מיר
תשי׳׳א
 בשנת.עם הישיבה לשנחאי
י׳׳א
 ר׳,הישיבה
 נישא לבתו של ראש,(1951)
,ה
,(1952)
,(195  בשנת תשי׳׳ב.חיים שמואלביץ
 תפקיד בו שימש,מונה לראש הישיבה
 והיה, הוא לימד אלפי תלמידים.עד פטירתו
 את.ממגידי השיעור הבולטים ביותר בתקופתו
. ר׳ אשר אריאלי,מקומו ירש חתנו המפורסם
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על20 . צדדים2

 הרב.ר׳ אליעזר רבינוביץ
 מינסק. אל הרב קוק.במינסק
.1922 תרפ׳׳ב

R. ELIEZER RABINOWITZ.
MINSKER RAV. TO RAV
KOOK. MINSK 1922.

Autograph letter by R. Eliezer Rabinowitz of
Minsk to R. Avrohom Yitzchok Ha'Cohen
Kook. Apparently, R. Kook had asked him to
enquire into the situation of two brothers in
Minsk, whose parents were in Yerusholayim.
R. Rabinowitz responds here with his
ﬁndings.
 R. Eliezer Rabinowitz (1859-1924),
learned in the Slutzk Yeshiva under the
Beis HaLevy and then went on to learn in
the Volozhin Yeshiva. In 1879, he married
the daughter of R. Yeruchum Perlman (the
Minsker Godol). In 1880 was appointed
Rav of Smilowitz. Following the passing of
his father-in-law in 1896, he succeeded him
as Rav of Minsk where he served until his
passing.
22.5 by 17.5 cm. Very ﬁne condition. One ﬁling
hole.
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.ר׳ נחום פרצוביץ
.ירושלים

R. NACHUM PARTZOVITZ.
YERUSHOLAYIM.
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מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ אליעזר רבינוביץ
 ככל הנראה.ממינסק לר׳ אברהם יצחק הכהן קוק
ביקש ממנו הרב קוק לברר אודות מצבם של שני
 הר׳. אשר הוריהם היו בירושלים,אחים ממינסק
.רבינוביץ כותב את ממצאיו במכתב זה
1859- , תרפ׳׳ד- ר׳ אליעזר רבינוביץ )תרי׳׳ט
 למד בישיבת סלוצק אצל הבית הלוי,(1924
 בשנת.ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבת וולוז׳ין
 נישא לבתו של ר׳ ירוחם פרלמן1879 תרל׳׳ט
 נתמנה לרבה של שמילוביץ.()הגדול ממינסק
 עם פטירת,1896  ובתרנ׳׳ו,1880 בשנת תר׳׳מ
 בתפקיד. ירש את מקומו כרבה של מינסק,חמיו
.זה נשאר עד פטירתו
. חור תיוק אחד. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ17.5  על22.5
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$300
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 מקדש/גילוי היסטורי! ר׳ דוד רפפורט
 שיעורים שכפי הנראה טרם.דוד
 ברנוביץ.נדפסו ושנכתבו בידי תלמידו
.1937-1938 , תרח׳׳צ-תרצ׳׳ז

HISTORIC DISCOVERY! R. DOVID
RAPAPORT/ MIKDASH DOVID.
SEEMINGLY UNPUBLISHED
SHIURIM WRITTEN BY A STUDENT.
BARANOVITCH 1937-1938.

3 notebooks of seemingly unpublished Shiurim
on Masechtos Yevamos, Kesubos and Kiddushin.
Handwritten in a neat script by his student R.
Avrohom Dovid Niznik, later the Chief Rabbi of
Montreal.
 R. Dovid Ha'Cohen Rappaport (1889-1941),
a descendant of R. Akiva Eiger was born in
Minsk. He learned in the Slabodka Yeshiva and
from 1915, in the Ponevezh Yeshiva. Following
WWI, the Alter of Slabodka invited him to the
newly established Slabodka Kollel. In 1928, he
accepted the position of Maggid Shiur in the Baranovitch Yeshiva
under R. Elchonon Wasserman, where he served until WWII. He
passed away in a Russian labor camp in 1942. He authored the
popular seforim Tzemach Dovid on R. Akiva Eiger and Mikdash
Dovid on Zera'im and Taharos.
Three notebooks. Total 80 pages. To the best of our knowledge
these Shiurim are unpublished. Hitherto unknown, these shiurim
present a glorious addition to the world of Torah scholarship in
general, and to the Torah of the Mikdash Dovid in particular.
Fine condition. Slight wear. Some pages loose.
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 על, מחברות עם שיעורים שככל הנראה טרם נדפסו3
 נכתב בכתב יד מסודר. וקידושין, כתובות,מסכתות יבמות
 לימים רבה הראשי,על ידי תלמידו ר׳ אברהם דוד ניצניק
.של מונטריאול
 ר׳ דוד הכהן רפפורט צאצא של ר׳ עקיבא איגר
 למד בישיבת. נולד במינסק,(1889-1941 , תש׳׳א-)תרמ׳׳ו
 אחר. בישיבת פוניבז׳1915  ומשנת תרע׳׳ה,סלבודקא
מלחמת העולם הראשונה קרא לו הסבא לכולל
 נענה1928  בשנת תרפ׳׳ח.סלבודקא שזה עתה נוסד
להצעה לכהן כמגיד שיעור בישיבתו של ר׳ אלחנן
 שם המשיך לכהן עד מלחמת העולם,ווסרמן בברנוביץ
 חיבר את.1942  נפטר במחנה עבודה רוסי בשנת תש׳׳ב.השנייה
הספרים האהודים צמח צדק על ר׳ עקיבא איגר ומקדש דוד על זרעים
.וטהרות
 שיעורים אלו טרם ראו, למיטב ידיעתנו. עמודים80  סך כולל של. מחברות3
 מהווים הצצה נוספת ומקסימה, שלא נתגלו עד כה,שיעורים אלו.אור
. ולתורתו של המקדש דוד בפרט,לעולם הלימוד בעת ההיא בכלל
. כמה עמודים רופפים. מעט בלאי.מצב טוב מאוד
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R. YOSEF ROSEN/ ROGATCHOVER GAON. SEEMINGLY
UNPUBLISHED RESPONSA! DVINSK 1930.

Seemingly unpublished autograph responsum by R. Yosef Rosen of
Dvinsk on a topic in Taharos.
 R. Yosef Rosen (1858-1936), was born in Rogatchov and learned
in the Slutzk Yeshiva under the Bais HaLevy together with R. Chaim
Soloveitchik who was ﬁve years his senior. He subsequently learned
under R. Yehoshua Leib Diskin in Shklov. In 1889, he became Rav of
the Chassidic community in Dvinsk where he served for nearly ﬁfty
years alongside R. Meir Simcha Ha'Cohen who was the Rav of the
Misnagdim in Dvinsk. He was a Talmudic genius, famous for both
his lightning grasp and prodigious memory coupled with tremendous
diligence. Author of Tzofnas Paneiach.
Handwritten on both sides of the postcard.
14.5 by 10.5 cm. Postcard. Very ﬁne condition.
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 תשובה שכפי. הרוגאצובער׳ גאון/ר׳ יוסף רוזן
.1930 הנראה טרם נדפסה! דווינסק תר׳׳צ
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תשובה אוטוגרפית שככל הנראה טרם יצאה לאור מאת ר׳ יוסף
.מדווינסק בנושא בטהרות
( נולד ברוגאצ׳וב ולמד1858-1936 תרצ׳׳ו- ר׳ יוסף רוזן )תרי׳׳ח
,בישיבת סלוצק אצל בעל הבית הלוי יחד עם ר׳ חיים סאלאוויצ׳יק
 לאחר מכן למד אצל ר׳ יהושע לייב.שהיה מבוגר ממנו בחמש שנים
( התמנה לרב הקהילה החסידית1889)  בשנת תרמ׳׳ט.דיסקין בשקלוב
 שהיה, שם כיהן כחמישים שנה לצד ר׳ מאיר שמחה הכהן,בדווינסק
 והצטיין בתפיסתו המבריקה, היה גאון עצום.רב ׳׳המתנגדים׳׳ במקום
. מחבר ספר צפנת פענח.ובזיכרונו המפליא בשילוב שקדנות עצומה
.כתוב בכתב יד בשני צדי הגלויה
. מצב טוב מאוד. גלויה. ס׳׳מ10.5  על14.5
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. גרוסליט-ר׳ פנחס מיכאל רוקח
סגולות לרפואה שלימה
 אנטיפאליע תרמ׳׳ט.במהרה
! גילוי היסטורי.1889

R. PINCHOS MICHOEL
ROKEACH-GROSSLIT.
SEGULOS FOR A SPEEDY
RECOVERY. ANTIPOLIS 1889.
HISTORIC DISCOVERY!

Rare autographed postcard of suggested
remedies for an invalid. Written to ''HaRav
HaGadol Tzaddik Mefursam R. Sholom
Menashe''
 R. Pinchos Michoel Rokeach-Grosslit (c.
1808-1891), served as Rav in Sharshuv and
then, for over 25 years, as Rav of Antipolis
(a town in Russia located near Brisk). His
father was a grandson of R. Yehoshua
Rokeach of Pinsk, a grandson of R. Elozor
Rokeach. His mother was a descendant of R.
Meir Eisenstadt and a granddaughter of R.
Pinchos Ha'Levi of Amsterdam.
R. Pinchos Michoel was one of the most
well-known Tzadikim and Mekubalim
of his generation as is attested to in the
celebrated ''Igeres HaChalom''. In the Igeres
HaChalom there appears a letter sent to R.
Pinchos Michoel by the renowned Tzaddik
R. Moteleh Ushmina. In the letter, R.
Motele Ushmina relates a series of dreams he
had on Erev Yom Kippur. In the dreams, the
MaHaR''I Ben-Lev (died 1580) appeared to
him and told him that he should buy the
sefer MaHaR''I Ben-Lev from the Rav of
Antipolis (R. Pinchos Michoel), as there is
a claim in Heaven against the Antipolis Rav
for not publishing the novella he had written
on Tractates Me'ilah and Temurah. With
the money received R. Pinchos Michoel
would be able to publish his sefer which he
had begun to prepare for print. At the end
of the letter, R. Motele Ushmina requests
that R. Pinchos Michoel send him the sefer
urgently, for his wife was ill and in danger,
and that in the last dream, the MaHaR''I
Ben-Lev said that this was because he had

not yet bought the sefer. Indeed, four years
after that letter was sent to him, R. Pinchos
Michoel published his commentary to the
aforementioned Masechtos under the title
Leket HaKotzrim.
Includes warm brochos for a complete and
speedy recovery.
14 by 9 cm. Postcard. Very ﬁne condition.
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גלויה אוטוגרפית נדירה ובה סגולות והצעות
 נכתב ל׳׳הרב הגדול צדיק מפורסם ר׳.לרפואה
שלום מנשה׳׳
 גרויסלייט )סביבות- ר׳ פנחס מיכאל רוקח
 כיהן כרב,(1808-1891 , תרנ׳׳א-תקס׳׳ח
 במשך למעלה מעשרים, ואחר כך,בשארושאב
וחמש שנים כרבה של אנטיפאליע )עיר ברוסיה
 אביו היה נכדו של ר׳.(הממוקמת ליד בריסק
. נכדו של ר׳ אלעזר רוקח,יהושע רוקח מפינסק
אמו הייתה מצאצאי ר׳ מאיר אייזנשטאט
.ונכדתו של ר׳ פנחס הלוי מאמסטרדם
ר׳ פנחס מיכאל היה מהצדיקים והמקובלים
 כפי שניתן להיווכח,המפורסמים ביותר בדורו
 באיגרת החלום.באיגרת החלום הנודעת
מופיע מכתב מהצדיק המפורסם ר׳ מוטלה׳
 בו הוא מספר,מאושמינה לר׳ פנחס מיכאל
.על סדרת חלומות שחלם בערב יום הכיפורים
בחלומותיו הופיע אצלו המהר׳׳י בן לב )נפטר
( וציווה עליו לקנות את הספר מהר׳׳י1580 בש׳׳מ
 מאחר ובשמים,בן לב מרבה של אנטיפאליע
יש קפידה על הרב מאנטיפאליע על שהוא אינו
מוציא לאור את חידושיו על מסכתות מעילה
 עם הכסף שיקבל תמורת המכירה יוכל.ותמורה
ר׳ פנחס מיכאל להדפיס את ספרו אשר הוא
 בסוף המכתב מבקש.כבר החל בעריכתו לדפוס
ר׳ מוטלה׳ אושמינה כי ר׳ פנחס מיכאל ימהר
בשליחת הספר מאחר ואשתו חלתה ונמצאת
 ובחלומו האחרון גילה לו המהר׳׳י,בסכנת חיים
בן לב כי הסיבה לכך היא שלא מיהר לרכוש את
, כארבע שנים אחר כתיבת המכתב, אכן.הספר
הוציא ר׳ פנחס מיכאל לאור את חידושי תורתו
.על המסכתות הנ׳׳ל בספר לקט הקוצרים
 וד׳-בסיום המכתב ברכות לרפואה שלימה ומהירה
ישלח ליוח׳׳צ רפואתו בתוך כלל אחב׳׳י חיש מהר
ויחזק כח בנו לתורתו ועבודתו כחפצו וכחפץ אוהבו
.באמת
. מצב טוב מאוד. גלויה. ס׳׳מ9  על14
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R. YAAKOV YITZCHOK
RUDERMAN. RARE!

.ר׳ יעקב יצחק רודרמן
!נדיר

Rare autograph letter by R. Yaakov Yitzchok
Ruderman, regarding a charitable donation.
 R. Yaakov Yitzchok Ruderman (19001987), was born in a small town near Vilna,
where his father was Rav. He learned in the
Slabodka Yeshiva and has a particularly
close connection to the Alter. He married
the daughter of R. Sheftel Kramer, and in
1930, he joined R. Sheftel at the latter's
Yeshiva in New Haven, Connecticut. In
1933, R. Ruderman moved to Baltimore,
where he became Rav of the Tiferes
Yisroel Shul, and subsequently founded
the Ner Yisroel Yeshiva, where he taught
generations of Talmidim.
Letters by Rav Ruderman are scarce.
26.5 by 18 cm. Excellent condition. Filing holes.

מכתב אוטוגרפי נדיר שכתב ר׳ יעקב יצחק
. בעניין תרומה לצדקה,רודרמן
,תשמ׳׳ז- ר׳ יעקב יצחק רודרמן )תר׳׳ס
 שם,( נולד בעיירה קרובה לוילנא1900-1987
 למד בישיבת סלבודקא והיה.שימש אביו כרב
 נישא לבת ר׳ שפטל.מקורב במיוחד להסבא
( הצטרף לחמיו1930)  ובשנת תר׳׳ץ,קרמר
 בשנת תרצ׳׳ג.בישיבתו בעיר ניו הייבן קונטיקט
 שם שימש,( עבר הר׳ רודרמן לבולטימור1933)
כרב בית הכנסת ׳׳תפארת ישראל׳׳ וייסד את
 בה העמיד דורות שלמים,ישיבת ׳׳נר ישראל׳׳
.של תלמידים
.מכתבים מהר׳ רודרמן הינם נדירים
. מצב מצוין. ס׳׳מ18  על26.5
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R. ZALMAN SENDER KAHANA-SCHAPIRO. TO
RAV CHAIM BRISKER! INCLUDING UNKNOWN
HISTORICAL DETAILS ABOUT THE RABBANUS OF
BRISK. KOBRIN 1876.

Long autograph letter by R. Zalman Sender Kahana-Schapiro to his
cousin R. Chaim Ha'Levi Soloveitchik on the topic of ''Issur Chal Al
Issur'' (see Chidushei Rav Zalman Sender Kodshim page 223; Chidushei
Rabbeinu Chaim Ha'Levi on Krisus and Chidushei HaGrI''Z Ha'Levi
on Krisus). He opens the letter by writing ''I received your dear letter
with great pleasure, your sweet Chidushim, even though they were few,
quenched the thirst of my soul to hear your pleasant words''.
While the Torah portion of this letter is published, an unpublished
section of the letter includes details of the Beis Halevy's nomination
as Rav of Brisk. R. Zalman Sender writes that he interceded on behalf
of the Beis HaLevy with those who were opposed to the nomination.
 R. Zalman Sender Kahana-Schapiro (1851-1923), was a close
talmid of the Beis HaLevy and studied together with his cousin R.
Chaim Brisker when they were both learning in Slutzk. He was one of
the leading Rabbonim in Lithuania, serving as Rav in Aletsch, Kobrin
and Krinik. His son was the famed D'var Avrohom of Kovno.
2 full sides and 2 partial sides. 20 by 13.5 cm. Fine condition. Some words
crossed out (fully legible).
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 לר׳ חיים. שפירא-ר׳ זלמן סנדר כהנא
בריסקער! כולל פרטים היסטוריים בלתי ידועים
.אודות רבנות בריסק
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מכתב אוטוגרפי ארוך שכתב ר׳ זלמן סנדר כהנא שפירא לבן דודו ר׳
 בנושא ׳׳איסור חל על איסור׳׳ )ראה חידושי,חיים הלוי סאלאוויצ׳יק
; חידושי רבינו חיים הלוי על כריתות223 ר׳ זלמן סנדר קודשים עמ׳
 בתחילת המכתב הוא כותב ׳׳מכתבו.(וחידושי הגרי׳׳ז הלוי על כריתות
היקר קבלתי לרוב עונג חידושים הנעימים אף כי מעטים היו הרוו
. ומתוקים לחכי ׳׳... במעט את צימאון נפשי לדבריו
 אולם במכתב זה,אמנם חידושי התורה שבמכתב זה כבר יצאו לאור
 ר׳.מופיעים גם על פרטים אודות מינויו של הבית הלוי כרב העיר בריסק
זלמן סנדר כותב כי הוא התערב לטובת הבית הלוי כנגד המתנגדים
.למינוי
( היה1851-1923 ,תרפ׳׳ג- ר׳ זלמן סנדר כהנא שפירא )תרי׳׳א
, ר׳ חיים בריסקר,תלמיד מקורב ל׳׳בית הלוי׳׳ ולמד יחד עם בן דודו
 הוא היה מגדולי הרבנים בליטא.בעת לימודם בישיבה בסלוצק
 ה׳׳דבר אברהם׳׳ הנודע. קוברין וקריניק,ושימש כרב באלטסק
.מקובנא היה בנו
 מצב טוב. ס׳׳מ13.5  על20 . צדדים מלאים חלקית2 צדדים מלאים ו2
.( כמה מילים מחוקות בקו )קריא לחלוטין.מאוד
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Long autograph approbation by R. Chaim
Shmuelevitz to the classic Sefer Birchas
Yaakov, by R. Zalman Nota Leibowitz, son
of R. Yaakov Moshe and grandson of the
great R. Baruch Ber Leibowitz. This Sefer was
warmly received and is widely studied in the
Yeshiva world.
 R. Chaim Leib Shmuelevitz (1902-1979),
was born in Kovno to R. Alter Shmuelevitz,
a son-in-law of the Alter of Novardok. He
learned under his father and then under
R. Shimon Shkop in Grodno where he
was known as an Ilui, being appointed as
the Yeshiva's youngest Maggid Shiur. In
1925, he joined the Mirrer Yeshiva and in
1930, he married the daughter of its Rosh
Yeshiva R. Eliezer Yehuda Finkel. In 1936,
he was appointed as a Rosh Yeshiva of the
Mir Yeshiva, which he led with tremendous
devotion through the tumultuous exile in
Shanghai and subsequent reestablishment
in Yerusholayim.
28.5 by 22 cm. Fine condition. Staining.
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 הסכמה.ר׳ חיים שמואלביץ
 ירושלים.לספר ברכת יעקב
.1977 תשל׳׳ז

R. CHAIM SHMUELEVITZ.
HASKAMAH TO THE
SEFER BIRCHAS YAAKOV.
YERUSHOLAYIM 1977.

OPENING BID

פתיחה

$400

Important letter sent by the Va'ad HaYeshivos
to R. Moshe Sokolovsky. The Va'ad HaYeshivos
write that there was a meeting in Zurich to
discuss the funding of Yeshivos through ''The
Joint''. The Joint apparently didn't see the
necessity for so many Yeshivos and wanted
to introduce vocational training into the
Yeshivos. At the behest of R. Chaim Ozer,
all the Roshei Yeshiva were requested to sign
a memorandum to the Joint, unequivocally
stating that in truth the number of Yeshivos is
small and that should vocational training be
added to the curriculum the entire nature of
the Yeshivos will be changed.
The Imrei Moshe responds that in order
that ''the Torah not be forgotten'' there is
absolutely no leeway to negotiate on these
matters as stated by the Va'ad HaYeshivos
and R. Chaim Ozer. With his signature and
rabbinical stamp.
 R. Moshe Sokolovsky (1868-1931),
was a close student of R. Chaim of Brisk
and from the year 1896-1931 served as
Rosh Yeshivas Toras Chesed in Brisk,
for a period together with R. Simcha
Zelig Reiger. His sefer Imrei Moshe, was
received in the Yeshiva world to great
acclaim and is considered a classic to this
day. His distinguished students include

הסכמה אוטוגרפית ארוכה שכתב ר׳ חיים
שמואלביץ לספר היסוד ברכת יעקב מאת ר׳
 בנו של ר׳ יעקב משה ונכדו,זלמן נטע ליבוביץ
 ספר זה.של הגאון הנודע ר׳ ברוך בער ליבוביץ
.התקבל באהדה ונלמד רבות בעולם הישיבות
- ר׳ חיים לייב שמואלביץ )תרס׳׳ב
 נולד בקובנה לר׳ אלתר,(1902-1979 תשל׳׳ט
 הוא. חתנו של הסבא מנובהרדוק,שמואלביץ
למד תורה מאביו ולאחר מכן מר׳ שמעון
 שם יצא שמו כעילוי והוא,שקאפ בגרודנא
התמנה למגיד השיעור הצעיר בתולדות
( הצטרף לישיבת1925)  בשנת תרפ׳׳ה.הישיבה
( נשא את בתו של ראש1930) מיר ובשנת תר׳׳ץ
 בשנת תרצ׳׳ו.הישיבה ר׳ אליעזר יהודה פינקל
 הוא הנהיג.( הוכתר לראש ישיבת מיר1936)
את הישיבה במסירות עצומה במשך גלותה
הסוערת בשנחאי ובהמשך בעת כינונה מחדש
.בירושלים
. כתמים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ22  על28.5

 אמרי/ר׳ משה סוקולובסקי
 מכתב.1930  בריסק תר׳׳צ.משה
.היסטורי

R. MOSHE SOKOLOVSKY/
IMREI MOSHE. BRISK 1930.
HISTORIC LETTER.

R. Moshe Soloveitchik of Switzerland, R.
Aaron Yehuda Leib Steinman, R. Aryeh
Pomeranchik (Toras Zera'im) and R. Ze'ev
Eidelman.
27 by 21 cm. Fine condition. Some wear and
tear along the edges and folds. Filing holes.
OPENING BID

פתיחה

$800
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מכתב חשוב ששלחו וועד הישיבות לר׳ משה
 וועד הישיבות כותבים כי התקיימה.סוקולובסקי
פגישה בציריך כדי לדון באחזקת הישיבות על ידי
 חברי הג׳וינט לא ראו צורך, כפי המסתבר.הג׳וינט
בישיבות רבות כל כך וביקשו להכניס גם הכשרה
, להוראת ר׳ חיים עוזר.מקצועית לתוך הישיבות
התבקשו כל ראשי הישיבות לחתום על עצומה
אל הג׳וינט המציינת בצורה חד משמעית כי
 וכי אם תוכנס,מספר הישיבות קטן ביחס לצורך
– ההכשרה המקצועית אל היכלי הישיבות
.תשתנה כל מהות הישיבות
האמרי משה משיב כי על מנת שלא תשתכח
 אין כאן שום מקום לדיונים על הנושאים,התורה
. כפי דעת וועד הישיבות ודעת ר׳ חיים עוזר,הנ׳׳ל
.עם חתימה וחותמת רבנית
, תרצ׳׳א- ר׳ משה סוקולובסקי )תרכ׳׳ח
 היה תלמיד מקורב לר׳ חיים,(1868-1931
1896-  בין השנים תרנ׳׳ו לתרצ׳׳א.מבריסק
, כיהן כראש ישיבת תורת חסד בבריסק,1931
בתקופה מסוימת יחד עם ר׳ שמחה זעליג
 ספרו אמרי משה התקבל באהדה רבה.רייגר
 ונחשב ספר יסוד עד ימינו,בעולם הישיבות
 בין תלמידיו נמנים ר׳ משה סאלאוויצ׳יק.אנו
 ר׳ אריה, ר׳ אהרן יהודה לייב שטיינמן,משוויץ
.פומרנצ׳יק )תורת זרעים( ור׳ זאב איידלמן
 מעט בלאי וקרעים. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ21  על27
. חורים לתיוק.לאורך הקצוות והקיפולים
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R. Tzvi Hirsch Rav of Mattersdorf. Possibly only recorded Novella!
Large 14-page (24 sides) manuscript of Shiurim, mostly of the Chasam
Sofer, on Seder Nezikin, handwritten by a student at his Yeshiva in
Pressburg. With novella of R. Tzvi Hirsch Rav of Mattersdorf.
 R. Moshe Sofer (1762-1839), was the pre-eminent rabbinical
leader of his time. He was a talmid of R. Nosson Adler and R.
Pinchos Horowitz (Haﬂo'ah). From his youth, his was renowned
as an outstanding Talmid Chochom. He served as Rav in various
Kehillos, most notably Mattersdorf and Pressburg and had an
enormous inﬂuence on his generation and remains revered until the
present day. In addition to his rabbinical duties, he also led a great
Yeshiva and most of the Rabbonim of the next generation in AustriaHungary were his talmidim. The Chasam Sofer had particularly
distinguished children, including the K'sav Sofer and the Michtav
Sofer and hundreds of distinguished descendants, many of whom
were great Rabbonim.
 R. Tzvi Hirsch Meizlish (born circa 1780), was born in Zamosc.
Known as an Ilui, at a young age he was appointed as Rav of Ujhel.
In 1806 when the Chasam Sofer left the rabbinate of Mattersdorf to
accept the rabbinate of Pressburg, R. Tzvi Hirsch succeeded him as
Rav in Mattersdorf. Unfortunately, R. Tzvi Hirsch was niftar only a
short while later (circa 1810). The Chasam Sofer delivered a Hesped
(Deroshos Chasam Sofer page 77) where he extols R. Tzvi greatness
in Torah, referring to him as ''Ish Sinai'' and how he sadly became
unwell and passed away young.
To the best of our knowledge this is the only recorded Torah of R.
Tzvi Hirsch.
40 by 25 cm. Good-fair condition. Wear and tear. Hole in the center of the
pages, aﬀecting some text.
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 כתב יד של חידושי. חתם סופר/ר׳ משה סופר
.תורה שתומללו על ידי תלמיד

R. MOSHE SOFER/ CHASAM SOFER. MANUSCRIPT
OF NOVELLA TRANSCRIBED BY A TALMID.

RABBINICAL LETTERS/MANUSCRIPTS
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 יתכן שאלו חידושי התורה היחידים.ר׳ צבי הירש רבה של מטרסדורף
!שתועדו ממנו
 רובם מהחתם, צדדים( של שיעורים24)  עמודים14 כתב יד ארוך בעל
 עם חידושי. בכתב יד של תלמידו מישיבת פרשבורג. על סדר נזיקין,סופר
.תורה מר׳ צבי הירש רבה של מטרסדורף
 היה גדול מנהיגי,(1762-1839 , תרצ׳׳ט- ר׳ משה סופר )תקכ׳׳ב
.( מתלמידי של ר׳ נתן אדלר ור׳ פנחס הורביץ )ההפלאה.התורה בדורו
, וכיהן כרב בקהילות שונות,עוד מצעירותו נודע כתלמיד חכם עצום
 הייתה לו השפעה רבה על.כשהנודעות בהן מטרסדורף ופרשבורג
 הוא גם, נוסף לפועליו הרבניים.דורו ועד היום שמו מעורר הערצה
 הונגריה-עמד בראשות ישיבה מעטירה וחלק ניכר מרבני אוסטרו
 החת׳׳ם סופר זכה להעמיד בנים מופלגים.בדור הבא היו מתלמידיו
 אשר,ביניהם הכתב סופר והמכתב סופר ומאות צאצאים נכבדים
.רבים מהם שמשו ברבנות
 עוד. לערך( נולד בזאמושט1780  ר׳ צבי הירש מייזליש )נולד בתק׳׳מ
,1806  בשנת תקס׳׳ו.בצעירותו נודע כעילוי ונתמנה לרבה של אוהעל
כאשר עזב החתם סופר את משרתו ברבנות מטרסדורף לטובת תפקיד
 אולם למרבה הצער לא. ירש ר׳ צבי הירש את מקומו,הרב בפרשבורג
 בהספד. בקירוב1810  ונפטר בשנת תק׳׳ע,האריך ימים רבים אחר כך
שנשא עליו החתם סופר הוא מזכיר את גאונותו העצומה בתורה ׳׳הרב
המופלא יניק וחכים צבי זאמושט שהיה אב׳׳ד דק׳׳ק מ׳׳ד איש סיני
הניכר לרוב העומדים פה כי הי׳ אוצר בלום לתורה אך מרוב בקיאותו
ועוצם עיונו ולא הלך ד׳ אמות בלא הרהור הציץ ונפגע בעו׳׳ה ונטרפה
דעתו זה שנתיים ימים ולא הגיע להיות בן שלשים שנה ושבק חיים
.לכל חי׳׳
. זוהי תורתו המתועדת היחידה של ר׳ צבי הירש,למיטב ידיעתנו
 חור במרכז העמודים הפוגע במעט. בלאי וקרעים. מצב טוב. ס׳׳מ25  על40
.טקסט
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R. YITZCHOK ELCHONON SPECTOR. KEDUSHAS
BEIS HAK'NESSES. KOVNO 1887.

Autograph letter by R. Yitzchok Elchonon Spector to R. Shmuel Yosef
Finn of Vilna, seemingly regarding a situation in the city of Klibanau,
where the sanctity of the Beis HaK'nesses was at stake due to the eﬀorts
of those who were not fully committed to the Torah. He asks that R.
Finn use his connections there to remedy the situation.
 R. Yitzchok Elchonon Spector (1817-1896), was renowned for
his Torah genius, diligence and righteousness. He was the supreme
Torah authority of his generation and led Lithuanian and Russian
Jewry for many years with perception and wisdom. He served in the
Rabbinate from 1837. In 1864, he was appointed to the distinguished
position as Rav of Kovno. His responsa and novella were printed in
Be'er Yitzchok, Nachal Yitzchok and Ein Yitzchok.
21 by 13 cm. Excellent condition.

. קדושת בית הכנסת.ר׳ יצחק אלחנן ספקטור
.1887 קובנא תרמ׳׳ז

223

מכתב אוטוגרפי שכתב ר׳ יצחק אלחנן ספקטור לר׳ שמואל יוסף פין
 קדושת, כפי המסתבר. ככל הנראה בנוגע למצב בעיר קליבנאו,מווילנא
בית הכנסת בעיר לא נשמרה כראוי בעקבות פעולותיהם של המקלים
 ר׳ יצחק אלחנן מבקש מהר׳ פין להפעיל את.בשמירת התורה והמצוות
.קשריו במקום כדי למגר את התופעה
 היה מגדולי,(1817-1896 , תרנ׳׳ו- ר׳ יצחק אלחנן ספקטור )תקע׳׳ז
 היווה. שקדנותו וצדקותו, נודע בגאונותו בתורה.הרבנים בתקופתו
את הסמכות התורנית העליונה בדורו והנהיג את יהדות ליטא ורוסיה
1837  כיהן ברבנות מאז תקצ׳׳ז.בחכמה ובתבונה במשך שנים ארוכות
 תשובות וחידושי. נתמנה לתפקיד הרב בקובנא1864 ובשנת תרכ׳׳ד
. נחל יצחק ועין יצחק,התורה שלו יצאו לאור בספרים באר יצחק
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על21
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R. YOSEF DOV HA'LEVI SOLOVEITCHIK/ BEIS HA'LEVI. HISTORIC LETTER TO
R. EZRIEL HILDESHEIMER REGARDING TEACHING SECULAR STUDIES IN
YERUSHOLAYIM! BRISK 1887.

Historic autograph letter by R. Yosef Dov Ha'Levi Soloveitchik, (Beis Ha'Levi), to R. Ezriel Hildesheimer regarding the
introduction of secular studies into the schools of the Old Yishuv of Yerusholayim.
During the late 1880's the old Yishuv of Yerusholayim, then led by the great R. Yehoshua Leib Diskin, was supported by the
''Chalukah'' system, which was funded by Jews from the Diaspora, with a considerable large portion coming from Germany. Being
that the prevalent philosophy in Germany at the time was ''Torah Im Derech Eretz'', there was signiﬁcant pressure from German
Jewry for the Old Yishuv to implement a similar system so that they would eventually become ﬁnancially self-suﬃcient. This view
and initiative were publicized in the papers and journals of the time as being supported by R. Ezriel Hildesheimer, but was ﬁercely
opposed by R. Yehoshua Leib Diskin.
The Beis Ha'Levi opens the letter with unusually warm honoriﬁcs to R. Hildesheimer ''HaRav HaGaon Mefursam Charif U'Baki
Shemen Ha'Tov K'Shemen Turak'' and opens the letter with an apology should his words come across as too severe. He writes that the
idea to include secular studies into the curriculum of the Old Yishuv is a mistake. For despite the fact that it is successful in Germany,
the nature of the youth in Germany is vastly diﬀerent than the youth in Lithuania and Yerusholayim. ''For German Jewry can study
these subjects and still lead the correct path and it will not adversely aﬀect their faith in HaShem, however in Lithuania, studying these
subjects immediately causes them to leave the proper path, and will cause them to detest Torah and those that study Torah''.
He continues that there is still one place that the plague of secular studies has not inﬁltrated and that is Yerusholayim, and despite the
fact that scoﬀers want to implement secular studies there, the Yishuv, under the leadership of ''Rabbeinu HaGadol Me'or Ha'Golah
Yochid B'Doreinu B'Torah V'Yirah HaGaon MaHaRIL Diskin Shlit''a, have prevailed and held on to their sacred tradition. However
those who are opposed to the Chachomim are totally persistent in their publications against the Yishuv and the MaHaRIL''.
The Beis Ha'Levi therefore requests that R. Hildesheimer publicize that he disagrees with this view, and that he reaﬃrm that it is
forbidden for the school system in the Old Yishuv, which was constituted primarily of students with Lithuanian backgrounds, to
implement these changes.
 R. Yosef Dov (Yoshe Ber) Soloveitchik (1820-1892), was a great grandson of R. Chaim Volozhiner. Known as an extraordinarily
brilliant child, he learned in the great Yeshiva of Volozhin. He also spent some time in Brod where he learned with R. Shlomo
Kluger. In 1854, he was appointed as Rosh Yeshiva in Volozhin, where he served until 1865, whereupon he was appointed Rav in
Slutzk. Amongst his talmidim from that period were R. Yosef Rosen, the Rogatchover Gaon (who learned with his son R. Chaim)
and R. Zalman Sender Shapiro. He ﬁercely opposed the Reform movement and eventually, as a result of the activities of the
Maskilim, he left Slutzk and moved to Warsaw. When the Rav of Brisk, R. Yehoshua Leib Diskin, left for Eretz Yisroel in 1877,
the Beis Ha'Levy succeeded him as Rav. He led the community of Brisk until his passing, when he was succeeded by his son R.
Chaim, who in turn was succeeded by his son R. Velvel and until today the name Soloveitchik remains synonymous with ''Brisk''.
38 lines handwritten and signed by the Beis Ha'Levi. 13 by 21 cm. Crude tape repairs aﬀecting paper. The text is complete and legible.

 מכתב היסטורי לר׳ עזריאל הילדיסהיימר. בית הלוי/ר׳ יוסף דב הלוי סאלאוויצ׳יק
.1887 בענין לימוד מקצועות חול בירושלים! בריסק תרמ׳׳ז
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 בעניין הכנסת לימוד מקצועות חול ביישוב,מכתב אוטוגרפי היסטורי שכתב ר׳ יוסף דב הלוי סאלאוויצ׳יק )בית הלוי( לר׳ עזריאל הילדיסהיימר
.הישן בירושלים
 מתפרנסת מה׳׳חלוקה׳׳, אז בהנהגת הגאון ר׳ יהושע לייב דיסקין, הייתה קהילת היישוב הישן בירושלים,19לקראת סוף שנות השמונים של המאה ה
 הפעילו, מכיוון ששיטת החינוך שנהוגה הייתה בגרמניה באותם ימים הייתה תורה עם דרך ארץ. בחלק גדול מגרמניה,אשר במימון יהודי התפוצות
 בעיתוני התקופה התפרסם כביכול.יהודי גרמניה לחצים על קהילת היישוב הישן לנהוג אף הם כמותם כדי שברבות הימים יוכלו לכלכל את עצמם
. ואילו ר׳ יהושע לייב דיסקים מתנגד אליה נחרצות,ר׳ עזריאל הילדיסהיימר תומך בגישה ורעיון זה
 שמן הטוב כשמן תורק׳׳,הבית הלוי מתחיל את המכתב בתארים כבירים ובלתי שגרתיים לר׳ עזריאל הילדיסהיימר ׳׳הרב הגאון מפורסם חריף ובקיא
 שכן. הוא כותב כי השיטה לשלב לימודי חול בתוכנית הלימודים ביישוב הישן הינה טעות מיסודה.ואף מתנצל מראש לו תתפרשנה מילותיו כתוכחה
 ׳׳שיהדות גרמניה יכולה ללמוד. אולם טבעם של הנערים בגרמניה שונה מעיקרו מטבע הנוער בליטא ובירושלים,אמנם הצליחה השיטה בגרמניה
, שלימוד מקצועות אלו יגרום להם לעזוב את דרך הישר, מה שאינו כן בליטא,מקצועות אלו ועדיין להמשיך בדרך הנכונה ולא תיפגע אמונתם בה׳
.ולשנוא את התורה ולומדיה
 ועל כן למרות העובדה שישנם כאלה, ומקום זה הוא ירושלים,הוא ממשיך לכתוב כי ישנו רק מקום אחד בו לא פשט הנגע הזה של לימודי חול
, בהנהגת רבינו הגדול מאור הגולה יחיד בדורנו בתורה ויראה הגאון מהרי׳׳ל דיסקין שליט׳׳א, החליטו היישוב,הרוצים להכניס מקצועות חול גם לשם
. מתמידים בפרסומם נגד היישוב והמהרי׳׳ל, אמנם אלו המתנגדים לחכמים.להמשיך במסורתם האיתנה
 אשר הוקמו בעיקר עבור ילדים, וכי אסור למוסדות היישוב הישן,לכן מבקש הבית הלוי מהרב הילדיסהיימר לפרסם ברבים כי הוא מתנגד לשיטה זו
. להכניס את לימוד המקצועות הנ׳׳ל,מרקע ליטאי
 הוא נודע כעילוי מגיל צעיר ולמד בישיבה.( היה נינו של ר׳ חיים מוולוז׳ין1820-1892 תרנ׳׳ב- ר׳ יוסף דוב )יאשע בער( סולובייצ׳יק )תק׳׳פ
 והוא נשא,( הוזמן לעמוד בראש ישיבת וולוז׳ין1854)  בשנת תרי׳׳ד. הוא שהה לזמן מה בבראד ולמד עם ר׳ שלמה קלוגר, כמו כן.הגדולה בוולוז׳ין
 בין. הוא היה עוסק היטב בחינוך נערי העיר, בנוסף לתפקידיו הרבניים בסלוצק. אז התמנה לרבה של סלוצק,(1865) תפקיד זה עד לשנת תרכ׳׳ה
 הוא לחם בעוז נגד הרפורמים ולבסוף נאלץ לעזוב את סלוצק.תלמידיו מאותה תקופה נמנו ר׳ יוסף רוזן )הרוגוצ׳ובער( ור׳ זלמן סנדר שפירא
 מילא הבית,(1877)  עלה לארץ ישראל בשנת תרל׳׳ז, ר׳ יהושע לייב דיסקין, כאשר הרב מבריסק.ולעבור לוורשא כתוצאה מפעולות המשכילים
 בהמשך עבר התפקיד לנכדו ר׳ יצחק, בנו ר׳ חיים מילא את מקומו. הוא הנהיג את הקהילה בבריסק עד לפטירתו.הלוי את מקומו כרב בבריסק
. ועד היום נותרה משפחת סולובייצ׳יק כשם נרדף ל׳׳בריסק׳׳,זאב
. הטקסט כולו שלם וקריא. תיקוני דבק גסים הפוגעים בנייר. ס׳׳מ21  על13 . שורות בכתב ידו ועם חתימתו של הבית הלוי38
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Fascinating autograph letter by R. Malkiel
Tzvi Tannenbaum, the famed Divrei Malkiel,
to Baron Ginzburg. He writes that he has
heard that Baron Ginzburg has a great library
of thousands of Seforim, new and old, and he
is therefore sending his sefer Divrei Malkiel,
parts 1 and 2 bound together, so that they can
be included there.
 R. Malkiel Tzvi Ha'Levi Tannenbaum
(1847-1910), was born in the town of
Motele and studied in the great Yeshivos of
Volozhin and Eisheshok. After serving as
Rav in a few small towns, he was invited
in 1887 to serve in the distinguished
community of Lomza where he remained
until his passing. He received Halachic
queries from far and wide and his responsa
were published under the title Divrei
Malkiel, which remains a classic to this day.
28.5 by 22 cm. Excellent condition.
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מכתב אוטוגרפי מרתק שכתב ר׳ מלכיאל צבי
 לברון, בעל הדברי מלכיאל הנודע,טננבוים
 הוא כותב כי שמע על ספרייתו הענקית.גינזבורג
, אשר מונה אלפי ספרים,של הברון גינזבורג
 ואשר על כן הוא שולח לו את,חדשים וגם ישנים
 כדי, חלק א וב כרוכים יחד,ספרו דברי מלכיאל
.שיציגם בספרייה
, תר׳׳ע- ר׳ מלכיאל צבי הלוי טננבוים )תר׳׳ז
 נולד בעיר מוטלה ולמד בישיבות,(1847-1910
 אחר שכיהן.וואלוז׳ין ואיישישוק המעטירות
, נקרא בשנת תרמ׳׳ז,כרב בכמה קהילות קטנות
, לכהן כרב בקהילת לומז׳א המעטירה1887
 ענה לשאלות.משרה בה כיהן עד לפטירתו
הלכתיות מכל קצוות הארץ ותשובותיו יצאו
 ספרו נחשב לספר.לאור בספר דברי מלכיאל
.יסוד עד ימינו
. מצב מצוין. ס׳׳מ22  על28.5

$500

ר׳ יואל אשכנזי לר׳ יואל
. האדמו׳׳ר מסאטמר/טייטלבוים
.1966 טבריה תשכ׳׳ו

R. YOEL ASHKENAZI TO
R. YOEL TEITELBAUM/
SATMAR RAV. TIVERIA 1966.

Invitation to the wedding of
the granddaughter of R. Yoel
Ashkenazi of Tiveria, with an
autographed note by R. Ashkenazi
to the Satmar Rav and a separate
autograph note (in Yiddish) to the
Satmar Rebbetzin.
 R. Yoel Ashkenazi (18841970), was a son of R. Boruch
Ashkenazi of Zborow, a scion of
various great rabbinical families.
As a child he immigrated to
Eretz Yisroel with his father,
where they settled in Tzfas.
He married the daughter of R.
Noach Weinberg, leader of the Slonim
community in Tiveria. He was known as
a distinguished talmid Chochom and was
a close Chasid of the Satmar Rav who was
his relative.
28 by 18.5 cm. Aerogramme. Very ﬁne condition.
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 דברי/ר׳ מלכיאל צבי טננבוים
 לומזא. לברון גינזבורג.מלכיאל
.1893 תרנ׳׳ג

R. MALKIEL TZVI
TANNENBAUM/DIVREI
MALKIEL. TO BARON
GINZBURG. LOMZA 1893.

OPENING BID

פתיחה

$150
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הזמנה לחתונה של נכדתו של ר׳ יואל אשכנזי
 עם מכתב אוטוגרפי מאת הרב אשכנזי,מטבריה
 ומכתב נוסף )ביידיש( אל,לאדמו׳׳ר מסאטמר
.הרבנית מסאטמר
1884- , תש׳׳ל- ר׳ יואל אשכנזי )תרמ׳׳ד
, היה בנו של ברוך אשכנזי מזבורוב,(1970
 בילדותו.צאצא למשפחות רבניות חשובות
עלה יחד עם אביו לארץ ישראל והם השתקעו
 מנהיג, נישא לביתו של ר׳ נח ווינברג.בצפת
 נודע כתלמיד חכם.קהילת סלאנים בטבריה
,עצום והיה חסיד מקורב לאדמו׳׳ר מסאטמר
.אשר היה ממשפחתו הקרובה
. מצב טוב מאוד. איגרת אויר. ס׳׳מ18.5  על28

OPENING BID

פתיחה

$2500
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R. YOEL TEITELBAUM/ SATMAR RAV. ON THE
IMPORTANCE OF K'VIAS ITIM L'TORAH.

3 pages of notes (unsigned), written by the Satmar Rav regarding
the importance of setting times for learning Torah. The Rebbe
expounds on the importance of ﬁxed times for learning Torah and
how ﬁxed times for Torah will not adversely aﬀect one's livelihood.
Concluding with warm Brochos.
 R. Yoel Teitelbaum (1887-1979), was a son of R. Chananya
Yom Tov Lipa Teitelbaum (Kedushas Yom Tov), and grandson
of R. Yekusiel Yehuda Teitelbaum (Yetev Lev). He was renowned
from his youth as an exceptional Talmid Chochom, in addition
to his holiness, outstanding purity, perspicacity and intellectual
capacity. After his marriage to the daughter of R. Avrohom Chaim
Horowitz of Polaniec, he settled in Satmar and taught Torah and
Chassidus to an elite group of talmidim. He later served as Rav
of Orshiva, followed by Krule and from 1934 Satmar. In all these
Kehillos he distinguished himself, not only as a great rabbinical
leader but also as a Rebbe and Rosh Yeshiva. He survived the
Holocaust via Bergen Belsen and then travelled to Eretz Yisroel
via Switzerland. In 1947, he immigrated to America settling in
Williamsburg. In New York, he reestablished his Kehillo from
a small group of survivors, to the largest Chassidic Kehillo in
the world, the Satmar Chassidus. He was a leading opponent of
Zionism and of the founding of the State of Israel, and zealously
led crucial battles for the preservation of the traditional character
of the Jewish people and its holiness, fearful for the honor of
the Torah and the future of orthodox Jewry. In addition, he was
renowned as exceptionally charitable and his door was open to the
poor and his ear attentive to the needy from every stream of the
Jewish people. As an outstanding Talmid Chochom, he responded
to many halachic queries, and his writings were published in many
seforim including V'Yoel Moshe, Responsa Divrei Yoel and Divrei
Yoel on the Torah.
3 papers. 25 lines completely handwritten by the Rebbe.
Each paper 15.5 by 10 cm. Excellent condition.

 בענין קביעת עתים.סאטמר/ר׳ יואל טייטלבוים
 ׳׳ והשי׳׳ת יצילכם מכל צרה.לתורה בבית המדרש
וצוקה ויצליח את דרכיכם ברו׳׳ג ובגו׳׳נ מתוך נחת
.דקדושה׳׳
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 ׳׳הנה. דפים כולו כתי׳׳ק בדבר קביעת עתים לתורה בבית המדרש3
מי שיש לו אמונה אמיתית לא יוכל לחשוב שע׳׳י הזמן של קביעת
 והשי׳׳ת יהי׳ בעוזריכם להתחזק.עתים לתורה יחסר לו ח׳׳ו מפרנסתו
 והשי׳׳ת יצילכם.... ולהתאמץ באמונתו ית׳׳ש ובדרך התוה׳׳ק האמיתית
מכל צרה וצוקה ויצליח את דרכיכם ברו׳׳ג ובגו׳׳נ מתוך נחת דקדושה
עדי נזכה לראות במהרה בישועות כל ישראל ושמחתן בביאת משיח
צדקינו במהרה בימינו׳׳
 היה בנו של ר׳,(1887-1979 , תשל׳׳ט- ר׳ יואל טייטלבוים )תרמ׳׳ז
 ונכדו של ר׳ יקותיאל,(חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים )קדושת יום טוב
 הוא נודע עוד מצעירותו כתלמיד חכם.(יהודה טייטלבוים )ייטב לב
 לאחר נישואיו לבתו של ר׳ אברהם. נוסף על קדושתו וטהרתו,מופלג
 התיישב בסאטמר ולימד תורה וחסידות,חיים הורוויץ מפלאנטש
 לימים כיהן כרב של אורשיווא ואח׳כ.לקבוצת תלמידים מובחרת
 בכל הקהילות הללו הוא.( בסאטמר1934) קראלי ומשנת תרצ׳׳ד
 הוא. לא רק כמנהיג רבני דגול אלא גם כאדמו׳׳ר וראש ישיבה,הצטיין
 דרך ברגן בלזן ולאחר מכן עלה לארץ,שרד בנס את אימי השואה
( היגר לאמריקה והתיישב1946)  בשנת תש׳׳ו.ישראל דרך שווייץ
 הקים מחדש את קהילתו בניו יורק מקבוצה קטנה.בוויליאמסבורג
- עד שהפכה לקהילה החסידית הגדולה בעולם,של פליטים ניצולים
, התנגד נחרצות לציונות ולהקמת מדינת ישראל.חסידות סאטמר
,ועמד בראש לשמירת צביונו הייחודי של העם ישראל וקדושתו
, בנוסף.מחשש לכבוד התורה ולעתיד היהדות האורתודוקסית
התפרסם כבעל חסד יוצא דופן; דלתו פתוחה לעניים ואוזנו קשובה
 וענה לשאלות, כתלמיד חכם עצום.לנזקקים מכל קצוות עם ישראל
, כתביו יצאו לאור בהרבה ספרים ביניהם ויואל משה.הלכתיות רבות
. דברי יואל על התורה ועוד,שו׳׳ת דברי יואל
. שורות בכתב יד קדשו25 . דפים3
. ס׳׳מ10 / 15.5 .מצב מצוין
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R. YOEL TEITELBAUM/ SATMAR RAV.
KRULE! 1932.

Warm letter signed by the Satmar Rav on behalf of his relative R.
Avrohom Ashkenazi of Tiveria written to R. Anshel Freund.
 R. Yoel Teitelbaum (1887-1979), was a son of R. Chananya Yom
Tov Lipa Teitelbaum (Kedushas Yom Tov), and grandson of R.
Yekusiel Yehuda Teitelbaum (Yetev Lev). He was renowned from his
youth as an exceptional Talmid Chochom, in addition to his holiness,
outstanding purity, perspicacity and intellectual capacity. After his
marriage to the daughter of R. Avrohom Chaim Horowitz of Polaniec,
he settled in Satmar and taught Torah and Chassidus to an elite group
of talmidim. He later served as Rav of Orshiva, followed by Krule and
from 1934 Satmar. In all these Kehillos he distinguished himself, not
only as a great rabbinical leader but also as a Rebbe and Rosh Yeshiva.
He survived the Holocaust via Bergen Belsen and then travelled to
Eretz Yisroel via Switzerland. In 1947, he immigrated to America
settling in Williamsburg. In New York, he reestablished his Kehillo
from a small group of survivors, to the largest Chassidic Kehillo
in the world, the Satmar Chassidus. He was a leading opponent of
Zionism and of the founding of the State of Israel, and zealously led
crucial battles for the preservation of the traditional character of the
Jewish people and its holiness, fearful for the honor of the Torah
and the future of orthodox Jewry. In addition, he was renowned as
exceptionally charitable and his door was open to the poor and his
ear attentive to the needy from every stream of the Jewish people.
An outstanding Talmid Chochom, he responded to many halachic
queries, and his writings were published in many seforim including
V'Yoel Moshe, Responsa Divrei Yoel and Divrei Yoel on the Torah.
5 words handwritten by the Rebbe prior to his signature.
15 by 23 of a larger paper. Excellent condition. Two small holes.
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! קראלי. האדמו׳׳ר מסאטמר/ר׳ יואל טייטלבוים
.1932 תרצ׳׳ב
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 בשביל קרוב משפחתו,מכתב לבבי עם חתימתו של האדמו׳׳ר מסאטמר
. אל ר׳ אנשיל פריינד,ר׳ אברהם אשכנזי מטבריה
 היה בנו של,(1887-1979 , תשל׳׳ט- ר׳ יואל טייטלבוים )תרמ׳׳ז
 ונכדו של ר׳,(ר׳ חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים )קדושת יום טוב
 הוא נודע עוד מצעירותו.(יקותיאל יהודה טייטלבוים )ייטב לב
 לאחר נישואיו. נוסף על קדושתו וטהרתו,כתלמיד חכם מופלג
 התיישב בסאטמר,לבתו של ר׳ אברהם חיים הורוויץ מפלאנטש
 לימים כיהן.ולימד תורה וחסידות לקבוצת תלמידים מובחרת
.( בסאטמר1934) כרב של אורשיווא ואח׳כ קראלי ומשנת תרצ׳׳ד
 לא רק כמנהיג רבני דגול אלא גם,בכל הקהילות הללו הוא הצטיין
 דרך ברגן, הוא שרד בנס את אימי השואה.כאדמו׳׳ר וראש ישיבה
(1946)  בשנת תש׳׳ז.בלזן ולאחר מכן עלה לארץ ישראל דרך שווייץ
 הקים מחדש את קהילתו.היגר לאמריקה והתיישב בוויליאמסבורג
 עד שהפכה לקהילה,בניו יורק מקבוצה קטנה של פליטים ניצולים
 התנגד נחרצות לציונות. חסידות סאטמר-החסידית הגדולה בעולם
 ועמד בראש לשמירת צביונו הייחודי,ולהקמת מדינת ישראל
 מחשש לכבוד התורה ולעתיד היהדות,של העם ישראל וקדושתו
 התפרסם כבעל חסד יוצא דופן; דלתו, בנוסף.האורתודוקסית
 היה.פתוחה לעניים ואוזנו קשובה לנזקקים מכל קצוות עם ישראל
 כתביו יצאו לאור. וענה לשאלות הלכתיות רבות,תלמיד חכם עצום
 דברי יואל, שו׳׳ת דברי יואל,בעשרות ספרים ביניהם ויואל משה
.על התורה ועוד
 ׳׳והנני בזה ידידו׳׳ש. מילים בכתב ידו של האדמו׳׳ר מלבד החתימה5
וטובתו באה׳׳ר הק׳ יואל טייטלבוים׳׳

229

. ׳׳דער האפט׳׳.ישיבת טעלז
עיתון פורים שיצא לאור ע׳׳י
 טעלז תרצ׳׳ד.תלמידי הישיבה
.1934

TELZ YESHIVA. ''DER HOFT''.
PURIM NEWSPAPER ISSUED
BY THE YESHIVA STUDENTS.
TELZ 1934.

Parody-style Purim newspaper issued by the
students of the Telz Yeshiva. With comical
skits, including a fake ''Shiur Da'as'', as well as
a paragraph with various witty remarks about
the Slabodka Yeshiva.
In many Yeshivos, talented bochurim would
write amusing articles for Purim. Their gifted
and Talmudic minds often cultivated a wry
and sometimes satirical sense of humor.
Frequently these publications reﬂect the times
during which they were written, with cryptic
references to current events.
4 sides. Stencil. 34 by 29.5 cm. Excellent
condition.
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עיתון פורים בסגנון סאטירי שיצא לאור על ידי
, עם מערכונים היתוליים.תלמידי ישיבת טעלז
 וכן קטע עם אמירות,כולל ׳׳שיעור דעת׳׳ מדומה
.שנונות על ישיבת סלבודקא
 היו בחורים מוכשרים כותבים,בישיבות רבות
 מוחם.מאמרים משעשעים לכבוד הפורים
המוכשר הלמדני היה מייצר חוש הומור
 בדרך כלל משקפים.סרקאסטי ולעיתים סאטירי
 תוך,חיבורים אלו את התקופות בהם נכתבו
.אזכור ורמיזות למאורעות עכשוויים
. מצב מצוין. ס׳׳מ29.5  על34 . שבלונה. צדדים4
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$100
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.ר׳ איסר יהודה אונטרמן
 תל.לאגודת הרבנים בניו יורק
.1951 אביב תרי׳׳א

R. ISSER YEHUDA
UNTERMAN. TO THE
AGUDAS HARABBONIM OF
NEW YORK. TEL AVIV 1951.

Letter signed by R. Isser Yehuda Unterman,
Chief Rabbi of Tel Aviv, to the Agudas
HaRabbonim of New York, regarding a Get
(divorce).
 R. Isser Yehuda Unterman (1886-1976),
was born in Brisk and at the age of 12 was
chosen to join a select group of students
to establish the Maltch Yeshiva under R.
Zalman Sender Kahana-Schapiro. He then
went on to learn in the Mir Yeshiva before
going to Grodno and becoming a foremost
student of R. Shimon Shkop. Following
his marriage, he studied in the Kollel of
Volozhin and received Semicha from R.
Refoel Shapiro. After serving as a Rav
in Europe, in 1923, R. Isser Yehuda was
appointed as Rav of Liverpool where he had
an important impact on the community
and played a vital part in raising funds for
the impoverished Yeshivos in Lithuania. In
1946, following the passing of R. Amiel, he
was appointed as Chief Rabbi of Tel Aviv.
In 1964, he was appointed Ashkenazic
Chief Rabbi of the State of Israel.
21.5 by 13 cm. Excellent condition.
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 עם חתימתו,מכתב לאגודת הרבנים של ניו יורק
 רבה הראשי של תל,של ר׳ איסר יהודה אונטרמן
. בנוגע לגט,אביב
, תשל׳׳ו- ר׳ איסר יהודה אונטרמן )תרמ׳׳ו
 שנים12  נולד בבריסק ובהיותו בן,(1886-1976
נבחר להצטרף קבוצת תלמידים נבחרת
 בהנהגת ר׳ זלמן,ולייסד את ישיבת מאלץ
 משם המשיך לישיבות מיר.סנדר כהנא שפירא
.וגרודנא בה התקרב ביותר לר׳ שמעון שקאפ
אחר נישואיו למד בכולל וואלוז׳ין וקיבל
 כיהן כרב בקהילות.סמיכה מר׳ רפאל שפירא
 נתמנה,1923  ובשנת תרפ׳׳ג,שונות באירופה
 היתה לו השפעה רבה על.לרבה של ליברפול
הקהילה שם ואף סייע רבות בגיוס הכספים
 עם,1946  בשנת תש׳׳ו.לישיבות ליטא הנצרכות
 נתמנה לרבה הראשי,פטירתו של ר׳ עמיאל
 לרבה הראשי של1964  ובתשכ׳׳ד,של תל אביב
.מדינת ישראל
. מצב מצוין. ס׳׳מ13  על21.5
OPENING BID

פתיחה

$100
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Long letter signed by R. Mordechai Twerski of Rachmistrivka to R.
Moshe Zev Weinman, thanking him for his donation and continuing
with a long all-encompassing Brocha.
 R. Mordechai Twerski of Rachmistrivka (1850-1920), was born
to R. Yochanan Twerski, the son of the Chernobyler Maggid and the
founder of the Rachmistrivka dynasty. In 1906, he moved to Eretz
Yisroel and settled in Yerusholayim where he was highly respected by
the Tzadikim of the Old Yishuv as well as the general populace. On
Chol Hamoed Pesach 1920 while returning from the Kosel, he was
attacked and brutally beaten by Arabs and passed away a few weeks
later. This historic letter dated 24th of Nissan 1920 is written a few
days after the attack and very shortly before his passing.
 Father of the renowned R. Pinchos (Pinya'la) of Ostilla who was
the son in law of R. Yissoschar Dov of Belz.
2 sides. Signature only. 21.5 by 14 cm. Some wear and tear.
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 ירושלים. רחמיסטריווקא/ר׳ מרדכי טווערסקי
. מכתב היסטורי.1920 תר׳׳פ

R. MORDECHAI TWERSKI/ RACHMISTRIVKA.
YERUSHOLAYIM 1920. HISTORIC LETTER.
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 עם חתימתו של ר׳ מרדכי,מכתב ארוך שנכתב לר׳ משה ויינמאן
 המודה לו על תרומתו ומאחל לו ברכות כל,טווערסקי מרחמיסריווקא
.טוב ארוכות
 היה,(1850-1920 , תר׳׳פ, ר׳ מרדכי טווערסקי מרחמיסריווקא )תר׳׳י
 בנו של המגיד מטשערנוביל ומייסד חסידות,בנו של ר׳ יוחנן טווערסקי
 עלה לארץ ישראל והתיישב1906  בשנת תרס׳׳ו.רחמיסטריווקא
 בה היה נערץ ביותר על צדיקי היישוב הישן כמו גם על,בירושלים
 הותקף והוכה,1920  בחול המועד פסח של שנת תר׳׳פ.פשוטי העם
 ונפטר כמה שבועות,נמרצות על ידי ערבים בדרכו חזרה מן הכותל
 ונכתב,1920  מכתב היסטורי זה מתוארך לכ׳׳ד בניסן תר׳׳פ.לאחר מכן
. שבועות ספורים לפני פטירתו,ימים ספורים אחר ההתקפה
 חתנו של ר׳, אביו של הגאון הנודע ר׳ פנחס )פינילה׳( מאוסטילא
.יששכר דב מבעלזא
. מעט בלאי וקרעים. ס׳׳מ14  על21.5 . רק חתימה. צדדים2
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Autograph letter by the Tchbeiner Rav on
behalf of R. Yehoshua Nachum Rabinowitz,
''a son of the Gaon the Tzaddik of Rodomsk
and grandson of HaGaon Tzaddik Yesod
Olam HaMefursam author of the Tiferes
Shlomo…'' Concluding with warm blessings.
 R. Dov Berish Weidenfeld (1881-1965),
known as the Tchbeiner Rav, was the son of
R. Yaakov of Rimalov (Kochav MiYaakov).
He was famous from a young age for
his brilliant mind coupled with great
diligence. Renowned throughout Galicia
and Poland, in 1923 he was appointed
as Rav in Tchebin. There he established
a Yeshiva which attracted exceptionally
talented Bochurim. After the passing of
R. Meir Schapiro (1933), he joined the
rabbinical board of the Chachmei Lublin
Yeshiva, together with R. Tzvi Aryeh
Frommer of Kozhliekov and R. Moshenu
of Boyan. During the Holocaust, he was
exiled to Siberia then Bukhara, reaching
Yerusholayim in 1946, where he founded
the Kochav MiYaakov Tchebin Yeshiva.
He was held in awe by his rabbinical
contemporaries as well as by the masses.
R. Aaron of Belz would refer Halachic
questions to him. On his ﬁrst Shavuos in
Yerusholayim, he went to daven in the Beis
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/ר׳ דב בעריש ווידנפלד
 ירושלים.הטשעבינער׳ רב
. נדיר.1954 תשי׳׳ד

R. DOV BERISH
WEIDENFELD/ TCHBEINER
RAV. YERUSHOLAYIM 1954.
RARE.

Midrash of the Imrei Emes of Ger, who
declared upon seeing him ''Today we shall
honor the Torah itself with the reading of
the Ten Commandments''.
27.5 by 21.5 cm. Excellent condition.
It is rare to ﬁnd entire letters written and
signed by the Tchbeiner Rav.

OPENING BID
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$400

Fascinating autograph letter by R. Yisroel
Eliyahu Weintraub responding to a question
(on the reverse side of the page), of one who
has diﬃculty controlling the amount he
eats. R. Weintraub responds that until the
age of 23, one should be particularly careful
to eat properly order to ensure a healthy
body for the rest of his life. He suggests
the ''Taanis HaRAVA''D'', of leaving over a
little food from every meal, as a way to curb
ones desires. He continues that the ultimate
goal, which comes after years of working on
oneself, is the realization that true sustenance
comes from Torah study. In his typical selfeﬀacing manner, R. Weintraub crossed out
the honoriﬁcs at the beginning of the letter,
labeling them as a mistake.
 R. Yisroel Eliyahu Weintraub (19322010), was born in the United States and
learned under R. Hutner, R. Abba Berman
and R. Shmuel Berenbaum. At the age of
24 he published his ﬁrst of many seforim,
titled Pischei She'arim. Although he
studied in the traditional Yeshivos, R.
Weintraub forged his own path, delving
into Kabbalah and the world of the Vilna

מכתב אוטוגרפי שכתב הטשעבינער׳ רב בשביל
ר׳ יהושע נחום רבינוביץ ׳׳בנו של הגאון הצדיק
 ונכדו של הגאון הצדיק יסוד עולם,מראדומסק
׳׳ הוא... בעל הספר תפארת שלמה,המפורסם
.חתום בברכות לבביות
תשכ׳׳ה- ר׳ דוב בעריש וידנפלד )תרמ׳׳א
, הידוע בכינויו ׳׳הטשעבינער רב׳׳,(1881-1965
.(היה בנו של ר׳ יעקב מרימלוב )כוכב מיעקב
הוא התפרסם מגיל צעיר במוחו המבריק
 נודע ברחבי גליציה ופולין.ובהתמדתו העצומה
.( לרב בטשעבין1923) והתמנה בשנת תרפ׳׳ג
הוא הקים ישיבה במקום שמשכה אליה
 לאחר פטירתו של.בחורים מוכשרים במיוחד
( הוא הצטרף1933-ר׳ מאיר שפירא )תרצ׳׳ג
להנהלה הרוחנית של ישיבת חכמי לובלין יחד
עם ר׳ צבי אריה פרומר מקוז׳ליקוב ור׳ מויש׳ניו
 במהלך השואה הוא הוגלה לסיביר.מבויאן
 הוא עלה לירושלים בשנת.ואחר כך לבוכרה
 שם הקים את ישיבת ׳׳כוכב מיעקב,(1946) תש׳׳ו
 הרבנים בתקופתו העריצו אותו.– טשעבין׳׳
 ר׳ אהרן. כמו גם המון העם,במידה העצומה
.מבעלזא היה מפנה אליו שאלות הלכתיות
בחג השבועות הראשון לשהותו בירושלים הלך
,להתפלל בבית מדרשו של ה׳׳אמרי אמת׳׳ מגור
 ׳׳היום נכבד את: הכריז,וכשראה אותו הרבי
.התורה עצמה בקריאת עשרת הדיברות׳׳
. מצב מצוין. ס׳׳מ21.5  על27.5
נדיר למצוא מכתבים שלמים הכתובים וחתומים
.בידי הטשעבינער׳ רב

.ר׳ ישראל אליהו ויינטרויב
.בעניין הרגלי אכילה נאותים
.1999 בני ברק תשנ׳׳ט

R. YISROEL ELIYAHU
WEINTRAUB. REGARDING
APPROPRIATE EATING
HABITS. BNEI BRAK 1999.

Gaon. He lived in Bnei Brak, where he was
greatly revered and taught a small group of
select Talmidim.
21 by 25 cm. Excellent condition.
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מכתב אוטוגרפי מרתק שכתב ר׳ ישראל אליהו
ויינטרויב בתשובה לשאלה )מופיעה בצידו
האחורי של העמוד( שנשאל מאחד המתקשה
 הר׳ ויינטרויב.לשלוט על כמויות המזון שאוכל
 על האדם להיזהר ביותר,23 משיב כי עד גיל
לאכול כראוי כדי שגופו יהיה בריא וחזק להמשך
 שרעיונה, הוא מציע את ׳׳תענית הראב׳׳ד׳׳.חייו
הוא להשאיר מעט מזון מכל ארוחה כעזר לריסון
 המגיעה, הוא ממשיך שהמטרה העיקרית.התאוות
 היא ההבנה,אחרי שנים של עבודה עצמית
.ששובע אמתי הוא מלימוד התורה
, תש׳׳ע- ר׳ ישראל אליהו ויינטרויב )תרצ׳׳ב
 נולד בארצות הברית ולמד תורה,(1932-2010
 ר׳ אבא ברמן ור׳ שמואל,מפי הר׳ הוטנר
 הוציא לאור את ספרו24  בגיל.בירנבוים
 על אף. פתחי שערים- הראשון מני רבים
 סלל לעצמו דרך,שלמד בישיבות הרגילות
חיים של לימוד מעמיק בקבלה ובעולמו של
 בה לימד, התגורר בבני ברק.הגאון מווילנה
 היה נערץ מאוד.קבוצה נבחרת של תלמידים
.על כל סביבותיו
. מצב מצוין. ס׳׳מ25  על21

פתיחה
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פתיחה

$1100
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R. YAAKOV DOVID WILLOWSKI/ RIDBAZ.
TZFAS 1913.

Important autograph postcard by R. Yaakov Dovid Willowski to R.
Aaron Mendel Cohen (1866-1927), the Ashkenazi Chief Rabbi of
Cairo, concerning an event which took place on Lag B'Omer where
certain individuals ridiculed discussions between the two Rabbonim.
He also suggests a meeting of Rabbonim take place in Yerusholayim in
the days leading up to Shavuos.
 R. Yaakov Dovid Willowski, known by the acronym RIDBAZ
(1845-1913), was one of the greatest Talmidei Chachomim and
Rabbinical leaders of his era. He served as Rav in various important
communities in Lithuania including Izballin, Bobruisk, Vilna,
Vilkomir and Slutzk. In 1903, he immigrated to the United States
serving initially as a Rav in New York and later in Chicago. His
tenure in America was tumultuous, and he suﬀered greatly from
boorish, uncouth individuals, particularly those who resisted his
heroic eﬀorts to improve the kashrus of the meat industry. Eventually
he immigrated to Eretz Yisroel settling in Tzfas. His many works
include his Nimukei Ridvaz, and a commentary on the entire
Talmud Yerushalmi.
14.5 by 9.5 cm. Excellent condition.
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. רידב׳׳ז/ר׳ יעקב דוד ווילובסקי
.1913 צפת תרע׳׳ג

234

גלויה אוטוגרפית ארוכה שכתב ר׳ יעקב דוד ווילדובסקי לר׳ אהרון
, הרב הראשי האשכנזי של קהיר,(1866-1927 , תרפ׳׳ז-מנדל כהן )תרכ׳׳ו
בעניין מספר אנשים אשר הוציאו לעז על השיג והשיח בין שני רבנים
 הוא אף מציע לקיים אסיפת רבנים.במהלך אירוע מסוים בל׳׳ג בעומר
.בירושלים בימים שלפני חג השבועות
, הידוע בראשי התיבות של שמו – הרידב׳׳ז, ר׳ יעקב דוד ווילובסקי
 היה מתלמידי החכמים והמנהיגים,(1845-1913 ,)תר׳׳ה – תרע׳׳ג
 הוא כיהן כרב בקהילות חשובות.הרבניים הגדולים ביותר בתקופתו
. וסלוצק, ווילקומיר, וילנא, בוברויסק, ביניהן איזבלין,רבות בליטא
( הוא היגר לארה׳׳ב שם כיהן כרב בתחילה בניו1903) בשנת תרס׳׳ג
, תקופת כהונתו באמריקה הייתה סוערת. ובהמשך בשיקגו,יורק
 במיוחד מהמתנגדים, נבערים מדעת,והוא סבל רבות מאנשים גסים
 בסופו של.למאמציו הכבירים לשיפור הכשרות של תעשיית הבשר
 חיבוריו הרבים כוללים.דבר עלה לארץ ישראל והשתקע בצפת
. ופרוש על התלמוד הירושלמי במלואו,נימוקי רידב׳׳ז
. מצב מצוין. ס׳׳מ9.5  על14.5
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 ירושלים.ר׳ שלמה וולבה
.1967 תשכ׳׳ז

R. SHLOMO WOLBE.
YERUSHOLAYIM 1967.

Autograph letter of recommendation on
behalf of a student from Australia learning
in Beer Yaakov who wished to continue his
studies in a diﬀerent Yeshiva.
 R. Shlomo Wolbe (1914-2005), was one
of the great Mashgichim of the previous
generation. He learned in the Mir and
was a close Talmid of the Mashgiach
R. Yeruchum Levovitz. Following the
Holocaust he settled in Eretz Yisroel where
he served as Mashgiach in Yeshivas Be'er
Yaakov and later in Yerusholayim. He was
widely respected as a great Ba'al Mussar and
his seforim Alei Shur, are classics widely
learned in Yeshivos.
25 by 17 cm. Excellent condition.
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מכתב המלצה אוטוגרפי למען תלמיד
מאוסטרליה אשר למד בישיבת באר יעקב וביקש
.לעבור לישיבה אחרת
1914- , תשס׳׳ה- ר׳ שלמה וולבה )תרע׳׳ד
. היה מגדולי המשגיחים בדור הקודם,(2005
למד בישיבת מיר והיה מתלמידיו המקורבים
 אחר השואה.של המשגיח ר׳ ירוחם ליבוביץ
התיישב בארץ ישראל וכיהן בה תחילה
 ואחר כך,כמשגיח בישיבת באר יעקב
 נודע והוערך מאוד כבעל מוסר.בירושלים
 ספריו – עלי שור – הינם ספרי יסוד,עצום
.הנלמדים רבות בישיבות
. מצב מצוין. ס׳׳מ17  על25

OPENING BID

פתיחה

$150
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 תמונות.ר׳ עובדיה יוסף
.1970  סביבות תש׳׳ל.פספורט

R. OVADIA YOSEF. PASSPORT
PHOTOS. C. 1970'S.

Set of four passport photos of Chacham
Ovadia Yosef.
 R. Ovadia Yosef (1920-2013), was born
in Baghdad, and immigrated as a child with
his parents to Yerusholayim. Known as
child prodigy, he was famous from a young
age as tremendous Talmid Chochom,
coupled with incessant diligence. He
served in various distinguished positions,
notably as Chief Rabbi of Cairo, Tel Aviv
and ﬁnally as Rishon L'Tzion. The author
of tens of seforim, he was the preeminent
leader and Posek of the Sephardim in
recent years.
12.5 by 9 cm. Excellent condition.
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. תמונות של החכם עובדיה יוסף4 סט של
1920- תשע׳׳ג- ר׳ עובדיה יוסף )תר׳׳פ
( נולד בבגדד ועלה לירושלים עם הוריו2013
 וכבר, הוא נודע כעילוי מילדות.בגיל ארבע
מגיל צעיר יצא שמו כתלמיד חכם דגול בעל
 הוא כיהן במשרות חשובות.התמדה עצומה
 ביניהן משרת הרב הראשי של קהיר,רבות
. ולבסוף התמנה כראשון לציון,ותל אביב
חיבר עשרות ספרים והיה הפוסק והמנהיג של
.הקהילה הספרדית בשנים האחרונות
. מצב מצוין. ס׳׳מ9  על12.5

OPENING BID

פתיחה

$100
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ADMORIM OF SATMAR, BOBOV AND BLUZHEV.
HISTORIC DOCUMENT REGARDING THE WORLD
JEWISH CONGRESS. NEW YORK 1979.

 מסמך. באבוב ובלוז׳ב,האדמו׳׳רים מסאטמר
 ניו יורק.היסטורי בעניין הקונגרס היהודי העולמי
.1979 תש׳׳מ

237

Historic document, dated 1979, signed by R. Moshe Teitelbaum of
 עם חתימתם של ר׳,1979 מסמך היסטורי המתוארך לשנת תש׳׳מ
Satmar, R. Shlomo Halberstam of Bobov and R. Yisroel Spira of Bluzhev.
 ור׳, ר׳ שלמה הלברשטאם מבאבוב,משה טייטלבוים מסאטמאר
Apparently, the World Jewish Congress (a non-orthodox organization),
.ישראל שפירא מבלוז׳ב
together with the Federation of Polish Jewry, had entered negotiations
 יחד עם,( פתחו הקונגרס היהודי העולמי )ארגון חילוני,כפי הנראה
with the Polish government in order to receive compensation for
 בדרישת, בדין ודברים מול ממשלת פולין,הסתדרות יהדות פולין
communal Jewish property in Poland plundered during the Holocaust.
 האדמו׳׳רים.פיצוי על רכוש הקהילה היהודית שנבזז במהלך השואה
The undersigned Admorim state emphatically that neither of these
החתומים מטה מצהירים נמרצות כי לארגונים אלו אין רשות
organizations have the rights to enter such negotiations as representatives
 הם מוסיפים.וסמכות לגשת למשא ומתן שכזה כנציגי יהדות פולין
of Polish Jewry. In addition, they feel that these discussions would
כי הם חוששים שדיונים אלו יסכנו את המשך קיום בתי הקברות
jeopardize the survival of the Jewish cemeteries in Poland. They conclude
 המכתב מסתיים בתקווה כי הארגונים הנ׳׳ל.היהודיים בפולין
by stressing that they are hopeful that the above organizations heed their
call and that if they were to continue on their path, they would be forced
 יאלצו- וכי במקרה שימשיכו בדרכם זו,ימשכו את ידם מין התביעה
to condemn them publicly.
.להחרימם בפומבי
 R. Moshe Teitelbaum of Satmar (Beirach Moshe) (1914-2006), was
, תשס׳׳ו- ר׳ משה טייטלבוים מסאטמאר )הברך משה( )תרע׳׳ד
born in Sighet, Romania, to his father, R. Chaim Tzvi Teitelbaum
 ר׳ חיים צבי טייטלבוים, לאביו, רומניה, נולד בסיגעט,(1914-2006
(Atzei Chaim). On his mother's
 מצד אמו היה.()העצי חיים
side, he was a great-grandson
נין של ר׳ חיים מצאנז )דברי
of R. Chaim of Tzanz (Divrei
חיים( ומצאצאי ר׳ שניאור
Chaim) and a descendant of R.
.(זלמן מלאדי )בעל התניא
Shneur Zalman of Liadi (Ba'al
 במהלך.כיהן כרב בזנטא
HaTanya). He served as Rav in
השואה נלקח לאושוויץ
Zenta. During the Holocaust, he
בה נרצחו אשתו ושלושת
was deported to Auschwitz where
his wife and three children were
 אחרי השואה היגר.ילדיו
murdered. After the Holocaust,
 ועם פטירת,לארצות הברית
he immigrated to the United
 נתמנה,האדמו׳׳ר מסאטמאר
States. After the passing of the
 הוא אף שימש.לממשיכו
Satmar Rav, he was appointed
כנשיא העדה החרדית בארץ
as leader of Satmar Chassidim.
 מכתב זה נכתב.ישראל
He also served as the president
חודשים ספורים אחר פטירת
of the Eidah HaCharedis in
 בטרם,האדמו׳׳ר מסאטמאר
Eretz Yisroel. This letter was
קיבל על עצמו הברך משה
written a few months after the
באופן רשמי את הנהגת חצר
passing of the Satmar Rav, when
the Beirach Moshe had not yet
סאטמאר ועל כן הוא חותם
formally accepted the leadership
.האדמו׳׳ר מסיגעט
of Satmar thus he signed as
 ר׳ שלמה הלברשטאם
Sigheter Rav.
, תש׳׳ס-מבאבוב )תרס׳׳ח
 R. Shlomo Halberstam of
 היה בנו של ר׳,(1908-2000
Bobov (1908-2000), was the
.בן ציון הלברשטאם מבאבוב
son of R. Bentzion Halberstam
 ר׳ שלמה-נקרא על שם סביו
(Kedushas Tzion). He was named
נתן
 בן ר׳ מאיר,מבאבוב
for his grandfather R. Shlomo
הדברי
הלברשטאם בנו של
of Bobov (the ﬁrst Bobover
בצעירותו
.חיים מצאנז
Rebbe), son of R. Meir Nosson
Halberstam who was the son of
קיבל סמיכה מהרבה מרבני
the Divrei Chaim of Tzanz. In
,(1931)  בתרצ׳׳א.גליציה
OPENING BID
his youth, he received Semicha from many of the Rabbonim
התופת
מן
בנס
נמלט
.מבאבוב
התחיל את כהונתו כרב
פתיחה
of Galicia. In 1931, he began serving as Rav in Bobov. He
 לאחר השואה.1946 הנאצית והיגר לארצות הברית בתש׳׳ו
miraculously escaped the Nazi inferno and immigrated to
$2000
שיקם את חצר באבוב והפך אותה לממלכה החסידית
the United States in 1946. He restored the Bobov court
. חידושי תורתו נדפסו בספר כרם שלמה.שהיא כיום
after the Holocaust and transformed it into the Chassidic kingdom it is
 נולד,(1889-1989 תשמ׳׳ט- ר׳ ישראל שפירא מבלוז׳ב )תרמ׳׳ט
today. His Torah was published under the title Kerem Shlomo.
 בנו של ר׳ צבי,( לר׳ יהושע שפירא )קרן יהושע,ברישא גליציה
 R. Yisroel Spira of Bluzhev (1889-1989), was born in Reisha Galicia,
 נתפרסם. נכדו של הבני יששכר,(אלימלך מבלוז׳ב )צבי לצדיק
to R. Yehoshua Spira (Keren Yehoshua), a son of R. Tzvi Elimelech of
 שימש כרב. קיבל סמיכה מהמהרש׳׳ם13  ובגיל,כילד עילוי
Bluzhev, (Tzvi L'Tzaddik), a grandson of the Bnei Yissoschar. Known as
a child prodigy, at the young age of 13, he received Semicha from the
 ירש את מקום,(1931)  בשנת תרצ׳׳א.בקהילות שונות בגליציה
MaHarShaM and later served as Rov in various communities in Galicia.
 שרד בנסים את איימי השואה ולאחריה.אביו כאדמו׳׳ר מבלוז׳ב
In 1931 he succeeded his father as Bluzhever Rebbe. After miraculously
.היגר לאמריקה והתיישב בניו יורק שם ייסד מחדש את חצירו
surviving the horrors of the Holocaust, he immigrated to America
היה נערץ מאוד ומילא תפקיד מכריע בהקמת הקהילות היהודיות
settling in New York where he reestablished his court. Greatly revered, he
.שלאחר השואה
was instrumental in the establishment of the post Holocaust community.
ע׳׳י
לבקשתו
שנכתבה
שנראה
,פיינשטיין
משה
מר׳
עם חתימה נוספת
With the additional signature of R. Moshe Feinstein seemingly
.אחד מתלמידיו
written by a student on his behalf.
.מצוין
מצב
.ס׳׳מ
21.5  על28
28 by 21.5 cm. Excellent condition.
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ר׳ יוסף חיים זוננפלד לר׳
חיים בריסק׳ר! ירושלים
.1913 תרע׳׳ג

R. YOSEF CHAIM
ZONNENFELD TO R. CHAIM
BRISKER! YERUSHOLAYIM
1913.

Important letter signed by R. Yosef Chaim
Zonnenfeld to ''HaGaon V'HaTzaddik
HaMefursam
B'Chol
Katzvei
Aretz
L'Sheim U'Lis'hila, L'Gaon Ul'Tiferes
B'Geonuso V'Tzidkoso…R. Chaim Ha'Levi
Soloveitchik''. He writes conﬁrming receipt
of the donation of 91 Rubles through R.
Shmuel Hillel Shenker and R. Gedalia Loew
on behalf of the Ohr Chadash Yeshiva.
 R. Yosef Chaim Zonnenfeld (18491932), was a talmid of both the K'sav
Sofer and R. Avrohom Sha'ag. In 1873, he
emigrated to Yerusholayim together with
R. Avrohom Sha'ag and he quickly became
celebrated as one of the city's leading Torah
scholars. When the MaHaRIL Diskin
emigrated to Yerusholayim in 1879, R.
Yosef Chaim became his close follower and
student, eventually serving as a member
of his Beis Din. He also assisted the
MaHaRIL Diskin in the struggle against
the Christian missionaries as well as in
his ﬁght against the Haskalah movement,
which threatened the Old Yishuv. Aside
from being considered the spiritual leader
of Charedi Jewry in Eretz Yisroel, he was
also renowned for his piety and holiness,

as he was extremely active in Chesed
activities and public matters. With the
establishment of the Eidah HaCharedis, he
was prevailed upon to accept the position
of Rov of Yerusholayim and was honored
with the title ''Moroh D'Arah Yisroel''.
30 by 23 cm. Fine condition. Wear and tape
repairs and enforcement, not aﬀecting text.
OPENING BID

פתיחה
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מכתב חשוב עם חתימתו של ר׳ יוסף חיים
זוננפלד אל ׳׳הגאון והצדיק המפורסם בכל קצווי
 לגאון ולתפארת בגאונותו,ארץ לשם ולתהילה
. ר׳ חיים הלוי סאלאוויצ׳יק׳׳...וצדקותו
הוא כותב כי הוא מאשר את קבלת התרומה של
 הרובלים דרך ר׳ שמואל הלל שנקר ור׳ גדליה91
.לאוי למען ישיבת אור חדש
1849-) תרצ׳׳ב- ר׳ יוסף חיים זוננפלד תר׳׳ט
 היה תלמיד של הכתב סופר ור׳ אברהם,(1932
( עלה לירושלים יחד עם ר׳1873)  בתרל׳׳ג.שאג
אברהם שאג וניכר עד מהרה לאחד מתלמידי
 כאשר עלה המהרי׳׳ל.החכמים הגדולים שבה
 היה ר׳,(1879) דיסקין לירושלים בשנת תרל׳׳ט
 ולבסוף שימש,יוסף חיים לתלמידו המקורב
 הוא אף סייע למהרי׳׳ל.כחבר בבית הדין שלו
דיסקין במאבק נגד המיסיונרים הנוצריים וכן
 שאיימה על,במאבקו נגד תנועת ההשכלה
 מלבד היותו מנהיגה הרוחני.היישוב הישן
 נודע גם,של היהדות החרדית בארץ ישראל
 שכן היה פעיל מאוד,בצדקותו ובקדושתו
 עם הקמת.בפעילויות חסד ובעסקי ציבור
 שוכנע לקבל עליו את מעמד,העדה החרדית
רבה של ירושלים המכונה ׳׳מרא דארעא
.ישראל׳׳
 תיקוני דבק. בלאי. מצב טוב מאוד. ס׳׳מ23  על30
.וחיזוקים שאינם פוגעים בטקסט
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LEGACY JUDAICA
CONDITIONS OF SALE
1. Property is oﬀered for sale by Legacy Judaica as an agent for the Consignor.
2. By bidding at auction, whether in person or by agent, absentee bid, telephone, online or other means,
the buyer or bidder agrees to be bound by these Conditions of Sale. In order to participate in the auction, a
potential purchaser must register and obtain a numbered paddle which will enable him to bid at the auction.
3. All property is sold ''as is,'' and any representation or statement in the auction catalogue or elsewhere as
to authorship, attribution, origin, date, age, provenance, condition, or estimated selling price is a statement
of opinion only. All interested parties should exercise their own judgement as to such matters, Legacy
Judaica shall not bear responsibility for the accuracy of such opinions, and shall be entitled to their fee
notwithstanding such claims.
4. Notwithstanding the previous condition, property may be returned by the original purchaser should the
buyer provide conclusive proof (not an opinion of another expert) that item is not authentic or incomplete,
(provided such defects are not indicated in the catalogue or at the sale). Written notice of the cause for
return must be received by Legacy Judaica within ten (10) days from the date of the sale of the property,
and the property must be returned to Legacy Judaica in the same condition as it was at the time of sale. In
the event of dispute concerning the condition of an item at time of sale, Legacy Judaica's records shall be
conclusive. Any lot containing four or more items will be sold ''as is,'' and is not subject to return.
5. If prior to receiving such notice from the original purchaser alleging such defect, we have paid the
consignor monies owed him in connection with the sale, we shall pay the original purchaser the amount
of the buyer's premium, applicable taxes received from the purchaser on the sale and make demand on the
consignor to pay the balance of the original purchase price to the original purchaser. Should the consignor
fail to pay such amount promptly, we shall disclose the identity of the consignor and assign to the original
purchaser our rights against the consignor with respect to the lot the sale of which is sought to be rescinded.
Upon such disclosure and assignment, any liability of Legacy Judaica shall automatically terminate.
6. Legacy Judaica reserves the absolute right to withdraw any property at any time before its actual ﬁnal
sale.
7. All lots in this catalogue are subject to a reserve, which is the conﬁdential minimum price acceptable to
the Consignor. Generally the opening bid shall be the reserve.
8. The opening bids are minimum prices and should not be considered an estimate of value.
9. All opening prices and announced prices do not include the buyer's premium.
10. The highest bidder acknowledged by the Auctioneer shall be the buyer. The Auctioneer has the right to
reject any bid and to advance the bidding at his absolute discretion and, in the event of any dispute between
bidders, to determine the successful bidder or to reoﬀer and resell the article in dispute. Should there be any
dispute after the sale, Legacy Judaica's record of ﬁnal sale shall be conclusive.
11. On the fall of the online hammer the bidder's oﬀer will be binding and will be considered to be
accepted and title to the item will pass to the bidder whose bid was accepted ('the Purchaser'), subject to the
fulﬁlment by the purchaser of all payment obligations to Legacy Judaica as obliged.
12. The purchase price paid by the purchaser shall be the sum of the ﬁnal bid and a buyer's premium of
22% of the ﬁrst $150,000 of the ﬁnal bid on each lot, and 18% of the ﬁnal bid price above $150,000, plus
all applicable sales tax.
13. The right to possession of the item will pass only once the purchaser has fully fulﬁlled his payment
obligations as set out in these conditions. If the buyer fails to comply with any such requirement, the lot
may at the Auctioneer's discretion, be put up again and sold.
14. All items are to be paid for, either with (a) cash, (b) bank check, (c) personal check with approved credit,
(d) or with wire transfer. Legacy Judaica, may at its discretion require personal checks clear before releasing
lots to buyers.
15. All property must be paid for and removed from our premises by the purchaser at his expense no later
than ten days following its sale. If not so removed, storage charges may be charged of $5.00 per lot per day.
For shipping arrangements please contact our oﬃce.
The bidder, whether for himself or for someone else, is obliged to pay for the items. Legacy Judaica has the
right to take any means deemed by them appropriate to ensure that the purchaser keeps his obligation,

among these to cancel a sale, sell the item to another, charge the purchaser with any expenses caused to the
auctioneer, sue for compensation, delay the release of the item and add all expenses to the sum due.
16. Legacy Judaica will represent, without charge, any potential purchasers who do not wish, or who are
unable to attend the auction. Those potential purchasers are required to register no later than one day
prior to auction. Legacy Judaica will not be liable, under any circumstances, for any error or emissions in
connection to absente bids.
17. Legacy Judaica provides online bidding as an alternative bidding service however it should not be
considered a substitute for bidding in the room. We encourage our clients to weigh the advantages and
limitations of live online bidding.
18. Legacy Judaica is pleased to oﬀer internet services as a convenience to our clients, but we will not be
responsible for errors or failures to execute bids placed on the internet, including, without limitation, errors or
failures caused by (1) a loss of connection on Legacy Judaica's or at bidder's end; (2) a breakdown or problems
with the online bidding software and/or (3) a breakdown or problems with a client's internet connection,
computer or system. Execution of online internet bids is a free service subject to other commitments at the
time of the sale and Legacy Judaica does not accept liability for failing to execute an online internet bid or
for errors or omissions in connection with this service.
19. Naturally, a live auction proceeds quickly and bidding can often progress very rapidly. To ensure that
online bidders are not are not placed at a disadvantage when bidding against bidders in the room or on the
telephone, the procedure for placing bids online is a one-step process. As soon as the ''Bid'' button is clicked,
the bid is submitted. By doing so, bidder accepts and agrees that the bids submitted in this manner are ﬁnal
and cannot under any circumstances be amended or retracted
20. If Legacy Judaica receives a successful bid from your computer, you accept personal liability to pay the
purchase price, including the buyer's premium and all other applicable charges.
21. Legacy Judaica reserves the right to refuse or revoke permission to bid online and to remove online
bidding privileges during the auction.
22. The record of sale, kept by the auctioneer and clerk, will be the absolute and ﬁnal word in all disputes.
In the event of any discrepancy between an online record or message provided to the online bidder and the
record of sale kept by the auctioneer and the clerk, auctioneer's and clerk's record of sale will govern.
23. For convenience, customers may participate in an auction via telephone. Contact our oﬃces prior to
the auction date or email/fax a signed participation form specifying the lot numbers of interest. A Legacy
Judaica representative will contact you during the auction shortly before the auctioneer announces the
requested item and will represent you. Bidders interested in representation during the auction are requested
to email/fax their orders or to contact Legacy Judaica oﬃces no later than 24 hours prior to the auction.
24. In the event that an equal bid is received on the auction ﬂoor and by telephone, online or absentee
bidding preference will be given to the bidder on the auction ﬂoor.
25. In any case of doubt the English version of these terms and conditions will be the binding document.
26. The Parties herby accept Maysharim Rabbinical Court of Lakewood, New Jersey as the arbitrators for
all disputes that may arise regarding or associated with this Agreement between Legacy Judaica and the
purchaser or any potential purchaser, based on the details of this agreement and\or related to the sale and\
or to the transfer of any item. In addition the Parties herby obligate themselves to the terms of the standard
arbitration agreement of Maysharim Rabbinical Court of Lakewood, New Jersey. The Parties herby waive
their rights to pursue any claims in regard to this Agreement in any other forum. Judgment rendered by
the aforesaid authority may be entered in any court having jurisdiction thereof. The non-prevailing Party
shall be liable to the prevailing Party for all costs and expenses related to any dispute resolution proceeding,
including reasonable attorney fees.
Legacy Judaica operates with the following bid increments.
$100-$500 $50 increments.
$500-2000 $100 increments
$2000-5000 $250 increments.
$5000-10,000 $500 increments.
$10,000-20,000 $1000 increments.
$20,000-50,000 $2000 increments
$50,000 + $5000 increments.

התאמה בין רישום מקוון או הודעה המסופקים למציע המקוון לבין רישום המכירה השמור בידי הכרוז והפקיד ,רישום המכירה של הכרוז
והפקיד יכריע.
 .23לצורך נוחות ,לקוחות יכולים להשתתף במכירה הפומבית באמצעות הטלפון .צרו קשר עם משרדינו לפני תאריך המכירה הפומבית
ושלחו בדוא"ל או בפקס טופס השתתפות חתום המציין את מספרי האוסף שבהם אתם מתעניינים .נציג לגסי יודאיקה ייצור אתכם קשר
במהלך המכירה הפומבית זמן קצר לפני הצהרת הפריט המבוקש על ידי הכרוז וייצג אתכם .מציעים המעוניינים בייצוג במהלך המכירה
הפומבית מתבקשים לשלוח את הזמנותיהם בדוא"ל או בפקס או ליצור קשר עם משרדי לגסי יודאיקה לא יאוחר מ 24-שעות לפני
המכירה הפומבית.
 .24במקרה שמתקבלת הצעה שווה במקום המכירה הפומבית ובטלפון ,באינטרנט או באמצעות הצעת נעדר ,תינתן עדיפות למציע
ההצעה שבמקום המכירה הפומבית.
 .25בכל מקרה של ספק ,הגרסה האנגלית של תנאים אלו תהיה המסמך הקובע.
 .26הצדדים מקבלים בזאת את בית הדין הרבני "מישרים" בלייקווד ,ניו ג'רסי ,כבוררים לכל חילוקי הדעות העשויים לעלות בהקשר
להסכם זה בין לגסי יודאיקה לקונה או כל קונה פוטנציאלי ,על פי פרטי הסכם זה ו/או בהקשר למכירה ו/או להעברת כל פריט .בנוסף,
הצדדים מתחייבים בזאת לתנאי הסכם הבוררות המקובל של בית הדין הרבני "מישרים" בלייקווד ,ניו ג'רסי .הצדדים מוותרים בזאת על
זכויותיהם לקדם תביעות בעניין הסכם זה בכל פורום אחר .פסיקה הניתנת על ידי הסמכות האמורה לעיל ניתנת להגשה בכל בית משפט
בעל סמכות שיפוטית לעניין זה .הצד המנוצח יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות והעלויות הכרוכות בכל הליך ליישוב המחלוקת ,כולל
שכר טרחת עורך דין סביר ,לצד המנצח.
לגסי יודאיקה פועל על פי שלבי ההצעה הבאים:
 - $100-$500שלבים של $50
 - $500-$2000שלבים של $100
 - $2000-$5000שלבים של $250
 - $5000-$10,000שלבים של $500
 - $10,000-$20,000שלבים של $1000
 - $20,000-$50,000שלבים של $2000
 - $50,000+שלבים של $5000

תנאי מכירה
 .1הרכוש מוצע למכירה על ידי לגסי יודאיקה כסוכן מטעם המשגר.
 .2על ידי הצעות מחיר במכירה הפומבית ,בין באופן אישי ובין באמצעות סוכן ,הצעת נעדר ,טלפון ,אינטרנט או בכל אופן אחר ,הקונה
או המציע מסכים להתחייב לתנאי מכירה אלו .על מנת להשתתף במכירה הפומבית ,על הקונה הפוטנציאלי להירשם ולקבל שלטית
ממוספרת שתאפשר לו להציע הצעות מחיר במכירה הפומבית.
 .3כל הרכוש נמכר ") "as isכפי שהוא( ,וכל ייצוג או הצהרה בקטלוג המכירה הפומבית או בכל מקום אחר באשר לזהות מחבר החומר,
ייחוס ,מקור ,תאריך ,גיל ,מוצא ,מצב או מחיר מכירה משוער הינם בגדר הצהרת חוות דעת בלבד .על כל הצדדים המעוניינים להפעיל
את שיקול דעתם האישי בנושאים כגון אלו .לגסי יודאיקה לא יישא באחריות לדיוק חוות דעת אלו ,ויהיה זכאי לעמלה המגיעה לו ללא
קשר לטיעונים אלו.
 .4למרות התנאי הקודם ,הקונה המקורי יהיה רשאי להחזיר רכוש בתנאי שהקונה יספק הוכחה חד משמעית )לא חוות דעת של מומחה
אחר( שהפריט אינו אותנטי או מושלם) ,בתנאי שפגמים אלו אינם מסומנים בקטלוג או במכירה( .הודעה כתובה בדבר סיבת ההחזר
תתקבל על ידי לגסי יודאיקה בתוך עשרה ) (10ימים מיום מכירת הרכוש ,והרכוש יוחזר ללגסי יודאיקה באותו מצב כפי שהיה בעת
המכירה .במקרה של חילוקי דעות לגבי מצב של פריט בעת המכירה ,רישומי לגסי יודאיקה יכריעו .כל אוסף הכולל ארבעה פריטים או
יותר יימכר ") "as isכפי שהוא( ,ולא יהיה ניתן להחזירו.
 .5אם שילמנו למשגר כספים המגיעים לו בהקשר למכירה בטרם קבלת הודעה המעידה על פגם מהקונה המקורי ,אנו נשלם לקונה
המקורי את סכום פרמיית הקונה ומיסים מתאימים שהתקבלו מהקונה על המכירה ונדרוש מהמשגר לשלם את יתרת מחיר המכירה
המקורי לקונה המקורי .באם המשגר לא ישלם סכום זה באופן מידי ,אנו נמסור את זהותו של המשגר ונעביר לקונה המקורי את זכויותינו
כנגד המשגר באשר למכירה שאותה מבקשים לבטל .לאחר הגילוי והעברת הזכויות כאמור ,כל אחריות של לגסי יודאיקה תתבטל
אוטומטית.
 .6לגסי יודאיקה שומר לעצמו את הזכות המוחלטת למשוך כל רכוש בכל עת לפני מכירתו הסופית והמעשית.
 .7כל האוספים בקטלוג זה כפופים למחיר הסתייגות ,דהיינו מחיר המינימום הסודי המקובל על המשגר .בדרך כלל ,ההצעה הפותחת
היא מחיר ההסתייגות.
 .8ההצעות הפותחות הינן מחירים מינימליים ,ואין להחשיב אותן כהערכת שווי.
 .9כל המחירים הפותחים והמחירים המוצהרים אינם כוללים את פרמיית הקונה.
 .10המציע הגבוה ביותר המוכר על ידי הכרוז יהיה הקונה .הכרוז רשאי לפסול כל הצעה ולקדם את הצעות המחיר על פי שיקול דעתו
הבלעדית ,ובמקרה של חילוקי דעות בין המציעים ,לקבוע מיהו המציע המצליח או להציע שנית את הפריט השנוי במחלוקת ולמכור אותו
שנית .במקרה של חילוקי דעות לאחר המכירה ,רישום המכירה הסופי של לגסי יודאיקה יכריע.
 .11עם נפילת הפטיש המקוון הצעת המציע תהיה מחייבת ותיחשב למקובלת והבעלות על הפריט תעבור למציע ההצעה שהצעתו
התקבלה )"הקונה"( ,בכפוף לקיום כל התחייבויות התשלום של הקונה כלפי לגסי יודאיקה כמחויב.
 .12מחיר הקנייה המשולם על ידי הקונה יהיה הסכום של ההצעה הסופית ופרמיית קונה של  22%מה -$150,000הראשונים של ההצעה
הסופית על כל אוסף ,ו 18%-ממחיר ההצעה הסופית מעל  ,$150,000בתוספת מס מכר מתאים.
 .13זכות הבעלות על הפריט תעבור רק לאחר שהקונה ישלים את התחייבויות התשלום שלו באופן מלא כמפורט בתנאים אלו .במקרה
שהקונה לא ימלא כל דרישה כזאת ,הכרוז רשאי להעלות שנית את האוסף למכירה ולמכור אותו על פי שיקול דעתו.
 .14תשלום עבור כל הפריטים יתקבל באמצעות )א( מזומן) ,ב( שיק בנקאי) ,ג( שיק אישי עם אשראי מאושר ,או )ד( העברה בנקאית .לגסי
יודאיקה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לדרוש ששיקים אישיים יועברו לגבייה לפני שחרור האוספים לקונים.
 .15על הקונה לשלם על כל הרכוש ולפנות אותו ממשרדינו על חשבונו לא יאוחר מעשרה ימים ממכירתו .אם הרכוש לא יפונה ,ייגבו דמי
אחסון בסך  5.00$ליום .להסדרי הובלה ,נא ליצור קשר עם משרדנו.
מציע ההצעה ,בין מטעם עצמו ובין מטעם מאן דהוא ,מחויב לשלם על הפריטים .לגסי יודאיקה רשאי לנקוט בכל האמצעים לפי ראות
עיניו כדי לוודא שהקונה מקיים את התחייבותו ,בין היתר :ביטול מכירה ,מכירת הפריט לצד אחר ,חיוב הקונה בהוצאות שנגרמו לכרוז,
תביעה בגין פיצויים ,עיכוב שחרור הפריט והוספת כל הוצאה שהיא לסכום הנגבה.
 .16לגסי יודאיקה ייצג ,ללא עלות ,כל קונה פוטנציאלי שאינו רוצה או אינו יכול להשתתף במכירה הפומבית .קונים פוטנציאליים אלו
נדרשים להירשם לא יאוחר מיום אחד לפני המכירה הפומבית .לגסי יודאיקה לא יהיה אחראי בשום פנים ואופן לכל טעות או השמטה
בהקשר להצעות נעדרים.
 .17לגסי יודאיקה מספק הצעת מחירים מקוונת כשירות הצעת מחירים אלטרנטיבית ,ואין להחשיב אותה כתחליף להצעת מחירים
במקום .אנו מעודדים את לקוחותינו לשקול את היתרונות והמגבלות של הצעת מחירים מקוונת חיה.
 .18לגסי יודאיקה שמח להציע שירותי אינטרנט לנוחיות לקוחותינו ,אך לא נהיה אחראיים לטעויות או כישלונות בביצוע הצעות
באינטרנט ,כולל ,ללא הגבלה ,טעויות או כישלונות הנגרמים עקב ) (1כשל בחיבור מצד לגסי יודאיקה או מציע ההצעה; ) (2כשל או בעיות
בתוכנת הצעת המחיר המקוונת ,ו/או ) (3כשל או בעיות בחיבור האינטרנט ,במחשב או במערכת של הלקוח .ביצוע הצעות מחיר מקוונות
באינטרנט הוא שירות חינם הכפוף להתחייבויות אחרות בשעת המכירה ,ולגסי יודאיקה אינו מקבל אחריות על כשל בביצוע הצעת מחיר
מקוונת באינטרנט או על טעויות או השמטות בהקשר לשירות זה.
 .19מטבע הדברים ,מכירה פומבית חיה מתקדמת במהירות והצעות המחיר עשויות להתקדם במהירות רבה .על מנת לוודא שמציעים
מקוונים אינם נמצאים בעמדה נחותה לעומת מציעים בחדר או בטלפון ,הנוהל להגשת הצעות הוא תהליך הכולל שלב אחד .ברגע
שלוחצים על כפתור "הגש הצעה" ,ההצעה מוגשת .באופן זה ,המציע מקבל ומסכים שההצעות המוגשות באופן זה סופיות ואינן ניתנות
לתיקון או לביטול בשום פנים ואופן.
 .20במידה שלגסי יודאיקה מקבל הצעה מוצלחת ממחשבך ,אתה מקבל אחריות אישית לתשלום מחיר הקנייה ,כולל פרמיית הקונה
ועלויות נלוות אחרות.
 .21לגסי יודאיקה שומר לעצמו את הזכות לסרב או לפסול רשות להגשת הצעות מחיר מקוונות ,ולהסיר זכויות הצעת מחירים מקוונות
במהלך המכירה הפומבית.
 .22רישום המכירה ,הנשמר על ידי הכרוז והפקיד ,יהיה המילה האחרונה הסופית והמוחלטת בכל מקרה של חילוקי דעות .במקרה של אי

ABSENTEE / PHONE BIDDING FORM
I HEREBY SUBMIT the following bids for Legacy Judaica Auction on May 20th 2021. I have read and agree to
all the terms and conditions concerning the sale. Submission of this form constitutes a bid at the lowest price
possible, but no higher than the max amount oﬀered on this form. Buyers premium 22%.
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LOT NO.

TITLE OF LOT

MAXIMUM BID
(EXCLUDING PREMIUM)

Lot 206
Beis Din of Prague on behalf of the
Noda B'Yehuda

בית דין דק״ק פראג בפקודת
הנודע ביהודה

Lot 224
Beis HaLevi

בית הלוי

L 228
Lot
SSatmar Rov

הרה״ק מסאטמאר

L 176
Lot
R. Meir Simcha Ha'Cohen

ר׳ מאיר שמחה הכהן

