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W ith gratitude to the Almighty, Legacy Judaica is pleased to present an outstanding collection 
of fine antique Judaica to be featured in our fourth auction. Consisting of over two hundred 

lots, with selections from around the globe and representing a period of over 500 years of Jewish history.

Throughout the ages, the Jewish people have been known as "The People of The Book". Leafing through 
the pages of this catalog, the reader will be surely convinced of the accuracy of this description. Whether 
in times of peace and prosperity, or through war and upheaval, the Jew has remained fiercely loyal to the 
study of his sacred texts. Some fine specimens of this tenacity have survived, and are presented herewith 
for auction. Legacy Judaica welcomes this opportunity to invite connoisseurs of fine antique Judaica to 
peruse our collection and to offer them the possibility to purchase these items, thereby acquiring a piece 
of our cherished heritage.      

The auction is divided into ten sections. Commencing with early printed seforim, featuring seforim 
printed up until the year 1639. These include highlights such as the extremely rare Ir Giborim (Basel 1580) 
which was the first of many seforim published by the Kli Yokor; the first edition of the Sefer Yeztirah 
(Montova 1562) which, according to tradition, was used to create a "Golem", and various other rare early 
seforim. Also included in this section is an Incunabulum, a fine copy of the "Machberes Immanuel" 
(Brescia 1491). Printed by the celebrated Soncino press, this is of particular interest, as the first printed 
Hebrew work to feature illustrations (the Zodiac symbols), which was a remarkable achievement for that 
era.  

 The printed seforim section features many rare works, including first editions of classics, such as 
Chidushei R. Akiva Eiger (Berlin 1858), Korban Nessanel (Karlsruhe 1755), Meshech Chochmah (Riga 
1927), Kovetz Shiurim (Baranovitch 1937) and many others. The section also includes many hardly 
known seforim, such as Mekor Boruch (Izmir 1659), Mafteach Ha'Yam (Offenbach 1788) as well as 
several rare polemics. 

 Among the Sifrei Chassidus and Kabbolah appear two editions of the celebrated segulah sefer Ateres 
Tiferes Yisroel, and the Kerestrier Rebbe's copy of the first edition Ohr Ha'Chochma (Laszczow 1815). 
Also featured is the sefer Cheifetz HaShem (Amsterdam 1732), which was the first sefer printed by the 
Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh, as well as fine copies of numerous seforim printed in Slavitta and Zhitomir.

The section of Sifrei Ha'Gra offers various rare seforim from the works of the Vilna Gaon and his 
disciples, including the rare "uncensored" edition of the Chochmas Odom (Vilna 1828) and the first 
edition Rosh Ha'Givah (Vilna 1820) by the legendary Plotzker Maggid.  

 The Holocaust section captures the essence of Jewish spirit during this tragic era of our nation's 
history, offering both items pertaining to the Holocaust years directly, including an archive of rare travel 
documents from the miraculous escape of a Yeshiva student from Lithuania to Shanghai, as well various 
fascinating items from the immediate post Holocaust period. 

In the Jewish Communities section we have featured items relating to Jewish communities in the Land 
of Israel and the Diaspora. From an unrecorded Jewish newspaper from Harbin China, to a handwritten 
Pinkas from Winnweiler Germany, as well as several important early Americana including the Siddur 
Divrei Tsaddikim (Philadelphia 1848), this section presents a wide sample of items portraying Jewish 
communal life across several continents.

A highlight of this auction is certainly the section devoted to early editions with signatures and glosses 
of great rabbinical leaders. Rare items include a sefer with hitherto unknown glosses of R. Akiva Eiger; the 
Ma'HarShaL with the signature and glosses of the Chofetz Chaim; Sefer Ha'Makneh with the signature 
of R. Shimon Sofer, and various others.  

The section devoted to rabbinical correspondence and manuscripts has sixty lots written by great 
rabbinical figures over a period of hundreds of years. Highlights include luminaries such as R. Eliezer 
Kalir, R. Shimshon Refoel Hirsch, R. Hillel Kolamaya, The Chofetz Chaim, R. Chaim Soloveitchik, R. 
Itzik'l of Pshevorsk and many others.  

Looking forward to greeting you personally,

The Legacy Judaica team. 
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הלכות גדולות. מהדורה ראשונה. . 2
וינציאה ש״ח (1548).

ספר הלכות גדולות נכתב בתקופת הגאונים והינו 
והיסודיים  הקדומים  ההלכתיים  החיבורים  אחד 
ביותר. זהות המחבר (שנודע בכינויו ״בעל הלכות 
גדולות״ [בה״ג]) שנויה במחלוקת בין הראשונים 
שמייחסים  יש  בהרחבה.  דבריו  את  המצטטים 
מייחסים  ואחרים  גאון  יהודאי  לר׳  החיבור  את 
אותו לר׳ שמעון קירא. בעמוד השער של הספר 
מצוטט ר׳ משה מקוצי (סמ״ג), המייחס אותו לר׳ 
יהודאי גאון. לאחר עמוד השער מופיעה הקדמה 

אודות זהות המחבר.

אדלקינד  דפוס   .333 וינציאה  וינוגרד 
מצב  ס״מ.   28.5 עמודים.   144  ,[4] גיאוסטיניאני. 
מעט  עם  טוב  במצב  העמודים  רוב  טוב-בינוני. 
מהעמודים  בכמה  תיקונים  זעירים.  עש  נקבי 
בטקסט.  קלה  פגיעה  עם  והאחרונים  הראשונים 
עור  כריכת  הספר.  לאורך  מים  כתמי  מעט 

מודרנית אלגנטית.

פתיחה $1200

2. HALACHOS GEDOLOS. FIRST EDITION. 
VENICE 1548.

One of the earliest and most fundamental halachic 
works, the Sefer Halachos Gedolos was written during 
the period of the Gaonim. The identity of author, 
(known as the Ba'al Halachos Gedolos [BaHaG]) is a 
matter of dispute between the Rishonim who cite him 
extensively. Some attribute it to R. Yehudai Gaon and 
others to R. Shimon Keira. On the title page of this 
Sefer R. Moshe M'Couci (S'MAG) is quoted ascribing 
it to R. Yehudai Gaon. Following the title page, is an 
introduction regarding the identity of the author.
Vinograd Venice 333. Adelkind for Giustiniani 
press. [4], 144 pages. 28.5 cm. Good- Moderate 
condition. Majority of the pages are in fine condition 
with some minor worm holes. Repairs to the first few 
and last few pages slightly effecting text. Some water 
staining throughout. Elegant modern leather binding.

Opening bid $1200

בית לחם יהודה. מהדורה ראשונה. . 1
וינציאה שפ״ה (1625).

לכותרות,  ומחולק  מסודר  כביר  מפתחות  ספר 
אגדות  על  יעקב״  ״עין  בפרוש  הנושאים  כל  על 
אריה  יהודה  ר׳  הנודע  המקובל  ע״י  סודר  הש״ס. 
חשב  שאמנם  בהקדמתו  כותב  הוא  ממודינה. 
בתחילה לסדר ספר זה לשימושו האישי, אולם 
החליט  מחדש,  יעקב״  ״עין  הספר  הדפסת  עם 
ספר  הציבור.  לתועלת  אלו  מפתחות  להדפיס 
בפרט  אגדה,  ערך ללומדי  יקר  עזר  כלי  הינו  זה 

לדרשנים.

עמודים.  ברגדין. 26  דפוס  וינציאה 1156.  וינוגרד 
הספר  עמודי  לאורך  בדבק  חיזוקים  ס״מ.   30

הפוגעים מעט בטקסט. כריכה עתיקה.

פתיחה $250

1. 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 Kabbalist R. Yehuda Aryeh of Medina, 
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. 
Vinograd Venice 1156. Bragadin press. 26 pages. 
30 cm. Tape enforcement on the pages throughout, 
slightly affecting text. Antique binding.

Opening bid $250

EARLY PRINTED SEFORIM
ספרים מודפסים קדומים
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early printed seforim          ספרים מודפסים קדומים

7 

עיר גיבורים (כלי יקר). מהדורה ראשונה. באזל ש״מ . 3
(1580). עותק מהודר.

הספר הראשון שהדפיס בעל ה״כלי יקר״.

ר׳ שלמה  אפרים מלונשיץ.  ר׳ שלמה  מאת  השבוע  פרשות  על  דרשות 
הוא  המהרש״ל.  אצל  ולמד  בלונשיץ  נולד   (1619 בשע״ט  (נפטר  אפרים 
שימש כרב ביארוסלאב, ולאחמ״כ בלבוב. בשנת  שס״ד (1604) הוא נקרא 
לפראג לשמש את המהר״ל, ובסופו של דבר ירש את מקומו כרב וכראש 
ישיבה. הוא נודע בדרשותיו הלוהטות שחדרו לליבותיהם של מאזיניו. 
על  המיוחד  פרושו  מהם  כשהבולט  רבים,  חשובים  ספרים  חיבר  הוא 

התורה ״כלי יקר״, האהוב על תלמידי חכמים ופשוטי העם כאחד.

מצב  ס״מ.   30 עמודים.   137 פרוביניו.  אמברסו  דפוס   .166 באזל  וינוגרד 
מצוין. מעט בלאי לאורך הספר. כריכה מודרנית.

פתיחה $1000

3. IR GIBORIM KLI YOKOR. FIRST EDITION. BASLE 1580. 
MAGNIFICENT COPY.

The very first sefer printed by the Kli Yokor.
Sermons on the weekly Torah portions, by R. Shlomo Ephraim of Lunshytz.

  R. Shlomo Ephraim (niftar 1619), was born in Lunshytz and studied 
under the Ma'HarShaL. He served as Rav in Yaroslov and later in Lvov. 
In 1604 he was invited to Prague to assist the famed MaHarAL and 
eventually succeeded him as Rav and Rosh Yeshiva. He was famous for his 
fiery Derashos which stirred the hearts of his listeners. He authored various 
important seforim, most notably his classic commentary on Chumash, Kli 
Yokor, beloved by both scholars and laymen. 

Vinograd Basle 166. Ambresau-Probinio press. 137 pages. 30 cm. Excellent 
condition. Some age staining throughout. Modern binding.

Opening bid $1000
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early printed seforim          ספרים מודפסים קדומים

לבוש. וינציאה ש״פ (1620). סט שלם מפואר. הערות בכתב . 4
יד.

מהדורה מרשימה של ה״לבוש״ מאת ר׳ מרדכי יפה שהודפס מספר שנים 
לאחר פטירת המחבר. כולל את כל ארבעת החלקים: לבוש התכלת על 
אורח חיים, לבוש עטרת זהב על יורה דעה, לבוש הבוץ וארגמן על אבן 
העזר ולבוש עיר שושן על חושן משפט. עם ארבעה עמודי שער, כרוכים 

בשלושה כרכים מפוארים.

הכותב  ממודנא,  אריה  יהודה  ר׳  של  בפיקוחו  הודפסה  זו  מהדורה 
אשכנז  שמנהג  הנחה  נקודת  מתוך  יצא  שהמחבר  אף  שעל  בהקדמתו 
בקהילות  רווחים  אינם  אלו  שמנהגים  היות  הרווח,  המנהג  הוא 
העזר  אבן  בסוף  בסוגריים.  אשכנז  מנהגי  את  כתב  הוא  הספרדיות 

מופיעות הסכמות משמונה רבנים מפורסמים מווינציאה.

  ,ר׳ מרדכי יפה (ר״צ-שע״ב 1530-1612), הנודע בכינויו ״בעל הלבוש״
ולאחר  בלובלין  (מהרש״ל)  לוריא  ר׳ שלמה  אצל  ולמד  בפראג  נולד 
מכן אצל הרמ״א בקראקא. לאחר נישואיו הוא התיישב בפראג והקים 
ישיבה במקום. בעקבות גירוש יהודי פראג בשנת שי״ז (1557) הוא עבר 
לאיטליה. לאחר מכן הוא כיהן במספר משרות רבניות חשובות, בין 
היתר בלובלין, בפראג ובבפוזן. ה״לבוש״ נחשב לחיבור הלכתי חשוב 

ויסודי ביותר והוא התקבל בהתלהבות רבה.

עם חתימות והערות בלתי מזוהות שונות.

וינוגרד וינציאה 1122-1125. דפוס ג׳יאובני קליאוני. 201, [2]. 148, [2]. 87, 
הראשון,  בחלק  נזק  טוב. מעט  כללי  ס״מ. מצב  עמודים. 33   [2]  ,148 .[1]
שלושת החלקים האחרים במצב מצוין. כריכות עור מודרניות מפוארות 

אחידות.

פתיחה $1300

4. LEVUSH. VENICE 1620. COMPLETE IMPRESSIVE SET. 
HANDWRITTEN GLOSSES.

Impressive edition of the Levush, by R. Mordechai Yaffe, printed a few years 
after the author's passing. Includes all four parts; Levush Ha'Tcheiles on Orach 
Chaim, Levush Ateres Zahav on Yoreh De'ah, Levush Ha'Butz V'Argamon on 
Even Ha'ezer and Levush Ir Shushan on Choshen Mishpat. With four title 
pages, bound in three magnificent volumes.
This edition was printed under the supervision of R. Yehuda Aryeh of Modena, 
who writes in his introduction that although the author assumed "Minhag 
Ashkenaz" as the prevailing custom, since those customs are not followed by 
the Sephardic communities he has placed the customs unique to Ashkenazim 
in parenthesis. At the end of the Even Ha'Ezer there are approbations from 
eight distinguished Venetian Rabbonim. 

  R. Mordechai Yaffe (1530-1612), known as the Ba'al Ha'Levush, was 
born in Prague and studied 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 
rabbinical positions, including Lublin, Prague and Posen.  Received with 
enormous acclaim, the Levush is considered one of the most basic and 
important Halachic works.

With various unidentified signatures and glosses.
Vinograd Venice 1122-1125 Giovanni Kalioni press. 201, [2]. 148, [2]. 87, 
[1]. 148, [2] pages. 33 cm. Overall good condition. The first part has some 
damage, the other 3 parts in excellent condition. Magnificent uniform modern 
leather bindings.

Opening bid $1300
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מאיר נתיב. קונקורדנציה. באזל שמ״א . 6
(1581). עותק מהודר.

קונקורדנציה עברית המבארת כל מילה ושורשה 
הדקדוקי בתנ׳׳ך, מאת ר׳ מרדכי (יצחק) נתן. עם 
כולל  לראשונה,  אור  כאן  שראו  רבות  הוספות 
התנ״ך  פסוקי  כל  את  המלקט  אהרן״  ״תולדות 
מהודר  עץ  גלופת  עיצוב  עם  בגמרא.  המובאים 

בעמוד השער.

  ״מאיר נתיב״ הוא הקונקורדנציה המקראית
מהיצירה  ונבדל  הקודש  בלשון  הראשונה 
הלטינית המקבילה של ארלוטוס בכך שאוצר 
יצירת  דקדוקיים.  שורשים  לפי  סודר  המילים 
עשר  במשך  המחבר  עמל  עליה  זו,  מופת 
התנ״ך  פירושי  בלימוד  לסייע  נועדה  שנים, 
ולמנוע ממומרים לסלף ציטוטים מהתנ״ך כפי 
מהווה  שנים  מאות  במשך  פעם.  לא  שקרה 
מקור  המשמש  חיוני  חיבור  הקונקורדנציה 

עיקרי לתלמידי חכמים ולפשוטי העם.

וינוגרד באזל 172. דפוס אמברסאו פרבינאו.400 
עמודים. 37 ס״מ. מצב מצוין, מעט דבק על עמוד 
העץ.  גלופת  עיצוב  את  חלקית  המסתיר  השער 
חור אחד קטן בעמוד השער שאינו פוגע בטקסט. 

כריכת עור מהודרת עתיקה.

פתיחה $300

6. MEIR NESIV. CONCORDANCE. BASEL 1581. 
MAGNIFICENT COPY.

Hebrew Concordance, elucidating every word and its 
grammatical root in Tanach, by R. Mordechai (Issac) 
Nathan. Includes many additions published here for 
the first time, including Toldos Aaron, which lists 
all the Biblical verses quoted in the Talmud. With 
elaborate woodcut design on the title page. 

  The Meir Nesiv was the first Bible concordance 
in Hebrew, and was distinguished from the similar 
Latin work of Arlotus in that its vocabulary was 
arranged in the order of the grammatical roots. This 
monumental work, on which the author worked for 
ten years, aimed to facilitate the study of Biblical 
exegesis and to prevent apostates from making 
incorrect quotations from the Bible, as was often 
the case. For hundreds of years the Concordance 
has been an indispensable work used as a primary 
reference by both scholars and laymen. 

Vinograd Basle 172. Ambresau Phrebinau press. 
400 pages. 37 cm. Excellent condition, some tape on 
title page partially obscuring woodcut design. One 
small hole on title page not affecting text. Magnificent 
antique leather binding.

Opening bid $300

לכל חפץ. מהדורה ראשונה. וינציאה . 5
שי״ב (1552). נדיר.

פי  על  משפטיים  מסמכים   – שטרות  תיקון 
נכתב  זה  ספר  מילי.  אליעזר  ר׳  מאת  ההלכה, 
למסמכים  הלכתית  הנכון  הנוסח  את  לספק  כדי 
משלושים  ומורכב  קרובות,  לעיתים  הנדרשים 

ושמונה מסמכים.

דון  בן  יהודה  לר׳  הספר  את  מקדיש  המחבר 
היא  בנבינדה.  סיניורה  ואמו  אברבנאל  שמואל 
נכתבה עבור משפחת אברבנאל, אשר בעסקיהם 
שטרי  בהכנת  המחבר  לעזרת  נזקקו  הנרחבים, 

חוב ומסמכים דומים אחרים.

עם מסמך בכתב יד לא מזוהה בצד האחורי של 
הדף האחרון.

וינוגרד וינציאה 439. דפוס אדלקינד. 16 עמודים. 
על  תולעים  סימני  מאוד. מעט  טוב  ס״מ. מצב   17

העמוד האחרון הפוגעים מעט בטקסט.

ספרים מדפוסו של דניאל אדלקינד הינם נדירים.

פתיחה $400

5. L'CHOL CHEIFETZ. FIRST EDITION. 
VENICE 1552. RARE.

Tikun Shtaros-legal documents according to Jewish 
law, by R. Eliezer Melli. This sefer was written to 
provide the text of frequently required Halachic 
documents, and consists of thirty eight documents.  
The author dedicates the work to R. Yehuda Ben Don 
Shmuel Abarbanel and his mother Signora Benvineda. 
It was prepared for the Abarbanel family, who, with 
their widespread business dealings, required the 
author's assistance in preparing promissory notes and 
other such documents.
With an unidentified handwritten document on the 
reverse side of the final page. 
Vinograd Venice 439. Adelkind press. 16 pages. 17 
cm. Very fine condition. Slight worming on the final 
page slightly effecting text.
Seforim printed by Daniel Adelkind are rare.

Opening bid $400
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early printed seforim          ספרים מודפסים קדומים

מסכת כריתות. וינציאה רפ״ח 1528. עותק מהודר.. 7

מסכת כריתות, הודפס ע״י דניאל בומברג, עם פרוש רש״י ותוספות.

מהדורת בומברג לתלמוד קבעה את צורת הדף של הגמרא כמעט בכל 
לתלמוד  זו  ספציפית  מהדורה  כן,  על  יתר  אחריה.  שיצאו  המהדורות 
נקיה כמעט מתיקוני הצנזור. משך שנים רבות, היו עותקים מקוריים של 

ש״ס בומברג יקרי ערך מאוד אצל אספנים.

וינוגרד וינציאה 56. דפוס דניאל בומברג.  28 עמודים. 34 ס״מ.  מצב טוב 
עתיקה  כריכה  בטקסט.  מילים  במספר  הפוגעים  עש  כתמי  מאוד. מעט 

יפהפייה מעור ועץ.

פתיחה $9000

7. MASECHES KRISUS. VENICE 1528. MAGNIFICENT COPY.

Maseches Krisus, printed by Daniel Bomberg, with the Rashi and Tosfos 
commentaries.
The Bomberg edition of Talmud determined the layout of the page for nearly 
every subsequent edition of the Talmud. Additionally, this particular edition 
of the Talmud is virtually free of the encroachments of the censor. For many 
years, original copies of the Bomberg Talmud have been greatly prized by 
collectors. 
Vinograd Venice 56. Daniel Bomberg press. 28 pages. 34 cm. Very fine 
condition. Minor worming, slightly affecting a few words of the text. Beautiful 
antique leather and wood binding.

Opening bid $9000
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early printed seforim          ספרים מודפסים קדומים

טעמי המצוות (ריקנטי). באזל שמ״א . 9
(1581). עותק יפהפה. נדיר.

פירוש   עם  יחד  האמת,  דרך  על  המצוות  טעמי 
ע״פ קבלה על התפילות והברכות מאת ר׳ מנחם 

רקנטי.

  (1250-1310 [ה׳ אלפים] י׳-ע׳) ר׳ מנחם רקנטי
הקדומים  האיטלקיים  המקובלים  אחד  היה 
רקנטי,  בעיר  חי  הוא  ביותר.  והמפורסמים 
רקנטי.  מנחם  ר׳   – שמו  נגזר  ומכאן  איטליה, 
הקדומים  הקבלה  ספרי  בין  נמנים  ספריו 
ידי  על  בהרחבה  ומצוטטים  ביותר  והיסודיים 
כוללת  זו  מהדורה  והאחרונים.  הראשונים 
לוצאטו,  יעקב  ר׳  מאת  סיום  ודברי  הקדמה 

המתפרסמים כאן לראשונה.

פרוביניו.  אמברסאו  דפוס   .169 באזל  וינוגרד 
קלים.  כתמים  מצוין,  מצב  ס״מ.   20 עמודים.   43

חמישה עמודים אחרונים של מפתחות חסרים.

כריכת עור מודרנית אלגנטית.

פתיחה $500

9. TA'AMEI HA'MITZVOS REKANTI. BASEL 
1581. BEAUTIFUL COPY. RARE.

Important work expounding on the Kabbalistic 
and mystical aspects of the Mitzvos, together with a 
Kabbalistic commentary on the Tefilos and Brochos 
by R. Menachem Rekanti. 

  R. Menachem Rekanti (1250-1310), was 
one of the early and most distinguished Italian 
Kabbalists. He lived in Rekanti Italy, hence the 
name R. Menachem Rekanti.  His seforim are one 
of the earliest and most fundamental of the Sifrei 
Kabbolah, and are quoted extensively by both the 
Rishonim and Achronim. This edition includes an 
introduction and epilogue by R. Yaakov Luzzato 
published here for the first time.

Vinograd Basel 169. Ambresau Probinio press. 43 
pages. 20 cm. Excellent condition, minor staining. 
Lacking the final 5 pages of indices.
Elegant modern leather binding.

Opening bid $500

    

ספר יצירה. מהדורה ראשונה. מנטובה . 8
שכ״ב (1562).

ספר יצירה, המיוחס לאברהם אבינו, עם פירושים 
של ר׳ סעדיה גאון, ר׳ אליעזר מוורמייזא, הרמב״ן 
קבליים.  ותרשימים  לוחות  עם  הודפס  והראב״ד. 
חלק מהתרשימים הם טבלאות לחישובי ״צירופי 

שמות הקודש״ וכוונות קבליות נוספות.

ספר יצירה הינו מספרי הקבלה היסודיים ביותר. 
וכתבו  זה  ספר  למדו  המקובלים  מגדולי  רבים 
ספר  הרבנית,  המסורת  פי  על  פירושים.  עליו 

יצירה שימש בנסיבות מסוימות ליצירת ״גולם״.

מפה  חסרה  זה  בעותק  גם  העותקים,  רוב  כמו 
נדירה נוספת של גלגל המזלות.

וינוגרד מנטובה 86. דפוס גאזולו. 105 עמודים. 20 
ס״מ. מצב טוב מאוד. תיקונים קלים בעמוד השער 

ללא פגיעה בטקסט. כריכה עתיקה (מנותקת).

פתיחה $1000

8. SEFER YEZTIRAH. FIRST EDITION. 
MANTUA 1562.

Sefer Yeztirah, attributed to Avraham Avinu, with 
the commentaries of R. Saadiah Gaon, R. Eliezer of 
Worms, the RaMBaN and the RA'VAD. Printed with 
Kabalistic charts and sketches. Some of the sketches 
are charts for calculating the "arrangements of the 
Divine names" and other Kabalistic intentions. 
The Sefer Yeztirah is among the most fundamental 
Sifrei Kabbala. Many of the greatest Mekubalim 
learned and wrote commentaries on it. According to 
Rabbinic tradition, in certain circumstances the Sefer 
Yeztirah was used to create a "Golem".     
Like most copies, this copy is lacking the rare 
additional zodiac chart. 
Vinograd Mantua 86. Gazulo press. 105 pages. 20 
cm. Very fine condition. Minor repairs to the title 
page not effecting text. Antique binding (detached).

Opening bid $1000



המחברת עמנואל. מהדורה ראשונה. ברישה רנ״א (1491). . 10
עותק יפהפה.

אינקונבולות  משתי  ואחד  עברי  פיוט  של  הראשון  המודפס  הספר 
הספרות העבריות הבודדות. כולל איורים של גלגל המזלות (עמוד -48

49) המודפסים לראשונה בספר עברי.

  בן עמנואל  של  ביותר  החשוב  החיבור  הינו  עמנואל״  ה״מחברת 
ומחבר  חכם,  פייטן,   (1261-1328 כ״א-פ״ח  (סביבות  מרומא  שלמה 
ייחודית  דוגמה  הוא  המחברת  ספר  ובאיטלקית.  בעברית  ספרים 
שאפיין  לאיטלקית-חילונית  יהודית-מסורתית  ספרות  בין  לשילוב 
פיוט  משלב  והוא  באיטליה,  זו  בתקופה  היהודית  מהספרות  הרבה 
ופרוזה בשלל נושאים שונים כולל סאטירות, קינות ופיוטי דת. בחיבור 
זה מופיעה הגרסה הראשונה של ״יגדל״, פיוט התפילה הידוע המבוסס 
היא  הנוכחית  הגרסה  הרמב״ם.  האמונה של  עיקרי  עשר  על שלושה 
עיבוד מקוצר לפיוט של עמנואל המופיע בפרק הרביעי בחיבור זה. 

הפיוט ״יגדל״ נאמר בקהילות רבות בתחילת התפילה או בסופה.

ערוך  שולחן  עיין  בתקופתו,  מאוד  מוכר  היה  עמנואל״  ה״מחברת 
(אורח חיים שז טז).

וינוגרד ברישה 3. דפוס שונצינו. 20 ס״מ. 141 מתוך 160 עמודים. מצב טוב 
מאוד. תיקונים קלים בשני עמודים ובחלק מהפינות. חסרים 8 העמודים 
כל  האחרונים.  העמודים   11 וכן  הפתיחה)  עמוד  (ובכללם  הראשונים 
עור  כריכת  גבוהה.  באיכות  בפקסימיליה  החסרים מצורפים  העמודים 

מודרנית אלגנטית.

פתיחה $6000

10. HA'MACHBERES IMMANUEL. FIRST EDITION. BRESCIA 1491. 
BEAUTIFUL COPY.

The first printed book of Hebrew poetry and one of only two literary 
Hebrew incunabula. With zodiacal illustrations (pages 48-49), printed 
for the first time in a Hebrew book.

  The Ha'Machberes Immanuel is the most important work of Immanuel 
Ben Shlomo of Rome (c. 1261-1328), a poet, scholar and author of both 
Hebrew and Italian texts. Combining poetry and prose on various diverse 
subjects, with satires, elegies and religious poems, Sefer Ha'Machberes 
represents a unique example of the blending of traditional Jewish and 
secular Italian literature that characterized much of the Jewish literary 
output during that period in Italy. In this work there is the first version of 
the Piyut "Yigdal", the well-known liturgical poem based on Maimonides 
Thirteen Principles of Faith. The current version is an abridged adaptation 
of a poem by Immanuel featured in the fourth chapter of this work. The 
Piyut "Yigdal" is said in many Kehillos either at the beginning or at the end 
of prayers.
The Machberes Immanuel was well known in its time, see Shulchon Oruch 
(Orach Chaim 307:16). 

Vinograd Brescia 3. Soncino press. 20 cm. 141 of 160 pages. Very fine 
condition. Minor repairs to 2 pages and some corners. Lacking the first 8 pages 
(including the opening blank) as well as the final 11 pages. All the missing 
pages are provided in high quality facsimile. Modern elegant leather binding.

Opening bid $6000

INCUNABULA
אינקונבולה
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ספר אפיריון. מהדורה ראשונה. . 12
אונגוואר תרכ״ד (1864).

חידושי תורה על פרשיות השבוע מאת ר׳ שלמה 
גנצפריד.

 1804- (תקס״ד-תרמ״ו  גנצפריד  שלמה  ר׳ 
1886) שימש כאב בית דין באונגוואר, שם זכה 
להערכה רבה. הוא כתב ספרים חשובים רבים 
ביניהם  המפורסם  נושאים.  של  רחב  במגוון 
בכבוד  שהתקבל  ערוך״  שולחן  ה״קיצור  הוא 
ברוב  המצוי  יסודי  הלכה  כספר  ומקובל  רב 

בתי ישראל.

דפוס קארל ייגר. 76 עמודים. 22 ס״מ. מצב כללי 
טוב. מעט פגעי עש לאורך הספר, רובם בשוליים. 

כריכה עתיקה (בלויה).

״נר  ישיבת  ראש  וינברג  י.  י.  ר.  של  ספר  תו  עם 
ישראל״ בולטימור.

פתיחה $100

12. SEFER APIRYON. FIRST EDITION. 
UNGVAR 1864.

Novella on the weekly Torah portions authored by R. 
Shlomo Ganzfried.

  R. Shlomo Ganzfried (1804-1886), served as Av 
Bais Din in Ungvar where he was greatly revered. 
He authored many important seforim on a wide 
variety of topics, most notably the Kitzur Shulchan 
Aruch which was received to great acclaim, and is 
accepted as a fundamental Halachic work, found in 
almost every Jewish home. 

Karl Jaeger Press. 76 pages. 22 cm. Overall good 
condition. Some worming throughout, mainly on the 
margins. Antique binding (worn). 
With bookplate of R. Y.Y Weinberg Rosh Yeshiva 
of Ner Yisroel Baltimore. 

Opening bid $100

אשל אברהם. מהדורה ראשונה. . 11
פרנקפורט תק׳׳ז (1747).

חידושים על הש׳׳ס מאת ר׳ אברהם ברוידא, עם 
משה  ר׳  המחבר  בן  מאת  משה׳׳  ׳׳אהל  הערות 
ברוידא. עם מספר הסכמות חשובות כולל ה׳׳פני 
יהושע׳׳ ור׳ יונתן אייבשיץ. יצא לאור על ידי נכד 

המחבר ר׳ שאול ברוידא.

  (1650-1717 (ת״י-תע״ז  ברוידא  אברהם  ר׳ 
יצחק  ר׳  אצל  בצעירותו  ולמד  בפראג  נולד 
וייסד  בפראג  כרב  כיהן  הוא  בקראקא.  חריף 
ישיבה במקום. בשנת תע״ג (1713) הוא התמנה 
לרב העיר פרנקפורט, ומילא את מקומו של ר׳ 
ייסד  הוא  חכמים״.  ״סמיכת  בעל  כ״ץ,  נפתלי 
שם ישיבה שהצמיחה גדולי תורה מפורסמים 
רבים ובכללם ר׳ יונה לנדסופר (״מעיל צדקה״) 
לו  היו  נתנאל״).  (״קרבן  ווייל  נתנאל  ור׳ 
צאצאים נודעים רבים, ביניהם נינו ר׳ עקיבא 

איגר.

 200  ,[2] קראנוב.  דפוס   .501 פרקנפורט  וינוגרד 
קלים  עש  פגעי  מצוין.  מצב  ס״מ.   33 עמודים. 
ביותר ללא פגיעה בטקסט. כריכה עתיקה (שדרה 

חסרה).

פתיחה $150

11. AISHEL AVRAHAM. FIRST EDITION. 
FRANKFURT 1747.

Novella on the Talmud by R. Avraham Broida, with 
the glosses Ohel Moshe, by the author's son R. Moshe 
Broida. With various distinguished approbations, 
including the P'nei Yehoshua and R. Yonason 
Eibeshitz. Published by the author's grandson R. 
Shaul Broida.

  R. Avraham Broida (1650-1717), was born in 
Prague and in his youth studied under R. Yitzchak 
Charif in Cracow. He went on to serve as Rav in 
Prague where he established a Yeshiva. In 1713, 
he was appointed Rav in Frankfurt, filling the 
post vacated by the famed R. Naftali Katz, author 
of Semichas Chachomim. It was there that R. 
Avraham established a Yeshiva which produced 
many illustrious Torah leaders including R. Yonah 
Landsofer, (M'il Tzedokah) and R. Nessanel Weil, 
(Korban Nessanel). Additionally he had many 
distinguished descendants including his great 
grandson R. Akiva Eiger.

Vinograd Frankfurt 501. Kranow press. [2], 
200 pages. 33 cm. Excellent condition. Very slight 
worming not effecting text. Antique binding (lacking 
spine). 

Opening bid $150

PRINTED SEFORIM
ספרים מודפסים
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printed seforim          ספרים מודפסים

חבר מאמרים. מהדורה ראשונה. . 14
וילנא  תרצ״ט (1939).

שנאמרו  המוסר  שיחות  של  ראשונה  מהדורה 
מפי ר׳ ירוחם הלוי ליבוביץ. נדפס בסוף תרצ״ט, 

(1939), סמוך מאוד לפרוץ השואה.

 1873- תרצ״ו,   – (תרל״ג  לבוביץ  ירוחם  ר׳ 
המפורסמים  המנהיגים  לאחד  נחשב   (1936
שתי  שבין  בתקופה  המוסר  בתנועת  ביותר 
מלחמות העולם. הוא שימש כמשגיח בישיבת 
מאות  השתתפו  שלו   המוסר  בשיחות  מיר. 
מאזינים, כשכל מחשבה והגות שלו מתקבלים 
תרצ״ו  בשנת  פטירתו,  עם  מיד  כבוד.  ביראת 
ע״מ  השיחות  בעריכת  תלמידיו  החלו   ,1936  -
להוציאם לאור, אולם הדפסתם בפועל הייתה 

רק בסוף תרצ״ט - 1939.

וההקדמה,  הכותרת  עמוד  מלבד  השלם,  הספר 
מודפס בשעווניות.

ראש  ליכטשטיין,  אהרון  ר׳  של  חתימתו  עם 
ישיבת קמניץ בירושלים.

מצב  ס״מ.   23.7 עמודים.   1  ,450  ,4 קרינס.  דפוס 
כריכה  רופפים.  עמודים  מספר  חום.  נייר  טוב. 

עתיקה.

פתיחה $250

14. CHEVER MA'AMARIM. FIRST EDITION. 
VILNA 1939.

First edition of the Mussar discourses of R. Yeruchum 
Halevy Levovitz. Printed at the end of 1939, 
immediately prior to the Holocaust.

  R. Yeruchum Levovitz (1873-1936), was 
considered the most eminent of the leaders of 
the Mussar movement in the period between 
the two world wars. As Mashgiach in the Mir 
Yeshiva, his Mussar discourses were attended by 
hundreds and his every thought was treated with 
great reverence. Following his passing in 1936, his 
students began the task of preparing his lectures for 
publication, but it was not until late 1939 that they 
were actually printed.

Entire sefer, with the exception of the title page and 
introduction, printed in stencil form.
With the signature of R. Aaron Lichtstein, Rosh 
Yeshiva of Kaminetz in Yerusholayim.
Krines press. 4, 450, 1 pages. 23.7 cm. Fine condition. 
Brown paper. Some pages loose. Antique binding.

Opening bid $250

עצי אלמוגים. מהדורה יחידה. . 13
זולצבאך תקמ״ט (1789).

באור נרחב על הלכות נטילת ידים, ערובי חצרות 
ברלין  צבי  חיים  נח  ר׳  מאת  לעריות,  ושניות 
פיורדא  בעיר  דיין  תקס״ב),   – תצ״ד   ,1734-1802)
המבורג  ובעיקר  מעץ,  פפיירשטוף,  בברייט,  ורב 
שם ירש את מקומו של ר׳ רפאל הכהן. בין ספריו: 
אחד  היה  הוא  ועוד.   ארזים  עצי  אלמוגים,  עצי 
בתקופתו,  ביותר  הגדולים  הרבניים  המנהיגים 
(הפלאה)  הורוויץ  פנחס  לר׳  הדוק  בקשר  קשור 

ור׳ יחזקאל לנדא (הנודע ביהודה).

משולם  בן  אהרון  דפוס   .363 זולצבאך  וינוגרד 
מאוד.  טוב  מצב  ס״מ.   30 עמודים.   254  ,2 זלמן. 

תיקון קטן בעמוד האחרון. כריכה עתיקה.

פתיחה $200

13. ATZEI ALMOGIM. ONLY EDITION. 
ZULZBACH 1789.

Extensive commentary on the laws of Netilas 
Yodayim, Eiruvei Chatzeiros and Shniyos L'Arayos, 
by R. Noach Chaim Tzvi Berlin (1734-1802), Dayan 
in Furth and Rav in Breit, Pfeirshtuf, Metz and most 
notably Hamburg where he succeeded R. Refoel 
Ha'Kohen. Author of Atzei Almogim, Atzei Arozim 
and others. He was one of the greatest rabbinical 
leaders of his era, closely associated with R. Pinchos 
Horowitz (Haflo'ah) and R. Yechezkel Landau (Noda 
B'Yehuda). 
Vinograd Zulzbach 363. Aaron Ben Meshulam 
Zalman press. 2, 254 pages. 30 cm. Very fine 
condition. Minor repair to final page. Antique 
binding.

Opening bid $200
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printed seforim          ספרים מודפסים

חומש. תורת אלוקים ״ישר״, סדרה . 16
מלאה. וינה תקפ״א (1821).

עם  תורה  חומשי  חמשה  של  ומרשים  מלא  סט 
יצחק  ר׳  מאת  נוסף  ופירוש  לאיטלקית  תרגום 
שמואל רגיאו המוכר בראשי התיבות של שמו – 
״יש״ר״. טקסט עברי עם תרגום איטלקי בעמודים 

מקבילים, עם הפירוש מודפס מתחת לטקסט.

 148 המחבר  מונה  הראשון  לכרך  בהקדמה 
שנות  עם  התורה  על  מודפסים  פירושים 

הדפסתם.

וינוגרד וינה 543. דפוס אנטון שטראוס. 1: [1], 12, 
255. 2: 189. 3: 144. 4: 185. 5: 172, [4] עמודים. 18.5 
ס״מ. מצב טוב מאוד. מעט בלאי. כריכות עתיקות 

(מחוזקות).

פתיחה $250

16. CHUMASH. TORAS ELOKIM "YASHAR" 
COMPLETE SET. VIENNA 1821.

Complete and impressive set of the 5 books of 
Chumash with a translation into Italian and an 
additional commentary by R. Isaac Shmuel Reggio 
known by the acronym "Yashar". Hebrew text 
with Italian translation on facing pages, with the 
commentary printed underneath. 
In the Introduction to the first volume, the author lists 
148 printed commentaries on the Chumash and the 
year they were printed. 
Vinograd Vienna 543. Anton Strauss press. [1] [1], 
12, 255; [2] 189; [3] 144; [4] 185 [5] 172, [4] pages. 
18.5 cm. Very fine condition. Some wear. Antique 
bindings (reinforced). 

Opening bid $250

חידושי ר׳ עקיבא איגר. מהדורה . 15
ראשונה. ברלין תרי״ח (1858).

מהדורה ראשונה של חידושי ר׳ עקיבא איגר על 
ונושאים  כתובות  גיטין,  מציעא,  בבא  מסכתות 
ר׳  המחבר  בן  ידי  על  הודפס  שונים.  נוספים 
בנימין וולף איגר, אשר כתב את ההקדמה. הספר 
גולדברג,  אברהם  נחמן  ר׳  ידי  על  לדפוס  הוכן 
אשר היה חתנו של ר׳ בנימין וולף איגר. בעמוד 
נחמן  מר׳  חידושים  מספר  מופיעים  האחרון 

אברהם.

 1761- (תקכ״א-תקצ״ו  איגר-גינז  עקיבא  ר׳ 
1836), נולד באייזנשטט למשפחת רבנים ונודע 
מטרסדורף  בישיבת  למד  הוא  פלא.  כילד 
ולאחר מכן בברסלוא כתלמיד של דוד אמו ר׳ 
וולף איגר. בשנת תקנ״א (1791) הוא מונה לרב 
בפרידלנד, שם נשאר עד תקע״ה (1815) ולאחר 
לתהילה  נודע  שמו  בפוזנא.  כרב  שימש  מכן 
ומנהיג  פוסק  חכם,  כתלמיד  העולם  ברחבי 
המאה  בתחילת  אירופה  יהדות  של  מוביל 
בהתלהבות  התקבלו  תורתו  חידושי  ה-19. 
תורנית  למדנות  ברזל של  צאן  נכסי  ומהווים 

הנלמדים בהערצה גדולה.

בין ילדיו נמנו נמנים בניו, ר׳ אברהם (תקל״א-
(תקל״ה-תרי״ב  שלמה  ור׳   (1781-1853 תרי״ג 
1785-1852) ששימש כרב בקאליש, פולין וכיהן 
אחרי ר׳ עקיבא איגר כרב בפוזנא. בתו (תק״נ-

ה״חת״ם  של  אשתו  הייתה   (1790-1832 תקצ״ב 
סופר״.

 ,25  ,16  ,28  ,[2] קרנג.  דפוס   .728 ברלין  וינוגרד 
עתיקה,  כריכה  ס״מ. מצב מצוין.   33 עמודים.   [1]

שדרה מחוזקת.

פתיחה $100

15. CHIDUSHEI R. AKIVA EIGER. FIRST 
EDITION. BERLIN 1858.

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 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 last page are some 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 (1785-1852), 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.

Vinograd Berlin 728. Karnegg press. [2], 28, 16, 
25, [1] pages. 33 cm. Excellent condition. Antique 
binding, reinforced spine.

Opening bid $100
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אליה רבה. מהדורה ראשונה. פיורדא . 18
תקכ״ח (1768).

אליהו  ר׳  מאת  מסכתות  שש  על  תורה  חידושי 
״אליה  המופתי  החיבור  מחבר  מפראג,  שפירא 
חשובות  הסכמות  כולל  ערוך.  השולחן  על  רבה״ 

מאת ה״נודע ביהודה״, ה״קרבן נתנאל״ ואחרים.

  ,(1660-1712 (ת״כ-תע״ח  שפירא  אליהו  ר׳ 
אצל  בקאליש,  למד  ובצעירותו  בפראג  נולד 
קולין  בערים  כרב  כיהן  הוא  אברהם״.  ה״מגן 
בפראג.  ישיבה  כראש  מכן  ולאחר  וטיקטין 
התקבלו  וספריו  בתורה  בגדלותו  נודע 

בהתלהבות מרובה.

וינוגרד פיורדא 377. דפוס איציק בוכבינדר. [2], 
106 עמודים. 32 ס״מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה. 

תיקוני דבק קלים בעמוד השער. כריכה עתיקה.

פתיחה $100

18. ELYA RABBAH. FIRST EDITION. FURTH 
1768.

Novella on six tractates of the Talmud by R. Eliyahu 
Schapiro of Prague, author of the classic work Elya 
Rabbah on the Shulchan Aruch. Includes important 
approbations from the Noda B'Yehuda, the Korban 
Nessanel and others.

  R. Eliyahu Schapiro (1660-1712), was born in 
Prague and in his youth studied in Kalisch, Poland 
under the Magen Avrahom. He served as Rav in 
Kollin and Tiktin, and then as Rosh Yeshiva in 
Prague. Renowned for his greatness in Torah his 
seforim were received to tremendous acclaim. 

Vinograd Furth 377. Itzik Bookbinder press. [2], 
106 pages. 32 cm. Fine condition some foxing. Minor 
tape repairs to the title page. Antique binding.

Opening bid $100

דברי נגידים. מהדורה יחידה. . 17
אמסטרדם תקנ״ט (1799). עותק חתום.

חיבור היסטורי חשוב מאת ר׳ צבי הירש מרקוס 
אודות קהילות יהודיות שונות לרבות הולנד. עם 
הודעות  מספר  מוסר,  בנושאי  חשובה  הקדמה 
קהילתיות העוסקות במוסדות הקהילה בהאג וכן 
רשימת תרגום של מילים מסוימות. הספר מספק 
בהולנד  היהודית  הקהילה  על  מידע  של  שפע 

בעידן פריחתה.

עם חתימת המחבר בעמוד האחרון. עם תו ספר 
של ר׳ מ. ל. במברגר על השדרה.

 72 פרופס.  דפוס   .2272 אמסטרדם  וינוגרד 
עמודים. 21 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $150

17. DIVREI NAGIDIM. ONLY EDITION. 
AMSTERDAM 1799. SIGNED COPY. 

Important historical work by R. Tzvi Hirsch Marcus, 
about various Jewish communities including Holland. 
With an important introduction on ethics, various 
communal proclamations concerning communal 
institutions in The Hague as well as a listing of the 
translations of certain words. The sefer provides 
a wealth of information on the Dutch Jewish 
community written during its heyday. 
With signature of the author on the final page. With 
bookplate of R. M.L. Bamberger on spine.  
Vinograd Amsterdam 2272. Proops press. 72 pages. 
21 cm. Excellent condition.

Opening bid $150



17 

printed seforim          ספרים מודפסים

ספר התבונה/ישיבת מיר. שני הכרכים. ניו יורק תש״ז-תש״ח (1947-1948).. 20

סדרה נדירה של ביטאוני ״התבונה״ שיצאו לאור על ידי ישיבת מיר מיד לאחר הגעתה לניו יורק. 
עם הקדמה חשובה של ר׳ אריה לייב מאלין ומאמרים רבים בהלכה ובאגדה מאת בכירי תלמידי 
הישיבה ובוגריה וכן מאת ר׳ שמחה זיסל מקלם והמשגיח ר׳ ירוחם ליבוביץ. בין הכותבים נמנים 
ר׳ יונה קרפילוב ממינסק (״יונת אלם״), ר׳ אליה חזן, ר׳ אפרים מרדכי גינזבורג, ר׳ זליג אפשטיין, ר׳ 

נחום פרצוביץ׳, ר׳ שמואל ברודני, ר׳ שמחה שעפס ורבים אחרים.

אחד הניסים הגדולים בשואה היה הבריחה המתועדת היטב של כמעט כל ישיבת מיר עם תלמידי 
ישיבות אחרות מאירופה לשנחאי. לאחר המלחמה עברה הישיבה לארצות הברית ורוב תלמידיה 

התיישבו לבסוף בניו יורק או בארץ ישראל.

מאוד-מצוין. מעט  טוב  עמודים. מצב   76-141 ,[1]  ,120-224 ,[1] ב:  כרך   .75 ,[1]  ,119 ,[1]  ,12 ,1 א:  כרך 
שרבוטי עט ועיפרון בחלקים מסוימים של חלק א, ללא פגיעה בטקסט. כריכות רכות מקוריות.

פתיחה $100

20. SEFER HA'TVUNAH/MIRRER YESHIVA. 
BOTH VOLUMES. NEW YORK 19471948.

Rare set of the Ha'Tvunah journals that were published 
by the Mirrer Yeshiva immediately following its arrival 
to New York. With an important introduction by R. 
Aryeh Leib Malin and many Halachic and Agaddic 
essays by some of the great alumni and Talmidim 
of the Yeshiva as well as from R. Simcha Zissel of 
Kelm and the Mashgiach R. Yeruchum Levovitz. 
The contributors include: R. Yonah Karpilov of 
Minsk, (Yonas Ailem); R. Elya Chazan; R. Ephraim 
Mordechai Ginsburg; R. Zelig Epstein; R. Nochum 
Partzovitz; R. Shmuel Brudny and R. Simcha Shepps 
among many others.
One of the great miracles of the Holocaust was the 
well documented story of the escape of nearly the 
entire Mir Yeshiva as well as students of various other 
Yeshivas from Europe to Shanghai. Following the 
War, the Yeshiva made its way to America, with most 
of the Mirrer Talmidim eventually settling either in 
New York or Eretz Yisroel. 
Volume 1; 12, [1], 119, [1], 75. Volume 2; [1], 120-224, 
[1], 76-141 pages. Very fine-Excellent condition. Some 
pen and pencil scribbles on some parts of volume one 
not Affecting text. Original softcover bindings.

Opening bid $100

פון וולאז׳ין ביז ירושלים. אידיש. . 19
מהדורה ראשונה. לא מצונזר. ניו יורק 

תרצ״ג (1933).

(בר  ברלין  מאיר  ר׳  מאת  אוטוביוגרפי  חיבור 
אילן), בנו של ר׳ נפתלי צבי ברלין, הנצי״ב. כולל 
מידע היסטורי חשוב (לעיתים בלתי מוכר) לגבי 
חיים  ר׳  כולל  בראשה  והעומדים  וולוז׳ין  ישיבת 
הלוי סולובייצ׳יק, ר׳ רפאל שפירא ואחרים. כולל 
מהדורה  גבוהה.  באיכות  מבריקים  תצלומים   10

זו כוללת חומר שהושמט במהדורות הבאות.

  תר״מ-תש״ט) אילן)  (בר  ברלין  מאיר  ר׳ 
בישיבות  ולמד  בוולוז׳ין  נולד   ,(1880-1949
ה״ערוך  סבו,  ועם  בריסק  טלז,  וולואזין, 
 (1905) תרס״ה  בשנת  בנובהרדוק.  השולחן״ 
במהירות  והפך  המזרחי  לתנועת  הצטרף 
יותר  ומאוחר  הבולטים  מקולותיה  לאחד 
למנהיגה. הוא ייסד את פרויקט האנציקלופדיה 
בשני  הערכים  מן  רבים  וכתב  התלמודית 

כרכיה הראשונים.

הערץ  נפתלי  ר׳  של  ספרייה  חותמות  עם 
קנטרוביץ (בנו של ר׳ יעקב קנטרוביץ).

מצוין.  מצב  ס״מ.   23 עמודים.   471 אריום.  דפוס 
כריכות מקוריות.

פתיחה $100

19. FUN VOLOZHIN BIZ YERUSHOLAYIM. 
YIDDISH. FIRST EDITION. UNCENSORED. 
NEW YORK 1933.

Autobiographical work by R. Meir Berlin (Bar Ilan), 
son of R. Naftali Tzvi Yehuda, the Netziv. Includes 
important (often overlooked) historical information 
about the Volozhin Yeshiva and its leaders including 
R. Chaim Ha'Levy Soloveitchik, R. Refoel Schapiro 
and others. Includes 10 high quality glossy pictures. 
This edition includes material that was removed 
from subsequent editions.

  R. Meir Berlin (Bar-Ilan) (1880-1949), was 
born in Volozhin and studied in the great Yeshivos 
of Volozhin, Telshe, Brisk and together with his 
grandfather, the Oruch Ha'Shulchon in Novardok. 
In 1905, he joined the Mizrachi movement 
soon becoming one of its most prominent voices 
and eventually its leader. He co-founded the 
Encyclopedia Talmudis project and wrote many of 
the entries in the first two volumes. 

With library stamps of R. Naftali Hertz Kantorovitz 
(son of R. Yaakov Kantorovitz).
Ariyum press. 471 pages. 23 cm. Excellent condition. 
Original bindings. 

Opening bid $100
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אגרת. קובץ ויכוחים. פולמוס נדיר . 22
נגד הנצרות. ברסלוא תר״ד (1844).

ספר מרתק בנושא הפרכות יסודיות של הנצרות, 
ר׳  מאת  אמונה,  בענייני  נרחבים  דיונים  כולל 
של  הסיכון  בגלל  איקריש.  אברהם  בן  יצחק 
הפצת ספר בסגנון זה באירופה של המאה התשע 
להישאר  לאור  והמוציא  המדפיס  בחרו  עשרה, 
לאור  המוציא  כתב  האחרון  בעמוד  אנונימיים. 
(שהודפס  זה  נדיר  חיבור  שוב  מדפיס  שהוא 
לראשונה בקושטא) עם הוספות רבות כדי לספק 

את הידע הנדרש לעימות עם כופרים.

ס״מ.   13 עמודים.   (33)  ,[1]  .266 ברסלוא  וינוגרד 
עתיקה  כריכה  רופפים.  דפים  מספר  טוב.  מצב 

(רופפת).

נדיר ביותר.

פתיחה $100

22. IGERES. KOVETZ VICHUCHIM. RARE 
POLEMIC AGAINST CHRISTIANITY. 
BRESLAU 1844.

Fascinating sefer of fundamental refutations of 
Christianity, including extensive discussions about 
faith, by R. Yitzchak Ben Avraham Ikrish. In 
nineteenth century Europe, publishing books of this 
nature was fraught with danger hence the publisher 
and printer chose to remain anonymous. On the final 
page the publisher writes that he is reprinting this 
rare work, first printed in Constantinople, with many 
additions in order to provide the necessary knowledge 
for the obligation to counter apostates.
Vinograd Breslau 266. [1], (33) pages. 13 cm. Fine 
condition. Some pages loose. Antique binding (loose).
Extremely rare.

Opening bid $100

התורה והמצוה על תורת כהנים. . 21
מלבי״ם. מהדורה ראשונה. בוקרשט תר״כ 

(1860). עותק מהודר.

פרוש על הספרא תורת כהנים על חומש ויקרא, 
נייר  על  מודפס  מלבי״ם.  לייביש  מאיר  ר׳  מאת 

לבן איכותי.

  תרל״ט  - תקס״ט  לייביש מלבי״ם,  מאיר  ר׳ 
מלבי״ם  התיבות  בראשי  הידוע   ,(1809-1879)
כרב  שימש  מיכל),  יחיאל  בן  לייביש  מאיר   -)
קעמפפען  וורעצען,  ביניהן  שונות  בקהילות 
החריפה  בהתנגדותו  נודע  הוא  ובוקרשט. 
למאסרו  שהובילה  הרפורמה,  לתנועת 
ספרים  חיבר  הוא  שלו.  האזרחות  ולשלילת 
ספרו  ביותר  כשהמיוחד  רבים  חשובים 
אשר  התנ״ך,  על  המלבי״ם  פרוש  המפורסם; 
על  הן  ואהוב  גדולות  בתשואות  התקבל 

תלמידי חכמים והן על פשוטי העם.

לפקוביץ,  יהושע  ר׳  של  ספריה  חותמות  עם 
רבה של קומאראן, תלמיד מפורסם לר׳ שמואל 
רוזנברג מאונסדורף ור׳ עקיבא סופר מפרשבורג 

(דעת סופר).

וינוגרד בוקרשט 5. [3], 14, 233 עמודים. 28.5 ס״מ. 
מספר  בשולי  עש  פגעי  מעט  מאוד.  טוב  מצב 

דפים. כריכה חצי עור מרשימה.

פתיחה $150

21. HATORAH VHA'MITZVA ON TORAS 
KOHANIM. MALBIM. FIRST EDITION. 
BUCHAREST 1860. DELUXE COPY.

Commentary on the Sifra Toras Kohanim on 
Chumash Vayikra, by R. Meir Leibish Malbim. 
Printed on high quality white paper.

  R. Meir Leibish Malbim (1809-1879), known by 
the acronym "Malbim" (Meir Leibish 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; Pairush 
Ha'Malbim on Tanach, which was received with 
great acclaim and is greatly beloved by both scholars 
and laymen.

With library stamps of R. Yehoshua Lefkowitz, Rav 
of Kumaran, distinguished talmid of R. Shmuel 
Rosenberg of Unsdorf and R. Akiva Sofer of Pressburg 
(Da'as Sofer)
Vinograd Bucharest 5. [3], 14, 233 pages. 28.5 cm. 
Very fine condition. Minor worming on the margins 
of some pages. Impressive half leather binding.

Opening bid $150
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קובץ הערות. מהדורה ראשונה. . 24
פיוטרקוב תרצ״ב (1932).

תשובות  ועל  יבמות  מסכת  על  תורה  חידושי 
עם  וסרמן.  אלחנן  ר׳  מאת  הקשורות,  הרשב״א 
עוזר  חיים  ר׳  המחבר  גיס  מאת  לבבית  הסכמה 
ליצירה  במהרה  הפך  זה  ספר  גרודז׳ינסקי. 
עולם  ברחבי  רב  בעיון  הנלמדת  קלאסית 

הישיבות.

 1874- ר׳ אלחנן בונים וסרמן (תרל״ד-תש״א
1941) למד בישיבת טלז אצל ר׳ אליעזר גורדון 
ור׳ שמעון שקופ ולימים נעשה תלמיד המקורב 
שמו  חיים״.  וה״חפץ  סולובייצ׳יק  חיים  ר׳  של 
בברנוביץ׳  ישיבה  ראש  בתור  לפניו  הלך 
בזכות שיעוריו הברורים והמעמיקים שמשכו 
שיעורים״,  ״קובץ  ספריו,  רבים.  תלמידים 
נלמדים  מאמרים״  ו״קובץ  הערות״  ״קובץ 
בהיקף רחב בישיבות. בנוסף, הוא היה מעורב 
תנועת  ממנהיגי  והיה  הקהילה  בענייני  מאוד 

אגודת ישראל.

 32.5 עמודים.   3-100  ,[2]  ,3-54  ,[3] פולמן.  דפוס 
ס״מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מקורית.

פתיחה $100

24. KOVETZ HE'OROS. FIRST EDITION. 
PIETRIKOW 1932.

Novella on Maseches Yevamos, as well as the related 
Tshuvos Ha'RaSHB"A, by R. Elchonon Wasserman. 
With a warm approbation by the authors' brother in 
law R. Chaim Ozer Grodzensky. 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. 32.5 cm. 
Very fine condition. Some staining. Original binding.

Opening bid $100

קרבן נתנאל. מהדורה ראשונה. . 23
קארלסרוא תקט״ו (1755).

ונשים  מועד  סדר  על  הרא״ש  על  קלאסי  פירוש 
מאת ר׳ נתנאל ווייל. בראש עמוד השער היפהפה 
מופיע תחריט של ציפור, מן הסתם לכבוד אשת 
המחבר ציפורה פייגא. פירוש זה התקבל באופן 
בכל  לימים  הודפס  הפירוש  הכלל.  מן  יוצא 
הפירוש  ונותר  הש״ס  של  המרכזיות  המהדורות 

העיקרי על הרא״ש.

  (1687-1769 (תמ״ז-תקכ״ט  ווייל  נתנאל  ר׳ 
למד  ווייל.  (מהר״י)  יעקב  ר׳  של  צאצא  היה 
שימש  שם  בפראג,  ברוידא  אברהם  ר׳  אצל 
לימים כראש ישיבה. הוא נודע כאחד מגדולי 
ישראל בתקופתו. בשנת תק״י (1750) הוא מונה 
והוציא  השלים  שם  בקרלסרוא,  כרב  לכהן 

לאור את חיבורו ״קרבן נתנאל״.

שהודפס  ראשון  (ספר   .1 קרלסרוא  וינוגרד 
 ,146  ,[3] העלד.  לודוויג  יוהנס  דפוס  בקרלסרוא) 
עתיקה  כריכה  טוב.  מצב  ס״מ.   28 עמודים.   [2]

(שדרה מחוזקת).

פתיחה $200

23. KORBAN NESSANEL. FIRST EDITION. 
KARLSRUHE 1755.

Classic commentary on the Rosh on Seder Moed 
and Noshim by R. Nessanel Weil. At the top of 
the beautiful title page there's an etching of a bird, 
likely in honor of the author's wife Zipporah Faiga. 
This commentary was extraordinarily well received. 
Subsequently published in all major editions of the 
Talmud, it remains the principal commentary on the 
Rosh.

  R. Nessanel Weil (1687-1769), was a descendant 
of R. Yaakov (MaHaRI) Weil. He studied under 
R. Avraham Broida in Prague, where he eventually 
served as Rosh Yeshiva. Renowned as one of the 
great Torah leaders of his era, in 1750 he was 
appointed as Rav in Karlsruhe where he completed 
and published his work Korban Nessanel.

Vinograd Karlsruhe 1. (First sefer printed in 
Karlsruhe) Johannes Ludwick Held press. [3], 146, 
[2] pages. 28 cm. Fine condition. Antique binding 
(reinforced spine).

Opening bid $200
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כתוב זאת זכרון בספר. קראקא תרמ״ו . 26
(1886). פולמוס נדיר בדבר שערוריית 

כשרות ה״ציקאריע״.

רצינית  מחלוקת  פרצה  ה-18  המאה  בשלהי 
שהקפה  היות  אירופה.  במזרח  כשרות  בעניין 
של  הכלכלית  ליכולת  ומעבר  מאוד  יקר  היה 
יהודים עניים רבים, הומצאה משקה חדשה בשם 
ציקאריע. המשקה היה עשוי מעולש וקוקוס, והוא 
הפך עד מהרה לפופולארי ביותר. אולם, בבדיקת 
מחלוקת  והתעוררה  שומן  בו  נמצא  כשרות 
שמדובר  טוענים  מסוימים  פלגים  כאשר  עצומה 
כולה.  אירופה  את  הסעיר  העימות  חזיר.  בשומן 
כאשר  רבנים,  ידי  על  נכתבו  מכתבים  מאות 
אותו.  אסרו  ואחרים  המשקה  את  התירו  חלקם 
עם  זה  בנושא  מכתבים  אוסף  הינה  זו  חוברת 
מכתבים מרבנים רבים כולל ה״דברי חיים״, הרב 
ר׳  סופר,  שמעון  ר׳  יעקב״,  ה״ישועות  משינאווא, 

יהושע הורביץ מדז׳יקוב ורבים אחרים.

דפוס פישר. 64 עמודים. 15 ס״מ. מצב מצוין. לא 
כרוך.

נדיר ביותר.

פתיחה $150

26. KSOV ZOS ZIKARON BASEFER. KRAKOW 
1886. RARE POLEMIC CONCERNING THE 
KASHRUS SCANDAL OF "TZIKORIA". 

In the late 1800's a major kashrus controversy erupted 
in Eastern Europe. As coffee was very expensive and 
financially out of reach of many impoverished Jews, 
a new brew was introduced called Tzikoria. Made of 
Chicory and Coconut it soon became widely popular. 
Upon kashrus inspection however, fat was detected 
in the brew and a tremendous controversy ensued, 
with some parties claiming that the fat was lard. 
The controversy swept across Europe and hundreds 
of letters were written by Rabbonim with some 
forbidding and others permitting. This pamphlet is a 
collection of letters regarding the subject, and includes 
letters from many Rabbonim including the Divrei 
Chaim, The Shinniva Rov, The Yeshuos Yaakov, R. 
Shimon Sofer, R. Yehoshua Horowitz of Dzikov and 
many others. 
Fisher press. 64 pages. 15 cm. Fine condition. 
Unbound. 
Extremely rare. 

Opening bid $150

קובץ שיעורים. מהדורה ראשונה. . 25
ברנוביץ תרצ״ז (1937). נדיר.

על  ווסרמן  אלחנן  מר׳  שיעורים   160 של  מקבץ 
כתובות  בתרא,  בבא  ביצה,  פסחים,  מסכתות: 
הינו  זה  ספר  שיחות.  חמש  וכן  וקידושין, 

מהחיבורים הנלמדים ביותר בעולם הישיבות.

  תש״א  - תרל״ד  ווסרמן,  בונים  אלחנן  ר׳ 
(1874-1941), למד בישיבת טעלז אצל ר׳ לייזר 
גורדון ור׳ שמעון שקאפ. בהמשך היה לתלמיד 
חיים.  והחפץ  סאלאוויצ׳יק  חיים  לר׳  מקורב 
נודע  הוא  בברנוביץ׳  הישיבה  ראש  בתור 
בשיעוריו הברורים והמחודדים שמשכו אליהם 
תלמידים רבים. ספריו - קובץ שיעורים, קובץ 
בישיבות  נלמדים   – מאמרים  וקובץ  הערות 
נרחב  באופן  מעורב  היה  הוא  בנוסף,  רבות. 
מאוד  פעיל  והיה  שונים,  קהילתיים  בנושאים 

בתנועת אגודת ישראל.

על  נדפס  אלה  משיעורים  אחד  כל  במקור, 
עם  בישיבה.  וחולקו  צדדים)   4) עמודים  שני 
שיעורים,  לאור 160  הישיבה  הוציאה  השלמתם, 
״קובץ  בשם  אחד  בכרך  שיחות,  כמה  ואיתם 
ישנם  לישיבה.  הועברו  והרווחים  שיעורים״, 
שינויים קלים בין מהדורות ידועות. עותק זה אינו 

כולל את ההספד על החפץ חיים.

[1], 12, 318, 4, [4], 8, 8 עמודים. 23 ס״מ. מצב טוב. 
כריכה מקורית.

פתיחה $500

25. KOVETZ SHIURIM. FIRST EDITION. 
BARANOVITCH 1937. RARE.

A collection of 160 shiurim of R. Elchonon Wasserman 
on tractates; Pesachim, Beitzah, Bava Basra, Kesubos, 
and Kidushin, as well as five shmuesen. This is one 
of the most popular works studied 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 
extensively involved in communal matters and was 
very active in the Agudas Yisroel movement.

Originally, each of these shiurim were printed on 2 
pages (4 sides) and were distributed in the Yeshiva. 
Once complete, the Yeshiva published 160 shiurim, 
as well as some shmuesen, in one volume titled Kovetz 
Shiurim with the proceeds benefitting the Yeshiva. 
There are variations amongst known copies. This copy 
does not include the eulogy on the Chafetz Chaim.
[1], 12, 318, 4, [4], 8, 8 pages. 23 cm. Fine condition. 
Original binding.

Opening bid $500
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לישרים תהילה / רמח״ל. לעמבערג . 28
תקנ״ט (1799). עותק יפה.

לוצאטו  חיים  משה  ר׳  שכתב  מוסרית  אלגוריה 
דה  יעקב  ר׳  תלמידו  נישואי  לרגל   – הרמח״ל   -
יצירה  אנריקס.  ווגה  דה  רחל  הכלה  עב״ג  גביש 
זו יוצאת דופן וצופנת בתוכה סודות רבים אפופי 

מסתורין. 

 1707- ,ר׳ משה חיים לוצאטו (תס״ז – תק״ו
פאדואה  בעיר  מכובדת  למשפחה  נולד   ,(1746
בו  ניכרה  ילדותו  משחר  כבר  שבאיטליה. 
בזכות שליטתו  נודע  בצעירותו  ועוד  גאונותו, 
חז״ל  אגדות  התנ״ך,  חלקי  בכל  המלאה 
בספרו  בעיקר  נודע  הרמח״ל  אמנם  והקבלה. 
ביותר  הנפוץ  המוסר  ספר   - ישרים״  ״מסילת 
בספרות היהודית – אולם הדגש העיקרי ברוב 
חיבוריו וספריו הינו הקבלה. חיבוריו העמוקים 
מכל  יהודים  על  ומשפיעים  בליבם  נוגעים 

החוגים עד ימינו.

מצב  ס״מ.   17 עמודים.   42  .163 למברג  וינוגרד 
מצוין. כריכה עתיקה.

פתיחה $150

לחמי תודה. מהדורה ראשונה. . 27
אופנבאך תקע״ו (1816).

חידושי הלכה ודרשות מאת רבי צבי הירש הלוי 
הינו  זה  ספר  ה״הפלאה״.  בעל  של  בנו  הורוביץ, 
החלק השני של החיבור מחנה לוי, שנדפס בסוף 

ספר המקנה מבעל ה״הפלאה״. (ראה פריט 68).

  תקע״ז  - ת״צ  הורוביץ,  הלוי  הירש  צבי  ר׳ 
הורוביץ  פנחס  ר׳  של  בנו  היה   ,(1730-1817)
(בעל ה״הפלאה״), רבו של ה״חת״ם סופר״. עם 
פרנקפורט,  של  כרבה  ה״הפלאה״  של  מינויו 
המקומית  הישיבה  בראש  הירש  צבי  ר׳  עמד 

ונודע בשיעוריו העמוקים

הירידה  על  כותב  הוא  תודה,  לחמי  בחיבורו   .
נגד  מאבקיו  ועל  העיר  אנשי  של  הרוחנית 
את  להעביר  שביקשה  הרפורמית,  התנועה 
מנוחת יום השבת ליום ראשון, עד כדי כך שהוא 

התקשה למצוא מניין בבית הכנסת שלו.

וינוגרד אופנבך 185. דפוס אברהם שפיץ. 10, 258 
צריבה  סימני  כמה  טוב.  מצב  ס״מ.   33 עמודים. 
וכן  בטקסט.  מעט  הפוגעים  עמודים  מספר  על 

תיקונים ל-2 עמודים. כריכה מודרנית.

פתיחה $150

28. L'YESHARIM TEHILAH/RAMCHAL. 
LEMBERG 1799. BEAUTIFUL COPY.

Ethical drama written by R. Moshe Chaim Luzzato 
(RaMCHaL), in honor of the marriage of his student 
R. Yaakov De Gavish and Rachel De Vega Enriques. 
This is a particularly unusual work, with many 
mystical secrets. 

  R. Moshe Chaim Luzzato (1707-1746), was 
born in Padua, Italy into a distinguished family. 
His genius was obvious from a very early age, and 
as a young man he was already well known for his 
complete mastery of the entire Biblical, Rabbinic 
and Kabbalistic literature. Though most well-
known for his Mesillas Yesharim – perhaps the 
most popular mussar work in Jewish literature – 
the main focus in most of his numerous works was 
on Kabbalah. Up until today, his profound works 
continue to touch and inspire Jews of all groups.

Vinograd Lemberg 163. 42 pages. 17 cm. Excellent 
condition. Antique binding.

Opening bid $150

27. LACHMEI TODAH. FIRST EDITION. 
OFFENBACH 1816.

Halachic novella and sermons by R. Tzvi Hirsch 
HaLevy Horowitz, son of the Ba'al Haflo'ah. This 
Sefer is the second part of the work Machne Levi, 
which was published at the end of the Ha'Makneh by 
the Haflo'ah.  (See lot 68).

  R. Tzvi Hirsch HaLevy Horowitz (1730-1817), 
was the son of R. Pinchos Horowitz (the Haflo'ah) 
Rebbe of the Chasam Sofer. With the appointment 
of the Haflo'ah as Rav of Frankfurt, R. Tzvi Hirsch 
stood at the helm of the local Yeshiva and was 
known for his penetrating shiurim. In his work 
Lachmei Todah, he writes of the state of spiritual 
decline of the city and of his battles against the 
Reform Movement who sought to move Shabbos 
observance to Sunday, to the extent that he had 
trouble finding a minyan in his Shul.

Vinograd Offenbach 185. Avrohom Spitz press. 10, 
258 pages. 33 cm. Fine condition. Some burn marks 
on a few pages slightly effecting text, as well as repairs 
to 2 pages. Modern binding.

Opening bid $150
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מדרגת האדם. אור המוסר. בית יוסף . 30
נובהרדוק. 9 חלקים. פיוטרקוב תרפ״ב-

תרפ״ד (1922-1924). עותק ר׳ פנחס טייץ.

מוסר  מאמרי  קונטרסי  תשעה  של  קובץ 
ישיבת  ידי  על  לאור  שיצאו  אחד,  לכרך  אגודים 
המוסר״  ״אור  של  גליונות  שני  מכיל  נובהרדוק. 

ושבעה גליונות של ״מדרגת האדם״.

ר׳  מקלם,  מהסבא  מאמרים  כולל  המוסר״  ״אור 
נפתלי אמסטרדם ואחרים. ״מדרגת האדם״ מכיל 
שנודע  הורוביץ,  יוזל  יוסף  ר׳  של  שיחותיו  את 

בתור ״הסבא מנובהרדוק״.

  ישיבת נובהרדוק נוסדה על ידי ר׳ יוסף יוזל
תלמידם   ,(1847-1919 (תר״ז-תרע״ט  הורוביץ 
זיו,  זיסל  שמחה  ור׳  מסלאנט  ישראל  ר׳  של 
הסבא מקלם. עד מהרה הפכה הישיבה לרשת 
של  באירופה  והחשובות  מהגדולות  ישיבות 
ישיבות  עשרות  כללה  אשר  המלחמה  לפני 
הנודעים  הישיבה  בוגרי  בין  תלמידים.  ואלפי 
ניתן למנות את ר׳ יחזקאל אברמסקי, ר׳ יוסף 

שלמה כהנמן, ה״סטייפלער״ ואחרים.

עם חתימת ר׳ פנחס טייץ, רבה של אליזבת׳, ניו 
ג׳רסי.

המוסר״  ״אור  של  אחד  (בגיליון  טוב.  כללי  מצב 
של  גיליונות  בשני  עמודים.  שלושה  חסרים 
במספר  בטקסט  פגיעה  יש  האדם״  ״מדרגת 

מקומות).

20 ס״מ. כריכה מודרנית בלויה.

פתיחה $100

30. MADREGAS HA'ODOM. OHR 
HA'MUSSAR. BEIS YOSEF NOVARDOK. 9 
SECTIONS. PIETRIKOW 19221924. THE R. 
PINCHOS TEITZ COPY.

Lot of 9 pamphlets of Mussar essays, bound in one 
volume, published by the Novardok Yeshiva. With the 
first 2 issues of Ohr Ha'Mussar, and 7 issues of the 
work Madregas Ha'Odom.
Ohr Ha'Mussar includes essays by the Alter of 
Kelm, R. Naftali Amsterdam and others. Madregas 
Ha'Odom contains the discourses of R. Yosef Yoizel 
Horowitz, known as the "Alter" of Novardok.

  The Novardok Yeshiva was established by R. 
Yosef Yoizel Horowitz (1847-1919), a student of 
R. Yisroel Salanter and R. Simcha Zissel Ziv, the 
"Alter" of Kelm. It quickly became one of the 
biggest and most important network of Yeshivos 
in pre-war Eastern Europe which included tens of 
Yeshivos and thousands of students. Distinguished 
alumni include R. Yechezkel Abramsky, R. Yosef 
Shlomo Kahaneman, and the Steipler Gaon among 
others.

With the signature of R. Pinchos Teitz, Rav of 
Elizabeth, New Jersey.
Overall fine condition. (One of the issues of Ohr 
Ha'Mussar lacking the first 3 pages. Two issues of 
the Madregas Ha'Odom have damage to the text in 
numerous places).
20 cm. Modern worn binding.

Opening bid $100

לבית יעקב. ר׳ יעקב יוסף. מהדורה . 29
ראשונה. וילנא תרמ״ח (1888)

חידושים על פרשות השבוע מאת ר׳ יעקב יוסף, 
הרב הראשי של ניו יורק.

  ר׳ יעקב יוסף (תר״א-תרס״ב 1841-1902) היה
וולוזין.  וישיבת  סלנטר  ישראל  ר׳  של  תלמיד 
בשנת  בליטא.  שונות  בערים  כרב  כיהן  הוא 
הדין  בית  כאב  משמש  בעודו   ,(1888) תרמ״ח 
בווילנא, הוא נענה לקריאה לכהן כרב הכולל 
היהדות  יורק.  ניו  העיר  של  הראשי)  (הרב 
הייתה  תקופה  באותה  באמריקה  החרדית 
בשפל המדרגה, ומאמציו הכבירים לחזק את 
הסטנדרטים של תעשיית הבשר הכשר נתקלו 
בהתנגדות עזה. אמנם הוא התפרסם כתלמיד 
באמריקה  הרבנית  כהונתו  אך  עצום,  חכם 
הייתה רצופת תלאות והוא נפטר בשברון לב. 
ישועות  על  דיווחו  רבים  האחרונות,  בשנים 

לאחר תפילה על קברו.

 22 עמודים.   32  ,52  ,12 ליפמן.  לייב  יהודה  דפוס 
ס״מ. מצב טוב. כריכה עתיקה (בלוי)

פתיחה $100

29. L'BAIS YAAKOV. R. YAAKOV YOSEF. FIRST 
EDITION. VILNA 1888.

Novella on the weekly Torah portions by R. Yaakov 
Yosef, Chief Rabbi of New York.

  R. Yaakov Yosef (1841-1902), was a student of 
R. Yisroel Salanter, as well as 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 Ha'Kollel (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 scholar, 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 grave.

Yehuda Leib Lipmann press. 12, 52, 32 pages. 22 
cm. Fine condition. Chipping on a few pages. Antique 
binding (worn).

Opening bid $100
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מעין גנים. מהדורה יחידה. קושטא . 32
תפ״א (1721).

מאת  ודרשות  פלפול  הלכה,  המשלב  נדיר  ספר 
ר׳ ראובן מזרחי. בהקדמה לספרו כותב המחבר 
כסף  לגייס  מאמציו  ועל  הכלכלית  מצוקתו  על 
תקווה  מביע  הוא  בהמשך  הספר.  להוצאת 
את  לאור  להוציא  לו  יאפשרו  הספר  שרווחי 

חיבוריו הנוספים, שאותם הוא מונה.

 166  ,[2] אשכנזי.  דפוס   .414 קושטא  וינוגרד 
עמודים. 20 ס״מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה 

מודרנית.

פתיחה $200

32. MA'YAN GANIM. ONLY EDITION. 
CONSTANTINOPLE 1721. 

Rare Sefer encompassing Halacha, Pilpul and 
Derashos by R. Reuven Mizrachi. In the introduction 
to the work the author writes of his financial struggles, 
how he had to scrape together money to publish it. 
He continues with the hope that the proceeds of this 
work will allow him to publish his other works which 
he lists.
Vinograd Constantinople 414. Ashkenazi press. 
[2], 166 pages. 20 cm. Good condition. Some staining. 
Modern binding.

Opening bid $200

מפתח הים. מאת מחבר עיוור – ר׳ . 31
י. מ. קובלנץ. מהדורה יחידה. אופנבך 

תקמ״ח (1788).

חידושי תורה מרתקים על התורה והש״ס, רבים 
יעקב  ר׳  מאת   ,7 המספר  של  המושג  על  מהם 

מאיר קובלנץ סגל מאופנבך.

  בגיל טראגי  באופן  שהתעוור  העורך, 
פה.  בעל  מקיפות  תורניות  ידיעות  14,רכש 
ספר זה הוכתב והוכן לדפוס על ידי ר׳ ישראל 
בהוצאת  יהושע״  ל״פני  גם  שסייע  בלומברג, 
ספריו. ספר בלתי שגרתי זה מעיד על מסירותו 
המדהימה של המחבר ללימוד התורה למרות 

מגבלותיו.

שפיץ.  הירש  צבי  דפוס   .119 אופנבך  וינוגרד 
עתיקה  כריכה  טוב.  מצב  ס״מ.   20 עמודים.   36

(בלויה).

פתיחה $150

31. MAFTEACH HA'YAM. BY A BLIND 
AUTHOR  R. Y.M. KOBLENZ. ONLY EDITION. 
OFFENBACH 1788.

Fascinating Sefer of novella on the Torah and on Shas, 
including many on the concept of the number seven, 
by R. Yaakov Meir Koblenz Segal of Offenbach.

  The author became who tragically became blind 
at the age of 14 acquired immense Torah knowledge 
by heart. This work was dictated to, and prepared 
for print by, R. Yisroel Blumberg, who also assisted 
the P'nei Yehoshua with his seforim. This unusual 
Sefer demonstrates the author's immense dedication 
to Torah despite his difficulties.  

Vinograd Offenbach 119. Tzvi Hirsch Spitz press. 
36 pages. 20 cm. Fine condition. Antique binding 
(worn).

 Opening bid $150

33. MEKOR BORUCH. ONLY EDITION. IZMIR 
1659. RARE.

Halachic responsa by R. Boruch Kalai.
One of the first seforim printed in Izmir, this sefer 
includes many responsa from the author's teachers R. 
Aaron and R. Shlomo Chason as well as his brother 
R. Mordechai.

  R. Boruch Kalai (d. 1597) was one of the 
distinguished rabbinical figures of his era in Turkey. 
He responded to many halachic queries, which were 
published posthumously under the title Mekor 
Boruch. 

Vinograd Izmir 5. Gabbai press. 6, 87 pages. 27 
cm. Fine condition. Professional repair to title page. 
Modern binding.

Opening bid $150

מקור ברוך. מהדורה יחידה. איזמיר . 33
תי״ט (1659). נדיר.

שו״ת  מר׳ ברוך קלעי.

אחד הספרים הראשונים שנדפסו באיזמיר, ספר 
ר׳  המחבר  מרבותיו של  רבות  תשובות  כולל  זה 

אהרן ור׳ שלמה חסון, וכן מאחיו ר׳ מרדכי.

  היה  ,(1597 בשנ״ז,   (נפטר  קלעי  ברוך  ר׳ 
בתקופתו  ביותר  הנכבדים  הרבנים  אחד 
בטורקיה. הוא השיב לשאלות הלכתיות רבות, 

שנדפסו לאחר פטירתו בספר ״מקור ברוך״.

 27 עמודים.   87  ,6 גבאי.  דפוס   .5 איזמיר  וינוגרד 
השער.  לעמוד  מקצועי  תיקון  טוב.  מצב  ס״מ. 

כריכה מודרנית.

פתיחה $150
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משך חכמה. מהדורה ראשונה. ריגה . 35
תרפ״ז (1927).

ר׳  מאת  והמגילות  התורה  על  קלאסי  פירוש 
מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ספר זה הוא אחד 
הפירושים המרכזיים ביותר על פרשות השבוע, 
תלמידי  על  ואהוב  רבה  בהתלהבות  שהתקבל 

חכמים ופשוטי העם כאחד.

 1843- (תר״ג-תרפ״ו  הכהן  שמחה  מאיר  ר׳ 
1926) נולד בבוטרימוניס, ליטא ולאחר נישואיו 
הכנסת  בבית  למד  שם  בביאליסטוק  השתקע 
לתלמיד  וצמח  רבות  שנים  במשך  המקומי 
להזמנה  נענה  הוא  מכן  לאחר  עצום.  חכם 
לצד  דווינסק  בעיר  ה׳מתנגדים׳  כרב  לכהן 
רב  שהיה  ״)  מרוגצ״וב  (״הגאון  ראזין  יוסף  ר׳ 
בגיל  זה  חיבור  כתב  הוא  במקום.  החסידים 
לאחר  עד  הודפס  לא  הספר  כי  אם  בלבד,   18
פטירתו בשנת תרפ״ו (1926). הספר הודפס על 
ידי תלמידו ר׳ מנחם מנדל דובער זק (תרל״א-

תש״ג 1871-1943), רבה של ריגה.

דפוס לוין. 434 עמודים. 25 ס״מ. מצב טוב מאוד. 
כריכה מודרנית.

פתיחה $250

35. MESHECH CHOCHMAH. FIRST EDITION. 
RIGA 1927.

Classic commentary on the Torah and Megilos by 
R. Meir Simcha Ha'Cohen of Dvinsk. Received with 
great acclaim, it is one of the prime commentaries on 
the weekly Torah portions, beloved by both scholars 
and laymen.

  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 
of the city of Dvinsk alongside R. Yosef Rosen 
(Rogatchover Gaon), who was the Rav of the 
Chasidim there. He wrote this commentary, 
when he was all but 18 years old, although it was 
not published until after his death in 1926. It was 
published by his student R. Menachem Mendel 
Duber Zak (1871-1943), Rav of Riga.

Levin press. 434 pages. 25cm. Very fine condition. 
Modern binding.

Opening bid $250

מקור ברוך. אוטוביוגרפיה. סדרה . 34
מלאה. מהדורה ראשונה. וילנא תרפ״ח 

.(1928)

זיכרונות מרתקים שנכתבו על ידי ר׳ ברוך הלוי 
מהווה  זה  ספר  תמימה״.  ה״תורה  בעל  אפשטיין, 
מקור חשוב למידע היסטורי וביוגרפי על ישיבת 
עמד  עמן  רבות  חשובות  דמויות  על  וכן  וולוז׳ין 
ר׳  הלוי״,  ה״בית  כולל  אישיים  בקשרים  המחבר 
חיים מבריסק, אבי המחבר בעל ״ערוך השולחן״ 

ודודו המפורסם, הנצי״ב.

 1860- ר׳ ברוך הלוי אפשטיין (תר״כ-תש״ב
אפשטיין,  מיכל  יחיאל  ר׳  של  בנו  היה   ,(1942
 13 בגיל  השולחן).  (ערוך  נובהרדוק  של  רבה 
נסע ללמוד בישיבת וולוז׳ין במשך חמש שנים, 
שם יצא שמו כעילוי. הוא הוסמך על ידי דודו 
הנצי״ב, ה״בית הלוי״ ור׳ רפאל שפירא. ר׳ ברוך 
נישא לבתו של ר׳ אלעזר (לייזר) משה הורוויץ 
מפינסק. הוא היה סופר פורה שחיבר חיבורים 
שבהם  מהמפורסם  נגזר  שמו  שונים.  חשובים 

– ה״תורה תמימה״.

 ,[2]  ,188  ,[4] ל-3.  כרוכים  חלקים   4 ראם.  דפוס 
 ,1163-1675  ,[3]  .941-1162  ,[4]  ,669-940  ,[4]  .668
טוב.  כללי  ס״מ. מצב  עמודים. 27   1676-2039 ,[4]
מקוריות  כריכות  רופפים.  ועמודים  בלאי  מעט 

(בלויות ורופפות).

פתיחה $150

34. MEKOR BARUCH. AUTOBIOGRAPHY. 
COMPLETE SET. FIRST EDITION. VILNA 
1928.

Fascinating set of memoirs written by R. Baruch 
Ha'Levy Epstein, the Torah Temimah. This book 
is a valuable source of important historical and 
biographical information about the Volozhin Yeshiva 
as well as many important figures with whom the 
author had personal connections with, including 
the Beis Ha'Levy, R. Chaim Brisker, the author's 
father the Aruch HaShulchan and most famously the 
author's Uncle, the Netziv.

  R. Baruch Ha'Levy Epstein (1860-1942), was a 
son of R. Yechiel Michel Epstein Rav of Novardok 
(Oruch Ha'Shulchon). At the age of 13, he went to 
study 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. R. Baruch married the daughter 
of R. Elozor (Lazer) Moshe Horowitz of Pinsk. He 
was a prolific author of various important works, 
most famously the Torah Temimah after which he 
is known. 

Ram press. 4 volumes bound in 3. [4], 188, [2], 668. 
[4], 669-940, [4], 941-1162. [3], 1163-1675, [4], 1676-
2039 pages. 27 cm. Overall good condition. Some 
wear and pages loose. Original bindings (worn and 
loose).

Opening bid $150
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משפטי הטעמים. מהדורה ראשונה. . 37
רודלהיים תקס״ח (1808).

הדקדקן  חברו  התנ״ך,  טעמי  על  בסיסי  ספר 
והודפס  היידנהיים,   וולף  ר׳  הנודע  הגרמני 

בהדפסה עצמית.

  – (תקי״ז  היידנהיים  (בנימין)  וולף  ר׳ 
ודקדקן  חכם  תלמיד  היה   (1757-1832 תקצ״ב, 
בגרמניה. הוא נולד בהיידנהיים ולמד בישיבה 
הגדולה של פיורדא אצל ר׳ יוסף שטיינהארט 
הוא  התורה,  לימוד  מלבד  יוסף״.  ״זכרון  מח״ס 
התמסר ללימוד הדקדוק העברי, ובפרט לימוד 
המסורה. בשנת תקמ״ב (1782) עזב את פיורדא 
חיבוריו,  בכתיבת  החל  שם  פרנקפורט  ועבר 
עיסוק שנמשך 50 שנה והניב יצירות חשובות 

רבות.

 66 היידנהיים.  דפוס   .42 רודלהיים  וינוגרד 
עתיקה  כריכה  מאוד.  טוב  ס״מ. מצב  עמודים. 16 

(רופפת).

פתיחה $150

37. MISHP'TEI HA'TA'AMIM. FIRST EDITION. 
ROEDELHEIM 1808.

Fundamental sefer regarding the cantillations of 
Tanach, authored and self-published by the renowned 
German grammarian R. Wolf Heidenheim.

  R. Wolf (Binyamin) Heidenheim (1757–1832), 
was a German scholar and grammarian. Born 
at Heidenheim, he studied at the great Yeshiva 
of Furth under R. Yosef Steinhardt, author of 
the Zichron Yosef. Besides Talmudic studies, he 
devoted himself to the study of Hebrew grammar, 
and particularly of the Mesorah. In 1782 he left 
Furth for Frankfurt am Main, where he began 
his literary activity, which lasted fifty years and 
produced many important works.

Vinograd Roedelheim 42. Heidenheim press. 66 
pages. 16 cm. Very fine condition. Antique binding 
(loose). 

Opening bid $150

מנחת כהן. מהדורה ראשונה . 36
אמסטרדם תכ״ח 1668 

הכהן  אברהם  ר׳  מאת  קלאסי  הלכתי  תקציר 
באמסטרדם  ישיבה  כראש  שכיהן  פימנטל 
שלושה  כולל  בהמבורג.  כרב  מכן  ולאחר 
תערובות״  ״ספר  השמש״,  ״מבוא  חלקים: 
מאוד  מוערך  זה  ספר  השבת״.  ו״משמרת 
הפרי  כולל  הפוסקים  ידי  על  בהרחבה  ומצוטט 
מחלק  הם  הציטוטים  רוב  מגדים.  והפרי  חדש 
הראשונים  הספרים  אחד  שהינו  השמש״  ״מבוא 
והיסודיים ביותר העוסקים בנושא זמנים בהלכה

וינוגרד אמסטרדם 360. דפוס טרטס. 150 עמודים. 
20 ס״מ. מצב טוב, מעט כתמי חלודה, עמוד שער 

מנותק. כריכה מודרנית, שדרת עור.

פתיחה $300

36. MINCHAS COHEN. FIRST EDITION. 
AMSTERDAM 1668.

Classic Halachic compendium authored by the 
renowned R. Avrohom Ha'Cohen Pimentel, Rosh 
Yeshiva in Amsterdam and later Rav in Hamburg. 
With three sections; Mevoh Ha'Shemesh, Sefer 
Ta'aruvos and Mishmeres Ha'Shabbos. Highly 
regarded, this sefer is quoted extensively by the later 
Poskim, including the Pri Chodosh and the Pri 
Megadim, particularly the section Mevoh Ha'Shemesh 
which is one of the earliest and prime works dealing 
with the topic of "Zemanim" in Halacha.
Vinograd Amsterdam 360. Tartas press. 150 
pages. 20 cm. Fine condition, some foxing, title page 
detached. Modern binding, leather spine.

Opening bid $300
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מגן גיבורים. מהדורה ראשונה. . 39
זולקווא תקצ"ט (1839). עם חמישה 

עמודים לא מתועדים.

פירוש קלאסי על שולחן ערוך אורח חיים מאת 
שאול  יוסף  ר׳  וגיסו  אטינגר  זאת  מרדכי  ר׳ 
״אלף   – חלקים  לשני  מסתעף  הפירוש  נתנזון. 
המגן״ ו״שלטי הגיבורים״ – מודפסים סביב טקסט 

השולחן ערוך.

  תרכ״ג (תקס״ד-  אטינגר  זאב  מרדכי  ר׳ 
ר׳  של  ותלמידו  אחיינו  היה   ,(1804-1863
כאחד  נודע  הוא  דעת״).  (״חוות  מליסא  יעקב 
וחיבר  בגליציה  הגדולים  החכמים  מתלמידי 
שאול  יוסף  ר׳  גיסו  עם  יחד  שונים  ספרים 

נתנזון.

 1810- ר׳ יוסף שאול נתנזון (תק״ע- תרל״ה
1875), נולד בגליציה ומשנת תרי״ז (1857) ועד 
הלך  שמו  לבוב.  של  כרבה  כיהן  לפטירתו 
לפניו כפוסק כתלמיד חכם עצום בכל העולם 
ואלפי שאלות הגיעו לפתחו. התשובות שכתב 

הודפסו בחיבורו המופתי ״שואל ומשיב״.

 ,81  ,91  .[1] מרהופר.  דפוס   .926 זולקווא  וינוגרד 
המפתחות  עמודי  חמשת  ס״מ.   36 עמודים,   5
מצב  וינוגרד.  ידי  על  מתועדים  אינם  האחרונים 
קלה  פגיעה  אחד  בעמוד  עש,  פגעי  (עקבות  טוב. 

בטקסט). כריכה מודרנית.

פתיחה $100

39. MOGEN GIBORIM. FIRST EDITION. 
ZOLKIEW 1839. WITH FIVE UNRECORDED 
PAGES.

Classic commentary on the Shulchan Aruch Orach 
Chaim by R. Mordechai Zev Ettinger and his brother 
in-law R. Yosef Shaul Natansohn. The commentary is 
subdivided into two parts; Elef Ha'Mogen and Shiltei 
Ha'Giborim, printed surrounding the text of the 
Shulchan Aruch.

  R. Mordechai Zev Ettinger (1804-1863), was a 
nephew and student of R. Yaakov of Lissa (Chavas 
Da'as). He was renowned as one of the greatest 
Talmidei Chachomim in Galicia and authored 
various seforim together with his brother in law R. 
Yosef Shaul Natansohn. 

  R. Yosef Shaul Natansohn (1810-1875), was born 
in Galicia, and from the year 1857 until his passing, 
served as the Rav of Lemberg. His reputation as an 
extraordinary Talmid Chochom and Posek spread 
throughout the world, and thousands of questions 
were sent to him. His responsa were published in his 
classic work Sho'el U'Maishiv.

Vinograd Zolkiew 926. Merhoffer press. [1], 91, 
81, 5 pages. 36 cm. The final 5 pages of indices are 
not recorded by Vinograd. Fine condition. (trace 
worming, one page slightly damaged affecting text). 
Modern binding.

Opening bid $100

משפט לעשוקים. פולמוס נדיר בנושא . 38
שחיטה. מהדורה יחידה. סאמאש-איוואר 

תר״ע (1910).

המתירים  רבים  מרבנים  מכתבים  כולל  פולמס 
בשר מבית המטבחיים בסענזשארץ.

  מחלוקת התעוררה   (1910) תר״ע  בשנת 
הרב  מסענזשארץ.  השוחט  לגבי  חריפה 
אסר  פרוינד  יהושע  אברהם  ר׳  מנאסוד, 
להשתמש בשירותי שוחט שהיה חסיד ויז׳ניץ 
מפורסם. פסיקה זו גרמה לוויכוח סוער כאשר 
שני הצדדים מגייסים לטובתם רבנים מרחבי 
השוחט,  לטובת  לאור  יצא  זה  ספר  אירופה. 
״מלחמת  בשם  ספר  מדפיס  הנגדי  הצד  בעוד 

חובה״.

שני ספרים אלו הם הספרים היחידים שהודפסו 
בסאמאש-אויוואר.

דפוס שונפלד. 18, 18, [2], 32, 58 עמודים. 23 ס״מ. 
מצב כללי טוב. מעט בלאי בעמודים הראשונים. 

כריכה מודרנית.

פתיחה $150

38. MISHPAT L'ASHUKIM. RARE POLEMIC 
ON SHECHITA. ONLY EDITION. SZAMOSUJ
VAR 1910.

Polemic including letters from many Rabbonim 
permitting meat from the slaughterhouse of 
Senzshartz.

  In 1910, a bitter controversy arose regarding 
the Shochet of Senzshartz. The Nassoder Rav, R. 
Avrohom Yehoshua Freund prohibited using this 
Shochet, who was a prominent Vizhnitzer Chossid. 
This led to a great disagreement with both sides 
involving Rabbonim from all over Europe. This 
sefer was published in favor of the Shochet, while 
the opposing side published the sefer entitled 
Milchemes Chova.

These two seforim were the only seforim printed in 
Szamosuj-var. 
Schoenfeld press. 18, 18, [2], 32, 58 pages. 23 cm. 
Overall good condition. Some wear on the first few 
pages. Modern binding.

 Opening bid $150
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אור הצפון / כנסת ישראל. ישיבת . 41
סלבודקא תרפ״ח-תרצ״ט (1928-1939).

קובץ של שבעה קוטנרסים בנושאי מוסר והלכה 
אשר ראו אור על ידי ישיבת סלבודקא. גיליונות 
הביטאון  גיליונות  ושלושה   ,1,3,4,5 הצפון״  ״אור 

התורני ״כנסת ישראל״.

פינקל,  צבי  נתן  מר׳  שיחות  מכיל  הצפון״  ״אור 
הסבא מסלבודקא. ״כנסת ישראל״ מכיל מאמרים 
ובכללם  ותלמידיה,  הישיבה  ראשי  מאת  רבים 
ר׳  גרודז׳ינסקי,  אברהם  ר׳  שר,  אייזיק  יצחק  ר׳ 
יצחק  ר׳  אש״),  (״שרידי  וינברג  יעקב  ישראל 

הוטנר ור׳ מרדכי שולמן.

  נוסדה סלבודקא  ישראל  כנסת  ישיבת 
בשנת תרמ״א (1881) על ידי ר׳ נתן צבי פינקל 
ר׳  של  תלמידו   ,(1849-1927 (תר״ט-תרפ״ז 
הנהגתם  תחת  מקלם.  הסבא  זיו,  זיסל  שמחה 
של ה״סבא״ ושל ראש הישיבה ר׳ משה מרדכי 
אפשטיין, היא צמחה במהרה לאחת הישיבות 
הישיבה  בוגרי  בין  באירופה.  ביותר  הנכבדות 
ראובן  ר׳  קוטלר,  אהרן  ר׳  נמנים  הבולטים 
יצחק  יעקב  ר׳  קמנצקי,  יעקב  ר׳  גרוזובסקי, 

רודרמן, ר׳ יצחק הוטנר ור׳ אלעזר שך.

גדלים שונים. מצב כללי טוב. ״אור הצפון״ מודפס 
על נייר איכותי, ״כנסת ישראל״ על נייר חום.

פתיחה $100

41. OHR HATZAFUN/ KNESSES YISROEL. 
SLABODKA YESHIVA 19281939.

Lot of 7 pamphlets of Halachic and Mussar essays 
published by the Slabodka Yeshiva. Pamphlets 1, 
3, 4 and 5 of the Ohr HaTzafun and 3 issues of the 
Knesses Yisroel Torah journal.
Ohr HaTzafun contains the discourses of R. Nosson 
Tzvi Finkel, the "Alter" of Slabodka. Knesses Yisroel 
includes many essays by heads and students of 
the Yeshiva, including R. Yitzchok Issac Sher, R. 
Avraham Grodzensky, R. Yechiel Yaakov Weinberg  
(Sridei Eish), R. Yitzchok Hutner and R. Mordechai 
Shulman. 

  The Knesses Yisroel Slabodka Yeshiva was 
established in 1881 by R. Nosson Tzvi Finkel (1849-
1927), a student of R. Simcha Zissel Ziv, the "Alter" 
of Kelm. 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 
Kammenetsky, R. Yaakov Yitzchok Ruderman, R. 
Yitzchok Hutner and R. Elazar Shach. 

Varying sizes. Overall fine condition. Ohr HaTzafun 
is printed on quality paper, Knesses Yisroel on brown 
paper.

Opening bid $100

מורה נבוכים. מדריך לנבוכים. יעסניץ . 40
תק״ב (1742).

פרוש  עם  הרמב״ם  מאת  יסודי  פילוסופיה  ספר 
הינה  זו  מהדורה  קרשקש.  ואבן  אפורי,  טוב,  שם 
הפעם הראשונה בה מודפס הפרוש אבן קרשקש.

לאחר הוצאתו לאור, כמעט כל ספרי הפילוסופיה 
שיצאו, ציטטו והעירו על ספר זה. בקרב הציבור 
רבה,  ובתפוצה  באהדה  המדריך  התקבל  היהודי 
זאת  עם  ממנו.  העתק  ביקשו  אף  רבות  וקהילות 
במספר קהילות לא עודדו את הלימוד בו מכיוון 

שהעדיפו גישה פחות פילוסופית ליהדות.

כולל חתימות עתיקות שונות.

אברהם. [1]  בן  ישראל  דפוס  יעסניץ 48.  וינוגרד 
בעמוד  דבק  תיקוני  טוב. מעט  עמודים. מצב   127
עור  כריכת  האחרונים.  ובעמודים  הראשון 

עתיקה.

פתיחה $200

40. MOREH NEVUCHIM. GUIDE FOR THE 
PERPLEXED. JESSNITZ 1742.

Fundamental philosophical work by the RaMBaM 
with the commentaries Shem Tov, Apuri and the Ibn 
Karshkash, the latter published here for the first time. 
Following its publication, almost every philosophic 
work cited and commented on this sefer. Within 
Judaism, the Guide was widely popular, with many 
Jewish communities requesting copies. However in 
some communities its study was not encouraged, as a 
less philosophical approach to Judaism was preferred. 
With various antique signatures.
Vinograd Jessnitz 48. Yisroel Ben Avraham press. 
[1] 127 pages. Fine condition. Some small tape repairs 
to first and last few pages. Antique leather binding.

Opening bid $200
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פרשת דרכים. מהדורה שניה. וינציאה . 43
תק״ג (1743).

חיברו  ביותר.  היסודיים  הדרוש  מספרי  אחד 
המיוחד  פרושו  בשל  הידוע  רוזניס,  יהודה  ר׳ 

לרמב״ם – משנה למלך.

  ,(1657-1727 תפ״ז,   – (תי״ז  רוזניס  יהודה  ר׳ 
המנהיגים  כאחד  ושימש  בקושטא  נולד 
מתוך  בתקופתו.  ביותר  הגדולים  הרבניים 
״הרב  החיד״א  אותו  מכנה  עצומה,  הערכה 
התנא״. הוא גם היה  אחד המתנגדים הגלויים 

והאדירים ביותר לתנועת שבתאי צבי. 

כולל  חתימות רבות בעמודים הראשונים.

וינוגרד וינציה 1829. דפוס פואה. [2] 76 עמודים. 
ותיקונים  בלאי  מעט  טוב.  כללי  מצב  ס״מ.   24
בטקסט.  מעט  הפוגעים  הראשונים  בעמודים 

כריכה עתיקה (בלויה).

פתיחה $200

43. PROSHAS D'ROCHIM. SECOND EDITION. 
VENICE 1743.

One of the most fundamental Sifrei Drush. Authored 
by R. Yehuda Rozsanis, best known for his classic 
commentary on the RaMBaM, Mishna L'Melech.

  R. Yehuda Rozsanis (1657-1727), was born 
in Constantinople and was one of the greatest 
rabbinical leaders of his era. Held in enormous 
regard, the Chida refers to him as "HaRav Tana". 
He was also one of the fiercest and most outspoken 
opponents of the Shabtai Tzvi movement. 

With many signatures in the first few pages.
Vinograd Venice 1829. Poah press. [2] 76 pages. 24 
cm. Overall good condition. Some wear and repairs 
to the first few pages, slightly affecting text. Antique 
binding (worn).  

Opening bid $200

פרח מטה אהרן. מהדורה ראשונה. אמסטרדם תס״ג (1703).. 42

שו״ת מאת ר׳ אהרן הכהן פרחיה, הרב הראשי לסלוניקי משנת תמ״ט (1689) עד פטירתו בתנ״ז 
.(1697)

שני החלקים כוללים עמודי שער מאוירים בתמונות של אהרן הכהן וסמלי כהונה, המרמזים 
לשמו של המחבר שהיה צאצא למשפחה רבנית מפוארת מזרע הכהנים.

שני עמודי שער אלו התפרסמו כשניים מעמודי השער היפים ביותר בתולדות הדפוס העברי 
וחוקרים רבים למדו אותם בעומק. התמונות מציגות איורים שונים של כהנים בבגדי כהונה 
מלאים, כהנים הנוטלים ידיהם וארון הקדוש. בתחתית העמוד מופיע ציור של המחבר אוחז 

בלוחות מול הים, רמז לעיר הנמל סלוניקי שבה כיהן כרב.

וינוגרד אמסטרדם 760. דפוס מנדס קוטינהו. [3], 249; [3], 168 עמודים. 31 ס״מ. מצב טוב. כתמים, 
בלאי בשוליים ומעט פגעי עש במספר עמודים עם פגיעה קלה במספר מילים. מעט בלאי קל 

בעמודי השער. כריכת עץ עתיקה (רופפת).

עם חתימות של ר׳ וולף לייב מויהבר, תלמידו המובהק של ה״ברוך טעם״ ורבה של עיר-חדש.

עם תו ספר של ר׳ י.י. וינברג, ראש ישיבת נר ישראל, בולטימור.

פתיחה $300

42. PORACH MATEH AARON. FIRST 
EDITION. AMSTERDAM 1703. LEGENDARY 
ILLUSTRATED TITLE PAGES. 

Halachic responsa by R. Aaron Ha'Kohen Prachya, 
Chief Rabbi of Salonika from 1689 until his passing 
in 1697. 
Illustrated title pages for both parts with illustrations 
of Aaron Ha'Kohen and symbols of priesthood as a 
hint to the name of the author, who was descended 
from a distinguished rabbinical family of Kohanim.
These two title pages have become known as some of the 
most beautiful title pages in the history of the printed 
Hebrew book and many researchers have studied 
them in great depth. It depicts various illustrations 
of Kohanim in full priestly vestments, Kohanim 
washing their hands, and an Oron Ha'Kodesh. At the 
bottom of the page is a depiction of the author holding 
the Luchos, turning towards the sea, a hint to the port 
city, Salonika, where he served as Rav. 
Vinograd Amsterdam 760. Mendes Coutinho 
press. [3], 249; [3], 168 leaves. 31 cm. Good condition. 
Stains, wear on the margins and some minor worming 
on a few pages slightly effecting a few words. Some 
slight wear to title pages. Antique wooden binding 
(loose).
With signatures of R. Wolf Leib Moihaver, 
distinguished talmid of the Boruch Ta'am and Rav in 
Ir-Chodosh. 
With bookplate of R. Y.Y Weinberg Rosh Yeshiva of 
Ner Yisroel Baltimore. 

Opening bid $300
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שאגת אריה. מהדורה ראשונה. . 45
פרנקפורט תקט״ז (1756).

הינו  החיבור  גינזברג.  לייב  אריה  ר׳  מאת  שו״ת 
ביותר  והיסודיים  המקיפים  השו״ת  מספרי  אחד 
מאחרוני  רבים  ידי  על  בהרחבה  המצוטט 

האחרונים. 

 1695- ר׳ אריה לייב גינזברג (תנ״ה-תקמ״ה
בין  בוולוז׳ין.  ישיבה  וכראש  כרב  כיהן   (1785
מוולוז׳ין  חיים  ר׳  נמנים  זו  מתקופה  תלמידיו 
(תק״ט-תקפ״א 1749-1821) ור׳ רפאל המבורגר. 
חיבורו  את  לאור  הוציא  הוא  בוולוז׳ין  בעודו 
מחלוקת  בעקבות  אריה״.  ״שאגת  המונומנטלי 
את  לעזוב  נאלץ  הוא  מקומי  אחוזה  בעל  עם 
לרבה  התמנה  הוא  שבעים,  בן  בהיותו  העיר. 
של מץ וכיהן במקום עד פטירתו בגיל תשעים.

 89  ,1 גרילה.  דפוס   .323 פרנקפורט  וינוגרד 
עמודים. 34 ס״מ. מצב טוב, מעט פגעי עש לאורך 
חצי  כריכת  בטקסט.  פוגעים  לעיתים  הספר, 
כולל  אינו  העותקים,  רוב  כמו  מודרנית.  עור 
לאחר  שנוספו  האחרונים  העמודים  ארבעת  את 

ההדפסה.

פתיחה $400

45. SHA'AGAS ARYEH. FIRST EDITION. 
FRANKFURT 1756.

Classic Halachic Responsa of R. Aryeh Leib Ginzberg. 
This work is one of the most basic and monumental 
works of responsa and is frequently quoted by many of 
the later Achronim.

  R. Aryeh Leib Ginzberg (1695-1785), served 
as Rav and Rosh Yeshiva in Volozhin. Among 
his students from that period were R. Chaim of 
Volozhin (1749-1821), and R. Refoel Hamburger. 
While in Volozhin he published his monumental 
work Sha'agas Aryeh. After a dispute with a local 
landowner he was forced to leave. At the age of 70, 
he was appointed Rav in Metz where he served until 
his passing at the age of 90. 

Vinograd Frankfurt 323. Grila press. 1, 89 pages. 
34 cm. Fine condition, some worming throughout, 
at times affecting text. Modern half leather binding. 
Like most copies, does not include the final 4 pages 
that were added after print.

Opening bid $400

רב יוסף. מהדורה יחידה. קושטא תצ״ו . 44
(1736). עותק מהודר.

שו״ת מאת ר׳ יוסף קצבי.

  ר׳ יוסף קצבי (שפ״ה-תנ״א 1625-1691), היה
תלמידו של ר׳ יוסף טראני. הוא נודע כתלמיד 
במספר  ברבנות  כיהן  וכפוסק,  עצום  חכם 
ערים חשובות ובראשם קושטא למרות שרוב 
וראו  שרדו  בודדים  בשריפה,  אבדו  תשובותיו 
אור תחת הכותרת ״רב יוסף״. הספר כולל חלק 
נוסף בשם ״מוצל מאש״ הכולל תשובות של ר׳ 

יעקב אלפנדרי וכן דרשות של ר׳ יוסף קצבי.

 ,85  ,[2] אשכנזי.  יונה  דפוס  קושטא 480.  וינוגרד 
כריכה  מצוין.  מצב  ס״מ.   30 עמודים.   ,16  ,17  ,[1]

מודרנית.

נדיר ביותר.

פתיחה $200

44. RAV YOSEF. ONLY EDITION. 
CONSTANTINOPLE 1736. MAGNIFICENT 
COPY. 

Halachic responsa authored by R. Yosef Katzvi.
  R. Yosef Katzvi (1625-1691), was a student of R. 

Yosef Trani. Renowned as a great Talmid Chochom 
and Posek, he served as Rav in various important 
communities most notably Constantinople. 
Although most of his responsa were lost in a fire, 
a few survived and were published under the title 
Rav Yosef. The sefer includes an additional section 
of responsa by R. Yaakov Alfandri entitled Mutzal 
M'Aish as well as a section of sermons by R. Yosef 
Katzvi. 

Vinograd Constantinople 480. Yonah Ashkenazi 
press. [2], 85, [1], 17, 16 pages. 30 cm. Excellent 
condition. Modern binding. 
Extremely scarce.

Opening bid $200
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שולחן ערוך אבן העזר/חושן משפט . 47
עם פירוש גור אריה. מהדורה ראשונה. 

מנטובה תפ״ב (1722).

שולחן ערוך עם פירוש של ר׳ יוסף בן אפרים גור 
אריה הלוי.

  היה הלוי  אריה  גור  אפרים  בן  יוסף  ר׳ 
מתלמידי החכמים המפורסמים במנטובה, שם 
התכתב  הוא   .(1665) תכ״ה  בשנת  לדיין  מונה 
מהתשובות  ורבים  אבוהב  שמואל  ר׳  עם 
התכתב  גם  הוא  אליו.  הופנו  שמואל״  ב״דבר 
עם ר׳ משה זכות (רמ״ז). בנוסף להיותו פוסק 
(״שם  והחיד״א  מקובל  היה  הוא  מפורסם 
הגדולים״) מציין שהרב גור אריה זכה לשמוע 

את המלאך (מגיד) שלימד את הרמ״ז תורה.

אבן  טוב.  חבר  יצחק  דפוס   .315 מנטובה  וינוגד 
 [1]  ,90-268  ,[1] משפט:  חושן  עמודים.   88 העזר: 
אינם  דפים  מספר  טוב.  מצב  ס״מ.   25.5 עמודים. 

לפי הסדר. כריכה עתיקה (שדרה מחוזקת).

עם תו ספר של ר׳ יעקב וינברג, ראש ישיבת נר 
ישראל, בולטימור.

פתיחה $250

47. SHULCHAN ORUCH EVEN HA'EZER/
CHOSHEN MISHPAT WITH THE GUR ARYEH 
COMMENTARY. FIRST EDITION. MONTOVA 
1722. 

Shulchan Aruch with the commentary of R. Yoseph 
ben Ephraim Gur Aryeh Ha'Levy. 

  R. Yoseph ben Ephraim Gur Aryeh Ha'Levy was 
a renowned Talmid Chochom in Montova, where 
he was appointed Dayan in 1665. He corresponded 
with R. Shmuel Abuav, and many of the responsa 
in "Dvar Shmuel" are written to him. He also 
corresponded with R. Moshe Zacuto (Ra'MaZ). 
In addition to being a famous Posek he was a great 
Kabbalist, and the CHIDA (Shem HaGedolim), 
states that R. Gur Aryeh was able to hear the Angel 
(Magid) who taught Torah to the RaMa"Z. 

Vinograd Mantua 315. Issac Chaver Tov press. 
Even Ha'Ezer: 88 pages; Choshen Mishpat: [1], 90-
268, [1] pages. 25.5 cm. Fine condition. A few pages 
out of order. Antique binding (reinforced spine).
With bookplate of R. Yaakov Weinberg, Rosh 
Yeshivas Ner Yisroel of Baltimore.

Opening bid $250

שער משפט. שני חלקים. מהדורה . 46
ראשונה. מאהלוב תק״ע-תקע״ב (-1810

.(1812

ערוך  שולחן  על  וביאורים  חידושים  של  חיבור 
חושן משפט מאת ר׳ ישראל איסר. הספר התקבל 
בהתלהבות רבה והפך לאחד הספרים העיקריים 
על חושן משפט שנלמד בהרחבה בעולם ישיבות.

  ,(1829 נפטר בשנת תרכ״ט) ר׳ ישראל איסר
היה צאצא של המהרש״א ומחותנו של ה״נודע 
דורו  בני  על  ביותר  נערץ  היה  הוא  ביהודה״. 
האדמו״רים  מגדולי  רבים  עם  בקשר  ועמד 
יצחק  לוי  ור׳  החוזה מלובלין  כולל  החסידיים 

מברדיצ׳ב.

וינוגרד מאהלוב 12 ו- 18. דפוס רובינשטיין. חלק 
 34 עמודים.   76  ,2 ב:  חלק  עמודים.   14  ,146  ,2 א: 
כריכה  דבק).  תיקוני  (מעט  טוב  כללי  מצב  ס״מ. 

מודרנית.

פתיחה $150

46. SHA'AR MISHPOT. BOTH PARTS. FIRST 
EDITION. MOHILEV 18101812.

Classic work of novella and elucidations on the 
Shulchan Aruch Choshen Mishpat, by R. Yisroel 
Isser. Received to great acclaim, it is one of the prime 
seforim on Choshen Mishpat and is widely studied in 
Yeshivos.

  R. Yisroel Isser  (died 1829), was a descendant 
of the Ma'Harsha and a Mechutan of the Noda 
B'Yehuda. Enormously respected, he was associated 
with many of the great Chasidic Rebbes including 
the Chozeh of Lublin and R. Levy Yitzchok of 
Berditchev. 

Vinograd Mohilev 12 & 18. Rubinstein press. Part 
1: 2, 146, 14 pages. Part 2: 2, 76 pages. 34 cm. Overall 
fine condition (some tape repairs). Modern binding. 

Opening bid $150
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תלמוד בבלי. ״ש״ס וילנא״, מהדורה מלכותית ״ריגל״. . 48
סדרה שלמה של 26 כרכים. וילנא תר״מ-תרמ״ו (1880-1886). 

עותק מפואר.

ראם  משפחת  ידי  על  שהודפסה  מלכותית,  מהדורה  שלם,  וילנא  ש״ס 
המהדורות  אחת  הוא  וילנא  ש״ס   .(1880-1886) תר״מ-תרמ״ו  השנים  בין 
המאוחרות  המהדורות  כל  כמעט  התלמוד.  של  ביותר  המפורסמות 
הודפס  הש״ס  וילנא.  ש״ס  על  וסדרם  העמודים  תבנית  את  בססו  יותר 
על ידי משפחת ראם שהשקיעה מאמצים ומשאבים רבים ליצירת ש״ס 
מדויק ויפהפה עם מעל 103 פירושים חדשים. מלאכה זו כללה גיוס צוות 
תלמידי חכמים והשגת עשרות כתבי יד ומהדורות מוקדמות של הש״ס 
יפהפה  ש״ס  התקבל  מאומצת  עבודה  של  שנים  שש  אחרי  ומפרשיו. 
חכמים  תלמידי  על  מאוד  והתחבב  בהתלהב  רבות  לתשואות  שזכה 

רבים.

שוליים  עם  במיוחד  איכותי  נייר  על  שהודפסה  המלכותית,  המהדורה 
כאחת  הזמן  במבחן  עמדה  היא  ללימוד.  אמתי  תענוג  היא  רחבים, 

המהדורות הפופולרית והמקובלת ביותר של הש״ס שהודפסו אי פעם.

מקצועיים  תיקונים  מעט  מאוד-מצוין.  טוב  מצב  ס׳מ.   43.5 ראם.  דפוס 
מודרניות  כריכות  עם  כרכים  ב-22  כרוך  בטקסט.  פגיעה  ללא  קטנים 

אחידות.

כולל ארבעה מתוך חמשת כרכי הרי״ף (נזיקין חסר).

פתיחה $9000

48. TALMUD BAVLI. "VILNA SHAS" "REGAL" EDITION. 
COMPLETE SET OF 26 VOLUMES. VILNA 18801886. 
MAGNIFICENT COPY. 

Complete Vilna Shas, "Regal" edition, printed by the Romm family between 
the years 1880-1886. The Vilna Shas was one of the most celebrated editions of 
the Talmud. Almost all subsequent editions base their format and pagination 
on the Vilna Shas. Printed by the Romm family, who invested tremendous 
efforts and resources to produce an accurate and beautiful Shas with over 103 
new commentaries. This included, engaging a team of Talmidei Chachomim 
as well as acquiring tens of manuscripts and early editions of the Talmud and 
commentaries. After six years of intense labor, the result was a beautiful Shas 
which was received to great acclaim and greatly favored by many Talmidei 
Chachomim. 
The Regal edition which was printed on extremely high quality paper, with 
wide margins is truly a pleasure to learn from, and has stood the test of time to 
be one of most popular and well received editions of the Talmud ever printed. 
Romm press. 43.5 cm. Very fine-excellent condition. Some small professional 
repairs without effecting text. Bound in 22 volumes with modern uniform 
bindings.
Lot includes four of out of five volumes of the RIF (lacking Nezikin). 

Opening bid $9000
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תבנית הבית. מהדורה ראשונה. . 50
פרנקפורט תק״ז (1747).

ספר מוסר יסודי מאת ר׳ מרדכי קלמנס מזמושץ׳.

פרנקל  דוד  ר׳  כולל  רבות  חשובות  הסכמות  עם 
מזמושץ׳  הלפרן  יואל  ור׳  העדה)  (קרבן  מברלין 

המכונה ר׳ יואל בעל שם טוב.

וינוגרד פרנקפורט 304. [4], 56 עמודים. 20 ס״מ. 
מצב טוב. כריכה עתיקה (שדרה מחוזקת).

עם תו ספר של ר׳ יעקב וינברג, ראש ישיבת נר 
ישראל, בולטימור.

פתיחה $125

50. TAVNIS HA'BAYIS. FIRST EDITION. 
FRANKFURT 1747.

Fundamental sefer Mussar by R. Mordechai Klemnes 
of Zamosc. 
With many important approbations including R. 
Dovid Frankel of Berlin (Korban Ha'Eidah) and R. 
Yoel Halpern of Zamosc known as R. Yoel Ba'al Shem 
tov.   
Vinograd Frankfurt 304. [4], 56 pages. 20 cm. Fine 
condition. Antique binding (reinforced spine).
With bookplate of R. Yaakov Weinberg, Rosh 
Yeshivas Ner Yisroel of Baltimore.

 Opening bid $125

תנ״ך. האלי ת״פ (1720). . 49
עותק מפואר.

וטעמים.  ניקוד  עם  עברי  תנ״ך 
כותרות-נושא,  עם  ערוך 
אזכורים והערות בלטינית מאת 
י.ה. מיכאליס (תכ״ח-תצ״ח -1668
באוניברסיטת  פרופסור   ,(1738
מאמצים  השקיע  העורך  האלי. 
רבים כדי להבטיח טקסט מדויק, 
יד  כתבי  בחמישה  שימוש  תוך 
ותשע עשרה מהדורות מודפסות.

גפניות  חריטת  עם  שער  עמוד 
חריטה  וכן  ושחור,  באדום 

נוספת בציור השער.

וינוגרד האלי 24. דפוס אורפנוטרופיי. 4, 32, 848 עמודים. 22.5 ס״מ. מצב מצוין. כריכת עור עתיקה 
מפוארת.

פתיחה $500

49. TANACH. HALLE 1720. DELUXE COPY

Hebrew Bible with vowels and cantillations. Edited 
with Latin subject-headings references and notes by 
J.H. Michaelis (1668-1738) professor at the University 
in Halle. The editor expended great efforts in providing 
an accurate text using five manuscripts and nineteen 
printed editions to ensure an accurate version.
Title page with engraved vignette in red and black 
with an additional engraved frontispiece.
Vinograd Halle 24. Orphanotrophei press. 4, 32, 
848 pages. 22.5 cm. Excellent condition. Magnificent 
antique leather binding.

Opening bid $500

51. TOLDOS YA'AVETZ. FIRST EDITION. 
AMSTERDAM 1868.

Important biographic work on the life of R. Yaakov 
Emden (Ya'avetz) authored by R. Avraham Chaim 
Wegener. 

  R. Yaakov Emden (1697-1776) was the son 
of the Chacham Tzvi and one of the most well-
known rabbinical personalities of his era. Includes 
previously unpublished correspondence between R. 
Yaakov Emden and Moses Mendelssohn, as well 
as a listing and explanation of 1700 abbreviations 
found in his Siddur Amudei Shamayim. This book 
is an important source of information concerning 
the tumultuous history of the Rabbinate in Central 
Europe during 18th century. With additions by R. 
G. Y. Pollack and an additional German title page.

Levisohn press. [12], 66, [52] pages. 20 cm. Fine 
condition. Modern binding. 

Opening bid $150

תולדות יעב״ץ. מהדורה . 51
ראשונה. אמסטרדם תרכ״ח 

.(1868)

חיבור ביוגרפי חשוב על חייו של 
ר׳  מאת  (יעב״ץ)  עמדין  יעקב  ר׳ 

אברהם חיים וגנר.

 -תנ״ז) עמדין  יעקב  ר׳ 
תקל״ו 1697-1776) היה בנו של 
הדמויות  ואחת  צבי״  ה״חכם 
ביותר  המפורסמות  הרבניות 
התכתבות  כולל  בתקופתו. 
למשה  עמדין  יעקב  ר׳  בין 
מנדלסון שלא ראתה אור עד 
של  והסבר  רשימה  וכן  כה, 
המצויים  תיבות  ראשי   1700

מהווה מקור מידע חשוב לגבי ההיסטוריה הסוערת של הרבנות  בסידורו, ״עמודי שמים״. הספר 
נוסף  שער  ועמוד  פולק  י.  ג.  ר׳  של  הוספות  עם  עשר.  השמונה  המאה  במהלך  אירופה  במרכז 

בגרמנית.

דפוס לביסון. [12], 66, [52] עמודים. 20 ס״מ. מצב טוב. כריכה מודרנית.

פתיחה $150
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תורת חסד/סטולין. מהדורה יחידה. . 53
בילגוריא תרצ״ז (1937). נדיר ביותר.

במסכת  נושאים  שלושה  על  תורה  חידושי 
כתובות (פתח פתוח, גר קטן וזר שאכל תרומה) 
הדברות.  ועשרת  התורה  כבוד  על  מאמר  וכן 
שלמה  ר׳  בכינויו  הנודע  סלוין  שלמה  ר׳  מאת 

מתמיד.

  זלמן ר׳  תלמידם של  היה  סלוין  ר׳ שלמה 
ליבוביץ׳.  בער  ברוך  ור׳  שפירא  כהנא  סנדר 
ונמנה  בער  ברוך  לר׳  ביותר  מקורב  היה  הוא 
בישיבת  כר״מ  שימש  הנבחרים.  תלמידיו  בין 
הנאצים  ידי  על  נרצח  סטולין.  ישראל  בית 

בשנת תש״ג (1943).

דפוס קרוננברג. 101 עמודים. 33.5 ס״מ. מצב טוב. 
כריכה מודרנית.

כפי הנראה לא תועד על ידי וינוגרד.

פתיחה $100

53. TORAS CHESED/STOLIN. ONLY EDITION. 
BILGORAJ 1937. EXTREMELY RARE. 

Novella on three topics in Masechta Kesubos (Pesach 
Pasuach, Ger Katan, and Zar She'achal Terumah) as 
well as a Ma'amar on Kovod HaTorah and the Aseres 
Ha'Dibros. By R. Shlomo Salvin, known as R. Shlomo 
Masmid.

  R. Shlomo Salvin, was a talmid of R. Zalman 
Sender Kahana Shapiro and R. Baruch Ber 
Leibowitz. He was extremely close to R. Boruch Ber 
and was one of his most distinguished talmidim. 
He served as R"M in Yeshivas Bais Yisroel Stolin. 
He was murdered by the Nazis in 1943.

Kronenberg press. 101 pages. 33.5 cm. Good 
condition. Modern binding.
Seemingly unrecorded by Vinograd. 

Opening bid $100

תורת חיים. מהדורה ראשונה. . 52
שאלוניקי תע״ג (1713).

שו״ת מאת הרב חיים שבתאי (המהרח״ש).

  ,(1547 ב-ש״ז  (נפטר  שבתאי  חיים  ר׳ 
והפוסקים  הרבניות  הדמויות  מנכבדי  היה 
הראשי  הרב  בתור  שימש  הוא  בתקופתו. 
לשאלוניקי,  וקיבל שאלות רבות מכל קצוות 
תבל. השאלות והתשובות נדפסו לאחר מותו 

תחת הכותרת ״תורת חיים״.

 148 [5] קונפיליאש.  דפוס   .211 שאלוניקי  וינוגרד 
עמודים. 32 ס״מ. מצב טוב מאוד. כריכה עתיקה 

(שדרה מחוזקת).

פתיחה $250

52. TORAS CHAIM. FIRST EDITION. 
SALONICA 1713.

Important book of responsa by R. Chaim Shabtai 
(MaHaRCHa"SH).

  R. Chaim Shabtai (niftar 1547), was one of the 
most distinguished rabbinical figures and Poskim 
of his era. He served as Chief Rabbi of Salonica, 
and received halachic queries from across the globe. 
These were published posthumously under the title 
Toras Chaim. 

Vinograd Salonica 211. Konpiliash press. [5] 148 
pages. 32 cm. Very fine condition. Antique binding 
(reinforced spine).

Opening bid $250

54. TORAS MOSHE/ ALSHICH. AMSTERDAM 
1710. BEAUTIFUL COPY.

Classic commentary on the Chumash by R. Moshe 
Alshich. From its first printing in 1595, this sefer was 
extremely highly regarded and was thereafter reprinted 
many times. Many of the later commentators based 
their works upon the Alshich.

  R. Moshe Alshich (1506-1600), was a talmid of 
R. Yosef Karo (Beis Yosef) and R. Yosef Tiatzik. He 
emigrated to Tzefas together with the Bais Yosef, 
and served as a Dayan on the Bais Yosef 's Beth 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).

Vinograd Amsterdam 925. Proops press. [4] 155,159 
[3] pages. 31 cm. Very fine condition. Two pages have 
small holes. Modern binding with leather spine.

Opening bid $200

תורת משה/אלשיך. אמסטרדם תק״ס . 54
1710. עותק מפואר.  

מאז  אלשיך.  משה  ר׳  מאת  החומש  על  פירוש 
הוערך   ,(1595) שנ׳׳ה  בשנת  הראשונה  הוצאתו 
לאחר  רבות  פעמים  והודפס  מאוד  עד  זה  ספר 
את  ביססו  מאוחרים  פרשנים  אינספור  מכן. 

יצירותיהם על האלשיך.

  (1506-1600 ש״ס,   – (רס״ו  אלשיך  משה  ר׳ 
היה תלמידו של ר׳ יוסף קארו (בית יוסף) ור׳ 
הבית  עם  יחד  לצפת  עלה  הוא  טיאציק.  יוסף 
נקרא  הוא  דינו.  בבית  כדיין  ושימש  יוסף 
לבקיאותו  ההערכה  בזכות  הקדוש  האלשיך 

המופלאה בתורת הנגלה והקבלה.

וינוגרד אמסטרדם 925. דפוס פרופס. 4,155,159,3 
עם  דפים  שני  מאוד.  טוב  מצב  ס׳מ.   31 דפים. 

חורים קטנים. כריכה מודרנית עם שדרת עור.

פתיחה $200
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שו״ת יהושע. מהדורה ראשונה. . 56
זאלקווא תקפ״ח (1828). נדיר.

של  (סבו  באב״ד  העשיל  יהושע  ר׳  מאת  שו״ת 
שנשלחו  תשובות  שתי  כולל  חינוך״).  ה״מנחת 

ל״מנחת חינוך״ בתור בחור צעיר.

  ר׳ יהושע באב״ד נודע ברחבי פולין וגליציה
כתלמיד חכם עצום והתכתב עם רבים מגדולי 
זלמן  אפרים  ר׳  כולל  בדורו  החכמים  תלמידי 
הלר  לייב  אריה  ר׳  אפרים״),  (״בית  מרגליות 
(״חוות  לוברבוים  יעקב  ור׳  החושן״)  (״קצות 
אחד  ובטרנפול.  בלובלין  כרב  שימש  דעת״). 
מבניו של ר׳ יהושע באב״ד היה ר׳ משה באב״ד 
שכיהן כרב בפשעוורסק והיה אביו של ר׳ יוסף 

באב״ד (״מנחת חינוך״).

 138  ,[1] מערהופר.  דפוס   .839 זאלקווא  וינוגרד 
עמודים. 34 ס״מ. מצב טוב. כריכה מודרנית.

פתיחה $150

56. SHU"T YEHOSHUA. FIRST EDITION. 
ZOLKIEW 1828. RARE.

Halachic responsa by R. Yehoshua Heschel Babad, 
(grandfather of the Minchas Chinuch). Includes two 
responsa sent to the Minchas Chinuch as a young 
bochur. 

  R. Yehoshua Babad was renowned throughout 
Poland and Galicia as a tremendous Talmid 
Chochom and corresponded with many of the 
greatest Talmidei Chachomim of his era including 
R. Ephraim Zalman Margulies (Bais Ephraim), R. 
Aryeh Leib Heller (Ketzos Ha'Choshen) and R. 
Yaakov Lorberbaum (Chavas Da'as). He served as 
Rav in Lublin and Tarnapol. One of Rav Yehoshua 
Babad's son's was R. Moshe Babad who served as 
Rav in Pshevorsk who was the father of R. Yosef 
Babad (Minchas Chinuch). 

Vinograd Zolkiew 839. Merhoffer press. [1], 138 
pages. 34 cm. Fine condition. Modern binding.

 Opening bid $150

צבי ישראל. הספד על ר׳ צבי הירש . 55
רבינוביץ. מהדורה יחידה. וילנא תר״ע 

(1910). נדיר במיוחד.

דברי הספד על ר׳ צבי הירש רבינוביץ, רבה של 
קזלובסקי,  מנדל  מנחם  ר׳  מפי  שנאמרו  קובנה, 

דיין בוילנא.

  ,תר״ע  – (תר״ח  רבינוביץ  הירש  צבי  ר׳ 
אלחנן  יצחק  ר׳  של  בנו  היה   ,(1848-1910
בין  אביו.  מפי  בעיקר  תורה  ולמד  ספקטור  
צבי  ר׳   ,(1880) תר״מ  עד   (1877) תרל״ז  השנים 
בקובנא,  המפורסם  הכולל  את  הנהיג  הירש 

אותו ייסד יחד עם אביו.

בגדלותו  דופן  יוצא  חכם  תלמיד  היה  הוא 
הכולל״   ״רב  לתפקיד  מהמועמדים  היה  ואף 
יעקב  ר׳  נתמנה  (לבסוף  יורק״  ניו  העיר  של 
הלוי״  ה״בית  מבעל  המלצה  עם  יוסף), 
אלחנן  יצחק  ר׳  של  פטירתו  עם  והנצי״ב. 
שם  קובנא  לרבה של  נתמנה   ,(1896) בתרנ״ו 

כיהן עד פטירתו.

ביותר  החזקים  המתנגדים  אחד  היה  הוא 
על  חלק  כך  ובעקבות  המוסר,  לתנועת 
שיטתם של ישיבת כנסת ישראל (סלבודקה). 
שם  יצחק  בית  כנסת  ישיבת  את  ייסד  הוא 
כראש  ליבוביץ  בער  ברוך  ר׳  לימים  שימש 
מורחב  המוסר׳לדיון  ״פולמוס  (ראה  ישיבה. 

בנושא זה).

דפוס גרבר. 18 עמודים. 21 ס״מ. מצב טוב. כריכה 
עתיקה. כנראה לא מתועד.

פתיחה $200

55. TZVI YISROEL. HESPED ON R. TZVI 
HIRSCH RABINOWITZ. ONLY EDITION. 
VILNA 1910. EXTREMELY RARE.

Eulogies on R. Tzvi Hirsch Rabinowitz, Rav of 
Kovno, by R. Moshe Menachem Mendel Kazlovsky, 
Dayan in Vilna.

  R. Tzvi Hirsch Rabinowitz (1848-1910), was a 
son of the legendary R. Yitzchok Elchonon Spektor 
and studied primarily under his father. Between the 
years 1877-1880, R. Tzvi Hirsch headed the famous 
Kovno Kollel which he established together with his 
father.
An outstanding Talmid Chochom, he was a 
candidate for the position of "Rav Ha'Kollel" of 
New York City, (eventually filled by R. Yaakov 
Yosef) with the recommendation of the Bais 
Ha'Levy and the Netziv. Upon the passing of R. 
Yitzchok Elchonon in 1896, R. Tzvi Hirsch was 
appointed as Rav of Kovno where he served until 
his passing.
He was one of the fiercest opponents of the "Mussar 
Movement" and therefore disagreed with the 
approach of the Knesses Yisroel Yeshiva (Slabodka). 
He therefore founded the Knesses Beis Yitzchok 
Yeshiva, later headed by R. Baruch Ber Leibowitz. 
(See Pulmos Ha'Mussar for an extensive discussion 
of this disagreement).

Garber press. 18 pages. 21 cm. Fine condition. 
Antique binding. Seemingly unrecorded. 

Opening bid $200
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ועד הישיבות. מוילנא . 58
עד ירושלים. ירושלים תש״ט 

(1949). נדיר.

שהודפס  באידיש  מרתק  ספרון 
הישיבות.  לוועד  שנה   25 לרגל 
כולל מאמרים רבים עודות פועלם 
לטובת  שונים  ישראל  גדולי  של 
הישיבות ובכללם ה״חפץ חיים״, ר׳ 
אלחנן  ר׳  גרודז׳ינסקי,  עוזר  חיים 
ר׳  ליבוביץ׳,  בער  ברוך  ר׳  וסרמן, 
יצחק אייזיק הרצוג, ר׳ איסר זלמן 

מלצר ור׳ זלמן סורוצקין.

 (1924) תרפ״ד  בשנת  בווילנא  נוסד  הישיבות  ועד 
כדי  גרודז׳ינסקי  עוזר  חיים  ור׳  חיים״  ה״חפץ  ידי  על 
בתש״א  ובליטא.  בפולין  לישיבות  סיוע  רשת  ליצור 
ר׳  ידי  על  ישראל  בארץ  מחדש  הוועד  הוקם   (1941)

יצחק אייזיק הלוי הרצוג ור׳ זלמן סורוצקין.

כולל תצלומים נדירים רבים.

עטיפות  עם  ס״מ. מצב מצוין.  על 24   15 עמודים.   48
מקוריות.

פתיחה $100

58. VA'AD HA'YESHIVOS. FROM VILNA TO 
YERUSHOLAYIM. YERUSHOLAYIM 1949. 
RARE.

Fascinating Yiddish booklet published upon the 
Twenty Fifth anniversary of the Va'ad Ha'Yeshivos. 
With many articles on the activities of various 
Gedolim of behalf of the Yeshivos  including the 
Chofetz Chaim, R. Chaim Ozer Grodzensky, R. 
Elchonon Wasserman, R. Baruch Ber Leibowitz, R. 
Yitzchok Isaac Herzog, R. Isser Zalman Meltzer and 
R. Zalman Sorotzkin. 
The Va'ad Ha'Yeshivos was established in Vilna in 
1924, by the Chofetz Chaim and R. Chaim Ozer 
Grodzensky, to create a support network for the 
Yeshivos in Poland and Lithuania. In 1941, it was 
reestablished in Eretz Yisroel by R. Yitzchok Isaac 
HaLevy Herzog and R. Zalman Sorotzkin. 
Includes many rare photographs. 
48 pages. 15 by 24 cm. Excellent condition. With 
original wraps.

Opening bid $100

שבילי דוד / קול קורא נגד רוח הזמן. . 57
מהדורה ראשונה. ירושלים תרכ״ג (1863).

חידושי תורה על פרשות השבוע בתוספת מחאה 
נגד רוח העידן המודרני וכן דרשות נוספות, מאת 
ר׳  ידי  על  לאור  יצא  זילברשטיין.  יהודה  דוד  ר׳ 

ישראל ב״ק הנודע.

 -תק״פ) זילברשטיין  לייב  יהודה  דוד  ר׳ 
הונגריה  בבוניהד,  נולד   (1820-1882 תרמ״ב 
ולמד תורה מפי המהר״ם א״ש ור׳ קאפל חריף. 
בין  בהונגריה,  שונות  בקהילות  כרב  שימש 
עלייתו  לפני  ובוואיטצען,  בקרעסטיר  היתר 
היה  בנו   .(1859) תרי״ט  בשנת  לירושלים 
וואיטצען   של  רבה  זילברשטיין,  ישעיה  ר׳ 

(״מעשי למלך״).

הלוי 84. וינוגרד ירושלים 125. דפוס ישראל ב״ק. 
[1], 31 עמודים. 23 ס״מ. מצב טוב. שוליים רחבים. 

לא כרוך.

פתיחה $150

57. SHVILEI DOVID/ KOL KORAI NEGED 
RUACH HA'ZMAN. FIRST EDITION. 
YERUSHOLAYIM 1863. 

Novella on the weekly Torah portions together 
with a public remonstration against the spirit of the 
modern era and other sermons, by R. Dovid Yehuda 
Zilberstein. Published by the famed R. Yisroel Bak.

  R. David Yehuda Leib Zilberstein (1820-1882), 
was born in Bonyhad, Hungary and studied under 
the Ma'HaRaM A"SH and R. Koppel Charif. 
He served as Rav in various communities in 
Hungary including Kerestier and in Vietzen before 
emigrating to Yerusholayim in 1859. His son was 
R. Yeshaya Zilberstein, Rav of Vietzen (Ma'asey 
L'Melech).

Halevy 84. Vinograd Yerusholayim 125. Yisroel 
Bak press. [1], 31 leaves. 23 cm. Fine condition. Wide 
margins. Unbound.

Opening bid $150
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יפה ענף. מהדורה ראשונה. פרנקפורט . 60
תנ״ו (1696).

פירוש על מדרש רבה למגילת רות, אסתר ואיכה 
עץ  גלופת  עם  אשכנזי.  יפה  שמואל  ר׳  מאת 

מורכבת בעמוד השערעם ציורים  מהתנ״ך.

שמעון  ר׳  העורך  מאת  מרתקת  הקדמה  כולל 
התלאות  על  המספר  מצפת,  שד״ר  יעקב,  בן 
ברחבי  מסעותיו  במהלך  סבל  מהן  והמצוקות 

אירופה.

  בשלהי (נפטר  אשכנזי  יפה  שמואל  ר׳ 
המאה השש עשרה), היה מנהיגה הרוחני של 
בפירושיו  נודע  בקושטא.  האשכנזית  הקהילה 
תואר,  יפה  ביניהם  המדרשים,  על  המקיפים 

יפה מראה ויפה עיניים.

וינוגרד פרנקפורט 82. דפוס גוטשאלק. [3], 29, 31, 
54 עמודים. 32 ס״מ. מצב טוב. כריכה עתיקה.

פתיחה $175

60. YEFAI ANAF. FIRST EDITION. 
FRANKFURT 1696.

Commentary to the Midrash Rabbah of Megilas Rus, 
Esther and Eicha, by R. Shmuel Yofeh Ashkenazi. 
With intricate woodcut title page featuring Biblical 
vignettes.
Includes fascinating introduction by the editor R. 
Shimon ben Yaakov, an emissary from Tzefas, who 
relates the trials and tribulations he endured while 
traveling throughout Europe.  

  R. Shmuel Yofeh Ashkenazi (d. late 16th 
century), was the spiritual leader of the Ashkenazi 
community of Constantinople. He is celebrated 
for his many comprehensive commentaries on the 
Midrashim, including Yefai To'ar, Yefai Mareh and 
Yefai Einayim.

Vinograd Frankfurt 82. Gottschalk press. [3], 29, 
31, 54 pages. 32 cm. Fine condition. Antique binding.

Opening bid $175

יד רמה על בבא בתרא. שני הכרכים. מהדורה ראשונה. סלוניקה תק״נ-תקנ״א . 59
(1790-1791)

חידושים על מסכת בבא בתרא, מאת ר׳ מאיר הלוי אבולעפיה, אחד הראשונים.

חיבור זה נתפרסם על ידי השד״ר של קהילת חברון, ר׳ יוסף אליהו הלוי, מכתב יד שמצא אצל 
ר׳ יום טוב אלגזי (מהרי״ט אלגזי).  הכרך הראשון כולל הסכמות מהמהרי״ט אלגזי, ר׳ דוד פרדו 

ועוד רבנים. הכרך השני כולל הקדמה מאת ר׳ חיים מודעי ור׳ יצחק מאייוב מאיזמיר. 

  ישיבה וראש  דיין,  רב,  היה   ,(1170-1244 ד׳,  תתק״ל-ה״א  (ד״א  אבולעפיה  הלוי  מאיר  ר׳ 
בטולדו, ספרד, לצד ר׳ יוסף אבן מגאש (ר״י מגאש). הוא היה מגדולי הפוסקים בדורו, והשיב 

לשאלות מרבנים בני תקופתו - הרמב״ן, הרשב״א ועוד.

בבא  מסכת  על  מקובצת  שיטה  שיור  החיבור  מודפס  נוסף)  שער  עמוד  השני (עם  הכרך  בסוף 
בתרא מאת ר׳ בצלאל אשכנזי.

 35  ,[1]  ,158-274  ,[3]  ;2 כרך  עמודים.   157  ,[2]  ;1 כרך  ישראליגה.  דפוס   .407 סלוניקה  וינוגרד 
עמודים. כריכות מודרניות חצי עור מהודרות תואמות.

פתיחה $350

59. YAD REMAH ON BAVA BASRA. BOTH 
VOLUMES. FIRST EDITION. SALONICA 1790
1791.

Novella on Maseches Bava Basra, by R. Meir HaLevy 
Abulafiah, one of the Rishonim. This work was 
published by the SHaDaR of Kehilas Chevron, R. 
Yosef Eliyahu HaLevy from a manuscript found by 
R. Yom Tov Algazi (MaHaRIT Algazi). Volume One 
contains approbations by the MaHaRIT Algazi, R. 
Dovid Pardo and others. Volume two contains an 
introduction by R. Chaim Mod'ai and R. Yitzchok 
Meiov of Izmir.

  R. Meir HaLevy Abulafiah (1170-1244), was 
Rav, Dayan and Rosh Yeshiva in Toledo, Spain, 
alongside the R. Yosef Ibn M'Gash (RI M'Gash). 
He was one of the great poskim of his time, 
responding to questions from his contemporaries 
the RaMBaN, RaSHB"A and others.

At the end of the second volume (with an additional 
title page) is the work Shiyur Shitta Mekubetzes on 
Bova Basra by R. Betzalel Ashkenazi.
Vinograd Salonica 407. Yisroeliga press. Volume 1; 
[2], 157 pages. Volume 2; [3], 158- 274, [1], 35 pages. 
30 cm. Very fine condition. Slight worm damage on 
a few pages. Modern elegant matching half leather 
bindings.

Opening bid $350
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זכרון יהודה. שני החלקים. מהדורה ראשונה. בודפסט-אוהעל (תרפ״ג-תרפ״ח . 62
1923-1928). מהדורה לא מצונזרת. אגודת ישראל-פולמוס.

שו״ת מר׳ יהודה גרינוולד. שני החלקים.

בעמודים 156-157 בכרך הראשון ישנה תשובה ארוכה (מתוארכת לשנת תרע״ג-1913) שהופנתה 
זוננפלד  הרב  של  הצטרפותו  נוכח  תדהמה  הכותב  מביע  בתשובה  זוננפלד.  חיים  יוסף  לר׳ 
לתנועת אגודת ישראל ומוסיף הבהרה ארוכה על דעתו לגבי אגודת ישראל. תשובה זו הושמטה 

במהדורות מאוחרות יותר והוחלפה באחרת.

  ,ר׳ יהודה גרינוולד, (תר״ה-תר״פ 1845-1920) היה תלמידם של ה״כתב סופר״, ר׳ דוד דייטש
ר׳ דוד פישר ור׳ דוד שיק. נודע כתלמיד חכם עצום וכיהן ברבנות במספר ערים מפורסמות 
ובכללם בוניהד וסאטמר. בסאטמר הוא עמד בראש ישיבה גדולה שהייתה אחת הנחשבות 

ביותר בהונגריה. חיבר ספרים שונים ובכללם ״זכרון יהודה״ ו״שבט מיהודה״.

דפוס קצבורג. חלק ראשון:[3], 168, [3] עמודים. 34 ס״מ. חלק שני:[4], 232 עמודים. 34 ס״מ. מצב 
טוב. כריכות עתיקות.

חלק שני עם חותמת ספרייה של ר׳ יעקב יצחק רודרמן, ראש ישיבת נר ישראל, בולטימור.

פתיחה $150

62. ZICHRON YEHUDA. BOTH VOLUMES. 
FIRST EDITION. BUDAPESTUJHEL 1923
1928. UNCENSORED EDITION. AGUDAS 
YISROELPOLEMIC.  

Halachic responsa by R. Yehuda Greenwald. Both 
sections. 
On pages 156-157 of the first volume there is a lengthy 
responsum (dated 1913) written to R. Yosef Chaim 
Sonenfeld, expressing disbelief that R. Sonenfeld was 
associated with the Agudas Yisroel movement, and 
including an extensive exposition of R. Greenwald's 
opinion of Agudas Yisroel. This responsum was 
omitted and replaced with another in subsequent 
editions.

  R. Yehuda Grunewald (1845-1920) was a talmid 
of the Ksav Sofer, R. Aaron Dovid Deitsch, R. 
Dovid Fischer and R. Dovid Schick. Renowned 
as a great Talmid Chochom he served as Rav in 
various important communities including Bonyhad 
and Satmar. In Satmar he led a great Yeshiva which 
was one of the most prestigious in Hungary. Author 
of various seforim including Zichron Yehuda and 
Shevet M'Yehuda.

Katzburg press. Section one: [3], 168, [3] pages. 
34 cm. Section two: [4], 232 pages. 34 cm. Fine 
condition. Antique bindings.
Section two with the library stamp of R. Yaakov 
Yitzchok Ruderman, Rosh Yeshiva Ner Yisroel of 
Baltimore. 

Opening bid $150

זכר צדיק. ר׳ רפאל המבורגר. וילנא . 61
תרל״ט (1879).

המבורגר  הכהן  רפאל  ר׳  על  ביוגרפי  חיבור 
של  הראשי  הרב   ,(1722-1803 (תפ״ב-תקס״ג 
אלטונא,  המפורסמות  המאוחדות  הקהילות 
המבורג וואנדסבק שנודעו בראשי התיבות אה״ו. 

נערך על ידי חתנו ר׳ אליעזר קצנלבוגן.

ההיסטוריה  על  חשוב  מידע  מקור  הינו  זה  ספר 
המאה  במהלך  והישיבות  הקהילה  חיי  של 
השמונה עשרה, שכן ר׳ רפאל היה תלמידם של 
ר׳  של  דורו  ובן  אריה״  וה״שאגת  מוילנא  הגאון 

חיים מוולוז׳ין.

דפוס אברהם צבי קצנלבוגן. 68 עמודים. 22 ס״מ. 
מצב טוב מאוד. כריכה מודרנית.

פתיחה $100

61. ZECHER TZADDIK. R. REFOEL 
HAMBURGER. VILNA 1879.

Biographical work on R. Refoel Ha'Cohen Hamburger 
(1722-1803), Chief Rabbi of the famous combined 
communities of Altona, Hamburg and Wandsbeck, 
known by the acronym A'HU. Edited by his son in-
law, R. Eliezer Katzenelebogen. 
This book is an important source of the history of 
communal life and Yeshivos in the 18th century, as R. 
Refoel was a pupil of both the Gaon of Vilna and the 
Sha'agas Aryeh and a contemporary of R. Chaim of 
Volozhin.
Avraham Tzvi Katzenelebogen press. 68 pages. 22 
cm. Very fine condition. Modern binding.

Opening bid $100



עטרת תפארת ישראל. פריט של שתי מהדורות. וורשא . 63
תרל״א (1871) ולובלין תרל״ה (1875). סגולה. 

עותק הרב שמואל יעקב ווינברג. 

ספר נדיר העוסק בפירושים חסידיים ופרושי קבלה לפי פרשות השבוע. 
האלוקיים  בשמות  הצפונים  הסודות  באור   – הקדושים״  ״שמות  כולל 

מאת ר׳ ישראל חריף מסטנוב, תלמיד מקורב לבעל שם טוב.

מהדורת תרל״א (1871) כוללת הסכמות חשובות רבות המודפסות בפעם 
הראשונה. ביניהם הסכמה מר׳ אברהם יעקב מסדיגורא, ר׳ מנחם נחום 
שכותבים  מטריסק,  אברהם  ור׳  מטשענרוביל,  אהרון  ר׳  משטעפנעשט, 
ברכה  ושפע  ישועות,  ל״שמירה,  סגולה  הינה  בבית  זה  ספר  שהמצאות 
הריני  זאת  ״עוד  כי  בהסכמתו  כותב  מטשערנוביל  אהרון  ר׳  והצלחה״. 
אומר, כל איש ואיש אשר יקנה הספר הקדוש הזה במחיר הנקבע עליו 
זי״ע  הקדוש  המחבר  זכות  עליו  תגן  אשר  נכון  בטוח  לבו  יהיה  מאז 
נשיהם  עם  ולשמרם  ביתם  תוך  אל  ברכה  להניח  המחברת  וקדושת 
לברכה.  הטובות  כשנים  ולהצליחם  בבריאה שלמה  ביתם  ובני  ובניהם 

אכי״ר.

טשערנוביל  צ׳ורטקוב,  טולנא,  מאדמורי  חמות  הסכמות  עוד  כולל 
וקוסוב, וכן הסכמה נדירה במיוחד עם השם ר׳ יצחק מסקווירא. 

 25 עמודים.   [2]  82  ,3  [1] אורגלבראנד.  שמואל  דפוס  וורשא:  מהדורת 
ס״מ. מצב מצוין. כריכה עתיקה. עם תו ספר של ר׳ יעקב וינברג, ראש 

ישיבת נר ישראל בולטימור ונצר לשושלת סלונים. 

מהדורת לובלין: דפוס הרשנהורן/שניידמעסער. [6] 82 עמודים. 27 ס״מ. 
מצב כללי טוב. כריכה מודרנית.

פתיחה $500

63. ATERES TIFERES YISROEL. LOT OF 2 EDITIONS. WARSAW 
1871 AND LUBLIN 1875. SEGULAH.

The Rav Shmuel Yaakov Weinberg copy. 
Rare sefer of Chassidic and Kabalistic commentary on the weekly Torah 
portions including "Sheimos Hakdoshim" on the mystical interpretations of 
the Divine names by R. Yisroel Charif of Satenov, a close student of the Ba'al 
Shem Tov.
The 1871 edition includes many important approbations published for the first 
time. These include approbations from R. Avrohom Yaakov of Sadigura, R. 
Menachem Nochum of Shtefinesht, R. Aaron of Chernobyl and R. Avrohom of 
Trisk, who write that having this sefer in one's home is a segulah for "Shmira, 
Yeshuos and Shefa Brocho V'Hatzlacho". R. Aaron of Chernobyl writes 
in his approbation that "every man who buys this holy work for its set 
price can be certain that the merit of the author and the holiness of the 
composition will protect him, bring blessings into his home and upon 
their wife and children, with good health and success for plentiful years 
of blessing".
Includes other warm approbations from the Rebbes of Chortkov, Tolna, 
Chernobyl, Kosov, and a particularly rare approbation in the name of R. 
Yitzchok of Skver. 
Warsaw edition: Shmuel Orgelbrand press. [1] 3, 82 [2] pages. 25 cm. 
Excellent condition. Antique binding. With bookplate of R. Shmuel Yaakov 
Weinberg, Rosh Yeshiva of Ner Yisroel Baltimore and scion of the Slonim 
dynasty. 
Lublin edition: Hershenhorn\Schneidmeser press. [6] 82 pages. 27 cm. 
Overall good condition. Modern binding.     

Opening bid $500

SIFREI CHASIDUS, KABOLAH, SLAVITTA AND ZHITOMIR
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חפץ השם. חיבור מודפס ראשון של האור החיים הקדוש. . 64
אמסטרדם תצ״ב (1732).

בן  חיים  ר׳  מאת  וחולין  הוריות  שבת,  ברכות,  מסכת  על  תורה  חידושי 
עטר, ה״אור החיים״ הקדוש.

  בהקדמה בצעירותו.  זה  ספר  והדפיס  חיבר  הקדוש  החיים  האור 
הגמרא  את  להבין  מנסה  הוא  בתחילה  בלימוד:  דרכו  על  כותב  הוא 
הראשונים  את  לומד  הוא  מכן  לאחר  ורק  במפרשים,  לעיין  מבלי 
זהים.  לפירושים  הגיע  שהוא  מגלה  קרובות  ולעיתים  והאחרונים 
״ועיין  הקדוש  החיים  האור  כותב  יתרו  פרשת  על  לחומש  בפירושו 
הש״ס  ממסכתות  קצת  על  שחיברתי  ה׳  חפץ  בספר  שפירשתי  מה 

בקטנותי״

חסרת  כמעט  בהתלהבות  התקבלו  הקדוש  החיים״  ה״אור  ספריו של 
ב״שם  מתאר  החיד״א  והמקובלים.  החסידים  בקרב  בפרט  תקדים, 
ל״אור  טוב״  שם  ה״בעל  שרחש  העצומה  ההערכה  את  הגדולים״ 
החיים״ הקדוש. מפורסם הסיפור על ר׳ חיים הלברשטם (״דברי חיים״) 
שכתב שמי שאינו מאמין שה״אור החיים״ הקדוש נכתב ברוח הקודש 

נחשב לכופר.

ר׳ חיים בן עטר (תנ״ו-תק״ג 1696-1743) נולד במרוקו והיה אחד מגדולי 
רבניה. בשנת תצ״ג (1733) הוא החליט לעלות לארץ ישראל. כאשר 
להישאר  אליו  התחננו  הקהילה  עשירי  בדרך,  בליוורנו  עצר  הוא 
והקימו לו ישיבה. בשנת תק״ב (1742) הוא הגיע לירושלים ונעשה רב 
חיים  ר׳  היה  ביותר  המפורסם  תלמידו  ישראל.  כנסת  הכנסת  בבית 
דוד אזולאי (חיד״א). הוא קבור בהר הזיתים וישנם אינספור סיפורים 

על ישועות שאירעו לאחר תפילה על קברו.

וינוגרד אמסטרדם 1394. דפוס פרופס. [2], 71 עמודים. 30 ס״מ. מצב טוב. 
מעט פגעי עש קלים במספר עמודים עם פגיעה קלה בטקסט. כתמי יושן. 

כריכה עתיקה.

פתיחה $1500

64. CHEIFETZ HASHEM. FIRST PUBLISHED WORK OF THE OHR 
HACHAIM HA'KODOSH. AMSTERDAM 1732.

Novella on Masechta Brochos, Shabbos, Horiyos and Chulin by R. Chaim 
Ben Attar, the Ohr HaChaim Ha'Kodosh. 

  The Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh wrote and published this Sefer as a 
young man. In the introduction he writes of his way of learning; first trying 
to understand the Talmud without using the commentaries. Only later did 
he refer to the Rishonim and Achronim and often found that he deduced 
similar interpretations. In Parshas Yisro of his commentary on Chumash, 
the Ohr Ha'Chaim writes "see how I explained this topic in my work 
Cheifetz HaShem which I wrote as a child".
The seforim of the Ohr Ha’Chaim Ha’Kodosh were received to almost 
unprecedented acclaim, particularly among Chassidim and Mekubolim. 
The CHIDA in Shem HaGedolim writes of the great esteem that the Ba’al 
Shem Tov had for the Ohr Ha’Chaim Ha’Kodosh. In a famous instance, 
R. Chaim Halberstam (Divrei Chaim) wrote, that an individual who does 
not believe that the Ohr Ha’Chaim Ha’Kodosh was written with Ruach 
Ha’Kodesh 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 the rich 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 student was R. Chaim Dovid Azulai (CHIDA). He is buried on Har 
Ha'Zesim and there are countless accounts of miraculous divine assistance, 
after praying at his Kever.  

Vinograd Amsterdam 1394. Proops press. [2], 71 pages. 30 cm. Good 
condition. Some minor worming on a few pages slightly effecting text. Age 
stains. Antique binding.

Opening bid $1500
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חומש אור החיים הקדוש. סט שלם. ז׳יטומיר תרכ״ה . 65
.(1865)

עם סידור לשבת נוסח ספרד בכל כרך. כולל חמש מגילות ויוצרות.

בז׳יטומיר.  שפירא  משפחת  בדפוס  שהודפס  הקדוש  החיים  אור  חומש 
כולל פירושים של רש״י, בעל הטורים, שפתי חכמים ואור החיים הקדוש.

בפרט  תקדים,  חסרת  בהתלהבות  התקבלו  הקדוש  החיים  האור  ספרי   
את  הגדולים״  ב״שם  מתאר  החיד״א  והמקובלים.  החסידים  בקרב 
ההערכה העצומה שרחש הבעל שם טוב להאור החיים הקדוש. מפורסם 
הסיפור על ר׳ חיים הלברשטם (״דברי חיים״) שכתב שמי שאינו מאמין 
שהאור החיים הקדוש נכתב ברוח הקודש נחשב לכופר. כידוע, ספרים 
שיצאו לאור בדפוס משפחת שפירא היו חביבים ביותר על רבים מגדולי 

האדמו״רים. 

  ר׳ חיים אבן עטר (תנ״ו-תק״ג 1696-1743) נולד במרוקו והיה אחד
מגדולי רבניה. בשנת תצ״ג (1733) הוא החליט לעלות לארץ ישראל. 
אליו  התחננו  הקהילה  עשירי  בדרך,  בליוורנו  עצר  הוא  כאשר 
להישאר והקימו לו ישיבה. בשנת תק״ב (1742) הוא הגיע לירושלים 
ונעשה רב בבית הכנסת כנסת ישראל. תלמידו המפורסם ביותר היה 
ר׳ חיים דוד אזולאי (חיד״א). הוא קבור בהר הזיתים וישנם אינספור 

סיפורים על ישועות שאירעו לאחר תפילה על קברו.

כל כרך כולל שני עמודי שער. כרך א: 503, 32 (חסר עמוד שער אחד), 
כרך ב: 513, 48, כרך ג: 357,47, כרך ד: 395, 32, כרך ה: 366, 32. מצב כללי 
טוב, מעט כתמי חלודה עם כמה חורים וקרעים קטנים. כריכות עתיקות 

(רופפות).

לא  שמעולם  מתעד  וינוגרד  חומשים.  של  מלאה  סדרה  למצוא  נדירה 
ראה סט שלם.

פתיחה $4500

65. CHUMASH OHR HA'CHAIM. COMPLETE SET. ZHITOMIR 
1865. 

Each Volume with Nussach Sefard Shabbos Siddur. Includes the five 
Megilos and Yotzros. 
Chumash Ohr Ha'Chaim printed by the Schapiro family press in Zhitomir. 
Includes the commentaries of Rashi, Ba'al HaTurim, Sifsei Chachomim and 
Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh. 
The seforim of the Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh were received to almost 
unprecedented acclaim, particularly among Chassidim and Mekubolim. The 
CHIDA in Shem HaGedolim writes of the great esteem that the Ba'al Shem 
Tov had for the Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh. In a famous instance, R. Chaim 
Halberstam (Divrei Chaim) wrote, that an individual who does not believe 
that the Ohr Ha'Chaim Ha'Kodosh was written with Ruach Ha'Kodesh is 
to be considered a heretic. As is well known, Seforim printed by the Schapiro 
family press were exceptionally favored by many of the great Chassidic Rebbes 
and in turn their followers.

  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 the rich 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 student was R. Chaim Dovid Azulai (CHIDA). He is buried on Har 
Ha'Zesim and there are countless accounts of miraculous divine assistance, 
after praying at his Kever.  

Each volume with two title pages. Vol 1; 503,32 (lacking one title page), Vol 2; 
513, 48, Vol 3; 357, 47, Vol 4; 395, 32, Vol 5; 366, 32. Overall good condition, 
some foxing, with some small holes and tears.  Antique bindings (loose).
A complete set of these Chumashim is highly unusual, Vinograd records 
never having seen a complete set. 

Opening bid $4500
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הפלאה (ספר כתובה). מהדורה . 67
ראשונה. אופנבך תקמ״ז (1787). עותק 

משובח.

ספר  של  הראשון  החלק  שהינו  כתובה  ספר 
תורה  חידושי  המקנה),  ספר  הוא  (השני  הפלאה 
הלוי  פנחס  ר׳  מאת  כתובות  והלכות  מסכת  על 

הורוביץ.

  ת״צ-תקס״ה) הורוביץ  הלוי  פנחס  ר׳ 
המגיד  של  תלמידיו  מבכירי  היה   (1730-1805
שונות  בקהילות  כרב  שימש  הוא  ממעזריטש. 
בעיקר  נודע  אך  ולעכאוויטש  ויטקובה  כולל 
לפניו  הלך  שמו  בפרנקפורט.  כהונתו  בזכות 
כרב ופוסק בעל שיעור קומה וכן כסופר פורה. 
חיבורו  שם  על  ״ההפלאה״  אותו  מכנים  רבים 
חשובים  תלמידים  לו  היו  כתובות.  מסכת  על 
רבים, המפורסם מביניהם היה ה״חת״ם סופר״.

שפיץ.  דפוס   .114 אופנבך  וינוגרד   .182 סטפנסקי 
[1], 6, 180, [1], 86, [1] עמודים. 32 ס״מ. מצב טוב 

מאוד. מעט כתמים. כריכה מודרנית.

פתיחה $300

67. HAFLO'AH SEFER KESUBAH. FIRST 
EDITION. OFFENBACH 1787. FINE COPY.

Sefer Kesubah, which is the first section of the Sefer 
Haflo'ah, (the second being the Sefer Ha'Makneh) 
novella on Maseches and Hilchos Kesubos, by R. 
Pinchos HaLevy Horowitz.

  R. Pinchos Ha'Levy Horowitz (1730- 1805), 
was one of the most prominent disciples of the 
Maggid of Mezritch. He served as Rav in various 
communities including Vitkova, Lechowitz and 
most notably Frankfurt. He was renowned as a 
great Rav and Posek as well as a prolific writer and 
is often referred to as "The Haflo'ah" after his work 
on Maseches Kesubos. He had many distinguished 
talmidim, most notably the Chasam Sofer. 

Stefansky 182. Vinograd Offenbach 114. Spitz 
press. [1], 6, 180, [1], 86, [1] pages. 32 cm. Very fine 
condition. Some stains. Modern binding.

Opening bid $300

דברי ברוך – סקאליע. מהדורה . 66
ראשונה. לבוב תרע״א (1911).

 – רבינוביץ  פנחס  ברוך  ר׳  מאת  חידושים 
אברהם  מר׳  הסכמות  עם  מסקאליע.  האדמו״ר 
שבאדרון  הכהן  מרדכי  שלום  ר׳  קלוגר,  בנימין 

(מהרש״ם), ר׳ שמעון באב״ד ור׳ משה באב״ד.

  תרפ  - תרל״ג  רבינוביץ  פנחס  ברוך  ר׳ 
חיים  אליעזר  ר׳  של  בנו  היה   ,(1873-1920  )
טוב.  שם  לבעל  ונכד  נין  מסקאליע,  רבינוביץ 
 (1894) תרנ״ד  בשנת  לאדמו״ר  נתמנה  הוא 
בכל  חכם  ותלמיד  מקובל,  לצדיק,  ונחשב 
שונים,  ספרים  חיבר  הוא  התורה.  מכמני 
ביניהם – אמרי ברוך על התורה, שער הצלחה 

ועוד.

דפוס סאלאט. [3], 6, 2-22, 46 עמודים. 24.5 ס״מ. 
מצב מצוין, עמוד אחד מחוק מעט.

פתיחה $150

66. DIVREI BORUCH SKOLYA. FIRST 
EDITION. LVOV 1911.

Important Chassidic work by the Skolya Rebbe, R. 
Baruch Pinchos Rabinowitz. With approbations by 
R. Avrohom Binyomin Kluger, R. Sholom Mordechai 
Ha'Cohen Schwadron (MaHarShaM), R. Shimon 
Babad and R. Moshe Babad.

   R. Baruch Pinchos Rabinowitz (1873-1920), was 
the son of R. Eliezer Chaim Rabinowitz of Skolya, 
a descendant of the Ba'al Shem Tov. He became 
Rebbe in 1894 and was considered a great Tzaddik, 
Mekubal and Talmid Chochom in all areas of the 
Torah. He authored various seforim including Imrei 
Baruch on the Torah, Sha'ar Hatzlocho and others.

Salat press. [3], 6, 2-22, 46 pages. 24.5 cm. Excellent 
condition, one page slightly rubbed. 

Opening bid $150
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אגרת השלום. מהדורה יחידה. סנט . 69
פטרסבורג תרמ״ב (1882).

החסידים  בין  המחלוקת  בעניין  פולמוס 
למתנגדים, לוקט על ידי ר׳ ברוך הלוי יפית .

׳חסיד׳  בין  ההבדלים  את  המבאר  מאמר  כולל 
ל׳מתנגד׳ ומכתב שנכתב על ידי האדמו״ר הזקן, 
 (1784) תקמ״ד  בשנת  מליאדי  זלמן  שניאור  ר׳ 
מתנגדים  רבנים  עשר  שמונה  של  לוועידה 
ששינה  משום  להחרימו  שביקשו  במוהילב 
שכתב  מכתב  כלול  כן  כמו  התפילה.  נוסח  את 
ה״צמח צדק״ מליובוויץ׳ לר׳ אברהם אריה לייב 
לייסד  שרצה  פטרסבורג,  מסנט  מנדלסטאם 
השני  החלק  לנוער.  חדשה  חינוכית  מערכת 
רובם  קצרות,  ומעשיות  שפר  באמרי  מתאפיין 

מזקני חסידי ליובוויץ׳ ומהגר״א.

כולל  טוב.  מצב  ס״מ.   21 עמודים.   56 פינס.  דפוס 
עטיפה. מעט בלאי בשוליים. לא כרוך.

נדיר ביותר.

פתיחה $250

69. IGERES HA'SHOLOM. ONLY EDITION. ST. 
PETERSBURG 1882. 

Polemic regarding the controversy between Chassidim 
and Misnagdim, compiled by R. Baruch Halevy Yafis.
Included is an article explaining the differences 
between a 'Chossid' and 'Misnaged' and a letter 
written by the Alter Rebbe, R. Shneur Zalman of Liadi 
in 1784 to a meeting in Mohilev, where 18 Rabbonim 
of the Misnagdim wanted to excommunicate him for 
changing the Nussach Ha'Tefilo. Also included is a 
letter written by the Tzemach Tzedek of Lubavitch, to 
R. Avraham Aryeh Leib Mandelstam of St Petersburg, 
who wanted to institute a new educational system for 
youth. The second section features wise sayings and 
short anecdotes, primarily from the patriarchs of the 
Lubavitch Chasidus, as well as from the GR"A. 
Pins press. 56 pages. 21 cm. Fine condition. Includes 
original wrap. Some wear on the margins. Unbound.
Extremely rare. 

Opening bid $250

המקנה. מהדורה ראשונה. אופנבך . 68
תקס״א (1801).

הלוי  פנחס  ר׳  מאת  קידושין  מסכת  על  ספר 
הורוביץ.

  ת״צ-תקס״ה) הורוביץ  הלוי  פנחס  ר׳ 
המגיד  של  תלמידיו  מבכירי  היה   (1730-1805
שונות  בקהילות  כרב  שימש  הוא  ממעזריטש. 
בעיקר  נודע  אך  ולעכאוויטש  ויטקובה  כולל 
לפניו  הלך  שמו  בפרנקפורט.  כהונתו  בזכות 
כרב ופוסק בעל שיעור קומה וכן כסופר פורה. 
חיבורו  שם  על  ״ההפלאה״  אותו  מכנים  רבים 
חשובים  תלמידים  לו  היו  כתובות.  מסכת  על 
רבים, המפורסם מביניהם היה ה״חת״ם סופר״.

שפיץ.  דפוס   .151 אופנבך  וינוגרד   .178 סטפנסקי 
תיקון  טוב.  כללי  ס״מ. מצב   32.5 עמודים.   256  ,5
קטן בעמוד השער. פגעי עש במקומות רבים עם 

פגיעה בחלק מהטקסט. כריכה מודרנית.

כולל ״מחנה לוי״, מאת בן המחבר ר׳ צבי הירש. 
וינוגרד אופנבך 150. דפוס שפיץ. 1, 98, 1 עמודים.

פתיחה $300

68. HA'MAKNEH. FIRST EDITION. 
OFFENBACH 1801

Classic Sefer of novella on Maseches Kidushin by R. 
Pinchos Ha'Levy Horowitz.

  R. Pinchos Ha'Levy Horowitz (1730- 1805), 
was one of the most prominent disciples of the 
Maggid of Mezritch. He served as Rav in various 
communities including Vitkova, Lechowitz and 
most notably Frankfurt. He was renowned as a 
great Rav and Posek as well as a prolific writer and 
is often referred to as "The Haflo'ah" after his work 
on Maseches Kesubos. He had many distinguished 
talmidim, most notably the Chasam Sofer.

Stefansky 178. Vinograd Offenbach 151. Spitz 
press. 5, 256 pages. 32.5 cm. Overall fine condition. 
Small repair to title page. Worming in numerous 
places with effect to some text. Modern binding.
Includes Machne Levi, by R. Tzvi Hirsch, son of 
the author. Vinograd Offenbach 150. Spitz press. 
1,98,1 pages. 

Opening bid $300
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ליקוטי יקרים. לבוב תרי״ז (1857).. 71

ליקוט מתוך דברי תורתם של ר׳ ישראל בעל שם 
טוב, המגיד ממזריטש, ר׳ מנחם מנדל מפרמישלאן 
ספר  יקרים״.  ״ליקוטים  לעיתים  מכונה  ואחרים. 
שהודפס  החסידות  בתורת  חשוב  חיבור  הוא  זה 

לראשונה בלבוב בשנת תקנ״ב (1792).

וינוגרד למברג 1312. דפוס שרנצל. 36, 2 עמודים. 
במספר  עש  פגעי  מעט  טוב.  כללי  מצב  ס״מ.   23

עמודים הפוגעים בכמה מילים. לא כרוך.

פתיחה $300

71. LIKUTEI YEKORIM. LEMBERG 1857.

Compilation of the teachings of R. Yisroel Ba'al Shem 
Tov, the Maggid of Mezritch and R. Menachem 
Mendel of Premishlan among others. Sometimes 
known as Likutim Yekorim. This sefer is an important 
sefer of the teachings of Chassidus first printed in 
Lemberg in 1792. 
Vinograd Lemberg 1312.Shrentzel press. 36, 2 
pages. 23 cm. Overall fine condition. Slight worming 
on a few pages affecting a few words. Unbound.

Opening bid $300

קהילת יעקב. מהדורה ראשונה. לבוב . 70
תר״ל 1870        

ספר קבלה מר׳ יעקב צבי יולס.

 -תקל״ח  1778-1825) יולס  צבי  יעקב  ר׳ 
החוזה  של  תלמידיהם  מבכירי  היה  תקפ״ה) 
מרימינוב.  מנדל  ור׳  מקוז׳ניץ  המגיד  מלובלין, 
והוסוקוב  גלוגוב  בדינוב,  כרב  שימש  הוא 
ואדמו״ר.  נערץ  חכם  כתלמיד  מאוד  והוערך 
מחבר הספר הקלאסי מלא הרועים. הודפס על 
ידי נכד המחבר עם הסכמות חמות של ר׳ יוסף 
שאול נתנזון, ר׳ חיים מצאנז, ר׳ יצחק אייזיק 
שמעון  ר׳  מטריסק,  אברהם  ר׳  מזידיטשוב, 
סופר, ר׳ ישעיה שור ור׳ מנחם מנדל מוויזניץ.
 ,54  ,1  ,28  ,2 קוגל/לוין.  דפוס   .516 סטפנסקי 
כריכה  טוב.  מצב  ס״מ.   36 עמודים.   15  ,22  ,35

מקורית.

פתיחה $250

70. KEHILAS YAAKOV. FIRST EDITION. 
LEMBERG 1870.

Important Kabbalistic work by R. Yaakov Tzvi 
Yolles.

  R. Yaakov Tzvi Yolles (1778-1825), was amongst 
the distinguished students of the Chozeh of Lublin, 
the Kozhnitzer Maggid and R. Mendel of Rimanov. 
He served as Rav in Dinov, Glogov and Hosokov and 
was greatly respected as a great Talmid Chochom 
and Rebbe. He authored the classic work, Meloi 
Ha'Roim. Published by the author's grandson, with 
warm approbations by R. Yosef Shaul Natansohn, 
R. Chaim of Tzanz, R. Yitzchok Isaac of Zidichoiv, 
R. Avrohom of Trisk, R. Shimon Sofer, R. Yeshaya 
Schor and R. Menachem Mendel of Vizhnitz.

Stefansky 516. Kugel/Lewin press. [2] 28 [1] 54, 
35, 22, 15 pages. 36 cm. Very fine condition. Antique 
binding.

Opening bid $250

72. MA'AMAR YETZIAS MITZRAYIM. FIRST 
EDITION. VILNA 1877.

Chassidic Ma'amar by Rabbi Yitzchak Isaac Halevy 
Epstein Av Beit Din of Homel. 

  R. Yitzchok Isaac Ha'Levy Epstein (1780-1857), 
was one of the most prominent Chassidim of R. 
Shneur Zalman of Liadi (The Alter Rebbe), The 
Mittler Rebbe and the Tzemach Tzedek. Known as 
great Talmid Chochom and Tzaddik. Although he 
was repeatedly asked to serve as a Rebbe he declined.

Stefansky Chassidus 318. Katzenelebogen press. 
58 pages. 21.5 cm. Fine condition. Quality paper. 
Antique binding (detached).

Opening bid $100

מאמר יציאת מצרים. מהדורה . 72
ראשונה. וילנא תרל״ז (1877).

מאמר חסידי מאת ר׳ יצחק אייזיק הלוי אפשטיין, 
אב בית הדין בהומל.

 -תק״מ) אפשטיין  הלוי  אייזיק  יצחק  ר׳ 
חסידיו  מחשובי  אחד  היה   (1780-1857 תרי״ז 
של ר׳ שניאור זלמן מליאדי (האדמו״ר הזקן), 
האדמו״ר האמצעי וה״צמח צדק״. נודע כצדיק 
בקשות  למרות  עצום.  חכם  ותלמיד  גדול 

חוזרות ונשנות לשמש כאדמו״ר, הוא סירב.

 58 קצנלבוגן.  דפוס   .318 חסידות  סטפנסקי 
עמודים. 21.5 ס״מ. מצב טוב. נייר איכותי. כריכה 

עתיקה (מנותקת).

פתיחה $100
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קונטרס השמות (עטרת צבי). מהדורה ראשונה. לבוב . 73
תר״ח (1848).

פירוש על הזוהר לפרשת ויקרא ומספר מקומות נוספים, שאינם בספר 
עטרת צבי. מאת ר׳ צבי הירש אייכנשיין מזידיטשוב שביקש במפורש 

שכתביו לא יפורסמו בחייו.

  תלמיד היה   (1763-1831 (תקכ״ג-תקצ״א  אייכנשטיין  הירש  צבי  ר׳ 
האדמו״רים  גדולי  מלובלין.  והחוזה  מליז׳נסק  אלימלך  ר׳  של  קרוב 
של  מופת  לכתבי  הפכו  וספריו  כבוד  ביראת  אליו  התייחסו  בדורו 

חסידות וקבלה המצוטטים בהרחבה בספרי חסידות.

סטפנסקי 522. וינוגרד למברג 862. דפוס גרוישמן. 1, 2, 15 עמודים. 25 ס״מ 
(חלק מהעמודים 23.5 ס״מ). מצב טוב, כתמים קלים. כריכה מודרנית.

פתיחה $400

73. KUNTRUS HA'SHEIMOS ATERES TZVI. FIRST EDITION. 
LEMBERG 1848.

Commentary on the Zohar on Parshas Vayikra and in various other places, not 
in the Sefer Ateres Tzvi. Authored by R. Tzvi Hirsch Eichenstein of Zidichoiv 
who specifically requested that his writings not be published in his lifetime. 

  R. Tzvi Hirsch Eichenstein (1763-1831), was a close talmid of R. 
Elimelech of Lizhensk and the Chozeh of Lublin. He was held in awe by the 
by the Rebbe's of his generation, and his seforim are classics of Chassidus 
and Kabbolah quoted extensively in the Sifrei Chasidus.  

Stefansky 522. Vinograd Lemberg 862. Groishman press. 1,2,15 pages. 25 
cm (some pages 23.5 cm). Fine condition, minor staining. Modern binding. 

Opening bid $400
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סדר הקפות לשמיני עצרת ושמחת . 75
תורה / סיגעט. סיני תרפ״ד (1924)

סדר ההקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה עפ״י 
מנהג סיגעט. כולל את קריאת התורה המתאימה 

לסליחות י״ג מידות.

דפוס וידער. 24 עמודים. 23 ס״מ. מצב מצוין. מעט 
בלאי על העטיפה.

פתיחה $150

75. SEDER HAKOFOS FOR SHEMINI ATZERES 
AND SIMCHAS TORAH/SIGHET. SEINI 1924.

Order of the Hakofos for Shemini Atzeres and 
Simchas Torah according to the Minhag of Sighet. 
Includes the appropriate K'rias Ha'Torah for Selichos 
of "Yud Gimmel Midos"  
Vieder press. 24 pages. 23 cm. Excellent condition. 
Some wear to the wrap.

Opening bid $150

מכתב עוז. ויכוח נגד אגודת ישראל . 74
מאת הרי״צ מליובביץ. מהדורה יחידה. 

פולין תרפ״ב (1922). נדיר במיוחד.

יוסף  (ר׳  מליובביץ  הרי״צ  ע״י  שנכתב  פולמוס 
עם  תש״י, 1880-1950),   – תר״מ  שניאורסון,  יצחק 
ישראל.  אגודת  תנועת  נגד  גלויים  מכתבים  שני 
גדולי  מועצת  אל  גלוי  מכתב  הינו  הראשון 
התורה, במיוחד ר׳ אברהם מרדכי אלתר (האמרי 
מראדזין).  (הרבי  ליינער  יוסף  מרדכי  ור׳  אמת), 
גדולי  מועצת  להקמת  בחריפות  מתנגד  הרי״צ 
התורה, יסודי התורה, וקרן ארץ ישראל, בטענה 
תכניותיה  את  ומקדמים  מסייעים  אלו  שגופים 

של התנועה הציונית.

 ((1986) תשמ״ו  אביב  (תל  ציון״  ״שיבת  ראה 
עמודים 86-87 ו- 143-148 לתגובת אגודת ישראל 

על המכתב הנ״ל.

עם  רופפים  עמודים  למדי.  טוב  עמודים. מצב   16
כתמים. ללא כריכה.

פתיחה $100

74. MICHTAV OZ. POLEMIC AGAINST 
AGUDAS YISROEL BY THE RAYATZ OF 
LUBAVITCH. ONLY EDITION. POLAND 1922. 
EXTREMELY RARE.

Polemic written by the RaYaTZ of Lubavitch, (R. 
Yosef Yitzchok Schneerson 1880-1950), with two open 
letters against the Agudas Yisroel movement. The first 
is an open letter to the Moetzes Gedolei Ha'Torah, 
specifically R. Avrohom Mordechai Alter (Imrei 
Emes), and R. Mordechai Yosef Leiner (Radziner 
Rebbe). The RaYaTZ strongly opposed the founding 
of the Moetzes Gedolei Ha'Torah, Yesodei HaTorah 
and Keren Eretz Yisroel, arguing that these bodies 
further the agenda of the Zionist movement.
See Shivas Tzion (Tel Aviv 1986) pages 86-87, and 
143-148 for the response of the Agudas Yisroel to the 
above letter.
16 pages. 22 cm. Fair condition. Pages loose with 
stains. Unbound.

Opening bid $100

76. SEFER HA'GILGULIM. FIRST EDITION. 
FIRST PRINTED SEFER OF R. CHAIM VITAL. 
FRANKFURT 1684.

Kabbalistic work on the "Transmigration of the 
Soul", by R. Chaim Vital.
In this work R. Chaim Vital expounds on the 
teachings of the Arizal that every soul must migrate 
through other bodies in order to rid itself of particles 
of evil. 
Originally the Rabbonim of Frankfurt opposed the 
publication of this work due to the Shabtai Tzvi 
movement which was then rampant and they were 
fearful of charlatans who claimed to be reincarnations 
of Shabtai Tzvi.  Consequently, the editor, R. Dovid 
Grunhut, a renowned Kabbalist and scholar in his 
own right, commissioned a Gentile printer to print 
the sefer. (See M. Waxman vol. 2 pp. 417-18.)
Vinograd Frankfurt 59. Grunhut press. [1], 45. 
Pages. 18 cm. Fine condition. Some repairs and 
reinforcement on a few leaves at times slightly 
effecting text. Modern binding.

Opening bid $600

ספר הגלגולים. מהדורה ראשונה. . 76
ספר מודפס ראשון של ר׳ חיים ויטאל. 

פרנקפורט תמ״ד (1684).

חיים  ר׳  מאת  נשמות  גלגולי  על  קבלה  ספר 
ויטאל.

דברי  את  ויטאל  חיים  ר׳  מבאר  זה  בספר 
גופים  דרך  לעבור  צריכה  נשמה  שכל  האריז״ל 

שונים בכדי להתנקות מחלקים רעים.

להדפסת  פרנקפורט  רבני  התנגדו  בתחילה 
ספר זה בגלל הכת של שבתאי צבי שהתפשטה 
שרלטנים  מפני  חששו  הם  תקופה.  באותה 
שטענו שהם גלגולים של שבתאי צבי. משום כך 
שכר המו״ל ר׳ דוד גרונהוט, תלמיד חכם ומקובל 
מפורסם בזכות עצמו, בעל דפוס גוי שידפיס את 

הספר (עיין מ. וקסמן חלק 2 עמוד 417-18).

 ,45  ,[1] גרונהוט.  דפוס   .59 פרנקפורט  וינוגרד 
עמודים. 18 ס״מ. מצב טוב. מעט תיקונים וחיזוק 
בטקסט  לעיתים  הפוגעים  עמודים  במספר 

בצורה קלה. כריכה מודרנית.

פתיחה $600
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אור החכמה. מהדורה ראשונה. לאשצוב תקע״ה (1815). . 77
ספר סגולה.

עותק של ר׳ מאיר יוסף רובין/ קרעסטיר.

אור החכמה על התורה (בראשית ושמות), מאת ר׳ אורי פייבל, המגיד 
ר׳  דרכו של  וממשיך  נכדו  רובין,  יוסף  מאיר  ר׳  חתימת  עם  מדובינקא. 

ישייעל׳ה מקרעסטיר.

עם הסכמות מ״החוזה מלובלין״, ר׳ יעקב אורנשטיין (ישועות יעקב), ר׳ 
אפרים זלמן מרגליות (בית אפרים), ועוד.

שהמנהג  לאנדא  צבי  משה  ר׳  כותב   ,(35 (עמוד  מלכים  שולחן  בספרו 
האם  של  ראשה  תחת  החכמה  אור  וספר  אלימלך  נועם  ספר  להניח 

בשעת הלידה.

  ר׳ של  חתנו  היה  רופשיץ,  לשושלת  נצר  רובין,  יוסף  מאיר  ר׳ 
תרפ״ז  בשנת  ישעייל׳ה.  ר׳  של  בנו   – מקרעסטיר  שטיינר  אברומל׳ה 
(1927),ירש אותו כרבה של קרעסטיר, משרה בה כיהן עד שנרצח על 

ידי הנאצים בשנת תש״ד (1944).

סטפנסקי 23. וינוגרד לאשצוב 5. [2], 76, 46 עמודים. 22 ס״מ. מצב טוב. 
חורים קטנטנים במספר עמודים. כריכה מודרנית.

פתיחה $1000

77. OHR HA'CHOCHMA. FIRST EDITION. LASHTZOV 1815. 
SEGULAH SEFER. 

Copy of R. Meir Yosef Rubin/Kerestier.
Ohr Ha'Chochma on the Torah (Bereishis and Shemos), by the Rebbe R. Uri 
Feivel, the Maggid of Dubienka. With the signature of R. Meir Yosef Rubin, 
the grandson and successor of R. Shaya'le of Kerestier.
With approbations by the Chozeh of Lublin, R. Yaakov Orenstein (Yeshuos 
Yaakov) and R. Ephraim Zalman Margulies (Bais Ephraim) among others. In 
his sefer Shulchan Melachim (page 35b), R. Moshe Tzvi Landau writes that it 
is customary to place the Sefer Noam Elimelech together with the Sefer Ohr 
Ha'Chochma, beneath the head of a mother during labor. 

  R. Meir Yosef Rubin, a scion of the Ropchitz dynasty was a son in law 
of R. Avrumele Steiner of Kerestier, son of R. Shaya'le. In 1927 upon the 
passing of his father in-law in 1927 he succeeded him as Kerestier Rebbe, 
until he was murdered by the Nazis in 1944. 

Stefansky 23.  Vinograd Lashtzov 5. [2], 76, 46 pages. 22 cm. Fine condition. 
Minor holes in a few pages. Modern binding.

Opening bid $1000
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פסק בית דין ״תקנות מיהאלאוויץ״. אונגוואר תרכ״ו . 78
.(1866)

  ניסו ה-17,  המאה  בשלהי  היהודית  האמנציפציה  בעקבות 
ככפורים  אותם  ראו  התורה  גדולי  היהדות.  את  ״לחדש״  המשכילים 
לדרכם  התנגדו  הם  ולכן  מהיהדות,  היהודים  את  להרחיק  העתידים 

וגינו אותם בתוקף.

במיהאלאוויץ  גדולה  רבנים  ועידת  התכנסה   (1866) תרכ״ו  בשנת 
על  להכריז  הוחלט  הדור.  של  התורה  מגדולי  עשרות  בהשתתפות 
הקלה  הסטייה  את  שיציע  מי  מכל  (טיילונג)  מוחלטת  הפרדה  גזירת 
או  מסירה  איסור  כללו:  התקנות  המסורתית.  מהיהדות  ביותר 
השתתפות בדרשה בשפה זרה, איסור על תפילה בבית כנסת שאין 
קיום  איסור  לחזן,  מיוחדים  בבגדים  שימוש  איסור  באמצע,  הבימה 
התקנות,  השפעתם של  נוספות.  תקנות  ועוד  כנסת  בית  בתוך  חופה 
מן  מרחק  על  שמירה  מאידיאולוגיה של  כחלק  כיום,  מורגשת  עדיין 

התבדלות מרשעים״. הרשעים, המכונה בדרך כלל " 

גאנצפריד,  ר׳ שלמה  כולל  הדור,  גדולי  רבנים  עשרות  ידי  על  חתום 
ר׳ חיים יוסף גאטלייב מסרופקוב, ר׳ שמעלקי קליין מסעליש, ר׳ הילל 
ר׳  אריה),  (קול  שווארץ  הכהן  יהודה  אברהם  ר׳  (קולאמייע)  ל״ש 
יקותיאל יהודה טייטלבוים (ייטב לב), ר, מנחם מענדל פאנעט (מעגלי 

צדק) ר׳ חנינה יו׳ט ליפא טייטלבוים (קדושת יו״ט).

עם נספחים מאת ר׳ חיים הלברשטם מצאנז (״דברי חיים״), ר׳ יצחק 
חיים  שהדברי  זה מעניין  הירש מליסקא.  צבי  ור׳  מזידיטשוב  אייזיק 
ולא  הונגריות  קהילות  עבור  בעיקר  הוקמו  שהם  כפי  לזה,  הצתרף 

עבור גליציה. כנראה שהדברי חיים, החזיק מאוד בהתקנות אלו.

דפוס אוני-בוכדרוקראיי. 3 צדדים מודפסים (מקופלים). 21 על 26.5 ס״מ. 
מצב טוב.

פתיחה $1300

78. PSAK BAIS DIN "MEHOLOWITZER TAKANOS". UNGVAR 1866.

  Following the Jewish emancipation in the late 1700's, the Maskilim tried 
to "reform" Judaism. They were fiercely opposed and condemned by the 
traditional Torah leaders who viewed Reform Judaism to be heretical, and 
would lead Jews entirely away from Yiddishkeit. 
In 1866 a major rabbinical conference was held in Meholowitz, with tens 
of the greatest Torah leaders of that era in attendance. It was decided to 
pronounce a decree of a complete separation (Teilung) from those who 
proposed the slightest deviation from traditional Judaism. The Takanos 
included, not delivering or attending a derosho given in a foreign language; 
not davening in a Shul where the Bimah was not situated in the center; not 
having special vestments for a Chazan; not holding a Chuppa inside a Shul 
and various other Takanos. The influence of these Takonnos, is still felt 
today, as part of an ideology of maintaining a distance from the wicked, 
commonly referred to as “Hisbadlus MR'osho'im”.
Signed by tens of Rabbonim including, R. Shlomo Ganzfried, R. Chaim 
Yosef Gottleib of Stropkov, R. Schmelke Selisher, R. Hillel Kolamaya, R. 
Avrohom Yehuda Ha'Kohen Schwartz (Kol Aryeh), R. Yekusiel Yehuda 
Teitelbaum (Yetev Lev), R. Menachem Mendel Paneth (Ma'aglei Tzedek) 
and R. Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum (Kedushas Yom Tov). 
With addendums by R. Chaim Halberstam of Tzanz (Divrei Chaim), 
R. Yitzchok Eisek of Zidichoiv and R. Tzvi Hirsch of Liska. It is of 
particular interest that the Divrei Chaim contributed to these takonnos, 
as they were primarily established for the Hungarian Kehillos and not for 
Galicia. Evidently the Divrei Chaim, held these Takonnos to be of extreme 
importance. 

Univ-Buchdrukerei press. 3 printed sides (folded). 21 by 26.5 cm. Fine 
condition. 

Opening bid $1300
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שבעים תיקוני הזוהר-חמדת צבי. . 80
אמסטרדם תס״ו (1706).

מהדורה שניה של תיקוני הזוהר ומהדורה יחידה 
של פירוש חמדת צבי מאת ר׳ צבי הירש חאטש 
מקראקא. עם עמוד שער יפהפה המתאר סצנות 
שונות מהתנ״ך. בחלק העליון של עמוד השער יש 
ציור גדול של צבי. עם הסכמות חשובות שונות 

כולל הסכמה מר׳ נפתלי כ״ץ (״סמיכת חכמים״).

  ומקובל דיין  היה  חאטש  הירש  צבי  ר׳ 
עשרה.  השבע  המאה  בשלהי  בקראקא  נודע 
של  הקבלה  תורת  מפיצי  מראשוני  היה  הוא 
ספרים  מספר  לאור  והוציא  בפולין  האריז״ל 
״דרך  צבי״,  ״נחלת  כולל  חשובים  קבליים 

הישרה״ ו״תפארת צבי״.

שחשדו  היו  בדורו,  אחרים  מקובלים  כמו 
הם  בקבלה.  עיסוקו  בעקבות  בשבתאות  בו 
המילה  ועל  השער  בעמוד  הצבי  על  הצביעו 
׳צבי׳ המודפסת באותיות גדולות, אך יש לציין 
יערי,  ראה  צבי.  היה  המחבר  של  שמו  שגם 

דגלי המדפיסים העבריים, עמוד 57.

 ,8 קוטינהו.  מנדס  דפוס   .804 אמסטרדם  וינוגרד 
164 עמודים. 30 ס״מ. מצב כללי טוב. מעט בלאי 
בעמוד השער עם פגיעה קלה בטקסט ובאיורים. 
קרע קטן בעמוד אחד. מעט כתמים לאורך הספר. 

כריכה מודרנית.

פתיחה $600

80. SHIVIM TIKUNEI HA'ZOHARCHEMDAS 
TZVI. AMSTERDAM 1706.

Second edition of the Tikunei Ha'Zohar and the only 
edition of the Chemdas Tzvi commentary, by R. Tzvi 
Hirsch Chotsh of Cracow. With a beautiful title page 
depicting various biblical scenes. On the upper part 
of the title page is a large illustration of a deer. With 
various distinguished approbations including one by 
R. Naftali Katz, (Semichas Chachomim).

  R. Tzvi Hirsch Chotsch was a renowned Dayan 
and Mekubal in Cracow in the latter part of the 17th 
century. He was one of the first disseminators of the 
Kabbalah of the ARIZAL in Poland and published 
several important Kabbalistic works including, 
Nachlas Tzvi, Derech Ha'Yeshoro and Tiferes Tzvi.
As with other kabbalists of his era, his preoccupation 
with Kabolah led some to accuse him of being a 
Sabbatean. They point to the deer on the title page 
as well the word TZVI printed in a large font. It 
should however be noted that the author's name was 
Tzvi as well. See Yaari; Diglei Ha'Madfisim Ha'Ivri 
'im page 57.

Vinograd Amsterdam 804. Mendes Coutinho 
press. 8, 164 pages. 30 cm. Overall good condition. 
Some wear to title page, slightly affecting text and 
depictions. One page with a small tear. Some staining 
throughout. Modern binding.

Opening bid $600

שאגת אריה. סלאוויטא תקצ״ב (1832). . 79
עותק ר׳ צבי הירש יפה.

שו״ת מאת ר׳ אריה לייב גינזברג, הודפס על ידי 
ר׳ שמואל אברהם שפירא מסלאוויטא.

כידוע, ספרים שהודפסו בדפוס משפחת שפירא 
היו חביבים ביותר על רבים מגדולי האדמו״רים 

החסידיים ובעקבות כך גם על חסידים.

ה׳קונטרס  את  המכילה  הראשונה  המהדורה  זו 
אל  שצורף  מוילנא,  אריה  משה  ר׳  מאת  אחרון׳ 
כל ההוצאות הבאות. עם הסכמות חשובות רבות 

ל׳קונטרס אחרון׳.

מרדכי  ר׳  של  בנו  יפה,  הירש  צבי  ר׳  של  עותק 
גימפל יפה הנודע מבריסק, עם חותמת הספרייה 

שלו והגהות בכתב ידו.

ס״מ.  עמודים. 34   90 ,[2]  .267 סלאוויטא  וינוגרד 
הספר,  לאורך  רבים  עש  נקבי  טוב-בינוני.  מצב 

לעיתים תוך פגיעה בטקסט. כריכה מודרנית.

פתיחה $250

79. SHA'AGAS ARYEH. SLAVITTA 1832. THE R. 
TZVI HIRSCH YOFFE COPY.

Classic book of responsa by R. Aryeh Leib Ginzberg, 
printed by R. Shmuel Avraham Schapiro of Slavitta.
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.
This edition is the first to include the Kuntrus Achron 
by R. Moshe Aryeh of Vilna, which was then added 
to all subsequent editions. With many important 
approbations for the Kuntrus Achron.
The copy of R. Tzvi Hirsch Yoffe, son of the famed 
R. Mordechai Gimpel Yoffe of Brisk, with his library 
stamps and handwritten glosses. 
Vinograd Slavitta 267. [2], 90 pages. 34 cm. Good-
fair condition. Many wormholes throughout at times 
affecting text. Modern binding.

Opening bid $250
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שולחן ערוך אורח חיים. סלאוויטא . 82
תקפ״ז (1827). נייר כחול. עם הסכמה של 

הרבי מאפטא.

שולחן ערוך אורח חיים עם פירוש ״באר הגולה״ 
שפירא  משה  ר׳  ידי  על  לאור  יצא  היטב״,  ו״באר 

מסלאוויטא.

משפחת  בדפוס  לאור  שיצאו  ספרים  כידוע, 
מגדולי  רבים  על  ביותר  חביבים  היו  שפירא 

האדמו״רים.

 ,[4] שפירא.  משה  דפוס   .255 סלאוויטא  וינוגרד 
טוב.  כללי  מצב  ס״מ.   24 עמודים.   106  ,[1]  ,191
בחלק  עש  פגעי  מעט  השער.  לעמוד  נזק  מעט 
מועטה.  במידה  בטקסט  הפוגעים  מהעמודים 

כריכת עור מודרנית אלגנטית.

פתיחה $300

82. SHULCHAN ARUCH ORACH CHAIM. 
SLAVITTA 1827. BLUE PAPER. WITH 
APPROBATION OF THE APTA RAV. 

Shulchan Aruch Orach Chaim, with the Be'er 
Hagolah and Be'er Heitiv commentaries, published by 
R. Moshe Schapiro of Slavitta.
As is well known, Seforim printed by the Schapiro 
family press were exceptionally favored by many of 
the great Chassidic Rebbes and in turn their followers.
Vinograd Slavitta 255. Moshe Schapiro press. [4], 
191, [1], 106 pages. 24 cm. Overall good condition. 
Some damage to the title page. Some worming on 
some pages slightly damaging text. Elegant modern 
leather binding.

Opening bid $300 

שני לוחות הברית (״של״ה הקדוש״). אוסטרא תקס״ב (1802). עותק מהודר מודפס . 81
על נייר כחול. עמוד נדיר עם הסכמה מה״קדושת לוי״.

החיבור ״שני לוחות הברית״ (של״ה) מאת ר׳ ישעיה הורביץ. העותק כולו מודפס על נייר כחול בשני 
יצחק  לוי  ר׳  כולל  העותקים,  ברוב  מופיע  שאינו  הסכמות  עם  נדיר  עמוד  כולל  זה  עותק  כרכים. 

מברדיצ׳וב, ר׳ בצלאל מאוסטרוג, ר׳ מנחם מנדל מרובנו ור׳ אשר צבי מאוסטרא.

וינוגרד אוסטרא 29. דפוס סגל. [3], 2-240, [1], 241-385, 36 עמודים. 32.5 ס״מ. מצב טוב. נייר כחול 
באיכות גבוהה. כריכות מודרניות.

פתיחה $450

81. SHNEI LUCHOS HA'BRIS SHLOH 
HA'KODOSH. OSTROG 1802. BEAUTIFUL 
COPY ON BLUE PAPER. WITH RARE PAGE 
WITH APPROBATION OF THE KEDUSHAS 
LEVI.

The classic work Shnei Luchos Ha'Bris (SHLoH), by 
R. Yeshaya Horowitz. Copy printed entirely on blue 
paper, bound in two volumes. This copy includes a 
rare page of approbations not found in most copies 
including; R. Levi Yitzchok of Berditchev, R. Betzalel 
of Ostrog, R. Menachem Mendel of Rovno and R. 
Asher Tzvi of Ostrog.
Vinograd Ostrog 29. Segal press. [3], 2-240, [1], 
241-385, 36 pages. 32.5 cm. Fine condition. High 
quality blue paper. Modern bindings.

Opening bid $450
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תניא (ליקוטי אמרים). מונקאטש . 84
תש״ג (1943). עם נספח תולדות התניא.

עם הקדשה חתומה מאת המוציא לאור ר׳ ט. א. 
קאליש.

כולל עמוד שער נוסף שעוצב במיוחד למהדורה 
זו וכן הסכמות מבית הדין של מונקאטש. הודפס 
ביביליוגרפים  ידי  על  ונחשב  השואה  בשנות 
באירופה  שהודפסו  האחרונים  הספרים  לאחד 

לפני המלחמה.

1, 176 עמודים. 20.3 ס״מ. מצב טוב, כריכה מקורית.

פתיחה $200

84. TANYA LIKUTEI AMORIM. MUNKACS 
1943. WITH ADDENDUM TOLDOS 
HA'TANYA.

With signed dedication by the publisher Rabbi T.E. 
Kalisch.
Contains additional title page designed specifically for 
this edition as well as approbations by the Beis Din 
of Munkacs. Printed during the Holocaust years, it 
is considered by bibliographers to be one of the last 
Chassidic books printed in "prewar" Europe.
1, 176 pages, 20. 3 cm. Fine condition, original 
binding.

Opening bid $200

טהרת ישראל. מאת ר׳ אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען. בוקרשט תש״ז (1947). . 83
נדיר.

וברומנית.  ביידיש  המשפחה  טהרת  בנושא  ארוכים  מאמרים  הכולל  מסקולען  הרבי  נדיר של  ספר 
נדפס ע״י אגודת ישראל ברומניה.

בעמודים 25-28  קורא  קול  וכן  מויזניץ,  ישראל״  ה״אהבת  מאת  בעמודים 3-4  נדיר  קורא  קול  כולל 
החתום בידי הרבנים: ר׳ יעקב יוסף מסקוירא, ר׳ אליעזר האגער מויזניץ, ר׳ ברוך האגער מסערט, ור׳ 

יהודה לייב צירלזאהן מקישינב ועוד רבנים.

  ר׳ אליעזר זוסיא פורטוגל, תרנ״ז - תשמ״ב ( 1897-1982), היה בנו של ר׳ ישראל אברהם – חסיד
בוהוש וסדיגורא ורבה של סקולען. עם פטירת ר, ישראל אברהם בשנת תרע״ה (1915), ירש בנו 
והיה  סקולען  העיר  כרב  מקומו  את  ופוסקים,  בש״ס  בקיא  היה  שכבר  הצעיר,  זוסיא  אליעזר  ר׳ 
ל׳אדמו״ר׳ הראשון שלה. שם הקים את התלמוד – תורה הראשון והיה מתנגד חריף מאוד לתנועת 
ההשכלה. בשנת תרצ״ה (1935), נקרא לכהן כרב בצ׳רנוביץ, שם נחשב לאחד הרבנים הדגולים 

ביותר ושימש כנשיא אגודת ישראל.

במשך השואה ולאחריה, הוא השקיע רבות בדאגה לצרכיהם של מאות פליטים יתומים צעירים. 
שם   רומניה,  לבוקרשט,  הילדים  עם  הרבי  עבר  הקומוניסטים,  השלטונות  ידי  על  שנרדף  לאחר 
פעילותו  על  הקומוניסטי  השלטון  ידי  על  מספור  רבות  פעמים  עונה  בבוקרשט  זה.  ספר  נדפס  
למען הילדים. בשנת תשי״ב (1952), נכלאו הרב ובנו (האדמו״ר הנוכחי מסקולען). בכלא הוחזקו 
ועונו במשך 5 חודשים. לאחר מחאה בינלאומית, שוחרר האדמו״ר והוא היגר לארצות הברית, שם 

המשיך במאמצי הגבורה שלו למען יהודי רומניה ויהדות העולם.

46, 34 עמודים. 20 ס״מ. מצב מצוין. עטיפות מקוריות.

פתיחה $125

83. TAHARAS YISROEL. BY R. ELIEZER 
ZUSYIA PORTUGAL OF SKULEN. 
BUCHAREST 1947. RARE.

Rare work of lengthy essays on the subject of family 
purity in Yiddish and Romanian, by the Skulener 
Rebbe. Published by Agudas Yisroel of Romania. 
Includes a rare Kol Koreh on pages 3-4 by the 
Ahavas Yisroel of Vizhnitz, as well as a Kol Koreh 
on pages 25-28 signed by the Rebbes; R. Yaakov 
Yosef of Skver, R. Eliezer Hager of Vizhnitz and 
R. Baruch Hager of Seret and R. Yehuda Leib 
Tsirelsohn of Kishinev amongst others. 

  R. Eliezer Zusyia Portugal (1897-1982), was 
born to R. Yisroel Avrohom a Chassid of Bohush 
and Sadigura who was Rav in Skulen. Upon R. 
Yisroel Avrohom's passing in 1915, the young R. 
Eliezer Zusyia, who was already knowledgeable in 
Shas and Poskim, succeeded him as Rav in Skulen 
and became the town's first Rebbe. It was there 
that he established the first Talmud Torah and was 
a staunch opponent to the Haskalah movement. 
In 1935, he was invited to serve as Rov in the 
community of Chernowitz where he was considered 
one of the prominent Rabbonim and served as the 
Nasi of Agudas Yisroel.  
During and after the war, he was instrumental 
in taking care of the needs of hundreds of young 
orphans who had survived. After being persecuted 
by the communist authorities, the Rebbe relocated 
with the children to Bucharest, Romania, where this 
work was published. In Bucharest he was tortured 
on numerous occasions by the Communist regime 
for his work on behalf of the children. In 1959, The 
Rebbe and his son (the present Skulener Rebbe) 
were imprisoned and tortured for 5 months. After 
an international outcry, the Rebbe was released 
and he immigrated to the United States where he 
continued his heroic efforts on behalf of the Jews of 
Romania and world Jewry. 

46, 34 pages. 20 cm. Excellent condition. Original 
wraps.

Opening bid $125
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צמח דוד. מהדורה ראשונה. פשמישל . 86
תרל״ט (1879).

ר׳  מאת  והמועדים  השבוע  פרשות  על  חידושים 
דוד שפירא מדינוב.

  ,(1804-1874) ר׳ דוד שפירא תקס״ד - תרל״ד
מדינוב  שפירא  אלימלך  צבי  ר׳  של  בנו  היה 
ובראשונה  בראש  תורה  למד  יששכר).  (הבני 
בדינוב  כאדמו״ר  אחריו  כיהן  הוא  אביו.  מפי 
של  הגדולים  מהרבנים  רבה  להערכה  וזכה 
תקופתו. בניו: ר׳ נפתלי הערץ מדינוב, ר׳ צבי 
מאיר  ור׳  לצדיק),  (צבי  מבלאזוב  אלימלך 

יהודה מביקאבסק.

סטפנסקי 501. דפוס זופניק/ קנולר. 2, 24, 28, 4, 15, 
1 עמודים. 24 ס״מ. מצב מצוין. כריכה מודרנית.

פתיחה $200

86. TZEMACH DOVID. FIRST EDITION. 
PRZEMYŚL 1879. 

Novella on the weekly Torah portions and the festivals 
by R. Dovid Schapiro of Dinov. 

  Dovid Schapiro (1804-1874), was a son of R. 
Tzvi Elimelech Schapiro of Dinov (Bnei Yisoschar). 
Primarily a disciple of his father, he served as 
Rebbe in Dinov and was greatly respected by the 
great Rebbes of his era. Father of R. Naftoli Hertz 
of Dinov, R. Tzvi Elimelech of Bluzhev (Tzvi 
L'Tzaddik) and R. Meir Yehuda of Bikovsk.

Stefansky 501. Zupnick/Knoller press. 2, 
24,28,4,15,1 pages. 24 cm. Excellent condition. 
Modern binding.

Opening bid $200

תהלים ארץ החיים. עם הסכמות . 85
חסידיות רבות. לבוב תרס״ד (1904).

ר׳  מאת  החיים  ארץ  פירוש  עם  נדיר  תהלים 
ר׳  מאת  ישראל  ארץ  ופירוש  כהן  חיים  אברהם 

ישראל אהרן הלר מבוסקוביץ.

היה  החיים  ארץ  שתהלים  כתוב  השער  בעמוד 
רק  השתמש  והוא  מקוז׳ניץ  למגיד  מאוד  יקר 

בתהלים עם פירוש זה.

רבות,  חשובות  הסכמות  כוללת  זו  מהדורה 
הלברשטם  שרגא  יחזקאל  ר׳  הסמכות של  כולל 
טייטלבוים  ליפא  טוב  יום  חנניה  ר׳  משינאווא, 
מסיגעט (קדושת יום טוב), ר׳ יוסף מאיר מספינקא 

(אמרי יוסף), ר׳ אורי מסאמבור ורבים אחרים.

משה  דוד  ר׳  על  נדיר  הספד  יש  הספר  בתחילת 
מטשורטקוב.

כללי  מצב  ס״מ.   20 עמודים.   215 גולדמן.  דפוס 
מספר  וכתמים.  בלאי  מעט  משימוש.  בלוי  טוב. 

עמודים רופפים. כריכה מקורית (בלויה).

פתיחה $200

85. TEHILLIM ERETZ HACHAIM. WITH 
MANY CHASSIDIC APPROBATIONS 
LEMBERG 1904.

Rare Tehillim with the Eretz HaChaim commentary, 
by R. Avrohom Chaim Cohen and the Eretz Yisroel 
commentary by R. Yisroel Aaron Heller of Boskowitz.
On the title page it states that the Tehillim Eretz 
HaChaim was extremely dear to the Maggid of 
Kozhnitz and he only used a Tehillim with this 
commentary.
This edition includes many important approbations 
including R. Yechezkel Shraga Halberstam of 
Shinniva, R. Chananya Yom Tov Lipa Teitelbaum of 
Sighet (Kedushas Yom Tov), R. Yosef Meir of Spinka 
(Imrei Yosef), R. Uri of Sambor, and many others.  
At the front of the Sefer is a rare Hesped on R. Dovid 
Moshe of Chortkov. 
Goldman press. 215 pages. 20 cm. Overall good 
condition. Worn from use. Some wear and staining, 
with some pages loose. Original binding (worn). 

Opening bid $200
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ייטב לב. מהדורה ראשונה. סיגעט תרל״ה (1875).. 88

חידושים על פרשות השבוע, מאת ר׳ יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט.

  ,ר׳ יקותיאל יהודה (זלמן לייב) טייטלבוים תקס״ח - תרמ״ג ( 1808-1883), המכונה ה״ייטב לב״
היה בנו של ר׳ אליעזר ניסן, בנו של ה״ישמח משה״. הוא נודע כפוסק ותלמיד חכם עצום וכיהן 
תחילה כרב בסטרופטקוב. עם פטירת זקינו – הישמח משה בתר״א (1841), הוא ירש את מקומו כרב 

באוהעל, אולם לאחר ריב וויכוח עם המתנגדים המקומיים, נאלץ לעזוב.

בשנת תרי״ח (1858) נתמנה לרב בסיגעט, שם הקים חצר חסידית עם אלפי חסידים, ומכאן כינויו 
הרב מסיגעט.

לאחר פטירתו המשיך אותו בנו ר׳ חנניה יום טוב ליפא (קדושת יום טוב), אביהם של ר׳ חיים צבי 
(עצי חיים), ור׳ יואל (האדמו״ר מסאטמר).

סטפנסקי 228. [4], 2-141, [2]; 91; [4], 2-55, [1]; [2], 2-80, [1]; [2], 2-52, 55-70, [1] עמודים. 25 ס״מ. 
עמודי שער נפרדים עבור כל חלק. כולל את עמודי התיקונים הנדירים על 4 מתוך 5 החלקים.  שער 

ראשון משוחזר עם חלק פקסימיליה.מצב טוב. מעט כתמים ובלאי. כריכה עתיקה.

פתיחה $200

88. YETEV LEV. FIRST EDITION. SIGHET 
1875.

Fundamental Chassidic work on the weekly Torah 
portions, by R. Yekusiel Yehuda Teitelbaum of Sighet. 

  R. Yekusiel Yehuda (Zalman Leib) Teitelbaum 
(1808-1883), known as the Yetev Lev, was a son R. 
Eliezer Nissan a son of the Yismach Moshe. Known 
as an outstanding Talmid Chochom and Posek he 
first served as Rav in Stropkov. After the Yismach 
Moshe's passing in 1841, he succeeded him as Rav 
of Ujhel, however after a dispute with the local 
Misnagdim he was forced to leave. 
In 1858 he was appointed as Rav in Sighet. There 
he established a Chasidic court with thousands 
of Chassidim, and was henceforth known as 
the Sigheter Rav. Following his passing he was 
succeeded by his son R. Chananya Yom Tov Lipa 
(Kedushas Yom Tov), father of R. Chaim Tzvi 
(Atzei Chaim) and R. Yoel (Satmar Rav). 

Stefansky 228. [4], 2-141, [2]; 91; [4], 2-55, [1]; [2], 
2-80, [1]; [2], 2-52, 55-70, [1] pages. 25 cm. Separate 
title pages for each section. Includes the rare pages 
of corrections on 4 out of 5 sections. First title page 
restored with part facsimile. Fine condition. Some 
stains and wear. Antique binding.

Opening bid $200

צאן קדשים. הודפס על ידי החוזה . 87
מלובלין. לבוב תקע״א (1811).

חידושי תורה על סדר קדשים מאת ר׳ חיים שור, 
״הובא  כתוב  השער  בעמוד  חיים״.  ה״תורת  בעל 
לבית הדפוס בצוואת אדמו״ר הרב  הגאון הגדול 
בוצינא קדישא.. איש אלוקי... קדוש מורנו ורבנו 
הרב ר׳ יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלאנצוט הדר 

בק׳ק לובלין״, הלא הוא החוזה מלובלין.

הסכמה  מופיעה  השער  עמוד  של  השני  בצד 
על  כותב  הוא  בו  החוזה,  מאת  ומיוחדת  יחודית 
סדר יומו העמוס ועל חשיבות לימוד סדר קדשים.

וינוגרד למברג 337. סטפנסקי חסידות 653. דפוס 
גרוסמן. [1], 53 עמודים. 35.5 ס״מ. מצב כללי טוב. 

חור קטן בדף אחד. כריכה מודרנית.

פתיחה $200

87. TZON KODSHIM. PUBLISHED BY THE 
CHOZEH OF LUBLIN. LEMBERG 1811.

Novella on Seder Kodshim by R. Chaim Schor, the 
Toras Chaim. On the title page it says "This book was 
printed upon the instruction of the Admor HaRav 
HaGadol… Ish Eloki… Kadosh Moreinu V'Rabeinu 
HaRav R. Yaakov Yitzchok Halevy Horowitz of 
Lantzut who now resides in Lublin" i.e. the Chozeh 
of Lublin. 
On the reverse side of the title page there is a unique 
and special approbation by the Chozeh where he 
writes about his heavy schedule and the importance of 
learning Kodshim.
Vinograd Lemberg 337. Stefansky Chassidus 653. 
Grossman press. [1], 53 pages. 35.5 cm. Overall 
fine condition. One page with small hole. Modern 
binding.

Opening bid $200



53 

sifrei chasidus, kabolah, slavitta and zhitomir          ספרי חסידות, קבלה, סלאוויטא וז׳יטומיר

זוהר בראשית. סלאוויטא תקס״ט . 90
.(1809)

הזוג  ע״י  לאור  שיצא  בראשית,  ספר  על  זוהר 
המפורסם ר׳ דוב בער סגל ור׳ דוב בער בן פסח 

המכונים ״הבער׳לאך״.

כולל הסכמות מאת ר׳ אריה לייב מוולצ׳יסאק – 
טבריה, ר׳ יהודה לייביש אוירבאך מטורצ׳ין ועוד 

רבנים.

הדפוס״.  ״בעל  על  רומזות  ההסכמות  כל 
משה  בר׳  מדובר  רבים  ביבליוגרפים  פי  על 
מקוריץ),  פנחס  ר׳  של  (בנו  מסלאוויטא  שפירא 
השם  תחת  אז  הסתתר  שונות  מסיבות  אשר 

״הבער׳לעך״.

מודפס על נייר כחול איכותי.

ור׳  סגל  בער  דוב  ר׳  דפוס  סלאוויטא 85.  וינוגרד 
ס״מ.   20 עמודים.   8  ,257  ,[3] פסח.  בן  בער  דוב 

מצב טוב. מעט כתמים. כריכה עתיקה.

פתיחה $300

90. ZOHAR BERAISHIS. SLAVITTA 1809.

Zohar on Sefer Beraishis, published by the famous 
partners R. Dov Ber Segal and R. Dov Ber Ben 
Pesach, known as "the Berel'ach".
Includes approbations by R. Aryeh Leib of Voltchisak-
Tiveria and R. Yehuda Leibish Auerbach of Turchin 
among others.
All the approbations hint to "the owner of the printing 
press". According to many bibliographers this was 
R. Moshe Shapiro of Slavitta (son of R. Pinchos of 
Koritz), who for various reasons, at the time concealed 
himself under the name of "the Berel'ach".
Printed on high quality blue paper.
Vinograd Slavitta 85. R. Dov Ber Segal and R. Dov 
Ber Ben Pesach press. [3], 257, 8 pages. 20 cm. Fine 
condition. Some staining. Antique binding.

Opening bid $300

ישמח משה. שמות. מהדורה ראשונה. . 89
לעמבערג תר״י 1850.

ר׳  מאת  החסידי  הספר  של  ראשונה  מהדורה 
משה טייטלבוים מאוהעל.

 1759- (תקי׳׳ט-תר׳׳א  טייטלבוים  משה  ר׳ 
היה  משה׳׳,  ׳׳ישמח  בכינויו  המוכר   ,(1841
תלמיד  היה  הוא  בהונגריה.  אוהעל  של  רבה 
בהבאת  תפקיד  ושיחק  מלובלין  החוזה  של 
התנגדותו  למרות  להונגריה.  החסידות 
לו  הכיר  שחתנו  לאחר  לחסידות,  הראשונית 
לחסיד  במהרה  הפך  הוא  החוזה מלובלין  את 
נלהב. הוא שימש תחילה כרבה של פשמישיל 
נתפרסם  שם  באוהעל  כרב  כיהן  ולימים 

כאדמו״ר לאלפים.

דפוס   .1082 לעמבערג  וינוגרד   .239 סטפנסקי 
נדפס  טוב.  מצב  ס״מ.   21 עמודים.   90 גלינסקי. 
בשני  מעט  מחוק  טקסט  כחול.  דף  על  בחלקו 
מקומות. קרע קטן מאוד בקצה עמוד אחד הפוגע 
(שדרה  עתיקה  כריכה  אותיות.  במספר  מעט 

מחוזקת).

בראשית,  חומש  על  משה  ישמח  עם  כרוך 
מהדורה שניה, לעמבערג תרמ״ז (1887).

פתיחה $500 

89. YISMACH MOSHE. SHEMOS. FIRST 
EDITION. LEMBERG 1850.

First edition of the classic Chasidic sefer by R. Moshe 
Teitelbaum of Ujhel. 

  R. Moshe Teitelbaum (1759 -1841), known 
as the Yismach Moshe, was the Rav of Ujhel in 
Hungary. Though initially opposed to Chasidim, 
after his son in law introduced him to the Chozeh 
of Lublin, he soon became an ardent Chasid. He 
first served as Rav in Przemyśl and later in Ujhel. 
Greatly revered as a tremendous Talmid Chochom 
and Tzaddik he was instrumental in bringing 
Chassidus to Hungary.

Stefansky 239. Vinograd Lemberg 1082. Galinzki 
press. 90 pages. 21 cm. Fine condition. Partially 
printed on blue paper. Text slightly rubbed in two 
places and edge of one page very slightly torn affecting 
a few letters. Antique binding (reinforced spine).
Bound with, Yismach Moshe on Bereishis, second 
edition, Lemberg 1887.

Opening bid $500



נפש החיים. מהדורה שניה. וילנא . 92
תקצ״ז (1837).

המציג  מוולוז׳ין  חיים  ר׳  מאת  קלאסי  חיבור 
ותפקידו  האדם  על  ומסודרת  ברורה  השקפה 
בעולם. הספר, המתבסס בעיקר על תורת הגאון 
מתייחס לנושאים רבים  ומקורות קבליים רבים, 
שנידונו בספרי החסידות בתקופה. הפרק הנלמד 
והמצוטט ביותר הוא שער ד׳ המנתח באופן מקיף 
ממדיה  את  ומדגיש  לשמה״  ״תורה  המושג  את 
על  החסידי  מהדגש  בשונה  האינטלקטואליים 
דביקות. פרק זה נכתב כדי להבהיר את השקפת 
הגאון מווילנא בתגובה לחסידות. הספר התקבל 
בקהילה  התורה  לומדי  ידי  על  רבה  באהדה 
רבות  פעמים  הודפס  הוא  הליטאית.  התורנית 

והפך לחיבור קלאסי הנלמד בישיבות רבות.

 .392 וילנא  וינוגרד   ,1418 הגר״א  ספרי  וינוגרד 
טוב.  ס״מ. מצב  עמודים. 22.5  מן-זימל. 126  דפוס 
נייר באיכות גבוהה. מעט כתמים וכתמי חלודה. 

כריכה עתיקה (בלויה).

פתיחה $100

92. NEFESH HA'CHAIM. SECOND EDITION. 
VILNA 1837.

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 Chasidic emphasis on deveikus. This 
was written to clarify the outlook of the Vilna Gaon 
in response to Chasidus. 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. 22.5 cm. Good 
condition. High quality paper. Some foxing and 
staining. Antique binding (worn). 

Opening bid $100

חכמת אדם – בינת אדם. מהדורה שניה. וילנא – הורודנא תקפ״ח (1828). לא . 91
מצונזר.

חיבור הלכתי יסודי המורכב משני חלקים מאת ר׳ אברהם דנציג מווילנא, בעל ה״חיי אדם״.

המהדורות  מכל  הושמטה  אשר  אדם  בינת  החלק  השער של  עמוד  על  הקדמה  ישנה  זו  במהדורה 
שותים  אנו  מימיו  אשר  וקדושו  ישראל  גאון  מחותני  דברי  ״והנה  המחבר  כותב  בהקדמה  הבאות. 
המקובל אלקי החסיד המפורסם מהו׳ אלי׳ חסיד דקהלתינו לא הבאתי כלל דבריו כמעט רק איזה 
גרגרים והוא לסיבה כי שמעתי דבת רבים המתרעמי׳ עלי על שבאיזה מקומות בחיבורי חיי אדם 
השגתי עליו ובלתי ספק שאנשים האלה אינם בקיאים בלימוד הפוסקים שכן דרך תה׳ק זה בונה וזה 
סותר והתלמיד חולק על רבו והטור על אביו.......ובודאי זה הוא נחת להגאון יותר ממי שיאמר שפיר 

קאמר ועתידין ליתן הדין על שמונעים נחת מהגאון״ 

לא ברור מדוע הושמטה הקדמה זו מהמהדורות הבאות.

ספריו של ה״חיי אדם״ נכתבו על מנת לשמש כספרי הלכה יסודיים לתלמידי חכמים עם פשוטי העם. 
עם הוצאתם הראשונית לאור היו לספרים מבוקשים מאוד והודפסו עוד עשרות פעמים. בקהילות 

רבות התאגדו ״חברות״ ללימוד יומי בספר ״חיי אדם״.

וינוגרד וילנא 223. דפוס רום. [3], 90; [1], 42 עמודים. 36 ס״מ. מצב טוב. מעט בלאי. כריכה עתיקה 
(בלויה), שדרה מחוזקת.

פתיחה $150

91. CHOCHMAS ODOMBINAS ODOM. 
SECOND EDITION. VILNAHORODNA 1828. 
UNCENSORED.

Fundamental two-part halachic work by R. Avrohom 
Danzig of Vilna, the Chayei Odom.
In this edition there is an introduction on the title 
page of the Binas Adam that was omitted from all 
the subsequent editions. In it the author writes "the 
words of my mechutan Gaon Yisroel U'Kedosho 
whose waters we drink, the Mekubal Eloki Ha'Chasid 
Ha'Mefursam Moreinu HaRav Eliyahu, Chassid 
of our community (Vilna Gaon), are rarely brought 
and I have heard complaints that in my work Chayei 
Adam there are times that I disagree with his words. 
There is no doubt that those who complain are not 
familiar with the proper way to study the poskim, for 
such is the way of the Holy Torah, one builds the other 
destroys, students disagree with their teachers as the 
Tur with his father the Rosh…" It is unclear why this 
introduction was omitted from subsequent editions.  
The seforim of the Chayei Odom were written to 
serve as basic works of Halocha for both scholars and 
laymen. Following their first publication they became 
enormously popular and were reprinted tens of times. 
In many communities there were "Chevras" that met 
daily for the study of Chayei Odom.
Vinograd Vilna 223. Romm press. [3], 90; [1], 42 
pages. 36 cm. Fine condition. Some wear. Antique 
binding (worn) reinforced spine.

Opening bid $150 
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sifrei ha'gra          ספרי הגר״א

פרקי רבי אליעזר. מהדורה ראשונה . 94
עם הגהות הגר״א. ווארשא תרי״ב (1852). 

כולל העמודים הנדירים הנוספים.

דוד  ר׳  ידי  על  הודפס  הספר  אליעזר.  רבי  פרקי 
לוריא (רד״ל) שהוסיף את פירושו ״ביאור הרד״ל״ 

כפירוש על הערות הגאון.

לאחר ההסכמות המודפסות מציין המוציא לאור 
מנדל  מנחם  מר׳  נוספות  הסכמות  קיבל  שהוא 
אלתר  מאיר  יצחק  ור׳  צדק״)  (״צמח  מלובביץ 
אילוצי  בשל  אך  הרי״ם״)  (״חידושי  מווארשא 

הזמן נמנע ממנו להדפיס אותם.

עמודים  שלושה  יש  זה  בעותק  מצוין.  מצב 
נוספים שאינם מצויים ברוב העותקים.

 .(1778) תקל״ח  פירדא  מהרש״ל.  שו״ת  עם:  כרוך 
הלוי (אחיו של  יצחק  ר׳  חידושי  עמודים.   44 ,[1]

ה״ט״ז״), כרך ב׳. נויווייד תצ״ו (1736). 33 עמודים.

 .483 ווארשא  וינוגרד   .312 הגר״א  ספרי  וינוגרד 
דפוס במברג. [2], 15, 129, 4 עמודים. 32 ס״מ. מצב 

מצוין. כריכה מודרנית.

פתיחה $200

94. PIRKEI REBBI ELIEZER. FIRST EDITION 
WITH THE HAGO'AS 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 
Tzedek) and R. Yitzchok Meir Alter of Warsaw 
(Chidushei Ha'Rim) although time constraints 
prevented him from printing them.
Excellent condition. This copy has 3 additional pages 
not found in most copies.
Bound with; Shu"t Ma'HarShaL. Furth 1778. [1] 
44 pages. Chidushei R. Yitzchok HaLevy (brother 
of the Taz), volume 2. Neuwied 1736. 33 pages. 
Vinograd Sifrei HaGra 312. Vinograd Warsaw 
483. Bamberg press. [2], 15, 129, 4 pages. 32 cm. 
Excellent condition. Modern binding.

Opening bid $200

פאת השולחן. מהדורה ראשונה. צפת . 93
תקצ״ו (1836).

מאת  בארץ  התלויות  מצוות  על  יסודי  חיבור 
עם  הרמב״ם  על  מבוסס  משקלוב.  ישראל  ר׳ 
הגאון  המחבר,  של  רבו  פסקי  על  מיוחד  דגש 
ערוך  לשולחן  דומה  במתכונת  נכתב  מווילנא. 
הסכמות  עם  השולחן״.  ״פאת  שמו  נגזר  ומכאן 
שונות כולל ר׳ אברהם אבאל׳ה מווילנא והחת״ם 
סופר. בהקדמה מתאר המחבר את הטבח ביהודי 
המכיל  הנדיר  האחרון  העמוד  את  כולל  הגליל. 

תיקונים ופולמוס.

 1770- (תק״ל-תקצ״ט  משקלוב  ישראל  ר׳ 
הגאון  של  הבכירים  מתלמידיו  היה   (1839
מווילנא ומנהיג כולל ״פרושים״ בארץ ישראל.

ב״ק  ישראל  שהדפיס  הבודדים  הספרים  אחד 
בצפת.

וינוגרד צפת 12. וינוגרד ספרי הגר״א 1543. דפוס 
כללי  מצב  ס״מ.   27 עמודים.   [1]  ,2-109  ,[5] ב״ק. 
טוב. מעט כתמים לאורך הספר. טקסט משופשף 
העמוד  בפינת  חסר  קטן  קרע  עמודים.  בכמה 
האחרון עם פגיעה בקצה הטקסט. כריכה עתיקה.

פתיחה $400

93. P'EAS HASHULCHAN. FIRST EDITION. 
TZEFAS 1836.

Classic work 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 P'eas Ha'Shulchan. 
With various approbations including R. Avrohom 
Abbaleh of Vilna and the Chasam Sofer. In the 
introduction, the author describes the massacres 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 and was the 
leader of the Kollel Perushim in Eretz Yisroel.

One of the few seforim that Yisroel Bak printed in 
Tzefas
Vinograd Tzefas 12. Vinograd Sifrei Ha'Gra 1543. 
Bak press. [5], 2-109, [1] pages. 27 cm. Overall good 
condition. Some staining throughout. Text rubbed on 
a few pages. Final page with a small tear in the corner 
missing affecting edge of text. Antique binding.

Opening bid $400
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שולחן ערוך יורה דעה – אשלי רברבי . 96
עם פרוש באור הגר״א. מהדורה ראשונה. 

הורודנא תקס״ו (1806). חותמת של ר׳ 
אברהם אבלי?

וביאור  הגולה״  ״באר  פרוש  עם  ערוך  שולחן 
ר׳  בניו  ידי  על  יד  מכתב  הודפס  מוילנא,  הגאון 
מנחם  ר׳  בקשת  פי  על  אברהם,  ור׳  לייב  יהודה 
הגאון  מבני  חשובה  הקדמה  עם  משקלוב.  מנדל 

ומר׳ מנחם מנדל משקלוב.

 .749 הגר״א  ספרי  וינוגרד   .95 הורדנא  וינוגרד 
 24-176  ,[1]  ,3-23  ,2 משה.  בן  יחזקאל  דפוס 
עמודים. 33 ס״מ. מצב כללי מצוין. מעט כתמי עש 

הפוגעים קמעא בטקסט. כריכה עתיקה.

על עמוד השער ישנה חותמת עם השם ״אברהם 
אבלי״, יתכן שמדובר בדיין המפורסם מוילנא ר׳ 

אברהם אבלי (פוסוואלער).

פתיחה $150

96. SHULCHAN ARUCH YOREH DEAH
ASHLEI RAVREVEI WITH THE BIUR HA'GRA 
COMMENTARY. FIRST EDITION. HORODNA 
1806. STAMP OF R. AVROHOM ABELE? 

Shulchan Oruch 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 from the 
sons of the Gaon and R. Menachem Mendel of Shklov.
Vinograd Horodna 95. Vinograd Sifrei Ha'Gra 
749. Yechezkel Ben Moshe press. 2, 3-23, [1], 24-176 
pages. 33 cm. Overall good condition. Some worming 
at times effecting text. Antique binding.
On the title page there is a stamp reading "Avrohom 
Abele" possibly the famed Dayan of Vilna R. 
Avrohom Abele (Possvaller). 

Opening bid $150

ראש הגבעה. מהדורה ראשונה. וילנא . 95
תק״פ (1820).

דרשות לפסח וצוואה מאת ר׳ פנחס מפלוצק.

  ,(1823-בתקפ״ג (נפטר  מפלוצק  פנחס  ר׳ 
התפרסם  מפלוצק״,  ״המגיד  בכינויו  המוכר 
בווילנא  שהיה  במהלך  השפעה.  בעל  כמגיד 
אותו  שהזמין  מווילנא  הגאון  את  פגש  הוא 
הוא  כך  בעקבות  לנכדיו.  פרטי  מלמד  לשמש 
הגר״א.  תלמידי  של  הפנימי  למעגל  הצטרף 
בחיבורו  רבות  פעמים  הגאון  את  מצטט  הוא 

ומתייחס אליו כרבו.

 .1586 הגר״א  ספרי  וינוגרד   .148 וילנא  וינוגרד 
דפוס מנחם מן. [1], 47 עמודים. 17 ס״מ. מצב כללי 

טוב. מעט בלאי וקרעים. כריכה מודרנית.

פתיחה $200

95. ROSH HAGIV'AH. FIRST EDITION. VILNA 
1820.

Sermons on Pesach and an ethical will by R. Pinchos 
of Plotzk.

  R. Pinchos of Plotzk, (d. 1823), known as the 
Plotzker Maggid, was renowned as an influential 
Maggid. During a sojourn in Vilna he met the 
Vilna Gaon who invited him to serve as a private 
teacher to the Gaon's grandchildren. Consequently, 
he joined the inner circle of the Talmidei Ha'Gra 
and quotes the Gaon numerous times in his works, 
referring to him as his mentor.

Vinograd Vilna 148. Vinograd Sifrei HaGra 1586. 
Menachem Mann press. [1], 47 pages. 17 cm. Overall 
good condition. Some wear and staining. Modern 
binding.

Opening bid $200



57 

sifrei ha'gra          ספרי הגר״א

פריט של 3 ספרי הגר״א. 98

  מעשי רב וורשה תרי״ח (1858). ליקוט של מנהגי הגר״א. במשך דורות שימש הספר מעשי רב
החיבור הבסיסי על מנהגי הגר״א.

 ,814 הגר״א  ספרי  וינוגרד  עתיקה.  כריכה  קטנים.  חורים  מספר  טוב.  מצב  ס״מ.   15.5 עמודים.   34
וינוגרד וורשה 687.

  אליהו ר׳  ע״י  הודפס   .(1896) תרנ״ו  ירושלים  ראשונה.  מהדורה  הגר״א.  פרוש  עם  רות,  מגילת 
לנדא. [2], 14, עמודים. 23 ס״מ. וינוגרד ספרי הגר״א 165.

  קול אליהו על התורה. ירושלים תר״ע (1910). הודפס ע״י ר׳ אליהו לנדא. עם חריטה של המסגד
שעל הר הבית בצד האחורי של עמוד השער. [1], 104 עמודים. 23 ס״מ. מצב טוב. קרע קטן על עמוד 

השער. כריכה עתיקה. וינוגרד ספרי הגר״א 965.

פתיחה $150

98. LOT OF 3 SIFREI HA'GRA. 

  Masey Rav Warsaw 1858. Compendium of 
Minhagei Ha'Gra. For generations the Masey Rav 
has served as the basic work of the customs of the 
Vilna Gaon.
34 pages 15.5 cm. Good condition, some small 
holes. Antique binding. Vinograd Sifrei HaGra 
814 Vinograd Warsaw 687. 

  Megilas Rus, with the commentary of the 
Gaon. First edition. Yerusholayim 1896. Published 
by R. Eliyahu Landau. [2], 14 pages. 23 cm. 
Vinograd Sifrei HaGra 165.

  Kol Eliyahu on the Torah. Yerusholayim 1910. 
Published by R. Eliyahu Landau. With an etching 
of the Mosque on the Har Ha'Bayis on the reverse 
side of the title page. [1], 104 pages. 23 cm. Good 
condition, small tear on title page. Antique binding.  
Vinograd Sifrei HaGra 965.

Opening bid $150

סידור הגר״א. מהדורה ראשונה. שני . 97
החלקים. ירושלים תרנ״ה-תרנ״ח (-1895

1898). עותק מהודר. עם הקדשה חתומה 
מר׳ אליהו לנדא.

בנגלה  מווילנא  הגאון  פירוש  עם  הגר״א  סידור 
נפתלי  ר׳  של  ופירוש  רב״  ״מעשה  עם  ובנסתר. 
הערץ הלוי, רבה של יפו. כולל גם ״שנות אליהו״ 
כאן  המודפס  הגאון  מאת  שבת  משניות  על 

לראשונה.

לנדא  אליהו  ר׳  של  ידו  בכתב  הקדשה  עם 
(תרל״ג-תש״ו 1873-1946), צאצא ישיר של הגאון 

ומו״ל של רבים מספריו.

נדיר מאוד למצוא סידור זה במצב טוב כל כך.

לוי. [5], 164; [1],  דפוס  הגר״א 480.  ספרי  וינוגרד 
זעירים  חורים  ס״מ. מצב מצוין.  עמודים. 25   160

בארבעה עמודים.

פתיחה $200

97. SIDDUR HAGRA. FIRST EDITION. 
BOTH PARTS. YERUSHOLAYIM 1895
1898. BEAUTIFUL COPY. WITH SIGNED 
DEDICATION OF R. ELIYAHU LANDAU.

Siddur HaGra, with the commentary of the Vilna 
Gaon in Niglah and Nistar. With Ma'asey Rav and 
commentaries by R. Naftali Hertz HaLevy, Rav of 
Yaffo. Also includes Shnos Eliyahu by the Gaon on 
Mishnayos Shabbos, published here for the first time.
With an autograph inscription of the famous R. 
Eliyahu Landau (1873-1946), a direct descendant of 
the Gaon and the publisher of many of his works.
It is very rare to find this siddur in such excellent 
condition. 
Vinograd Sifrei HaGra 480. Levy press. [5], 164; 
[1], 160 pages. 25 cm. Excellent condition. Four pages 
with very small holes. 

  Opening bid $200



הגדה של פסח. עולת ראיה. הרב . 100
קוק. מהדורה ראשונה. ירושלים תש״ח 

.(1948)

אברהם  ר׳  מאת  פירושים  עם  פסח  של  הגדה 
יצחק הכהן קוק (תרכ״ה- תרצ״ה 1865-1935), יצא 
לאור מספר שבועות לפני הקמת מדינת ישראל. 
צבי  ר׳  המחבר,  בן  של  חשובה  הקדמה  כולל 
יהודה קוק, עם אזכורים להקמת המדינה הקרבה 

ובאה.

[4], 63 עמודים. 24 ס״מ. מצב טוב, מעט כתמי יין. 
כריכה מקורית.

פתיחה $100

100. HAGADAH SHEL PESACH. OLAS 
RE'IYAH. R. KOOK. FIRST EDITION. 
JERUSALEM 1948.

Pesach Hagadah with the commentary of R. Avraham 
Yitzchak Ha'Cohen Kook (1865-1935), published just 
a few weeks prior to the establishment of the State 
of Israel. With an important introduction by the 
author's son R. Tzvi Yehuda Kook, with references the 
upcoming establishment of the state.
[4], 63 pages. 24 cm. Fine condition, some wine stains. 
Original binding.

Opening bid $100

הגדה של פסח. מעלה בית חורין. וינה . 99
תקנ״ד (1794).

פירושי  עם  חורין  בית  מעלה  פסח  של  הגדה 
ועוללות  המהר״ל  של  ה׳  גבורות  האלשיך, 
רבים  עדינים  נחושת  ריקוע  עיטורי  עם  אפרים. 
הקודמת  אמסטרדם  מהדורת  על  המבוססים 

משנת תקמ״א (1781).

אנטון  דפוס   .370 יודלוב   .252 יערי   .67 וינוגרד 
שמידט. [1], 52 עמודים. 24.5 ס״מ. מצב טוב-טוב 
מצויים.  יין  כתמי  גבוהה.  באיכות  נייר  מאוד. 
תיקוני דבק בעמודים 34, 35 ו-52. כריכה מודרנית 

בלויה.

פתיחה $550

99. HAGADAH SHEL PESACH. MA'ALA BEIS 
CHORIN. VIENNA 1794.

Hagadah Shel Pesach Ma'ala Beis Chorin. With the 
commentaries of the Alshich, Gevuros HaShem of 
the MaHarAL and the Olellos Ephraim. With many 
fine copper plate illustrations based on the earlier 
Amsterdam 1781 edition.
Vinograd Vienna 67. Yaari 252 Yudlov 370. Anton 
Schmidt press. [1], 52 pages. 24.5 cm. Fine-very fine 
condition. High quality pages. Usual wine stains. 
Tape repairs to pages 34, 35 and 52. Modern worn 
binding.

Opening bid $550

PASSOVER HAGADAH
הגדה של פסח
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 ר׳ חיים מאיר הגר/אמרי חיים-. 102
ויז׳ניץ. תש׳׳א (1941)

מברק היסטורי שנשלח באמצעות הצלב האדום 
השולח  שם   .1941  ,5 לאוגוסט  מתוארך  ההונגרי 
 Varadi הוא חיים מאיר הגר המתגורר בכתובת
(גרוסוורדיין).   Zsigmond 3 sz, Nagyvárad
האדמו״ר,  של  בתו  ידי  על  נשלח  הנראה  כפי 
הינדה, בניסיון לאתר את בעלה, ר׳ נפתלי חיים 

אדלר, במהלך ימי התוהו ובוהו של המלחמה.

בהודעה נכתב (בגרמנית): ״נא לברר האם נפתלי 
ברוך  בריאים,  כולנו  בביתכם.  או  בחיפה  נמצא 

השם, ומקווים שגם שלומכם טוב, הינדה״.

 -תרמ״ח) מויז׳ניץ  הגר  מאיר  חיים  ר׳ 
ה״אהבת  של  בנו  היה   (1888-1972 תשל״ב 
ישראל״ מויז׳ניץ. הוא שימש כרב בוילשוביץ 
 (1936) תרצ״ו  בשנת  אביו  פטירת  ובעקבות 
מתגורר  בעודו  מויז׳ניץ  לאדמו״ר  הוכתר 
בגרוסוורדיין. לאחר השואה הוא עלה לארץ 
את  ייסד  שם  ברק,  בבני  והשתקע  ישראל 
האדמו״ים  לאחד  נחשב  הוא  ויז׳ניץ.  שיכון 
המובילים בדורו עם אלפים רבים של חסידים 

ברחבי העולם.

  בארץ נולד   ,(1914-1995 תשנ״ה  (תרע״ד-  אדלר  חיים  נפתלי  ר׳ 
חיים״  ה״אמרי  של  בתו  להינדה,  ונישא  רבנים  למשפחת  ישראל 
מויז׳ניץ. שלטון המנדט הבריטי בפלשתינה הגביל את ההגירה באופן 
קפדני, אך אלו שנולדו בפלשתינה זכו להיתר חריג. משום כך, הרב 
אדלר ניסה לנסוע מאירופה לפלשתינה במהלך השואה, בעוד אשתו 
נשארת ברומניה. לאחר השואה הם התאחדו והתגוררו בחיפה, שם 
זה  בתפקיד  המשיך  הוא  ויז׳ניץ.  ישיבת  כראש  אדלר  הרב  שימש 

בנתניה, שם נודע כאדמו״ר מדז׳יקוב.

מצב מצוין. 2 חורי תיוק. 15 על 23 ס״מ.

פתיחה $200

102. R. CHAIM MEIR HAGER/IMREI CHAIM 
VIZHNITZ. 1941.

Historic telegram sent via the Hungarian Red Cross. 
Dated August 5, 1941, listing the sender as Chaim 
Maier Hager residing at Varadi Zsigmond 3 sz, 
Nagyvárad (Grosswardein). Seemingly sent by the 
Rebbe’s daughter Hinda, in an attempt to locate her 
husband, R. Naftali Chaim Adler, during the chaotic 
wartime conditions.
The message (written in German) reads "Please clarify 
if Naftali is in Haifa or at your home. We are all, 
thank G-d, well and hope the same is with all of you, 
Hinda".

  R. Chaim Meir Hager of Vizhnitz (1888-
1972), was a son of the Ahavas Yisroel of Vizhnitz. 
He served as Rav in Vilchovitz, and, following 
the passing of his father in 1936, he became the 
Vizhnitzer Rebbe while residing in Grosswardein. 
After the Holocaust he immigrated to Eretz 
Yisroel, settling in Bnei Brak where he founded 
Shikun Vizhnitz. He was highly regarded as one of 
the leading Chasidic Rebbes of his generation, with 
many thousands of Chassidim across the globe.

  R. Naftali Chaim Adler (1914-1995), was born in Eretz Yisroel into a 
rabbinical family, and was married to Hinda, the daughter of the Imrei 
Chaim of Vizhnitz. Under the British Mandate in Palestine, immigration 
was strictly limited. However, an exception was made for those born in 
Palestine. Thus, during the Holocaust R. Adler attempted to leave Europe, 
and travel to Palestine, whilst his wife remained in Romania. Reunited 
after the war they lived in Haifa, where he served as Rosh Yeshiva of the 
Vizhnitzer Yeshiva and subsequently in Netanya where he was known as 
the Dzikover Rebbe.

Excellent condition. 2 filing holes. 15 by 23 cm.

Opening bid $200

אלה אזכרה. סדרה מלאה. ניו יורק . 101
תשט״ו-תשל״ב (1956-1972).

על  שנרצחו  רבנים  של  מקיפה  אנציקלופדיה 
קידוש ה׳ בשואה.

להכחיד  הייתה  הנאצים  של  השטנית  מטרתם 
את העם היהודי כולו, אך הם השקיעו מאמצים 
הרבניים  המנהיגים  ודיכוי של  ברדיפה  מיוחדים 
הגדולים של יהדות אירופה. סדרת ״אלה אזכרה״ 
אהרן  ר׳  של  בנו  לוין  יצחק  ר׳  ידי  על  הערוכה 
של  המפורסם  ומנהיגה  מריישא  הנודע  לוין 
תנועת אגודת ישראל העולמית,  מספקת הצצה 
ממנהיגים  רבים  של  נפשם  ולמסירות  לחייהם 

דגולים אלו.

עם תצלומים רבים באיכות גבוהה.

עטיפות  עם  כרכים  שבעה  של  מלאה  סדרה 
מקוריות.

מצב מצוין.

פתיחה $150

101. AILEH EZKARAH. COMPLETE SET. NEW 
YORK 19561972.

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.
Excellent condition.

Opening bid $150

HOLOCAUST
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שאלות ותשובות ממעמקים. ר׳ אפרים אשרי. עותק עם הקדשה. תשכ״ג (1963).. 104

שאלות הלכתיות קורעות לב שהתעוררו במהלך השואה והופנו לר׳ אברהם דובער כהנא-שפירא, 
רבה של קובנא ור׳ אפרים אשרי בין השנים תש״א-תש״ה (1941-1945). עם הקדשה של הרב אשרי 

בכתב יד.

  הגדולות בישיבות  ולמד  ליטא  בקופישוק,  נולד   (1914-2003 (תרע״ד-תשס״ג  אשרי  אפרים  ר׳ 
קלם, פוניבז׳ וסלבודקא. בשנת תרצ״ד (1934) הוא קיבל סמיכה מר׳ אברהם דובער כהנא-שפירא 
הרב  שהה  המלחמה  במהלך  בסלבודקא.  כרב  וכיהן  נוספים  ורבנים  מווילקומיר  רובין  לייב  ור׳ 
אשרי בגטו קובנא ושימש כעוזרו של הרב מקובנא. בשל מחלתו של הרב מקובנא הופנו שאלות 
תשובות  עם  יחד  ״ממעמקים״  השם  תחת  המלחמה  לאחר  הודפסו  תשובותיו  אשרי.  לרב  רבות 

רבות מרבה של קובנא.

ספר קורע לב זה הוא דוגמת מופת למסירות לתורה גם בזמנים הקשים ביותר.

351 עמודים. 23 ס״מ. מצב מצוין. כריכה מקורית.

פתיחה $100

104. SHAILOS U'TESHUVOS MI'MAMAKIM. 
R. EPHRAIM OSHRY. INSCRIBED COPY. 1963.

Heartrending Halachic questions that arose during 
the Holocaust that were posed between the years 
1941-1945 to R. Avrohom Duber Kahana-Shapiro, 
the Kovno Rov and R. Ephraim Oshry. With a 
handwritten inscription by R. Oshry.

  R. Ephraim Oshry (1914-2003), was born in 
Kupishuk, Lithuania and learned in the great 
Yeshivos of Kelm, Ponevezh and Slabodka. In 
1934, he received Semicha from R. Avrohom Duber 
Kahana Shapiro and R. Leib Rubin of Wilkomir 
among others and served as a Rav in Slabodka. 
During The War, Rav Oshry stayed in the Kovno 
Ghetto and served as an assistant to the Kovno Rov. 
With the Kovno Rov ailing, many of the questions 
that arose were posed to R. Oshry, and his responsa, 
along with many by the Kovno Rav, were published 
after The War under the title Mi'mamakim.

This heartrending sefer is an example of dedication 
to Torah even in the most trying of times.
351 pages. 23 cm. Excellent condition. Original 
binding.

Opening bid $100

מחקרים בתלמוד עם הקדשת . 103
המחבר. ברלין תרצ״ז/ח (1937/8).

חידושי תורה על סדר נזיקין מאת ר׳ יחיאל יעקב 
לר׳  יד  בכתב  הקדשה  עם  אש),  (שרידי  וינברג 

צבי לנדא בחתימת ״המחבר״.

לאחר עליית הנאצים לעמדת כוח בשנת תרצ״ג 
ספרים  לבער  שיטתי  מאמץ  עשו  הם   ,(1933)
שריפות  וערכו  יהודים  סופרים  ידי  על  שנכתבו 
ספרים פומביות להשמדת עשרות אלפי ספרים. 
 (1937/8) בתרצ״ז/ח  בברלין  שהודפס  זה  ספר 
הספר״  ״עם  ניצחון  את  ומסמל  ביותר  נדיר  הוא 
המחבר  רומז  הספר  בסוף  הנאצי.  הצורר  על 

ל״קשיים״ שהיו כרוכים בהוצאה לאור.

  תרמ״ד-תשכ״ו) וינברג  יעקב  יחיאל  ר׳ 
ישיבה.  וראש  פוסק  נודע,  רב  היה   (1884-1966
״שרידי  שלו  השו״ת  בזכות  ביותר  התפרסם 
מיר  בישיבות  ולמד  בפולין  נולד  הוא  אש״. 
ישיבה  ראש  נעשה  ולבסוף  לימד  וסלבודקא. 
בברלין.  הילדסהיימר  לרבנים  המדרש  בבית 
לאחר המלחמה הוא התגורר במונטרה, שוויץ 

עד לפטירתו בשנת תשכ״ו (1966).

מצב  ס״מ.   22.5 עמודים.   200  ,8 ויקטוריה.  דפוס 
מצוין. כריכה רכה מקורית.

פתיחה $300

103. MECHAKRIM B'TALMUD INSCRIBED BY 
THE AUTHOR. BERLIN 1937/8.

Book of novella on the topics of Nezikin, by R. Yechiel 
Yaakov Weinberg (Sridai Aish), with a handwritten 
inscription, signed "HaMechaber", to R. Tzvi Landau.
Following the Nazi's rise to power in 1933, they 
systematically attempted to eradicate books written by 
Jewish authors, holding public book burnings where 
tens of thousands of books were destroyed. This sefer 
published in Berlin in 1937/38 is extremely unusual, 
and demonstrates the triumph of the "people of the 
book" over the Nazi tyrant. See the end of the Sefer 
where the author cryptically mentions "difficulties" 
involved in its publication. 

  R. Yechiel Yaakov Weinberg (1884-1966), was a 
noted European Rav, Posek and Rosh Yeshiva. He 
is best known for his work of responsa Sridai-Aish. 
Born in Poland, he studied at the yeshivas of Mir 
and Slabodka. He taught at and eventually became 
Rosh Yeshiva of the Hildesheimer Rabbinical 
Seminary in Berlin. After the war, he lived in 
Montreux, Switzerland until his passing in 1966.

Viktoria press. 8, 200 pages. 22.5 cm. Excellent 
condition. Original softcover binding.

Opening bid $300
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סידור בית יעקב. ר׳ יעקב עמדין. . 106
ישיבת חכמי לובלין. אוגסבורג תש״ח 

.(1948)

נדפס  עמדין.  יעקב  ר׳  מאת  יעקב״  ״בית  סידור 
העקורים  במחנה  לובלין  חכמי  ישיבת  ועדת  ע״י 
מאת  הוספות  כוללת  זו  מהדורה  שבאוגסבורג. 
״סידור  היה  רבים  דורות  משך  קלוגר.  שלמה  ר׳ 
בקרב  ביותר  והנבחר  המקובל  הסידור  עמדין״ 

המתפללים .

מצב  ס״מ.   23 עמודים.   472 לובלין.  חכמי  דפוס 
טוב. כריכה מקורית (שדרה מחוזקת).

פתיחה $100

106. SIDDUR BEIS YAAKOV. R. YAAKOV 
EMDEN. YESHIVAS CHACHMEI LUBLIN. 
AUGSBURG 1948.

Siddur Beis Yaakov by R. Yaakov Emden published 
by the committee of Yeshivas Chachmei Lublin in the 
DP camp of Augsburg. This edition includes additions 
by R. Shlomo Kluger. For generations "The Emden 
Siddur" was used and cherished as the siddur of choice. 
Chachmei Lublin press. 472 pages. 23 cm. Fine 
condition. Original binding (reinforced spine).

Opening bid $100

מסמכי תלמיד ישיבה שנמלט מליטא לשנחאי.. 105

מסמכים נדירים ביותר שהיו שייכים לתלמיד ישיבת טלז, והבטיחו לו מעבר בטוח מליטא שסועת 
הקרבות לשנחאי.

אחד הניסים הגדולים בשואה היה סיפור הבריחה המתועד היטב של כמעט כל ישיבת מיר ותלמידי 
מספר ישיבות אחרות מאירופה לשנחאי.

מסמכים  שני  בקובנא,  ליטא  שלטונות  ידי  על  שהופקה  ליטאית  אזרחות  מסמך  כולל:  האוסף 
המבטיחים נסיעה בטוחה מליטא ליפן, אישור שהיה בשנחאי שהופק על ידי שלטונות יפן וחמישה 
מברק  כולל  למשפחתו,  התלמיד  ידי  על  ונשלחו  שהתקבלו  האדום)  הצלב  (באמצעות  מברקים 
שנשלח למחנה הריכוז וסטרבורק בהולנד. בצד האחורי של אחד המסמכים כתב תלמיד הישיבה 
חידושי תורה בכתב ידו, מן הסתם במהלך מסעותיו. דבר זה מעיד על המסירות העמוקה של תלמידי 

הישיבה ללימוד התורה גם בזמנים הקשים ביותר.

האוסף כולל ארבעה מסמכים וחמישה מברקים. גדלים שונים. מצב כללי טוב מאוד.

פתיחה $300

105. DOCUMENTS OF A LITHUANIAN 
YESHIVA STUDENT'S ESCAPE TO 
SHANGHAI.

Extremely rare documents that 
belonged to a Yeshiva student from 
Telshe, which ensured him safe passage 
from war ravaged Lithuania to Shanghai.
One of the great miracles of the Holocaust 
was the well documented story of the 
escape of nearly the entire Mir Yeshiva as 
well as students of various other Yeshivas 
from Europe to Shanghai.
Lot includes; Document of Lithuanian 
citizenship issued by the Lithuanian 
government in Kovno; 2 documents granting safe 
travel out of Lithuania to Japan; A permit to stay in 
Shanghai issued by the Japanese government and 5 
telegrams (via the Red Cross) received and sent by 
the student to his family, including one sent to the 
Westerbork concentration camp in Holland. One of 
the documents has on the reverse side handwritten 
Torah novella by the Yeshiva student, likely written 
during his travels. This illustrates the deep dedication 
the Yeshiva students had to Torah study even in the 
most trying of times.
Lot includes a total of 4 documents and 5 telegrams. 
Varying in size. Overall very fine condition.

Opening bid $300
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שני לוחות הברית. שנחאי תש״ו . 108
.(1946)

ישעיה  ר׳  מאת  (״של״ה״)  הברית  לוחות  שני 
לובלין  חכמי  ישיבת  ידי  על  הודפס  הורביץ. 

בשנחאי.

היה  בשואה  ביותר  הגדולים  הניסים  אחד 
ישיבת  כל  כמעט  של  היטב  המתועדת  הבריחה 
מאירופה  נוספות  ישיבות  תלמידי  עם  מיר 
תלמידים  קבוצת  נמנתה  ביניהם  לשנחאי. 
לישיבת  בדומה  בפולין.  לובלין  חכמי  מישיבת 

מיר, תלמידים אלו הדפיסו ספרים שונים.

דפוס מפיצי אור. 692 עמודים. 28 ס״מ. מצב טוב. 
חסרה  שדרה  ורופפת,  בלויה  מקורית  כריכה 

חלקית.

פתיחה $100

108. SHNEI LUCHOS HA'BRIS. SHANGHAI 
1946.

Shnei Luchos Ha'Bris (SHLoH), by R. Yeshaya 
Horowitz. Published by Yeshivas Chachmei Lublin in 
Shanghai.
One of the greatest miracles of the Holocaust was 
the well documented story of the escape of nearly the 
entire Mir Yeshiva as well as other Yeshiva students 
from Europe to Shanghai. Among them was a group 
of students of the great Yeshivas Chachmei Lublin 
in Poland. Like the Mirrer Yeshiva, these students 
published various seforim. 
Mefitzei Ohr press. 692 pages. 28 cm. Fine condition. 
Original worn loose binding, partially missing spine.

Opening bid $100

סידור שפה ברורה. נוסח ספרד. . 107
גרמניה תש״ז (1947).

סידור השלם לכל ימות השנה, נוסח ספרד. נדפס 
ע"י דפוס יפו למחנה עקורים בגרמניה. עם ספר 

תהילים בסוף הספר.

ס"מ. מצב   21 עמודים.   20 ,43 ,12  ,214 יפו.  דפוס 
מצוין. כריכה מקורית.

נדיר במיוחד למצוא סידורים מהתקופה שלאחר 
השואה במצב כל כך מושלם.

פתיחה $100

107. SIDDUR SOFFA BERURAH. NUSSACH 
SEFARD. GERMANY 1947.

Siddur for the entire year, Nussach Sefard, published 
by the Yaffa press for a DP camp in Germany 1947. 
With the Sefer Tehillim in the back.
Yaffa press. 214, 12, 43, 20 pages. 21 cm. Excellent 
condition. Original binding.
It is particularly rare to find post Holocaust 
siddurim in such pristine condition. 

Opening bid $100

109. POST HOLOCAUST TALMUD. FIRST 
PRINTING. TRACTATE NEDARIM. MUNICH 
1946

Tractate Nedarim, published by the Va'ad Agudas 
Ha'Rabonim in the American zone of Germany with 
the assistance of Va'ad Hatzala
Illustrated title page with illustrations of the 
extermination camps "The labor barrack where 
we dwelled, covertly studied and prayed". In the 
introduction, the publisher writes about the "taking 
away the books from 'The People of the Book' " by 
the "evil men" who destroyed the European Jews and 
attempted to erase all Hebrew books. All Jewish books 
were taken to be processed or for some other lowly 
purpose…and therefore after liberation, the longing and 
thirst for books is great". Eventually in 1949, a complete 
set of Talmud was printed in Munich, featuring a 
different illustration than this original edition.
2, 103, 16 pages. 40 cm. Excellent condition (one page 
with a small tear). Original binding
An important expression of the Jewish people's eternal 
bond with the Talmud even in the most distressing 
of times.

Opening bid $150

גמרא לאחר השואה. הדפסה . 109
ראשונה. מסכת נדרים. מינכן תש״ו 

.(1946)

אגודת  ועד  ידי  על  לאור  הוצאה  נדרים,  מסכת 
הרבנים במחוז האמריקני של גרמניה בסיוע ועד 
ההצלה עמוד שער מאויר עם איורים של מחנות 
למדנו  התגוררנו,  שבו  העבודה  ״צריף  ההשמדה: 
בחשאי והתפללנו״. המוציא לאור כותב בהקדמה 
על ״גזילת הספרים מעם הספר על ידי ׳הרשעים׳ 
את  להכחיד  וניסו  אירופה  יהדות  את  שהשמידו 
כל ספרי היהודים. כל ספרי היהדות נלקחו לעיבוד 
או לשימוש שפל אחר... ולפיכך, לאחר השחרור 
התשוקה והצימאון לספרים הוא גדול״. בהמשך, 
בשנת תש״ט (1949), הודפס סט שלם של תלמוד 
בבלי במינכן עם איור שונה ממהדורה מקורית זו
2, 103, 16 עמודים. 40 ס״מ. מצב מצוין. (דף אחד 

עם קרע קטן). כריכה מקורית. 

עם  ישראל  עם  של  הנצחי  לקשר  חשוב  ביטוי 
הגמרא גם בתקופות האפלות ביותרפתיחה  $150

פתיחה $150
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שלוש הגדות מהתקופה שלאחר השואה. גרמניה תש״ו - תש״י (1946-1950).. 111

  הגדה עם ליקוטים מהבעל שם טוב. פרנוואלד תש״ו (1946). העתקה של מהדורה קודמת עם
תוספת של שני עמודים ביידיש שכותרתם ״די סדר נאכט״.

מצב כללי טוב. מעט כתמים. חתימות של הבעלים הקודמים.  יודלוב 4019. לכאורה אינו מתועד 
ביערי. 57 עמודים. 21 ס״מ.  כריכה רכה.

  איורים עם  קודמת,  מהדורה  של  העתקה   .(1946) תש״ו  פרנוואלד  ליידיש.  תרגום  עם  הגדה 
רבים. מצב כללי טוב. כריכות תלושות. מעט כתמים. עם חתימות הבעלים הקודמים. יודלוב 4018. 

יערי 2636. 34 עמודים. 20 ס״מ. כריכה רכה.

  תרמ״א וורשה  מהדורת  של  העתקה    .(1950) תש״י  פרנוואלד  השיר.  ברכת  פרוש  עם  הגדה 
(1881). עם כריכות נוספות שנדפסו למהדורה זו, המכילות ציטוטים ארוכים מהצעטל קטן, אהבת 
חסד, ושמירת הלשון מאת החפץ חיים, וכן שמות כל העוזרים והמסייעים להוצאה זו. כולל גם 

מכתב מהרבי מליובביץ אודות החשיבות הרבה בלימוד התניא. 

האחרונים  הספרים  אחד  ס״מ.  עמודים. 21   1  ,556 ,1 חום.  נייר  טוב.  מצב  יערי 2398.  יודלוב 4219. 
שנדפסו בגרמניה בתקופה שלאחר השואה.

פתיחה $250

111. LOT OF THREE POSTHOLOCAUST 
HAGADDOS. GERMANY 1946
1950.

  Haggadah with Likutim of 
the Ba'al Shem Tov. Ferenwald 
1946. Facsimile of an earlier 
edition with an additional two 
pages in Yiddish, entitled "Die Seder 
Nacht". Overall good condition. Some 
staining, previous owner's signatures.
Yudlov 4019. Seemingly unrecorded 
by Yaari. 57 pages. 21 cm. Paperback.

  Haggadah with Yiddish translation. 
Ferenwald 1946. Facsimile of an earlier 
edition with numerous illustrations. 
Overall good condition. Covers detached. 
Some staining. Previous owner's signatures. 
Yudlov 4018. Yaari 2636. 34 pages. 20 cm. 
Paperback.

  Haggadah with commentary Birchas 
Ha'Shir. Ferenwald 1950. Facsimile of the 
1881 Warsaw edition. With additional covers 
printed for this edition, containing lengthy 
quotes from the Tzettel Koton, and Ahavas 
Chesed and Shemiras Haloshon of the Chofetz 
Chaim, as well as the names of all who assisted 
in this printing. It also includes a letter from the 
Rebbe of Lubavitch regarding the importance of 
learning Tanya. 
Yudlov 4219. Yaari 2398. Fine condition. Brown 
paper. 1, 56, 1 pages. 21 cm. One of the last books 
printed in Germany in the post-Holocaust period.

Opening bid $250

הגדה של פסח/ועד הצלה עם . 110
תצלומים. מינכן תש״ח (1948).

ההוצאה  ועד  ידי  על  לאור  יצא  פסח,  הגדה של 
א.  ור׳  ברוך  נפתלי  ר׳  ההצלה,  ועד  של  לאור 
טור,  מול  טור  ואנגלית,  הקודש  לשון  בורשטיין. 
הוועד.  ידי  על  באנגלית  והקדמה  איורים  עם 
תצלומים  עשרים  מופיעים  ההגדה  לאחר 
העקורים  במחנות  יום  היום  חיי  את  המתארים 
ההצלה.  ועד  של  השונות  הפעולות  ואת 
תצלומים אלו מספקים הצצה חשובה לניצולים 
חרף  ליהדות  העזה  ולמחויבותם  הרוח  גיבורי 

זוועת השואה.

ס״מ.   15.5 עמודים.   84  .4093 יודלוב   .2362 יערי 
מצב טוב מאוד. עם עטיפות מקוריות.

פתיחה $200

110. PASSOVER HAGGADAH/ VA'AD 
HATZOLA WITH PHOTOS. MUNICH 1948.

Passover Haggadah, published by the publication 
committee of the Relief committee, R. Naftali 
Baruch and R. A. Burstein. Hebrew and English, 
column facing column, with illustrations and with an 
introduction in English by the Va'ad. Following the 
Hagadah there are twenty photographs depicting daily 
life in the DP camps and the various activities of the 
Va'ad Hatzola. These pictures provide an important 
glimpse of the heroic survivors and their resolute 
commitment to Yiddishkeit despite the horrors of the 
Holocaust.
Yaari 2362. Yudlov 4093. 84 pages. 15.5 cm. Very 
fine condition. With original wraps.

Opening bid $200
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מסכת אמריקה מן התלמוד . 113
האמריקאי. סאטירה. וילנא תרנ״ד (1894).

סאטירה הומוריסטית על חיי היהודים באמריקה, 
רוזנצוייג.  גרשון  ר׳  מאת  תלמודי,  בסגנון  כתוב 
ר׳  ״דודי  לכבוד  היצירה  את  מקדיש  המחבר 

שמואל הנגיד. כלומר הדוד סם״.

החיים  ותנאי  הרדיפות  היו  שנים  מאות  במשך 
חריפים,  תלמודיים  מוחות  עם  בשילוב  הקשים, 
מצע לטיפוח חוש הומור שחור ופעמים סאטירי. 
את  אלו  חיבורים  משקפים  קרובות  לעיתים 
מתן רמיזות לאירועים  התקופה בה נכתבו, תוך 

עכשוויים. 

גולדמן 1102. 19 עמודים. 22 ס״מ. מצב טוב. עמוד 
ראשון תלוש. נייר חום. כריכה עתיקה בלויה.

פתיחה $150

113. MASECHES AMERICA OF TALMUD 
YANKEE. PARODY. VILNA 1894.

Humorous satire of American Jewish life written in 
Gemora style, by R. Gershon Rosenzweig. The author 
dedicates the work in honor of "Dodi R. Shmuel 
Ha'Nogid- i.e. Uncle Sam". 
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.
Goldman 1102. 19 pages. 22 cm. Fine condition. First 
page detached. Brown paper. Antique worn binding.

Opening bid $150

באחרית הימים. מהדורה ראשונה. . 112
שיקגו תרנ״ז (1897). נדיר.

של  ה״תקווה  אודות  ובנו  אב  בין  בדיוני  שיח  דו 
לסר.  גרשון  יעקב  אברהם  ר׳  מאת  ישראל״, 
מסורתיים,  יהודיים  מקורות  על  נסמכת  זו  מסה 
האמריקאי  הגוי  של  בקשתו  פי  על  ונכתבה 
בפני  להצגה  נועדה  היא  בלקסטון.  א.  ויליאם 

נשיא ארצות הברית.

  ,(1834-1925 תרפ״ח,   - (תקצ״ד  לסר  הרב 
ר׳  אצל  וכן  מיר  בישיבת  ולמד  במיר  נולד 
סמיכה  קיבל  הוא  מקרלין.  אביגדור  שמואל 
ור׳  חריף,  אייזל  ר׳  ספקטור,  אלחנן  יצחק  מר׳ 
בערים  כרב  שכיהן  אחר  אביגדור.  שמואל 
שם  הברית  לארצות  עקר  ברוסיה,  שונות 
כיהן כרב בשיקאגו במשך חמש עשרה שנים, 

ולאחר מכן בסינסינטי.

כתוב בעברית ובאנגלית. תירגם: ה. אליאסוף.

 61-[3]  ,13  ,[2]  ,37  ,9 גונסיור.  דפוס   .943 גולדמן 
עמודים. 21 ס״מ. מצב טוב. כריכה מקורית.

פתיחה $100

112. BE'ACHRIS HA'YOMIM. FIRST EDITION. 
CHICAGO 1897. RARE.

A fictional dialogue between a father and son 
concerning the "Hope of Israel", by R. Avrohom 
Yaakov Gershon Lesser. Based upon traditional 
Jewish sources, this treatise was written at the behest 
of the American Gentile William E. Blackstone and 
was intended for presentation to the President of the 
United States.

  R. Lesser (1834-1925), was born in Mir and 
studied in the Mirrer Yeshiva and under R. Shmuel 
Avigdor of Karlin. He received Semicha from R. 
Yitzchok Elchonon Spektor, R. Issac Charif and R. 
Shmuel Avigdor. After serving as a Rav in several 
towns in Russia, he immigrated to the United States 
serving for 15 years as a Rav in Chicago, and later 
in Cincinnati.

Text in Hebrew and English, translated by H. Eliassof.
Goldman 943. Gonsior press. 9, 37, [2], 13, [3]-61 
pages. 21 cm. Fine condition. Original binding.

Opening bid $100
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נימוקי רידב״ז. מהדורה ראשונה. . 115
שיקגו תרס״ד (1904)

יעקב  ר׳  מאת  ושמות  בראשית  ספר  על  דרשות 
חשובה,  הקדמה  כולל  (רידב״ז).  וילובסקי  דוד 
הרבנות,  של  העגום  במצב  המחבר  דן  שבה 
החינוך היהודי, הכשרות ומצב הביש הכללי של 
שנויה  הייתה  זו  הקדמה  הברית.  ארצות  יהדות 

במחלקות, וגרמה לתגובה חריפה

 1845- ר׳ יעקב דוד וילובסקי (תר״ה-תרע״ג
הוא  ילדותו.  משחר  כבר  כעילוי  הוכר   (1913
בליטא  שונות  חשובות  בקהילות  כרב  כיהן 
וילקומיר  וילנא,  בוברויסק,  איזבלין,  כולל 
היגר  הוא   (1903) תרס״ג  בשנת  וסלוצק. 
לארצות הברית ושימש כרב, תחילה בניו יורק 
באמריקה  שהותו  תקופת  בשיקגו.  ובהמשך 
הייתה סוערת, וברבות הימים הוא עלה לארץ 
ספרי  כתב  הוא  בצפת.  והתיישב  ישראל 
התלמוד  על  מפורסם  פירוש  וכן  רבים  שו״ת 

הירושלמי

גולדמן 721. 6, 28, 28-33, 32-44, 2-11, 14-22, -21
30 (1) עמודים. 23 ס״מ. מצב מצוין. עמוד השער 
כריכה  רחבים.  שוליים  איכותי,  .נייר  מעט  סדוק 

מקורית (רופפת)

פתיחה $100

115. NIMUKEI RIDVAZ. FIRST EDITION. 
CHICAGO 1904.

Homilies on Beraishis and Shemos by R. Yaakov 
Dovid Willowski (RIDVA"Z). With an important 
introduction in which the author discusses the 
sorry condition of the Rabbinate, Jewish education, 
Kashrus, and the overall dismal state of American 
Jewry. This introduction was controversial and 
resulted in a sharp response

  R. Yaakov Dovid Willowski (1845-1913), was 
recognized for his brilliance in his youth. He 
served as Rav in various important communities 
in Lithuania including Izballin, Bobruisk, Vilna, 
Wilkomir 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 eventually he was forced to leave 
America, emigrating to Eretz Yisroel and settling 
in Tzefas. He authored many works of responsa 
as well as a famous commentary on the Talmud 
Yerushalmi

Goldman 721. [6], 28, 28-33, 32-44, 2-11, 14-22, 21-
30 [1] pages. 23 cm. Very fine condition. Title page 
slightly chipped. Regal paper, wide margins. Antique 
worn loose binding.

Opening bid $100

מקוה ישראל/מילי דברכות. מהדורה ראשונה. שיקגו/סנט לואיס תרנ״ח-תרפ״ג . 114
.(1898-1923)

אוסף של שני ספרים נדירים מאת ר׳ צבי הירש גרודז׳ינסקי.

  .מקוה ישראל. שיקגו תרנ״ח (1898). חיבור הלכתי ארוך העוסק בהלכות מקוואות המורכבות
עם  הברית.  בארצות  לאור  שיצא  הראשון  המקיף  ההלכה  כספר  ביבליוגרפים  ידי  על  נחשב 

הסכמה מאת ר׳ יצחק אלחנן ספקטור שנכתבה מספר שבועות לפני פטירתו.

גולדמן 580. דפוס מ. גינזבורג. [2], 14, 108, [4] עמודים.

  .מילי דברכות. סנט לואיס תרפ״ג (1923). חידושים על הפרק הראשון של מסכת ברכות

גולדמן 656. [4], 188 עמודים. 30 ס״מ. 

מצב מצוין. כריכה עתיקה.

  ר׳ צבי הירש גרודז׳ינסקי (תרי״ח-תש״ח 1858-1948) היה מבכירי תלמידי ישיבת וולוז׳ין וכולל
קובנא. בשנת תרנ״א (1891) הוא היגר לאמריקה וכיהן כרבה של אומהה, נברסקה במשך למעלה 

מחמישים שנה. בן דודו של ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי הנודע.

פתיחה $150

114. MIKVEH YISROEL/ MILI D'BROCHOS. 
FIRST EDITIONS. CHICAGO/ ST. LOUIS 1898
1923.

Lot of two rare seforim by R. Tzvi Hirsch 
Grodzensky.

  Mikveh Yisroel. Chicago 1898. Lengthy 
halachic work dealing with the complex laws 
of Mikva'os. This work is considered by many 
bibliographers to be the first extensive halachic 
work published in America. With an approbation 
written by R. Yitzchok Elchonon Spektor a few 
weeks before he passed away. 
Goldman 580. M. Ginsburg press. [2], 14, 108, 
[4] pages.

  Mili D'Brochos. St Louis 1923. Novella on the 
first Perek of Maseches Brochos. 
Goldman 656. [4], 188 pages. 30 cm. 
Excellent condition. Antique binding. 

  R. Tzvi Hirsch Grodzensky (1858-1948), 
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 to the famed R. Chaim Ozer Grodzensky.

 Opening bid $150
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סידור דברי צדיקים. סידור אשכנזי ראשון שהודפס . 116
בארצות הברית. אייזק ליסר. מהדורה ראשונה. פילדלפיה 

תר״ח (1848).

סידור תפילה לכל ימות השנה. לפי מנהגי יהודי גרמניה ופולין.

לדפוס  והוכן  הברית  בארצות  שהודפס  הראשון  האשכנזי  הסידור  זהו 
על ידי אייזק ליסר הנודע. הוא כותב בהקדמה שהטקסט העברי מבוסס 
״ברובו על הסידור החשוב של ר׳ וולף היידנהיים, ׳שפה ברורה׳. התרגום 
לימודי  שלנו,  המודרניים  הגרמנים  ״המתרגמים  על  מבוסס  האנגלי 

העצמי ו... דוד לוי״.

אף שלא היו לליסר כמעט שום רבנים באמריקה שעמם יכל להתייעץ, 
הוא התמיד במשימתו והכין טקסטים עבריים חשובים רבים לדפוס. זאת 
בנוסף לתפקידים רבניים רבים אחרים שהוא נטל על שכמו בשליחותו 
הנאצלת: הפצת יהדות תורנית אמתית בסביבה בלתי מוכרת ופעמים 

אף עוינת.

נדיר ביותר למצוא סידור זה במצב טוב כל כך.

ש.  דפוס   .37 גולדמן   .1024 סינגרמן   .636 רוזנבך   .18 פילדלפיה  וינוגרד 
שרמן. [4], 243 עמודים. מצב טוב (כתמים). כריכה מקורית, שדרת עור 

(בלויה).

פתיחה $700

116. SIDDUR DIVREI TSADDIKIM. FIRST ASHKENAZI SIDDUR 
PRINTED IN AMERICA. ISAAC LEESER. FIRST EDITION. 
PHILADELPHIA 1848.

Book of daily prayers for every day of the year. According to the custom of the 
German and Polish Jews. 
This was the very first Ashkenazi Siddur printed in America and was prepared 
for print by the famed Isaac Leeser. He writes in his introduction that the 
Hebrew text is based "chiefly after Rabbi Wolf Heidenheim celebrated "Sapho 
Berurah." The English translation is based upon "our modern German 
translators, my own studies and…David Levi.
Although 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.
It is particularly rare to find this Siddur in such good condition.
Vinograd Philadelphia 18; Rosenbach 636; Singerman 1024; Goldman 
37. C. Sherman press. [4], 243 pages. Fine condition (stains). Original 
binding, leather spine (worn).

Opening bid $700
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אוסף של שלושה חיבורים ביוגרפיים מאת ר׳ בן ציון אייזנשטט ור׳ משה ריינס. . 118
תר״נ-תרע״ה (1890-1915).

  המתגוררים גדולים  חכמים  תלמידי  על  קצרות  ביוגרפיות  הערות  באמריקה.  ישראל  חכמי 
על  בעברית  והיחידה  הראשונה  ׳׳היצירה  המחבר:  לדברי  אייזנשטט.  ציון  בן  ר׳  מאת  באמריקה 
היסטוריית הספרות היהודית האמריקאית וסופריה... בארצו של קולומבוס׳׳. עם הסכמות של ר׳ 

י.ד. וילובסקי (רידב׳׳ז), ר׳ ה. קליין ור׳ א. ראדין. ניו יורק תרס״ג (1903). כולל 16 עמודי צילומים.

גולדמן 1125. דפוס רוזנברג. 112, 16 עמודים. 21.5 ס׳׳מ. מצב טוב.

 .דור וחכמיו (כרך א׳). מאת ר׳ משה ריינס, בנו של ר׳ יצחק יעקב ריינס הנודע מלידא

כולל 11 עמודי צילומים. קראקא תר״נ (1890).

דפוס פישר. [1], 188, 11 עמודים. 22.5 ס״מ. מצב טוב.

  יהודיות דמויות  של  קצרים  ביוגרפיים  תיאורים  אוסף  חלקים).  (שני  האחרונים  דורות 
דרשנים  ישיבות,  ראשי  רבנים,  כולל  אייזנשטט.  ציון  בן  ר׳  מאת  העולם  ברחבי  מפורסמות 

ופילנתרופים ידועים. ניו יורק תרע״ג-תרע״ה (1913-1915).

גולדמן 539. דפוס רוזנברג. 12, 351, 1 טורים. 21.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $150

118. LOT OF 3 BIOGRAPHICAL WORKS BY 
R. BENZION EISENSTADT AND R. MOSHE 
REINES. 18901915.

  Chachmei Yisroel B'America. Short 
biographical notes of great Jewish scholars residing 
in America authored by R. Benzion Eisenstadt. In 
the words of the author "the first and only work 
written in Hebrew on the history of American 
Jewish literature and authors ……in the land 
of Columbus". With approbations by R. Y.D. 
Willowski (Ridvaz), R. H. Klein and R. A Radin. 
New York 1903. With 16 pages of photographs.
Goldman 1125. Rosenberg press. 112, 16 pages. 
21.5 cm. Fine condition.

  Dor V'Chachomov (volume one) by R. Moshe 
Reines, son of the famed R. Yitzchok Yaakov Reines 
of Lida. 
Includes 11 pages of photographs. Cracow 1890. 
Fischer press. [1], 188, 11 pages. 22.5 cm. Fine 
condition.

  Doros Ha'Achronim (two parts). A collection 
of brief biographical sketches of well-known 
Jewish personalities across the world, authored 
by R. Benzion Eisenstadt. Includes Rabbonim, 
Roshei Yeshiva, Darshonim and well-known 
philanthropists. New York 1913-1915.
Goldman 539. Rosenberg press. 12, 351, 1 
columns. 21.5 cm. Fine condition.

Opening bid $150

תלמוד ירושלמי מסכת ביכורים. מהדורה שניה. שיקגו תר״נ (1890).. 117
ספר זה, שהודפס לראשונה בתרמ״ז (1887), היה כרך התלמוד הראשון שיצא לאור בארצות הברית. 
עם פירוש בשלושה חלקים מאת ר׳ אברהם אליעזר אלפרשטיין. במהדורה הראשונה המחבר מעלה 
ומכנה  ההקדמה  את  המחבר  זו ִֹשְכֵתב  במהדורה  אולם,  בשיקגו.  קהילתו  חברי  את מעלות  נס  על 

אותם ״חזירי יער״ ואל אמריקה בכלל ״עמא ריקא״ (עם ריק).

  מפי תורה  ולמד  בקוברין  נולד   (1853-1917 (תרי״ג-תרע״ז  אלפרשטיין  אליעזר  אברהם  ר׳ 
והיגר  סלבודקא,  כולל  בליטא,  קהילות  במספר  כרב  כיהן   הוא  בסלוצק.  הלוי״  ו״בית  הרידב״ז 
שימש  שם  יורק,  לניו  עבר  ובהמשך  בשיקגו  התיישב  בתחילה   .(1881) בתרמ״א  הברית  לארצות 

כראש הישיבה הראשון בישיבת רבינו יצחק אלחנן שנוסדה באותה תקופה.

כולל הסכמות מ״בית הלוי״ ור׳ יעקב יוסף, הרב הכולל. יש הקדשה בכתב יד, ייתכן שמדובר בכתב 
ידו של המחבר.

אינם  העמודים  במספר  מאוד.  טוב  מצב  ס״מ.   33.5 עמודים.   48  ,6  ,[2] רוזנברג.  דפוס   .569 גולדמן 
כרוכים לפי הסדר. קרע בפינת אחד העמודים עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה עתיקה.

פתיחה $300

117. TALMUD YERUSHALMI MASECHES 
BIKKURIM. SECOND EDITION. CHICAGO 
1890.

First published in 1887, this was the first volume of 
the Talmud to be published in America. With a three-
part commentary by R. Avrohom Eliezer Alperstein. 
In the first edition, the author extolled the virtues of 
the members of his congregation in Chicago. In this 
edition however, the author rewrote the introduction, 
referring to his members as "wild boars" and refers 
to America as a whole as an "Ama Reika", an "empty 
nation".

  R. Avrohom Eliezer Alperstein (1853-1917), was 
born in Kobrin and studied under the Ridvaz and 
the Beis HaLevy in Slutzk. He served as Rav in a 
few communities in Lithuania including Slabodka, 
before emigrating to the United States in 1881. He 
initially settled in Chicago, but then moved to New 
York where he served as the first Rosh Yeshiva in 
the newly established Yeshivas Rabbeinu Yitzchok 
Elchonon.

Includes approbations by the Beis HaLevy and 
R. Yaakov Yosef, the Rav Ha'Kollel. There is a 
handwritten inscription, possibly in the hand of the 
author.
Goldman 569. Rosenberg press. [2], 6, 48 pages. 
33.5 cm. Very fine condition. Pages bound out of 
order in a few places. One page with a tear on the 
corner slightly effecting text. Antique binding.

Opening bid $300



פריט של 3 קונטרסים שהודפסו בירושלים. תרמ״ח - תר״נ (1888-1890).. 120
  ,הדו״ח התשיעי של אגודת ביקור חולים - משגב לדך תרמ״ח (1888). כולל שמות המטופלים

פרטי ההכנסות מהארץ ומחוץ לארץ. 20 עמודים. 22 ס״מ. דפוס לונץ׳. לכאורה לא מתועד. מצב 
בינוני – טוב. מעטפה קצת פגום. 

  .ס״מ  15 עמודים.   20  .(1889) תרמ״ט  ערומים״.  ומלביש  מצוה  ״שומר  חברת  ופעולות  תקנות 
בעברית ובגרמנית. דפוס פרומקין. מצב בינוני – טוב. הלוי 683.

  .סלומון דפוס  ס״מ.  עמודים. 19   2 תר״נ (1890).  ירושלים  קדישא – שלום  החברה  התקנות של 
מצב מצוין. לכאורה לא מתועד.

קיימות  שהיו  הרבות  הסיוע  אגודות  פעולתם של  תוך  אל  הצצה  מאפשרות  אלה  נדירות  חוברות 
ביישוב הישן.

פתיחה $175

120. LOT OF 3 BOOKLETS PRINTED IN 
YERUSHOLAYIM. 18881890.

  Ninth Report of the Misgav La'Doch Bikur 
Cholim society 1888. Includes the names of the 
patients, details of local income and income from 
abroad. 20 pages. 22 cm. Luncz press. Seemingly 
unrecorded. Good-moderate condition(some wear 
to wrap). 

  Takanos U'Pe'ulos Chevras "Shomer 
Mitzvah U'Malbish Arumim". 1889. 20 pages. 15 
cm. Hebrew and German. Frumkin press. Good-
moderate condition. Ha'Levy 683.

  Ha'Takanos of the Chevra Kadisha-Shalom 
Yerusholayim 1890. 2 pages. 19 cm. Salomon 
press. Excellent condition. Seemingly unrecorded. 

These rare pamphlets provide a glimpse into the inner 
workings of the numerous aid societies that existed in 
the Old Yishuv.  

Opening bid $175

חרבין. עיתון לכאורה בלתי מתועד . 119
באידיש של הקהילה היהודית בחרבין. 

״דער וועייטער מזרח״ תרפ״ב (1922).

של  מצוקתם  את  המתאר  לב  קורע  עיתון 
כתוצאה  לסיוע  נואשות  שנזקקו  יתומים  אלפי 
ברחבי  שהתרחשו  הנוראיים  מהפוגרומים 
רוסיה בשנות 1920 המוקדמות, במידה רבה עקב 
מלחמת ה״אדומים״ ב״לבנים״. העיתון מפרט את 
רבים  ועיירות  בערים  שנרצחו  היהודים  מספר 
ללא  שנותרו  היתומים  הניצולים  מספר  את  וכן 

טיפול נאות.

ייסדו  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  קצר  זמן 
ילידים רוסיים קהילה יהודית קטנה בעיר חרבין, 
גרו   (1917-1930) תרע״ז-תר״צ  השנים  בין  סין. 
בית  בראש  יהודים.  אלף  עשר  כחמישה  במקום 
קיליסוב  משה  אהרן  ר׳  עמד  המרכזי  הכנסת 
הגדול  של  תלמידם   (1866-1949 (תרכ״ו-תש״ט 
שו״ת  ומחבר  סולובייצ׳יק  חיים  ור׳  ממינסק 
״משברי ים״. בעקבות כיבוש העיר על ידי הסינים 
קהילת  הקומוניסטי,  השלטון  וכינון  מהיפנים 

היהודים בחרבין חדלה מלהתקיים.

4 עמודים. 50 על 40 ס״מ. מצב טוב. סימני קיפול.

נדיר ביותר.

פתיחה $400 

119. HARBIN. SEEMINGLY UNRECORDED 
YIDDISH NEWSPAPER OF THE JEWISH 
COMMUNITY OF HARBIN. "DER VEITER 
MIZRACH" 1922.

Heartrending newspaper, describing the plight of 
thousands of orphans who were in desperate need of 
assistance as a result of the terrible pogroms, which 
took place throughout Russia in the early 1920's, in 
large part due to the fighting between the "White's" 
and the "Red's". The newspaper details how many 
Jews were murdered in many cities and towns as 
well as the number of orphan survivors who were left 
without the proper care.
Shortly before World War I, a small Jewish 
community was established by Russian natives in the 
city of Harbin, China. Between the years 1917-1930 
there were an estimated 15,000 Jews there. The main 
shul was headed by R. Aaron Moshe Kisilov (1866-
1949), a pupil of the Gadol of Minsk and R. Chaim 
Soloveitchik, and author of the responsa Mishberei 
Yam. Following the Chinese conquest of the city from 
the Japanese, and the establishment of the communist 
rule, the Hebrew congregation in Harbin ceased to 
exist. 
4 pages. 50 by 40 cm. Fine condition. Fold marks.
Extremely scarce.

Opening bid $400

CHINAסין

ERETZ YISROELארץ ישראל

          jewish communitiesקהילות יהודיות

68 



jewish communities          קהילות יהודיות

69 

פנקס יפהפה בכתב יד של קהילת ווינוויילער. ת״ר . 121
.(1840)

ווינוויילער,  קהילת  עבור  יפהפה  יד  בכתב  סופר  ידי  על  כתוב  פנקס 
במשך  נרצחו  שיהודיהם  קהילות  לעשרות  יזכור  דפי  כולל  גרמניה. 
לחולים,  שונים,  לאירועים  שברך״  ל״מי  שונות  נוסחאות  שנים,  מאות 
פדיון נפש וסדר תקיעת שופר עם הכוונות. נכתב על ידי הסופר ר׳ יונה 

בן חיים הכהן סופר משטיינבאקענהיים.

ריינלנד-פאלץ,  במחוז  דונרסברגקרייס  בחבל  עיר  היא  ווינוויילער 
גרמניה. העיר שוכנת סמוך לחלק העליון של נהר האלזנס.

12 עמודים. 24.5 ס״מ. מצב מצוין. כריכה עתיקה

.פתיחה $1500

121. MAGNIFICENT HANDWRITTEN LEDGER/PINKAS OF THE 
COMMUNITY OF WINNWEILER 1840. 

Pinkas beautifully handwritten by a scribe for the Kehilla of Winnweiler, 
Germany. Including Yizkor pages for tens of Kehillos who's Jews were 
murdered over a period of hundreds of years, text of various Mi Shaberachs for 
different occasions for the sick, Pidyon Nefesh and the Seder of Tekias Shofar 
with the Kavanos. Written by the scribe R. Yonah Ben Ha'Chover Chaim 
Ha'Cohen Sofer of Shteinbakenheim.
Winnweiler is a municipality in the Donnersbergkreis, in Rhineland-
Palatinate, Germany. It is situated on the upper course of the river Alsenz. 
12 pages. 24.5 cm. Excellent condition. Antique binding.

Opening bid $1500

GERMANY גרמניה



ר׳ יצחק דוב הלוי במברגר/משניות סדר זרעים. פיורדא תקע״ד (1814).. 123

תפלה בכתב יד לנשים בהריון. סגולה. 

כפי  שונות,  הערות  עם  מוירצבורג,  במברגר  דוב  יצחק  ר׳  האישי של  העותק  זרעים,  סדר  משניות 
הנראה בכתב ידו.

  ר׳ יצחק דוב הלוי במברגר (תקס״ז-תרל״ח 1807-1878) היה אחד הרבנים הדגולים ביותר רב
השפעה בגרמניה של המאה התשע עשרה. בצעירותו למד בישיבה הגדולה בפירט אצל ר׳ בנימין 
וולף המבורגר. בתור רבה של וירצברג, בנוסף להנהגת הישיבה ומילוי מחויבויותיו הקהילתיות, 
לזובחים״,  ״מורה  יעקב״,  לבית  ״אמירה  שמים״,  ״ממלכת  ובהם  רבים,  חשובים  ספרים  חיבר  הוא 

״נחלי דבש״, ״יצחק ירנן״ ואחרים.

בעמוד האחרון של הספר מופיעה תפילה ארוכה שנכתבה עבור נשים מעוברות, להריון בריא ולידה 
קלה, בכתב ידו של בנו וממשיך דרכו של ר׳ יצחק דוב, ר׳ נתן הלוי במברגר.

וינוגרד פיורדא 769. דפוס צירנדורף. [4], 132 עמודים. 23 ס״מ. מצב טוב. כריכה עתיקה.

פתיחה $300

123. R. YITZCHAK DOV HA'LEVY 
BAMBERGER/ MISHNAYOS SEDER ZERA'IM. 
FURTH 1814.

Handwritten prayer for expectant mothers. 
Segulah. 
Mishnayos Seder Zero'im, the personal copy of R. 
Yitzchak Dov Bamberger of Wurzburg, with various 
glosses seemingly in his handwriting.

  R. Yitzchak Dov Ha'Levy Bamberger (1807-
1878), was one of the most prominent Rabbonim, 
as well as a most influential orthodox spokesman, 
of Nineteenth Century Germany. In his youth, 
he studied at the great Yeshiva of Furth under R. 
Binyomin Wolf Hamburger. As Rav of Wurzburg, 
in addition to leading a Yeshiva and fulfilling his 
communal duties, he published many important 
works, amongst them Meleches Shomayim, Amira 
L'Bais Yaakov, Moreh L'Zovchim, Nachlei Devash, 
Yitzchak Yeranain and others.

On the final page of the Sefer there is a long prayer 
written for expectant mothers to say for a safe 
pregnancy and delivery, handwritten by R. Yitzchak 
Dov's son and successor R. Nosson Ha'Levy 
Bamberger.
Vinograd Furth 769.  Tzirndorf press. [4], 132 
pages. 23 cm. Fine condition. Antique binding.

Opening bid $300

ר׳ מאיר אוירבך / אמרי בינה עם . 122
הקדשת המחבר. ירושלים תרל״ו (1876).

ספר ״אמרי בינה״, חלק שני על חושן משפט. עם 
הקדשת המחבר ר׳ מאיר אוירבך.

 (1815-1878 (תקע״ה-תרל״ח  אוירבך  מאיר  ר׳ 
קהילות  במספר  כרב  וכיהן  בפולין  נולד 
בשם  כונה  הוא  קאליש.  כולל  חשובות  יהודיות 
בשנת  המפורסם.  ספרו  שם  על  בינה״  ״אמרי 
והתיישב  ישראל  לארץ  עלה  הוא   (1858) תרי״ח 
הוא  חיוני.  הנהגה  תפקיד  מילא  שם  בירושלים, 
בירושלים,  החתונות  מנהג  ייסוד  בשל  מפורסם 
האוסר על כלי נגינה בחתונות מלבד כלי הקשה.

 35 עמודים.   244  ,[2] סלומון.  משה  יואל  דפוס 
מעט  הקדשה  מודרנית.  כריכה  ס״מ. מצב מצוין. 

חתוכה.

פתיחה $300

122. R. MEIR AUERBACH/ IMREI 
BINAH INSCRIBED BY THE AUTHOR. 
YERUSHOLAYIM 1876.

Sefer Imrei Binah, section two on Choshen Mishpat. 
Inscribed by the author R. Meir Auerbach.

  R. Meir Auerbach (1815–1878), was born in 
Poland and served as Rav of several prominent 
Jewish communities including Kalisch. He was 
known as the Imrei Binah after his acclaimed Sefer. 
In 1858 he immigrated to Eretz Yisroel, settling 
in Yerusholayim, where he filled a vital leadership 
role. He is also famous for establishing the wedding 
custom in Yerusholayim which does not permit 
musical instruments, other than percussion, to be 
played at weddings

Yoel Moshe Solomon press. [2] 244 pages. 35 cm. 
Excellent condition. Modern binding. Inscription 
very slightly cut. 

Opening bid $300
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ר׳ חיים יוסף דוד אזולאי/ חיד״א. ספרא וינציאה ש״ה . 124
(1545)

ספרא / תורת כהנים על חומש ויקרא, עותק אישי של ר׳ חיים יוסף דוד 
אזולאי, החיד״א.

על עמוד השער ישנן חתימות רבות, חלק מהן מחוקות. בחלק השמאלי 
כספי  ״מקנת  המלים:  את  לזהות  ניתן  המצוירת  הקשת  של  העליון 
חתומה  הקדשה  לצד  ס״ט״   אזולי  דוד  יוסף  חיים  הצעיר  קוני  לעבודת 
בצידו  בנוסף,  דוד״.  יוסף  ״חיים  השם  ובתוכו  קליגרפי  סלסול  ישנו  זו 

האחורי של עמוד השער ישנה הערה, יתכן בכתב יד החיד״א. 

  ר׳ חיים יוסף דוד אזולאי (תפ״ד - תקס״ו, 1724-1806), היה מתלמידי
האור  מפי  תורה  למד  בדורו.  ביותר  הגדולים  והמחברים  החכמים 
החיים והרש״ש, ומקורב ביותר לר׳ יום טוב (מהרי״ט) אלגזי. הוא היה 
של  שונים  היבטים  על  חיבורים  מ-80  למעלה  וכתב  מוכשר  מחבר 
התורה. ספריו התקבלו בשבחים רבים ומשמשים את לומדי התורה 

עד ימינו.

וינוגרד וינציאה 251. דפוס בומברג. [1], 59 עמודים. 28.5 ס״מ. מצב בינוני 
– טוב. בעשרים העמודים הראשונים ישנו מעט נזק הפוגע בטקסט, שאר 

העמודים במצב טוב. כריכה מודרנית.

עם אישור מר׳ שמעון שוורץ.

פתיחה $2000

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

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 
(MaHaRIT) 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-good 
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.

Opening bid $2000
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ר׳ ישראל מאיר הכהן / ״חפץ חיים״. שו״ת מהרש״ל.. 125

עם  חיים״  ה״חפץ  של  עותק  (״מהרש״ל״).  לוריא  שלמה  ר׳  מאת  שו״ת 
חתימה בכתב ידו: ״ישראל מאיר הכהן מראדין״ ושתי הערות בכתב יד.

במהלך מלחמת העולם הראשונה נמלט ה״חפץ חיים״ לרוסיה עם קומץ 
צבי  ר׳  של  בביתו  מה  זמן  במשך  שהה  הוא  ספרים.  ומספר  תלמידים 
יהודה אדלשטיין, אב בית הדין בשומיאצ׳י. ה״חפץ חיים״ כתב את שמו 
היה  זה  ספר  למארחו.  כמתנה  אותם  השאיר  לראדין  ובשובו  בספריו 

ברשותו, שימש אותו בלימודו וצוטט פעמים רבות ב״משנה ברורה״.

הספרייה האישית של ה״חפץ חיים״ לא הייתה נרחבת. הספרים הרבים 
ראה  מזיכרונו.  ציטט  הוא  ולעיתים  לו,  הושאלו  בחיבוריו  שהוא מצטט 

בספר ״אור אלחנן״ (עמוד 239-240).

  ר׳ ישראל מאיר הכהן (תקצ״ח-תרצ״ג 1838-1933) היה מנהיג הדור
לחיזוק  זקוקים  לו  שנראו  העניינים  לפי  רבים  ספרים  לאור  והוציא 
באותה תקופה כגון הלכות שמירת הלשון, טהרת המשפחה, צניעות 
כדי  קדשים  הלכות  לימוד  הדגיש  הוא  כן,  כמו  יומי.  תורה  ולימוד 

להתכונן לביאת המשיח ופרסם את ״ליקוטי הלכות״ על קדשים

עם אישור מר׳ יצחק ישעיה וייס.

לאורך  מקצועי  שחזור  כחול.  נייר  על  עותק  טוב.  עמודים. מצב   44 ,[1]
הספר. כריכת עור אלגנטית מודרנית.

פתיחה $9000

125. R. YISROEL MEIR HA'COHEN/ CHOFETZ CHAIM. SHU"T 
MA'HARSHAL. 

Halachic responsa of R. Shlomo Luria (Ma'HarShaL). The copy of the Chafetz 
Chaim with his handwritten signature "Yisroel Meir Ha'Cohen of Radin" as 
well as two handwritten glosses.
During the First World War, the Chafetz Chaim fled to Russia, with a small 
number of talmidim and a few seforim. For a period of time he stayed in 
the home of R. Tzvi Yehuda Edelstein, Av Beit Din of Shumyachi.  The 
Chafetz Chaim wrote his name in his seforim and when he returned to Radin 
he left them as a gift for his host. This is one of the seforim that he owned 
and used for his learning and is quoted many times in the Mishna Berurah. 
The personal library of the Chafetz Chaim was not extensive. The many 
seforim that he quotes in his many works were often borrowed or quoted from 
his memory. See Sefer Ohr Elchonon (p. 239-240). 

  R. Yisrael Meir Ha'Cohen Kagan (1838-1933) was the leader of his 
generation and published many seforim based on what he felt needed 
emphasizing at the time, such as the laws of forbidden speech, family purity, 
tznius and daily Torah study. He also placed importance on studying the 
laws of Kodshim to prepare for the arrival of Moshiach and published 
Likutei Halachos on Kodshim. 

With certification of R. Yitzchok Yeshaya Weiss.
[1], 44 pages. Fine condition. On blue paper. Professionally restored 
throughout. Modern elegant leather binding.

Opening bid $9000
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חפץ חיים. מהדורה ראשונה. וילנא תרל״ג (1873). עם . 126
הגהה בכתב ידו של החפץ חיים.

שכתב  הראשון  הספר  זהו  ורכילות.  הרע  לשון  הלכות  על  יסוד  ספר 
החפץ חיים והוא מכונה על שמו. הספר הודפס בעילום שם, ללא אזכור 
שם המחבר בעמוד השער ובהסכמות. עם זאת, הכיתוב ״י. מ. כגן״ מופיע 

באותיות קיריליות (מן הסתם מסיבות חוקיות).

והפצתם  ספריו  בהדפסת  אישי  באופן  מעורב  היה  חיים  החפץ  כידוע, 
ונהג לבדוק כל ספר טרם מכירתו כדי לוודא שאין בו פגם. בעמוד 46 של 
עותק זה בבאר מים חיים, תיקן החפץ חיים מראה מקום של תוספות 

במסכת שבת. במהדורות הבאות מופיע תיקון זה כחלק מהטקסט.

  ר׳ ישראל מאיר הכהן כגן (תקצ׳׳ח-תרצ׳׳ג 1838-1933) היה מנהיג
הדור והוציא לאור ספרים רבים על עניינים שנראו לו זקוקים לחיזוק 
באותה תקופה כגון הלכות שמירת הלשון, טהרת המשפחה, צניעות 
כדי  קדשים  הלכות  לימוד  הדגיש  הוא  כן,  כמו  יומי.  תורה  ולימוד 

להתכונן לביאת המשיח ופרסם את ׳׳ליקוטי הלכות׳׳ על קדשים.

דפוס דבורזץ. 5, (1) 8-81 עמודים. 21.5 ס״מ. מצב כללי טוב. מעט כתמי 
חלודה ועקבות פגעי עש. כריכת חצי עור עתיקה.

פתיחה $3000

 
126. CHOFETZ CHAIM. FIRST EDITION. VILNA 1873. WITH 
A CORRECTION IN THE HANDWRITING OF THE CHOFETZ 
CHAIM.

Classic sefer on the laws of Loshon Hara and Rechilus. This was the first sefer 
written by the Chofetz Chaim and became the name by which he is known. 
The sefer was printed anonymously with the title page and the approbations 
without the author's name, however (presumably for legal reasons) it does have 
"I.M Kagan" in Cyrillic letters. 
As is well known, the Chofetz Chaim was personally involved in the printing 
and distributing of his seforim and would check each sefer for errors before 
selling it. In this copy on page 46 in the Be'er Mayim Chaim, the Chofetz 
Chaim corrected a reference to a Tosfos in Masechta Shabbos. In subsequent 
editions this correction appears as part of the text. 

  R. Yisrael Meir Ha'Cohen Kagan (1838-1933) was the leader of his 
generation and published many seforim on what he felt needed emphasis 
at the time, such as the laws of forbidden speech, family purity, tznius 
and daily Torah study. He also placed importance on studying the laws 
of Kodshim to prepare for the arrival of Moshiach and published Likutei 
Halachos on Kodshim. 

Devorzetz press. 5, (1) 8-81 pages. 21.5 cm. Overall good condition, some 
foxing and trace worming. Antique half leather binding. 

Opening bid $3000



74 

seforim with signatures and glosses          ספרים עם חתימות והערות

ר׳ עקיבא איגר / תורת הבית. ברלין תקל״א (1771). . 127
חידושי תורה שלא נדפסו. תגלית היסטורית.

״תורת הבית״ מאת הרשב״א, עותק של ר׳ עקיבא איגר עם חידושי תורה 
שלא התפרסמו עד עתה רשומים בעמוד הריק בתחילת הספר.

כפי הנראה ר׳ עקיבא איגר קיבל את ספר ״תורת הבית״ הזה מאיש סודו 
ר׳ מאיר שמעון וייל (מהר״ם וייל), שכתב שתי קושיות בתחילת הספר. 
אורך  אותן.  שאל  מי  תחילה  ומציין  שתיהן  את  מיישב  איגר  עקיבא  ר׳ 
שורות.  שבע   – והשניה  רחבות,  שורות  ארבע  הוא  הראשונה  התשובה 

נראה ששתי תשובות אלה מעולם לא ראו אור.

איגר  לייב  איציק  ר׳  של  ידו  בכתב  הקדשה  מופיעה  השער  בעמוד 
מיוהנסבורג בזו הלשון: ״שייך ל... הגאון מורנו הרב ר׳ עקיבא גינז... אב״ד 
פוזען... אני הקטן לייב גינז״, עם חותמת של ר׳ לייב. בנוסף, בעמוד השער 
ובעמוד האחרון יש רישומים שונים בכתב יד ממספר תלמידים של ר׳ 

עקיבא איגר.

  באייזנשטט נולד  (תקכ״א-תקצ״ו 1761-1836),  איגר-גינז  עקיבא  ר׳ 
מטרסדורף  בישיבת  למד  הוא  פלא.  כילד  ונודע  רבנים  למשפחת 
בשנת  איגר.  וולף  ר׳  אמו  דוד  של  כתלמיד  בברסלוא  מכן  ולאחר 
תקנ״א (1791) הוא מונה לרב בפרידלנד, שם נשאר עד תקע״ה (1815) 
העולם  ברחבי  לתהילה  נודע  שמו  בפוזן.  כרב  שימש  מכן  ולאחר 
כתלמיד חכם מופלג, פוסק ומנהיג הדור של יהדות אירופה בתחילת 

המאה ה-19.

בין ילדיו נמנו שני בניו, ר׳ אברהם (תקמ״א-תרי״ג 1781-1853) ור׳ שלמה 
(תקמ״ה-תרי״ב 1785-1852) ששימש כרב בקאליש, פולין ולימים מילא 
את מקום אביו כרב העיר פוזן. בתו שרה׳ל (איגר) סופר (תק״נ-תקצ״ב 

1790-1832) הייתה אשתו של ה״חת״ם סופר״.

וינוגרד ברלין 272. 44 עמודים (עמודים 5-6 חסרים). 19 ס״מ. מצב טוב. 
כריכת עץ עתיקה (רופפת).

פתיחה $10,000 

127. R. AKIVA EIGER/ TORAS HA'BAYIS BERLIN 1771. 
UNPUBLISHED TORAH. HISTORIC DISCOVERY.

Toras Ha'Bayis of the RaSHB"A, The R. Akiva Eiger copy, with handwritten 
unpublished novella on the fly leaf.
It seems that R. Akiva Eiger received this Sefer Toras Ha'Bayis from his 
confidant R. Meir Shimon Weil (Ma'HaRaM Weil), who had written two 
questions in the flyleaf. R. Akiva Eiger answers both, first prefacing the 
questions by noting by whom they were asked. The first answer is four wide 
lines, the second seven lines. Both of these answers have seemingly never been 
published.
On the title page there is a handwritten inscription of R. Itzik Leib Eiger 
of Johannesburg that says "Belongs to… Ha'Gaon Moreinu HaRav R. Akiva 
Ginz… Av Beis Din of Posen … I Ha'Katan Leib Ginz", as well as the stamp of 
R. Leib. Additionally, on the title page and final page are various handwritten 
inscriptions by numerous students of R. Akiva Eiger.

  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.

Vinograd Berlin 272. 44 pages (lacking pages 5 and 6). 19 cm. Fine condition. 
Antique wooden binding (loose).

Opening bid $10,000
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רבי מאיר אייזנשטאט / פנים מאירות. מהדורה ראשונה. . 128
זולצבאך תפ״ט (1729). עותק חתום. גילוי היסטורי.

מאיר  ר׳  המחבר  חתימת  עם  קמא  בבא  מסכת  על  מאירות  פנים 
אייזנשטאט.

  ר׳ מאיר אייזנשטאט (ת״ל – תק״ד, 1670-1744) הידוע בכינויו ע״ש
ספרו המיוחד ״פנים מאירות״, נולד בליטא לאחיין של ר׳ שבתי הכהן 
(הש״ך). בצעירותו למד תורה מפי ר׳ אברהם אבלי (המגן אברהם) ור׳ 
דוד אופנהיים. בשנת ת״ס (1700), אחרי שכיהן כרב בקהילות שונות, 
נתמנה לרב ולראש ישיבת וורמייזא כשהוא רק בן 30 שנה. משם עבר 
לשמש כרב בעיר פרוזניץ בה גידל וחינך את הילד העילויי ר׳ יונתן 

אייבשיץ כבנו, בשל יתמותו משני הוריו.

  ,בשנת תע״ז (1717), מונה ר׳ מאיר לרבה של אייזנשטאט ופרבריה
גדולה  ישיבה  ייסד  באייזנשטאט  הקהילות״.  ״שבע  בשם  הידועות 
מגדולי  כאחד  מוכר  הוא  אירופה.  רחבי  מכל  תלמידים  נהרו  אליה 
ימינו.  עד  מקובלות  עור״  ו״כתנות  מאירות״  ״פנים  וספריו  האחרונים, 
המנהיגים  מגדולי  ורבים  רבים,  חשובים  לצאצאים  זכה  בנוסף, 

בדורות הבאים הינם מזרעו.

וינוגרד זולצבאך 125. דפוס משולם זלמן. [3] 51 עמודים. 33 ס״מ. מצב 
מצוין. עקבות תולעים. כריכה עתיקה.

פתיחה $10,000

128. R. MEIR EISENSTADT/PONIM ME'IROS. FIRST EDITION. 
ZULZBACH 1729. SIGNED COPY. 

Historic discovery. 
Ponim Me'iros on Maseches Bava Kamma, with the signature of the 
author R. Meir Eisenstadt.

  R. Meir Eisenstadt (1670-1744), known after his classic sefer Ponim 
Me'iros ,was born in Lithuania to a nephew of R. Shabse Kohen, (the Shach). 
In his youth he studied under R. Avrohom Abele (the Magen Avraham) and 
R. Dovid Oppenheim. After serving in various rabbinical posts, in 1700, 
at the age of 30, he was appointed as Rav and Rosh Yeshiva of Worms. He 
then went on to serve as Rav in Prosnitz, where he raised and taught the 
child prodigy R. Yonason Eibeshitz as his own son, as the child had been 
orphaned of both his parents.
In 1717, R. Meir was appointed as Rav of Eisenstadt and its environs, 
known as the "Sheva Kehillos" where he established a great Yeshiva which 
drew Talmidim from all over Europe. Recognized as one of the greatest 
Achronim, his seforim Ponim Me'iros and Kosnos Ohr remain classics to 
this day. In addition, he had many distinguished descendants and many of 
the great rabbinical leaders of the following generations were his offspring. 

Vinograd Zulzbach 125. Meshulam Zalman press. [3] 51 pages. 33 cm. 
Excellent condition. Trace worming. Antique binding. 

Opening bid $10,000
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129. R. YISROEL MEIR HA'COHEN/ CHOFETZ 
CHAIM. LOT OF 2 SEFORIM WITH "MUGA".

Lot of 2 seforim, Nidchei Yisroel (Warsaw 1897), 
Ahavas Chesed, Shem Olam 1-2, Chomas Ha'Daas 
and Toras Ha'Bayis (Warsaw 1923). The Nidchei 
Yisroel has "muga" written twice in pencil. The second 
volume has "muga" written in pen.    
As is well-known, the Chofetz Chaim with the 
assistance of his family, personally checked every sefer 
before it was sold to ensure he would not be selling 
defective goods. Once checked they were inscribed in 
Hebrew with the word "muga" (checked).
Volume 1, 147, 16 pages. 22 cm. Fine condition. 
Original binding (loose) missing spine. Volume 2, 56, 
31 [1] 24, 22, 23 pages. 22 cm. Excellent condition. 
Original binding.

Opening bid $300

ר׳ דוד פרידמן (קרלינר)/ פסקי . 130
הלכות – יד דוד. עם הקדשת המחבר. 

מהדורה ראשונה. וורשה תרס״א (1901).

פסקי הלכות על אבן העזר, עם פרוש יד דוד (כרך 
2), מאת הגאון הנודע ר׳ דוד פרידמן מקרלין. עם 

הקדשה בכתב יד המחבר.

 1828- (תקפ״ח-תרע״ח,  פרידמן  דוד  ר׳ 
בביאלע  נולד  קרלינער,  דוד  ר׳  המכונה   ,(1915
למשפחה מכובדת. מגיל צעיר כבר נודע כגאון 
והתפרסם  מופלאה  בשקידה  שלמד  מופלג 
תר״ו  בשנת  עצום.  חכם  כתלמיד  האזור  בכל 
שמריהו  ר׳  הנכבד  הנדיב  לבת  נישא   (1846)
 20 במשך  שולחנו  על  אותו  שהחזיק  לוריא 
עם  ובשלוה.  בפניות  ללמוד  שיוכל  כדי  שנה 
פטירת חותנו בתרכ״ו (1866), נאלץ לקבל עליו 
את משרת הרב בקרלין, ומכאן שמו – ר׳ דוד 
שנים   50 במשך  שימש  זה  בתפקיד  קרלינר. 
הגדולים  החכמים  מתלמידי  לאחד  ונחשב 
ביותר בתקופתו. הוא זכה להערכה רבה מצד 
חבריו הרבנים כמו גם מהמון העם. ראה ספר 
אוהלי שם (עמ׳ 172-174), שר׳ חיים סולוביצ׳יק 
״גדול  אותו  מכנים  גרוז׳ינסקי  עוזר  חיים  ור׳ 

הדור״ ו״יחיד בדורנו״.

פוגע  השוליים,  לאורך  חלקית  חתוכה  ההקדשה 
בטקסט.

 31.5 עמודים.   [10]  ,264  ,[2] אונטרהנדלר.   דפוס 
ס״מ. מצב טוב. כריכה מודרנית.

פתיחה $300

ר׳ ישראל מאיר הכהן/ החפץ חיים. פריט של 2 ספרים עם ״מוגה״.. 129
חיבור של 2 ספרים, נדחי ישראל (וורשא תרנ״ז- 1897), אהבת חסד,  שם עולם 1-2, חומת הדת, ותורת 
הבית (וורשא תרפ״ג- 1923). בספר נדחי ישראל כתובה ההערה ״מוגה״ פעמיים בעפרון. בחלק השני 

כתובה ההערה ״מוגה״ בעט.

כידוע, החפץ חיים, בעזרת משפחתו, בדק באופן אישי כל ספר קודם מכירתו כדי לוודא שאינו מוכר 
סחורה פגומה. ספר שנבדק סומן במילה ״מוגה״ (נבדק).

חלק ראשון: 1, 147, 16 עמודים. 22 ס״מ. מצב טוב. כריכה מקורית (רופפת). שדרה חסרה.

חלק שני: 2, 56, 31 [1] 24, 22, 23 עמודים. 22 ס״מ. מצב מצוין. כריכה מקורית.

פתיחה $300

130. R. DOVID FREIDMAN KARLINER/ 
PISKEI HALACHOSYAD DOVID. INSCRIBED 
BY THE AUTHOR. FIRST EDITION. WARSAW 
1901.

Piskei Halachos on Even Ha'Ezer, with the Yad Dovid 
commentary (volume 2), by the renowned Gaon R. 
Dovid Friedman of Karlin. With a handwritten 
dedication by the author.

  R. Dovid Friedman (1828-1915), 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 rabbinical cotemporaries 
as well as by the masses.  See Ohalei Shem (p. 172-
174), that R. Chaim Soloveitchik and R. Chaim 
Ozer Grodzensky both referred to him as the 
"Gadol HaDor" and "Yochid Be'Doreinu".

Inscription partially cut off along the margin effecting 
the text.
Unterhandler press. [2], 264, [10] pages. 31.5 cm. 
Fine condition. Modern binding.

Opening bid $300
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132. LOT OF THREE SEFORIM WITH THE 
SIGNATURES AND STAMPS OF R. ELIEZER 
HOROWITZ OF MELITZSANOCK.

  Yayin Ha'Rokeach. Dyhernfurth 1811. 
Commentary on Mishnayos by R. Moshe of Lisa.  
With an approbation of R. Yaakov Lorberbaum 
Rov of Lissa (Chavas Da'as). 
Vinograd Dyhernfurth 435. Miah press. 2, 28, 
pages. Fair condition, lacking two pages. 

  Zecher Dovid - Ma'amar Sheini. Livorno 
1837. Comprehensive work on Hilchos Mila by R. 
Dovid Modena. 
Vinograd Livorno 845. Atoligi press. 390 pages. 
Good condition. 

  Da'as Nevonim. Yaroslov 1907. Comprehensive 
sefer on the Sugya of R. Chanina S'gan Ha'Cohanim 
in Pesachim. 

  R. Eliezer Horowitz was a scion of the Ropchitz 
dynasty, a son of R. Naftoli of Melitz. He lived 
in Sanock where he served as a Rebbe until his 
martyrdom during the Holocaust.

Opening bid $500

131. R. MORDECHAI SHOLOM YOSEF 
FRIEDMAN/SADIGURA. ME'GEDOLEI 
HA'CHASIDUS. BIOGRAPHY ON R. YISROEL 
OF RUZHIN. TEL AVIV 1955.

Biographical work on R. Yisroel of Ruzhin and his 
descendants of the Ruzhin dynasty, by R. Avrohom 
Yitzchok Bromberg. With an autograph dedication by 
R. Mordechai Sholom Yosef Friedman, the Knesses 
Mordechai of Sadigura.

  R. Mordechai Sholom Yosef Friedman (1896-
1979), was born to R. Aaron, the third Rebbe of 
Sadigura and a direct descendent of R. Yisroel of 
Ruzhin. Well before the Holocaust he encouraged 
his Chassidim to settle in Eretz Yisroel. In 
1939, the Rebbe visited Eretz Yisroel and on 
the recommendation of his uncle, R. Yisroel of 
Husyatin he remained there settling in Tel Aviv.

Ha'Mechon L'Chassidus press. 184 pages. 16.5 cm. 
Many photographs. Fine condition. Original binding.

Opening bid $100

ר׳ מרדכי שלום יוסף פרידמן/ סדיגורא. מגדולי החסידות. ביוגרפיה על ר׳ ישראל . 131
מרוז׳ין. תל אביב תשט״ו (1955).

חיבור ביוגרפי על ר׳ ישראל מרוז׳ין וצאצאיו משושלת רוז׳ין, מאת ר׳ אברהם יצחק ברומברג. עם 
הקדשה אוטוגרפית מאת ר׳ מרדכי שלום יוסף פרידמן, ה״כנסת מרדכי״ מסדיגורא.

  ר׳ מרדכי שלום יוסף פרידמן, (תרנ״ו - תשל״ט, 1896-1979), נולד לר׳ אהרון – האדמו״ר השלישי
מסדיגורא וצאצא ישיר של ר׳ ישראל מרוז׳ין. כבר הרבה טרם השואה עודד את חסידיו להתיישב 
ישראל  ר׳   – דודו  ובהמלצת  ישראל,  בארץ  הרבי  ביקר   ,(1939) תרצ״ט  בשנת  ישראל.  בארץ 

מהוסיטין- נשאר בה והשתקע בתל אביב.

דפוס המכון לחסידות. 184 עמודים. 16.5 עמודים. תצלומים רבים. מצב טוב. כריכה מקורית.

פתיחה $100

אוסף של שלושה ספרים עם חתימה וחותמת של ר׳ אליעזר הורביץ ממעליץ-. 132
סאנוק.

  יין הרוקח. דיהרנפורט תקע״א (1811). פירוש על משניות מאת ר׳ משה מליסא. עם הסכמה מר׳
יעקב לוברבום, רבה של ליסא (חוות דעת). וינוגרד דיהרנפורט 435. דפוס מיה. 2, 28 עמודים. מצב 

טוב. שני עמודים חסרים.

  .זכר דוד-מאמר שני. ליוורנו תקצ״ז (1837). חיבור מקיף על הלכות מילה מאת ר׳ דוד מודנה
וינוגרד ליוורנו 845. דפוס אטוליגי. 390 עמודים. מצב טוב.

  במסכת הכהנים  סגן  חנינא  ר׳  סוגיית  על  מקיף  חיבור   .(1907) תרס״ז  ירוסלב  נבונים.  דעת 
פסחים.

  ר׳ אליעזר הורביץ היה נצר לשושלת בית רופשיץ, בנו של ר׳ נפתלי ממעליץ. גר בסאנוק, שם
שימש כאדמו׳ר עד לרציחתו על קידוש ה׳ בשואה. 

פתיחה $500
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133. R. AARON LEVIN/ HA'DRASH 
V'HA'IYUN. INSCRIBED BY THE AUTHOR. 
FIRST EDITION. BILGORAJ 1937.

Novella on Sefer Vayikra, by R. Aaron Levin, with an 
autograph inscription of the author.

  R. Aaron Levin (1880-1941), was born into a 
distinguished rabbinical family and was renowned 
from a young age for his brilliant mind coupled 
with great diligence. He studied primarily under 
his father, R. Nosson Levin Rav of Reisha and his 
grandfather the renowned R. Yitzchok Schmelkes 
(Bais Yitzchok), Rav of Lemberg. He served as Rav 
in Sambor and following his father's passing in 
1926 he succeeded him as Rav in Reisha. He was 
one of the most influential rabbinical figures in 
Poland, consulted on every Jewish communal issue 
and in addition to his rabbinical duties he served 
as a member of the Polish Sejm (Parliament) as a 
representative of Agudas Yisroel.

Kronver press. [1], 542 pages. 23.5 cm. Fine 
condition. Original binding (loose).

Opening bid $200

ר׳ בנימין וולף לווי /שערי תורה. . 134
אהבת דוד (עולת חודש הרביעי). מהדורה 

ראשונה. פראג תק״ס (1800). עותק לא 
מצונזר. נדיר.

ביום  בפראג  שנמסרה  ארוכה  פולמוסית  דרשה 
נגד   (1799) תקנ׳׳ט  בשנת  סליחות  של  הראשון 
שבתאי צבי ויעקב פרנק מאת ר׳ אליעזר פלקלס. 
מחבר ספר  עם חתימתו של ר׳ בנימין וולף לווי, 

״שערי תורה״ ורבה של ורבאו.

  תלמידיו מבכירי  היה  פלקלס  אליעזר  ר׳ 
של הנודע ביהודה, אותו הוא מצטט בהרחבה 
בדרשה זו. הוא קובל בעיקר על מעריצי יעקב 
הבלתי  להתנהגותם  בחריפות  ומתנגד  פרנק 
הוא  המעניינות,  הבחנותיו  יתר  בין  מוסרית. 
מחבבים גימטריות, ראוי  כותב שמאחר שהם 
לציין שהגימטריה של ׳׳שבתי צבי׳׳ (814) היא 
פי שניים מהגימטריה של המילה ׳׳ארור׳׳ (עמ׳ 
מכתב  מדפיס  הוא  ההקדמה  לאחר  ב׳).  כ׳׳ב, 
נפתלי  מאת   (1792  – תקנ׳׳ב  לשנת  (מתוארך 
אייבשיץ  ר׳יהונתן  מדברי  המצטט  ויזל  הרץ 
בשם  המצוטט  דבר  לכל  להאמין  חיוב  שאין 
לפרנקיזם.  בהתנגדותו  תומך  ובכך  הקבלה, 

עמוד זה צונזר בעותקים מסוימים

ס׳׳מ. מצב   19 עמודים,   32 ,8 פראג 1044.  וינוגרד 
טוב. כריכה מודרנית, שדרה מחוזקת. 

נר  ישיבת  ראש  וינברג  י.  י.  ר׳  של  ספר  תו  עם 
ישראל בולטימור. 

פתיחה $500

ר׳ אהרון לוין/ הדרש והעיון. עם . 133
הקדשת המחבר. מהדורה ראשונה. 

בילגוריי תרצ״ז (1937).

חידושי תורה על ספר ויקרא, מאת ר׳ אהרון לוין, 
עם הקדשה אוטוגרפית מאת המחבר.

  ,(1941  -1880  ) תר״מ-תש״א  לוין  אהרון  ר׳ 
ונתפרסם  מפוארת  רבנית  למשפחה  נולד 
עם  יחד  החריף  מוחו  בזכות  צעיר  מגיל  כבר 
אביו  מפי  בעיקר  למד  הוא  העצומה.  שקידתו 
– ר׳ נתן לוין – רבה של רישא, וסבו המפורסם 
של  רבה  יצחק),  (בית  שמעלקעס  יצחק  ר׳   –
ועם  בסאמבור,  כרב  כיהן  לעמבערג.הוא 
מקומו  את  ירש   ,(1926) ב-תרפ״ו  אביו  פטירת 
הרבניות  הדמויות  אחד  היה  ברישא.  כרב 
המשפיעות ביותר בפולין, עימו התייעצו בכל 
נושא יהודי, ובנוסף לתפקידיו הרבניים שירת 
כחבר הפרלמנט הפולני כנציג אגודת ישראל.

מצב  ס״מ.   23.5 עמודים.   542  ,[1] קרובנר.  דפוס 
טוב. כריכה מקורית (רופפת).

פתיחה $200

134. R. BINYOMIN WOLF LOWEY/SHAREI 
TORAH. AHAVAS DOVID OLAS CHODESH 
HAREVI'I. FIRST EDITION. PRAGUE 1800. 
UNCENSORED COPY. RARE.

Polemical lengthy sermon delivered in Prague on the 
first day of Selichos 1799 against Shabtai Tzvi and 
Jacob Frank, by R. Eliezer Fleckles. With the signature 
of R. Binyomin Wolf Lowe, author of Sha'arei Torah 
and Rav of Verbau.

  R. Eliezer Fleckles was one of the most 
distinguished students of the Noda B'Yehuda whom 
he quotes extensively in this sermon. He particularly 
complains and rails bitterly against the followers of 
Jacob Frank and their immoral behavior. Among his 
many interesting observations, he notes that since 
they like gematria, it is noteworthy that "Shabtai 
Tzvi" [814] is twice the gematria of the word "Arur" 
[p. 22b]. After the introduction, he prints a letter 
(dated 1792) from Naftali Hertz Wiesel citing 
R. Yonason Eibeschutz as saying that one is not 
required to believe everything quoted in the name 
of Kabbalah, and using this letter to emphasize his 
opposition to the Frankists. This page has been 
censored in some copies.

Vinograd Prague 1044. 8, 32 pages. 19 cm. Fine 
condition. Modern binding, reinforced spine.
With bookplate of R. Y.Y. Weinberg Rosh Yeshiva Ner 
Yisroel Baltimore. 

Opening bid $500
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136. R. MEIR DON PLOTZKI/ KLEI 
CHEMDAH PIETRIKOW 1906. AUTHOR'S 
SIGNATURE. 

Klei Chemdah on Bereishis and Shemos, by R. Meir 
Dan Plotzki, with the signature of the author.

  R. Meir Don Plotzki (1866-1928), was known 
as a child prodigy. He studied under R. Chaim 
Elazar Wachs (Nefesh Chaya), R. Yisroel Yehoshua 
of Kutna and the Avnei Nezer. He was a close 
Chassid of both the Sfas Emes and the Imrei Emes 
of Ger. He served as Rav in D'vart from 1891-1918. 
In 1920, R. Meir Don was appointed as Rav in 
Ostrov. R. Meir Don was also instrumental in the 
establishment of the Agudas Yisroel movement. His 
many works, most notably the Klei Chemdah, are 
widely popular. 

Kronenberg press. 334 pages. 25 cm. Fine condition. 
Wide margins. Original binding (loose). 

Opening bid $200

135. R. CHAIM ARYEH LEIB MISHKOVSKY 
 ROTENBERG. AMUDEI GOLAH SEFER 
MITZVOS KATAN, KOPYSS 1820.

A comprehensive work scheduling the Mitzvos 
compiled by one of the Ba'alei Tosfos; Rabbeinu 
Yitzchok of Korbeil. With a commentary by R. 
Yehoshua Tzeitlish of Shklov. Divided into seven 
sections, one for each day of the week.
With library stamps of R. Chaim Aryeh Leib 
Mishkovsky – Rotenberg, known as "R. Leib 
Stavisker" as well as one learned gloss, seemingly 
written by R. Leib Stavisker.

  R. Leib Stavisker (1836- 1898), was one of the 
most prominent and revered rabbinical figures 
in Lithuania. He learned in Volozhin and later in 
Eishishok together with the Chofetz Chaim, with 
whom he remained a life-long friend and confidante. 
The Chofetz Chaim requested that he undertake 
the writing of a wide-ranging commentary on 
the Shulchan Oruch. When he demurred, the 
Chofetz Chaim himself undertook to author the 
Mishna Berurah. Rav of Orlova, Szalodak and 
later Staviski after which he known. Author of Pnei 
Ha'Ari Ha'Chai. Father of R. Chizkiyahu Yosef 
Mishkovsky.

Vinograd Kopyss (Kapust) 80. Y. Yaffe press. 4, 
2-6, 93, 51, 40, 39-58 pages. 21cm.  Fine condition 
(partially blue paper), some stains and wear with a few 
small tears. Modern binding.

Opening bid $200

ר׳ מאיר דן פלאצקי / כלי חמדה. . 136
פיוטרקוב תרס״ו (1906). עם חתימת 

המחבר.

״כלי חמדה״ על בראשית ושמות מאת ר׳ מאיר דן 
פלאצקי, עם חתימת המחבר.

 1866- תרכ״ו-תרפ״ח) פלאצקי  דן  מאיר  ר׳ 
חיים  אצלר׳  למד  הוא  פלא.  כילד  נודע   (1928
יהושע  ישראל  ר׳  חיה״),  (״נפש  ואקס  אלעזר 
מקורב  חסיד  היה  הוא  נזר״.  וה״אבני  מקוטנא 
שימש  מגור.  אמת״  ול״אמרי  אמת״  ל״שפת 
 .(1891-1918) תרע״ח  עד  מתרנ״א  בדוורט  כרב 
לרב  דן  מאיר  ר׳  התמנה   (1920) תר״פ  בשנת 
תנועת  בייסוד  סייע  הוא  בנוסף,  באוסטרוב. 
ובפרט  הרבים,  חיבוריו  ישראל״.  ״אגודת 
המפורסם שבהם ״כלי חמדה״, נלמדים בהיקף 

רחב ואהובים על הקהל.

טוב.  ס״מ. מצב   25 עמודים  קרוננברג. 344  דפוס 
שוליים רחבים. כריכה מקורית (רופפת).

פתיחה $200

ר׳ חיים אריה לייב משקובסקי-. 135
רוטנברג. עמודי גולה-ספר מצוות קטן, 

קפוסט תק׳׳פ 1820

לייב  אריה  חיים  ר׳  של  ספרייה  חותמות  עם 
׳׳ר׳  בכינויו  המוכר  משקובסקי-רוטנברג, 
אחת  מלומדת  הערה  וכן  סטוויסקר׳׳  לייב 
סטוויסקר. לייב  ר׳  ידי  על  כנראה  שנכתבה 
אחד  ידי  על  שנלקטו  המצוות  את  המקיפה  ספר 
עם  מקורבייל.  יצחק  רבינו   – התוספות  מבעלי 
הספר  משקלוב.  צייטליש  יהושע  ר׳  של  פירוש 

מחולק לשבעה חלקים כנגד שבעת ימי השבוע.

 1836- (תקצ׳׳ו-תרנ״ח  סטוויסקר  לייב  ר׳ 
החשובות  הרבניות  הדמויות  אחת  היה   (1898
והמוערכות בליטא. הוא למד בוולוז״ין ומאוחר 
שהיה  חיים,  החפץ  עם  יחד  באיישישוק  יותר 
חיים  החפץ  חייו.  ימי  כל  סודו  ואיש  לידידו 
השולחן  על  נרחב  פירוש  לכתוב  ממנו  ביקש 
ערוך. כאשר הוא התנגד, החפץ חיים קיבל על 
כרב  שימש  ברורה.  המשנה  את  לכתוב  עצמו 
 – בסטוויסקי  יותר  ומאוחר  זלודק  באורלובה, 
המקום שהניב את כינויו. בעל ״פני הארי החי״. 

אביו של ר׳ חזקיהו יוסף משקובסקי.

וינוגרד קפוסט 80. דפוס י. יפה. 4, 2-6, 93, 51, 40, 
39-58 עמודים. 21 ס״מ. מצב טוב (חלק נייר כחול), 
קרעים  מספר  עם  בלאי  וסימני  כתמים  מעט 

קטנים. כריכה מודרנית.

פתיחה $200
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138. R. CHAIM ZIMMERMAN. BINYAN 
HALACHA. ONLY EDITION. NEW YORK 1942. 
INSCRIBED BY THE AUTHOR.

Binyan Halacha on the RaMBaM, the first published 
work by the famed genius R. Chaim Zimmerman. 
With a lengthy handwritten inscription by the author. 
Includes approbations by R. Baruch Ber Leibowitz 
of Kaminetz and Chief Rabbi Yitzchak Isaac Halevy 
Herzog. In his approbation, R. Herzog attests that 
the young author was fully knowledgeable in the 
entire Talmud Bavli and Yerushalmi, Rishonim and 
Achronim.  

  R. Aaron Chaim Zimmerman (1914-1995), 
was born in Konotop, Ukraine to R. Yaakov 
Moshe Zimmerman who was a brother-in-law 
of R. Boruch Ber Leibowitz. He was known as 
a prodigy from a young age and as a teenager he 
studied with his uncle in the Kaminetz Yeshiva. He 
immigrated to the U.S and received Semicha from 
R. Moshe Soloveitchik. He served as Rosh Yeshiva 
in the Skokie Yeshiva in Chicago until 1964, when 
he moved to Eretz Yisroel where he lived until his 
passing.  Author of Agan Ha'S'Har among others.

[5], 228 pages. 26 cm. Very fine condition. High 
quality paper. Original binding (slightly bent).

Opening bid $150

137. R. SHIMON SIDON/R. YAAKOV MEIR 
TZVI FRIEDLAND. DERECH ANIYA. FIRST 
EDITION. FURTH 1798.

Novella on tractates Brochos, Shabbos, Beitzah, 
Menochos and Pesachim, as well as Hilchos Brochos, 
Shabbos, Yom Tov, Tzitzis and Mezuzah. By R. Meir 
Schiff Katz, Rosh Beis Din of Frankfurt. 
With the inscription of R. Shimon Sidon (1815-1892), 
who was one of the most distinguished talmidim of 
the Chasam Sofer, with whom he had a particularly 
close relationship. He is mentioned numerous times in 
Teshuvos Chasam Sofer and Ksav Sofer. He served as 
Rav of Tirnau for 44 years. Author of Shevet Shimon 
and other works.
With additional signatures of R. Yaakov Meir Tzvi 
Friedland (niftar 1848) Rav of Shuran, who also 
corresponded with the Chasam Sofer. A renowned 
Talmid Chochom, some of his novella were published 
by his grandson R. Shaul Brach.
Vinograd Furth 679. Tzirndorf press. [3], 92 pages. 
33cm. Fine condition. Some wear to the margins. 
Antique binding (worn). 

Opening bid $500

ר׳ חיים . 138
צימרמן. בנין 

הלכה. מהדורה 
יחידה. ניו יורק 

תש״ב (1942). עם 
הקדשה מהמחבר.

על  הלכה  בנין 
חיבורו  הרמב״ם, 
של  הראשון  המודפס 
ר׳  המפורסם  הגאון 
עם  צימרמן.  חיים 
בכתב  ארוכה  הקדשה 

ידו של המחבר. 

ר׳  של  הסכמות  כולל 
ליבוביץ׳  בער  ברוך 
הראשי  והרב  מקמניץ 
הלוי  אייזיק  יצחק  ר׳ 
זו  בהסכמה  הרצוג. 
הרצוג  הרב  מעיד 
הצעיר  שהמחבר 

בקיא בש״ס בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים.

  ר׳ אהרן חיים צימרמן (תרע׳׳ד-תשנ׳׳ה 1914-1995) נולד בקונוטוף, אוקראינה, לאביו ר׳ יעקב
משה צימרמן שהיה גיסו של ר׳ ברוך בער ליבוביץ. הוא נודע כעילוי מגיל צעיר ולמד בבחרותו 
עם דודו בישיבת קמניץ. הוא היגר לארצות הברית וקיבל סמיכה מר׳ משה סולובייצ׳יק. הוא כיהן 
כראש ישיבה בישיבת סקוקי בשיקגו עד תשכ׳׳ד (1964) ולאחר מכן עלה לארץ ישראל וגר שם עד 

פטירתו. מחבר ספר ״אגן הסהר״ וספרים נוספים.

[5], 228. 26 ס״מ. מצב טוב מאוד. נייר באיכות גבוהה. כריכה מקורית (עקומה מעט).

פתיחה $150

ר׳ שמעון סידון/ר׳ יעקב מאיר צבי . 137
פרידלנד. דרך אני. מהדורה ראשונה. 

פיורדא תקנ״ח (1798).

ביצה,  שבת,  ברכות,  מסכתות  על  חידושים 
מנחות ופסחים וכן על הלכות ברכות, שבת, יום 
טוב, ציצית ומזוזה. מאת ר׳ מאיר שיף כ״ץ, ראש 

בית הדין בפרנקפורט.

(תקע״ה-תרנ״ב  סידון  שמעון  ר׳  של  הקדשה  עם 
החת״ם  של  תלמידיו  וחביבי  מבכירי   ,(1815-1892
סופר. הוא מוזכר פעמים רבות בתשובות חת״ם 
בטירנאו  כרב  שימש  הוא  סופר.  והכתב  סופר 
במשך 44 שנים. כתב את ״שבט שמעון״ וספרים 

נוספים.

מאיר  צבי  יעקב  ר׳  של  נוספות  חתימות  כולל 
של  רבה   ,(1848 תר״ח  בשנת  (נפטר  פרידלנד 
שווארן ותלמיד חכם נודע, שאף הוא התכתב עם 
החת״ם סופר. חלק מחידושי התורה שלו הודפסו 

על ידי נכדו ר׳ שאול בראך.

 92  ,[3] צירנדורף.  דפוס   .679 פיורדא  וינוגרד 
עמודים. 33 ס״מ. מצב טוב. מעט בלאי בשוליים. 

כריכה עתיקה (בלויה).

פתיחה $500
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ר׳ שמעון סופר-מכתב סופר / המקנה. מהדורה ראשונה. . 139
אופנבך תקס״א (1801).

ספר על מסכת קידושין מאת ר׳ פנחס הלוי הורביץ, עם חתימתו של ר׳ 
שמעון סופר, רבה של קראקא ובן תלמידו המפורסם ביותר של המחבר, 

ר׳ משה סופר, ה״חת״ם סופר״. כולל חתימה ושתי חותמות.

  של השני  בנו  היה   (1820-1883 (תק״פ-תרמ״ג  סופר  שמעון  ר׳ 
ביותר  מקורב  היה  הוא  פלא.  כילד  בילדותו  ונודע  סופר״  ה״חת״ם 
ל״חת״ם סופר״ שהיה מושיב אותו על ברכיו פעמים רבות בעודו מוסר 
שמעון  ר׳  הוכתר   (1843) תר״ג  בשנת  פרשבורג.  בישיבת  שיעורו  את 
קודם  שנה  ארבעים  אביו  החזיק  בה  משרה  מטרסדורף,  של  לרבה 
לכן. הוא ייסד ישיבה במקום ונאבק בעוז בתנועה הרפורמית. בשנת 
תרי״ט (1859), התמנה ר׳ שמעון לרב העיר בקראקא על פי המלצתו 

של ה״דברי חיים״ מצאנז, וכיהן שם עד פטירתו.

בשנת תרל״ח (1878) ייסד ר׳ שמעון יחד עם ר׳ יהושע מבעלז ארגון 
ההשכלה  בהשפעת  להיאבק  מרוכז  במאמץ  הדת״  ״מחזיקי  בשם 
בגליציה  החרדית  היהדות  של  החזית  בקו  עמד  הארגון  בגליציה. 
בהצלחה מרובה במשך עשרות שנים. לאחר פטירתו מילא חתנו ר׳ 

עקיבא קורניצר את מקומו ברבנות קראקא

סטפנסקי חסידות 178. וינוגרד אופנבך 151. דפוס שפיץ. 5, 256 עמודים. 
קרוב  חתוך  עמודים.  במספר  קלים  עש  פגעי  מאוד.  טוב  מצב  ס״מ.   31

לשוליים. כריכת חצי עור מודרנית.

פתיחה $2500

139. R. SHIMON SOFERMICHTAV SOFER/ HA'MAKNEH. FIRST 
EDITION. OFFENBACH 1801.

Classic book of novella on Maseches Kidushin by R. Pinchos Ha'Levy 
Horowitz, with the signature of R. Shimon Sofer the Rav of Krakow and the 
son of the author's most famous student R. Moshe Sofer, the Chasam Sofer. 
Includes a signature and 2 stamps.

R. Shimon Sofer (1820-1883), was the second son of the Chasam Sofer and 
was recognized as a child prodigy from a young age. He was particularly 
close to the Chasam Sofer who would often sit him on his lap whilst he 
delivered his shiur at the Pressburg Yeshiva. In 1843, R. Shimon became 
Rav of Mattersdorf, a position in which his father had served 40 years earlier. 
There he established a Yeshiva and fiercely opposed the Reform movement. 
In 1859, upon the recommendation of the Divrei Chaim of Sanz, R. Shimon 
became Rav of Krakow, where he served until his passing.
In 1878, together with R. Yehoshua of Belz, R. Shimon established an 
organization named Machzikei Hadas in a concentrated effort to combat 
the influence of the Haskalah in Galicia. Enormously successful, the 
organization was at the forefront of orthodox life in Galicia for decades.  
Upon his passing he was succeeded in Krakow by his son in law R. Akiva 
Kornitzer. 

Stefansky Chassidus 178. Vinograd Offenbach 151. Spitz press. 5, 256 
pages. 31 cm. Very fine condition. Minor worming on a few pages. Cut close 
to the margins. Modern half leather binding.

Opening bid $2500



פסק דין היסטורי נגד הצבעת נשים . 141
בבחירות בירושלים. תרפ״ו-פ״ז (1926-27).

ישראל,  בארץ   הבריטי  המנדט  בתקופת שלטון 
לבין  הישן״  ״הישוב  בין  מר  מאבק  התנהל 
התנועה הציונית על השליטה בקהילה היהודית 
הורה  המחלוקת,  את  ליישב  כדי  בירושלים. 
שלטון המנדט על הצבעה. בהיותם מודעים לכך 
להצביע,  לנשים  יאפשרו  לא  הישן״  שב״יישוב 
כל  את  והמזרחיים  הציוניים  בארגונים  דרבנו 
במאבק  לנצח  עילאי  במאמץ  להצביע,  הנשים 

ההיסטורי הזה.

של  רחבה  קשת  התאגדה  זה,  לתכסיס  כתגובה 
והוציאה  באירופה  הגדולים  הרבניים  המנהיגים 

פסק האוסר על נשים להצביע.

שמחה  מאיר  ר׳  חיים;  החפץ  בידי:  חתום  הפסק 
הכהן מדווינסק; ר׳ יוסף רוזן, (הרוגאצ׳ובער גאון 
על  החתומים  בודדים  כרוזים  מכמה  אחד  זהו   –
זלמן  ר׳ שלמה  מריגא;  זאק  מנדל  מנחם  ר׳  ידו); 
ברויאר מפרנקפורט; ר׳ אהרון מבעלזא; ר׳ יצחק 
מסוקולוב; ר׳ ישראל מויזניץ,  זעליג מורגנשטרן 
אלתר  מרדכי  אברהם  ור׳  ישראל);  (האהבת 

מגור, (האמרי אמת).

רבנים  ע״י  חתום  זה  דין  פסק  כי  לציין  ראוי 
ממקומות שונים, ביניהם גליציה, גרמניה, פולין, 

ליטא ורומניה.

דפוס צוקרמן. 21/31 ס״מ. מצב טוב. מספר כתמים 
וקרעים קטנים.

פתיחה $300

141. HISTORIC PSAK DIN AGAINST WOMEN 
VOTING IN YERUSHOLAYIM. 192627.

During the British Mandate a bitter fight arose for 
control of Jerusalem's Jewish Community between the 
"Old Yishuv" and the Zionist movement. To settle the 
issue, the Mandate authorities ordered a vote. Aware 
that the Old Yishuv would not allow their women to 
vote, the Zionist and Mizrachi organizations urged all 
of their own women to vote, in an underhand effort to 
win this historic battle.  
In response to this tactic, a broad spectrum of the 
great rabbinical leaders of Europe united and issued a 
"Psak" prohibiting women from voting.
Signed by; the Chofetz Chaim; R. Meir Simcha 
Ha'Cohen of Dvinsk; R. Yosef Rosen, (the Rogatchover 
Gaon- one of few proclamations signed by him); R. 
Menachem Mendel Zak of Riga; R. Shlomo Zalman 
Breuer of Frankfurt; R. Aaron of Belz; R. Yitzchok 
Zelig Morgenstern of Sokolow; R. Yisroel of Vizhnitz, 
(Ahavas Yisroel) and R. Avrohom Mordechai Alter of 
Ger, (Imrei Emes).     
It is particularly noteworthy that this was signed by 
rabbinical figures of different backgrounds, including 
Galicia, Germany, Poland, Lithuania and Romania. 
Zukerman press. 31 by 21 cm. Fine condition. Some 
stains and minor tears.

Opening bid $300

מודעה ואזהרה. ירושלים תרפ״ח . 140
(1928). ר׳ מאיר בעל הנס. כולל פולין.

אדמו״רים  עשרות  ידי  על  החתום  היסטורי  כרוז 
אלתר  מרדכי  אברהם  ר׳  ביניהם  מפולין, 
(הגאון  האלשטוק  יחיאל  מאיר  ר׳  אמת),  (אמרי 
שפירא  קלמיש  קלונימוס  ר׳  מאוסטרובצא), 
חנוך  שלמה  ור׳  התלמידים)  (חובת  מפיאסצנה 
מרדומסק. עם מכתבים נוספים מר׳ משה בצלאל 

אלתר ור׳ יעקב מאיר בידרמן.

  כולל פולין נוסד בשנת תקנ״ו (1796) בפולין
על ידי מנהיגי עולם התורה של יהדות פולין. 
פולין  אדמו״רי  גדולי  ידי  על  הונהג  הכולל 
ותמך בעניי ארץ ישראל יוצאי פולין. בתרפ״ח 
בירושלים  פנימית  מחלוקת  התעוררה   (1928)
כרוז  תקציביה.  וחלוקת  הכולל  הנהגת  בדבר 
האדמו״רים  עמדת  את  להבהיר  כדי  הופץ  זה 

בפולין.

דפוס מוריה. 35 על 49.5 ס״מ. מצב טוב. חור אחד 
ששוחזר במקצועיות.

פתיחה $225

140. MO'DOAH V'AZORAH. YERUSHOLAYIM 
1928. R. MEIR BA'AL HA'NESS. KOLLEL 
POLEN.

Historical broadside signed by tens of Admorim in 
Poland, including R. Avrohom Mordechai Alter (Imrei 
Emes), R. Meir Yechiel Halstuck (Ostrovsa Gaon), R. 
Kalonimus Kalmish Schapiro of Piacenza (Chovas 
Ha'Talmidim), R. Shlomo Chanoch of Radomsk. 
With additional letters by R. Moshe Betzalel Alter and 
R. Yaakov Meir Biderman. 

  Kollel Polen was founded in 1796 in Poland by 
the Torah leaders of Polish Jewry. Led by the great 
Rebbes of Poland, it supported the poor in Eretz 
Yisroel who originated from Poland. In 1928 an 
internal dispute arose in Yerusholayim, concerning 
its leadership and distribution of funds. This 
broadside was released, to clarify the position of the 
Rebbes in Poland.   

Moriah press. 35 by 49.5 cm. Fine condition. One 
hole professionally restored. 

Opening bid $225

RABBINICAL BROADSIDES AND PROCLAMATIONS
מודעות וכרוזים רבניים
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rabbinical broadsides and proclamations          מודעות וכרוזים רבניים

142. PROCLAMATION AGAINST 
SYNAGOGUES IN AMERICA WITH MIXED 
SEATING. 19251926.

Broadside from the leaders of Orthodox World 
Jewry against the establishment of synagogues in 
America in which the men and women sat side by 
side, without proper separation. Signed by; R. Yisroel 
Meir Ha'Cohen (Chofetz Chaim); R. Chaim Ozer 
Grodzensky; R. Avrohom Duber Kahana-Schapiro 
(Dvar Avrohom); R. Yechezkel Lifschitz of Kalisch; 
R. Avrohom Yitzchok Ha'Cohen Kook; R. Yitzchok 
Yerucham Diskin; R. Meir Arik; R. Avrohom 
Yitzchok Burstein of Tavrig and R. Meir Hildesheimer 
of Berlin.
With an additional paragraph in Yiddish and English 
by the Agudas HaRabanim of the United States and 
Canada. 
27 by 43 cm. Good condition. Some wear and tear on 
the margins.

Opening bid $100

כרוז נגד בתי כנסיות באמריקה עם . 142
מקומות ישיבה מעורבים. תרפ״ה - תרפ״ו 

.(1925-1926)

כרוז של מנהיגי יהדות העולם החרדי נגד הקמת 
בתי כנסת באמריקה, שבהם ישבו גברים ונשים 
מספקת. חתום בידי; ר׳  זה לצד זה ללא הפרדה 
עוזר  חיים  ר׳  חיים);  (החפץ  הכהן  מאיר  ישראל 
שפירא   – כהנא  דובער  אברהם  ר׳  גרוז׳ינסקי; 
ר׳  מקאליש;  ליפשיץ  יחזקאל  ר׳  אברהם);  (דבר 
אברהם יצחק הכהן קוק; ר׳ יצחק ירוחם דיסקין; 
בורשטיין  יצחק  אברהם  ר׳  אריק;  מאיר  ר׳ 

מטבריג, ור׳ מאיר הילדיסהיימר מברלין.

אגודת  מאת  ובאנגלית  ביידיש  נוסף  קטע  עם 
הרבנים של ארצות הברית וקנדה.

27/43 ס״מ. מצב טוב. מעט בלאי וקרע בשוליים.

פתיחה $100



143. R. YECHEZKEL ABRAMSKY/ LETTER 
REGARDING THE CHAZON ISH. 
YERUSHOLAYIM 1953.

Interesting autograph letter in English by R. Yechezkel 
Abramsky on behalf of the nephew of the Chazon Ish 
to The Board of Deputies in Johannesburg South 
Africa. 
R. Abramsky writes "I am convinced that the name 
and the great influence of the late Gaon "Chazon 
Ish" is well known to you. Since he passed away 6 
weeks ago, a Chazon Ish Memorial Fund has been 
established to continue the upkeep of the numerous 
Torah institutions maintained chiefly through his 
influence and personal intervention. The committee 
has persuaded his nephew, Rabbi Karelitz to go to 
South Africa for this most deserving purpose-to 
continue the great work and perpetuate the memory 
of the Chazon Ish ZT"L and I trust that you and your 
board will view this matter as an exceptional case 
deserving your keenest interest and most sensitive 
support and I am sure you will give Rabbi Karelitz 
every possible advice and assistance".  

  R. Yechezkel Abramsky (1886-1976), was a 
student of Yeshivos Telz, Mir, 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 Bnai Brak. Author of Chazon Yechezkel 
on the Tosephta.

15 by 22 cm. Excellent condition.

Opening bid $600

RABBINICAL LETTERS AND MANUSCRIPTS
מכתבים וכתבי יד מרבנים

ר׳ יחזקאל אברמסקי / מכתב אודות . 143
ה״חזון איש״. ירושלים תשי״ג (1953).

יחזקאל  מר׳  באנגלית  מעניין  אוטוגרפי  מכתב 
אברמסקי עבור אחיינו של ה״חזון איש״ אל ועד 

שליחי הקהילות ביוהנסבורג, דרום אפריקה.

ר׳ יחזקאל כותב: ״אני משוכנע ששמו והשפעתו 
מוכרים  זצ״ל  איש״  ה״חזון  הגאון  של  העצומה 
לכם היטב. בעקבות פטירתו לפני שישה שבועות 
להמשיך  כדי  איש״  ל״חזון  זיכרון  קרן  הוקם 
שהתקיימו  הרבים  התורה  מוסדות  את  לתחזק 
האישית.  ומעורבותו  השפעתו  בזכות  בעיקר 
הוועדה שכנעה את אחיינו, הרב קרליץ, לצאת 
לדרום אפריקה למען מטרה ראויה זו - להמשיך 
את מפעלו הכביר ולהנציח את זכרו של ה״חזון 
חברי  ויתר  שאתה  ובטוח  סמוך  אני  זצ״ל.  איש״ 
הראוי  דופן  יוצא  כמקרה  זאת  תראו  הוועד 
הרגישה  ולתמיכתכם  המלאה  לבכם  לתשומת 
ביותר, ואני בטוח שתעניקו לרב קרליץ כל ייעוץ 

ועזרה אפשריים״.

 1886- ר׳ יחזקאל אברמסקי (תרמ״ח-תשל״ו
1976) למד בישיבות טלז, מיר וסלבודקא ולמד 
ברחבי  התפרסם  הוא  חיים מבריסק.  ר׳  אצל 
וכראש  בסלוצק  כרב  ושימש  כגאון  העולם 
בארץ  התיישב  הוא  לימים  בלונדון.  דין  בית 
בבני  סלבודקא  ישיבת  בראש  ועמד  ישראל 
ברק. מחבר ספר ״חזון יחזקאל״ על התוספתא.

15 על 22 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $600

ר׳ נפתלי/ הרמן אדלר/ הרב הראשי . 144
באימפריה הבריטית. מריינבאד תרנ״ד 

.(1894)

אל  אדלר  הרמן  הרב  מאת  אוטוגרפית  גלויה 
על  לו  מודה  הוא  בו  מבודפשט  פולאק  ל.  הרב 
ששלח את מכתב חידושי התורה שלו ממנו הוא 
נהנה. הרב הראשי כותב שהוא כרגע מחלים, וכי 

ימשיך להתכתב אם תהיה לו ההזדמנות.

 1839- תרע״א,   - (תקצ״ט  אדלר  הרמן  ר׳ 
הבריטית  באימפריה  הראשי  כרב  כיהן   ,(1911
בין השנים תרנ״א - תרע״א (1891-1911), משרה 

אותה ירש מאביו – ר׳ נתן מרכוס אדלר.

14/9 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $250

144. R. NAFTOLI/HERMAN ADLER/ 
CHIEF RABBI OF THE BRITISH EMPIRE. 
MARIENBAD 1894.

Autograph postcard by R. Herman Adler to R. 
L. Pollack of Budapest thanking him for sending 
his letter of Torah novella which he enjoyed. The 
Chief Rabbi writes that he is recuperating and will 
correspond further, if he has the opportunity.  

  R. Herman Adler (1839-1911), served as the 
Chief Rabbi of the British Empire from 1891-1911, 
succeeding his father, R. Nathan Marcus Adler. 

14 by 9 cm. Fine condition.

Opening bid $250

84 



85 

rabbinical letters and manuscripts          מכתבים וכתבי יד מרבנים

ר׳ זעליג ראובן בנגיס. מכתב נדיר בנוגע לכולל חזון איש. תש״י (1950).. 145

מכתב אוטוגרפי היסטורי מאת ר׳ זעליג ראובן בנגיס  עבור התלמידים הלומדים ב״כולל אברכים 
הנמצא בבני ברק תחת השגחת הגאון הג״ ציס״ע הנודע למשגב וכו׳ כקש״ת בעל חזון איש שליט״א 
״.הרב בנגיס כותב על החשיבות המיוחדת לתמיכה בלומדי התורה תחת ה״שלטון החפשי״, כלומר 

מדינת ישראל שהוקמה לאחרונה.

  ר׳ זעליג ראובן בנגיס, (תרכ״ד - תשי״ג, 1864-1953), נולד בשניפישוק (על יד ווילנא) והתפרסם
כעילוי כבר מגיל צעיר. בגיל שבע עשרה החל ללמוד בישיבת וולוז׳ין אצל הנצי״ב, שכינה אותו 
ומתמיד  פיקח  כתלמיד  התפרסם  והוא  במהירות  שמו  יצא  בוולוז׳ין,  לומד  בעודו  החי״.  ״הש״ס 
של  לרבה  היה   (1911) ובתרע״א  פולין,  בודקי,  של  לרבה  נתמנה   ,(1892) תרנ״ד  בשנת  במיוחד. 
קלבריה, ליטא. בתרצ״ח (1938) עלה לארץ ישראל, שם שימש בבית הדין של העדה החרדית עד 

פטירתו. הוא חיבר את הספר לפלגות ראובן – ספר בעל כרכים רבים.

כולל חלק ממכתב נוסף מאת הרב בנגיס עם חדושי תורה, וכן מכתב ביידיש בכתב יד של אשתו.

20.5/26.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $250

146. R. SHIMON NOSSON NOTA BIDERMAN/
LELOV. BNEI BRAK 1988.

Wedding invitation sent by the Lelover Rebbe, R. 
Shimon Nosson Nota Biderman, to the Lubliner 
Rebbe for the upcoming wedding of the Rebbe's son 
R. Yitzchok Yaakov. With a handwritten personal 
note signed by the Lelover Rebbe.

  R. Shimon Nosson Nota Biderman (1941-
2009), was a son of R. Moshe Mordechai of Lelov. 
He lived in Bnai Brak and was widely recognized 
as one of the great Rebbes of his era, with Jews of 
all backgrounds flocking to him for blessings and 
advice.

22 by 28 cm. Excellent condition.

Opening bid $150

ר׳ שמעון נתן נטע . 146
בידרמן/ לעלוב. בני 
ברק תשמ״ח (1988).

שנשלחה  לחתונה  הזמנה 
מלעלוב,  האדמו״ר  ידי  על 
בידרמן,  נטע  נתן  שמעון  ר׳ 
לרגל  מלובלין,  להאדמו״ר 
יעקב.  יצחק  ר׳  בנו  נישואי 
עם הקדשה אישית בכתב יד 
בחתימת האדמו״ר מלעלוב.

  נטע נתן  שמעון  ר׳ 
תשס״ט,   – (תש״א  בידרמן 
של  בנו  היה   ,(1941-2009
מלעלוב.  מרדכי  משה  ר׳ 
ברק  בבני  חי  הוא 

של  הגדולים  האדמו״רים  כאחד  והתפרסם 
תקופתו, כשיהודים מכל החוגים והעדות נהרו 

אליו לקבלת ברכות ועצות.

22 28 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $150

145. R. ZELIG REUVEN BENGIS. RARE 
LETTER REGARDING KOLLEL CHAZON ISH. 
1950.

Historical autograph letter by R. Zelig Reuven Bengis 
on behalf of the scholars learning in "Kollel Avreichim 
in Bnei Brak under the Gaon Ha'Noda L'Misgav 
Ba'al Chazon Ish Shlita". This Kollel eventually 
became known as the famous "Kollel Chazon Ish". R. 
Bengis writes of the particular importance to support 
Torah Study under the "Shilton Ha'Chofshi" i.e. the 
newly established State of Israel. 

  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 study 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 Ha'Charaidis until his passing. He authored 
the multi-volume Liflagos Reuven.

Lot includes an additional partial letter from R. 
Bengis on a Torah subject and includes a handwritten 
note by his wife in Yiddish.
20.5 by 26.5 cm. Fine condition. 

Opening bid $250
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ר׳ צבי הירש ברוידא.. 148

דף חידושי תורה כתוב בכתב יד (שני צדדים), לא 
חתום, מאת ר׳ צבי הירש ברוידא.

  (1824-נפטר בתקפ״ד) ר׳ צבי הירש ברוידא
המובילים  והגאונים  הרבנים  אחד  היה 
וקיצא.  בסמינץ  כרב  כיהן  הוא  בתקופתו. 
״תאומי  לרבות  חשובים  ספרים  מספר  חיבר 
הסכמות  עם  ואחרים,  צבי״  ״ארץ  צביה״, 
נלהבות של ר׳ מרדכי בנט, המהר״ם מינץ ור׳ 
עמיתיו  ידי  על  ביותר  הוערך  פלקס.  אליעזר 
ע״י  נספד  ביהודה.  נודע  בשו״ת  הרבנים,ונזכר 

החתם סופר (דרשות חתם סופר דף שצט).

19 על 23.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $350

ר׳ יוסף לייב בלוך. טלז תרפ״ב (1922). . 147
נדיר ביותר.

לשנת  טלז  ישיבת  תלמיד  של  חבר  כרטיס 
הלימודים תרפ״ב-תרפ״ג (1922-1923). עם חתימה 

וחותמת של ראש הישיבה ר׳ יוסף לייב בלוך.

 1860- (תר״כ-תרפ״ט  בלוך  לייב  יוסף  ר׳ 
בצעירותו  תורה  ולמד  ברוסיאן  נולד   (1929
אצל  וולוז׳ין  ובישיבת  מקלם  הסבא  מפי 
את  לאשה  נשא  מבריסק.  חיים  ור׳  הנצי״ב 
ישיבה  וראש  רב  גורדון,  אליעזר  ר׳  של  בתו 
שיעור  למסור  החל   (1884) ובתרמ״ד  בטלז, 
מוסר.  וכבעל  עצום  כגאון  נודע  בישיבה.  יומי 
ר׳  של  פטירתו  לאחר   ,(1910) תר״ע  בשנת 
אליעזר גורדון, זומן ר׳ יוסף למלא את מקומו 
כרב וכראש ישיבה, משרה שהחזיק בה במשך 

עשרים שנים עד לפטירתו.

11 על 9 ס״מ. מצב טוב מאוד.

נדיר ביותר.

פתיחה $700

147. R. YOSEF LEIB BLOCH. TELSHE 1922. 
EXTREMELY RARE.

Membership card for a student of the Telshe Yeshiva 
for the 1922-1923. Signed and stamped by the Rosh 
Yeshiva R. Yosef Leib Bloch.

  R. Yosef Yehuda Leib Bloch (1860-1929), was 
born in Rusyan and in his youth studied under the 
Alter of Kelm and in the Volozhin Yeshiva under 
the Netziv and R. Chaim of Brisk. He married 
the daughter of R. Eliezer Gordon, Rav and Rosh 
Yeshiva in Telshe and in 1884 began saying 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 to 
succeed him as Rav and Rosh Yeshiva where he 
served for the next 20 years until his passing.

11 by 9 cm. Very fine condition.
Extremely rare. 

Opening bid $700

149. R. SHLOMO ZALMAN BREUER. 
FRANKFURT 1903. RARE.

Autograph halachic responsum, mostly in German 
and partially in Hebrew, by R. Shlomo Zalman 
Breuer, son in law and successor of R. Shamshon 
Refoel Hirsch as Rav of Frankfurt.

  R. Shlomo Zalman Breuer (1850-1926), was 
born in Santo, Hungary and studied under his 
grandfather, R. Shimon Weiner, one of the first 
students of the Chasam Sofer, and in the Pressburg 
Yeshiva under the Ksav Sofer. In 1879 he married 
Tzipporah, the daughter of R. Shamshon Refoel 
Hirsch. From 1879-1890, he served as the Rav in 
Pupa. In 1890, R. Shlomo inherited the position 
as Rav of Frankfurt from his famed father in law, 
establishing a Yeshiva which he headed for 36 years. 
He was also active on behalf of the Agudas Yisroel. 
Father of Rav Yosef Breuer, founder of Kehal Addas 
Jeshurun in Washington Heights.

14.5 by 22 cm. Fine condition. Filing holes. Some 
stains.  

Opening bid $500

ר׳ שלמה זלמן ברויאר. פרנקפורט . 149
תרס״ג (1903). נדיר.

בגרמנית  רובה  אוטוגרפית,  הלכתית  תשובה 
ברויאר,  זלמן  שלמה  ר׳  מאת  בעברית,  וחלקה 
דרכו  וממשיך  הירש  רפאל  שמשון  ר׳  של  חתנו 

כרבה של פרנקפורט.

  תר״י-תרפ״ו) ברויאר  זלמן  שלמה  ר׳ 
אצל  ולמד  הונגריה  בסאנטו,  נולד   (1850-1926
הראשונים  מתלמידיו  ויינר,  שמעון  ר׳  סבו 
אצל  פרשבורג  ובישיבת  סופר״  ה״חת״ם  של 
הוא   (1879) תרל״ט  בשנת  סופר״.  ה״כתב 
התחתן עם ציפורה, בתו של ר׳ שמשון רפאל 
הוא   (1879-1890) תרל״ט-תר״נ  בשנים  הירש. 
ר׳  ירש   (1890) בתר״נ  פאפא.  של  כרבה  כיהן 
מחמיו  פרנקפורט  העיר  רבנות  את  שלמה 
הנודע וייסד בה ישיבה שבראשה עמד במשך 
36 שנים. בנוסף, הוא פעל רבות עבור אגודת 
ישראל. אביו של ר׳ יוסף ברויאר, מייסד קהל 

עדת ישורון בוושינגטון הייטס.

פתיחה $500

148. R. TZVI HIRSCH BROIDA. 

Handwritten page of novella (2 sides), unsigned, by R. 
Tzvi Hirsch Broida. 

  R. Tzvi. Hirsch Broida (d. 1824), was one of 
the foremost rabbinical figures and Gaonim of 
his generation. He served as Rav in Seminetz 
and Kitzeh. He published several important 
seforim including Toa'miah Tzivio, Eretz Tzvi 
and various others, with warm approbations of R. 
Mordechai Banet, the Ma'HaRaM Mintz, and R. 
Eliezer Fleckes. He was held in great esteem by 
his rabbinical contemporaries and his mentioned 
in Noda B'Yehuda. Upon his passing the Chasam 
Sofer delivered a Hesped (Derashos Chasam Sofer 
p 392). 

19 by 23.5 cm. Fine condition. 

Opening bid $350



rabbinical letters and manuscripts          מכתבים וכתבי יד מרבנים

87 

ר׳ צבי הירש (מהר״ץ) חיות. כתב יד ארוך שטרם . 150
פורסם. גילוי היסטורי.

מכתב ארוך של חידושי תורה בכתב יד מר׳ צבי הירש חיות.

  כמהר״ץ הידוע  תרי״ה, 1805-1855),   – (תקס״ה  חיות  הירש  צבי  ר׳ 
החכמים  תלמידי  בזכות  שהתפרסמה  (עיר  בברודי  נולד  חיות, 
הפלאיים,  כישוריו  בו  נכרו  מקטנותו  כבר  בה).  שגדלו  המצוינים 
כשהוא יודע  את התנ״ך על בוריו. למד תורה מפי ר׳ צבי הירש הלר, 
ר׳ אלעזר לנדאו, ור׳ אפרים זלמן מרגליות (רבני העיר ברודי), והיה 
גם  שלט  בתורה,  העצומות  לידיעותיו  בנוסף  עצום.  חכם  לתלמיד 

בחכמת המדע,  והיה בקיא בחמש שפות.

למשרה  מונה  שנים,   23 בן  אך  כשהוא   ,(1828) תקפ״ח  בשנת 
קבוצת  בשל  מרורים  בה  סבל  אולם  בזולקווא,  רב  של  המכובדת 
עקב  להשכלה  בהשתייכות  הצעיר  הרב  את  שהאשימה  מתנגדים 

בקיאותו המושלמת במקצועות חיצוניים.

בשנת תרי״ב (1852), נענה הרב צבי הירש להזמנה לכהן כרב העיר 
ואשתו  הוא  נפלו  חמישים,  בגיל  שנים,  שלוש  כעבור  אך  קאליש, 

באופן טראגי במחלת החולירע.

  ,צבי עטרת  נביאים,  תורת  שו״ת,  ספרי  הרבים,  חיבוריו  בין 
בכל  כיום  שמשולבות  התלמוד,  על  הגהותיו   – ביותר  והמפורסם 

מהדורה חדישה של הש״ס.

ארבע צדדים. 40/24.5 ס״מ. מצב טוב.

נדיר במיוחד.

פתיחה $10,000

150. R. TZVI HIRSCH MAHARITZ CHIYUS. LONG 
UNPUBLISHED MANUSCRIPT. HISTORIC DISCOVERY. 

Lengthy autograph letter of Chidushei Torah by R. Tzvi Hirsch Chiyus. 
  R. Tzvi Hirsch Chiyus (1805-1855), known by the acronym MaHaRiTZ 

Chiyus, was born in Brody (a city renowned for its outstanding Torah 
scholarship) and was known as a child prodigy, knowing Tanach by heart as 
a young boy. He studied under R. Tzvi Hirsch Heller, R. Elazar Landau and 
R. Ephraim Zalman Margolios, (the Rabbonim of Brody) and developed into 
a prodigious Talmid Chochom. In addition to his vast Torah scholarship, he 
was also knowledge in the sciences, and was fluent in 5 languages.
In 1828, at the young age of 23, R. Tzvi Hirsch was appointed to the 
distinguished position as Rav in Zolkiew, but suffered greatly due to 
many opponents, who accused the young Rav of being a Maskil because 
of his proficiency in secular subjects. In 1852, R. Tzvi Hirsch accepted the 
invitation to be Rav in Kalisch, however tragically 3 years later, at the age of 
50, he and his wife succumbed to a Cholera Epidemic.
His many works include responsa, Toras Nevi'im, Ateres Tzvi, and most 
famously his comments on the Talmud which were incorporated in every 
modern edition of Shas.

Four sides. 24.5 by 40 cm. Fine condition. 
Extremely rare. 

Opening bid $10,000
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ר׳ משה אייזנשטאט.  נכדו של בעל ה״פנים מאירות״. קלעצק.. 152

כתב יד ארוך, הדרן על מסכת נזיר, מאת ר' משה אייזנשטאט מקלעצק.

מסכת, היו תלמידי החכמים מוסרים ״הדרן״ – שיעור המסכם את עיקרי הדברים  כנהוג, עם סיום 
במסכת וקושר את הנושאים שבסוף המסכת עם אלו שבתחילתה. לעיתים קרובות היו שיעורים אלו 

מתפרסמים בזכות שנינותם וגורמים להנאה ולעונג בקרב תלמידי חכמים.

  ר׳ משה אייזנשטאט (נפטר בתקנ״ה (1795)), היה בנו של ר׳ מיכאל אייזנשטאט, בנו של בעל
הפנים מאירות. הוא היה חתנו של ה״אור חדש״ והרב השלישי בקלעצק. נודע כתלמיד חכם עצום, 
ר׳  של  וסביו  מאירות,  הפנים  בעל  של  נכד  בתקופתו.  ביותר  הנכבדות  הרבניות  הדמויות  ואחד 

איסר זלמן מלצר.

כתוב בכתב יד על ארבע צדדים של דף גדול מקופל. 33/20 ס״מ. מצב טוב. מעט כתמים ובלאי.

פתיחה $300

152. R. MOSHE EISENSTADT. GRANDSON OF 
THE PONIM ME'IROS. KLETSK.

Long autograph Hadran on Masechta Nozir, by R. 
Moshe Eisenstadt of Kletsk. 
Traditionally upon the completion of a Masechta, 
Talmidei Chachomim delivered a Hadran, masterfully 
covering the main points in the Masechta and 
connecting the topics at the end of the Masechta with 
those at the beginning. These were frequently known 
for their brilliance and greatly enjoyed by Talmidei 
Chachomim. 

  R. Moshe Eisenstadt (d. 1795), was the son of 
R. Michoel Eisenstadt, son of the Ponim Me'iros. 
He was the son in law of the Or Chodosh and 
was the third Rav of Kletsk. Known as a great 
Talmid Chochom, he was one of the distinguished 
rabbinical figures of his era. Grandson of the Ponim 
Me'iros and great grandfather of R. Isser Zalman 
Meltzer.

Handwritten on 4 sides of 1 large folded page. 33 by 
20 cm. Fine condition, some staining and wear. 

Opening bid $300

ר׳ שמעון דייטש. מכתב היסטורי בעד שומרי החומות. ירושלים תר״כ (1860).. 151

מכתב גדול מודפס ביידיש ובלשון הקודש שהוציאה וועדת שומרי החומות, במטרה לגייס כספים 
לאגודת ביקור חולים האזורי. חתום ומוחתם ע״י אישים נכבדים שונים, ביניהם ר׳ שמעון דייטש.

  של הדגולים  מתלמידיו  והיה  ברודניץ  נולד   ,(1814-1878 תרל״ח,   - (תקע״ד  דייטש  שמעון  ר׳ 
החתם סופר. הוא נודע כתלמיד חכם עצום, וכבר מגיל צעיר התמסר כל כולו לעזרת הישוב הישן 
כולל  ממייסדי  היה  שם  בירושלים,  והתיישב  ישראל  לארץ  עלה   (1842) תר״ב  בשנת  המתפתח. 

שומרי החומות (אונגרישער כולל).

אחיו של ר׳ דוד דייטש (גורן דוד).

22.5/35.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $1000

151. R. SHIMON DEITSCH. HISTORICAL 
LETTER ON BEHALF OF SHOMREI 
HA'CHOMOS. YERUSHOLAYIM 1860.

Large printed letter in Yiddish and Hebrew issued 
by the committee of "Shomrei Ha'Chomos", in order 
to raise money for the local Bikur Cholim. Signed 
and stamped by various distinguished signatories 
including R. Shimon Deitsch. 

  R. Shimon Deitsch (1814-1878), was born in 
Rudnitz and was one of the most distinguished 
students of the Chasam Sofer. Known as an 
outstanding Talmid Chochom, from a young age 
he was devoted to help the fledging old Yishuv. 
In 1842 he emigrated to Eretz Yisroel settling in 
Yerusholayim, where he was one of the founders of 
Kollel Shomrei Ha'Chomos (Ungarisher Kollel).
Brother of R. Dovid Deitsch (Goren Dovid).

22.5 by 35.5 cm. Fine condition. 

Opening bid $1000
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ר׳ שלמה איגר. תשובה המסנגר על ר׳ עקיבא איגר. . 153
פוזנא תר״ב (1842).

לר׳  כתב  אותו  בשבת  הוצאה  בנושא  איגר  ר׳ שלמה  יד  בכתב  תשובה 
מ. יפה, רבה של שמיגל. המכתב מהווה תגובה להערותיו של הרב יפה 
על ספר חידושי התורה שכתב אביו של ר׳ שלמה, רבי עקיבא איגר. ר׳ 
שלמה מכנה במכתב את אביו ״אבי ישראל״, ומגונן במיומנות על תורתו.

  ר׳ שלמה איגר (תקמ״ז – תרי״ב, 1787-1852), נולד בעיר ליסא ולמד
תורה מפי אביו הגדול.

עם   ,(1838) ובתקצ״ח  בקאליש,  לרב  נתמנה   (1831) תקצ״א  בשנת 
פטירתו של אביו, ירש את מקומו כרב העיר פוזנא.

הוא נודע כתלמיד חכם עצום, וזכה להערכה עצומה מאביו הגדול, 
ר׳ עקיבא איגר. אביו אף מזכיר אותו פעמים רבות מספור בספריו 

חידושי ותשובות ר׳ עקיבא איגר.

בין ספריו של ר׳ שלמה איגר, שו״ת ר׳ שלמה איגר, גליון מהרש״א 
(מודפס כמעט בכל מהדורות הש״ס), וספר העיקרים.

32/20 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה  $3000

153. R. SHLOMO EIGER. HALACHIC RESPONSA DEFENDING R. 
AKIVA EIGER. POSEN 1842.

Autograph halachic responsa by R. Shloime Eiger on the topic of carrying on 
Shabbos to R. M. Yaffe, the Rav of Shmigel. The letter is in response to R. 
Yaffe's comments on novella by R. Shloime's father R. Akiva Eiger. R. Shlomo 
refers to his father as "Avi Yisroel" and capably defends R. Akiva Eiger's Torah.

  R. Shlomo Eiger (1787-1852), was born in Lissa and studied under his 
great father.
In 1831 he became Rav in Kalisch. In 1838, upon the passing of his father, 
R. Shlomo succeeded him as Rav of Posen. Renowned as tremendous 
Talmid Chochom, he was held in great esteem by his great father R. Akiva 
Eiger, and is mentioned countless times in Chidushei and Teshuvos R. 
Akiva Eiger.  
R. Shlomo's works include Shu"t R. Shlomo Eiger, Gilyon Maharsh"a 
(printed in almost every edition of Shas) and Sefer Ha'Ikrim.

32 by 20 cm. Excellent condition.

Opening bid $3000
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ר׳ דוד פלדמן.  בורנמות, אנגליה. . 155
תשט״ו (1955).

לתלמידו  כתב  אותה  יד  בכתב  מעניינת  גלויה 
זמן קצר לפני מותו. הוא כותב כיצד שמע כמה 
הליטאיות,  בישיבות  שלמדו  ישיבה  תלמידי 
היו  הקודמים  הדורות  חכמי  רוב  כי  מצהירים 
ליטאים. הוא נזף בהם בציינו כי רוב ספרי הקודש 
הנלמדים בישיבות הליטאית, כולל קצות החושן, 
הרועים  מלוא  הפלאה,  המקנה,  שמעתתא,  שב 

ועוד, נכתבו על ידי תלמידי חכמים פולניים.

הוא מסכם שתפיסה מוטעית זו מפריעה לו מאוד 
ויש לתקנה.

  (1884-1955 ,תרמ״ד – תשט״ו) ר׳ דוד פלדמן
נולד בעיר טולנא. הוא התפרסם כתלמיד חכם 
ומר׳  מהמהרש״ם  סמיכה  קיבל  ואף  עצום, 
 ,(1910) תר״ע  בשנת  מצ׳רניבסקי.  וייס  בנימין 
ייסד  שם  גרמניה,  לייפציג,  של  לרבה  נתמנה 
ישיבה. בתרצ״ג (1933), עקר לאנגליה ונתמנה 
במנצ׳סטר,  הדת״  ״מחזיקי  הכנסת  בית  לרב 

שם שימש עד פטירתו.

כשהמפורסם  רבים,  חשובים  ספרים  חיבר 
הקיצור  על  דוד״  ״עיר  פרוש   – מביניהם 

שולחן ערוך.

14/9 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $100

155. R. DOVID FELDMAN. BOURNEMOUTH, 
ENGLAND 1955.

Interesting autograph postcard written shortly before 
his passing to a student. He writes how he heard some 
Yeshiva students who were studying in the Lithuanian 
Yeshivos stating that most of the previous generations' 
Torah scholars were Lithuanian. He admonished 
them, saying that most of the Seforim used by 
Lithuanian Yeshivos, including Ketzos Ha'Choshen, 
Shev Shematsa, Ha'Makneh, Haflo'ah, Meloi 
Ha'Roim and more, were written by Polish Talmidei 
Chachomim. He concludes that this misconception 
disturbs him greatly and should be corrected.

  R. Dovid Feldman (1884-1955), was born in 
Tolna. Known as an outstanding Talmid Chochom, 
he received Semicha from the MaHarShaM and 
R. Binyomin Weiss of Chernowitz. In 1910 he 
was appointed Rav in Leipzig, Germany where he 
established a Yeshiva. In 1933 he moved to England 
where was appointed as Rav of the Machzikei 
Hadas Shul in Manchester where he served with 
distinction until his passing.
Author of various important seforim most notably 
Ir Dovid on the Kitzur Shulchon Oruch. 

14 by 9 cm. Excellent condition.

Opening bid $100

ר׳ יוסף שלום . 154  
אלישיב/ר׳ ישראל 

יעקב קנייבסקי. 
ירושלים תשכ״ו (1966).

(לא  יד  בכתב  מכתב 
לשנת  מתוארך  חתום) 
ר׳  מאת   (1966) תשכ״ו 
אל  אלישיב  שלום  יוסף 
יעקב  ישראל  ר׳  מחותנו, 
(הסטייפלער).  קנייבסקי 
פותח  אלישיב  הרב 
דופן  יוצאי  כבוד  בתארי 
ראשי  כולל  בחמימותם, 
יסוד  ״צדיק  של  התיבות 
עולם״. הוא מאשר שקיבל 
את ספרו של הסטייפלער, 

כרך של ״קהילות יעקב״, וממשיך במספר הערות וברכות חמות להמשך הצלחה.

  לארץ עלה  ובגיל 12  ליטא  בשאולאי,  נולד  (תר״ע-תשע״ב 1910-2012)  אלישיב  יוסף שלום  ר׳ 
בנושאים  הדור  מנהיג  היה  נפלאה.  במסירות  התורה  בלימוד  חייו  כל  את  השקיע  שם  ישראל, 
הלכתיים וקהילתיים כאחד. בתו הבכורה של הרב אלישיב נישאה לר׳ חיים קנייבסקי וכך נעשה 
ראה  אחד  כל  כאשר  עצומה,  הערכה  לזה  זה  רחשו  אלו  תורה  ענקי  שני  למחותנו.  הסטייפלער 

ברעהו את גדול התורה בדורו.

15 על 11.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $250

154. R. YOSEF SHALOM ELIYASHIV/ 
R. YISROEL YAAKOV KANIEVSKY. 
YERUSHOLAYIM 1966.

Handwritten letter (unsigned), by R. Yosef Shalom 
Eliyashiv to his mechutan, R. Yisroel Yaakov 
Kanievsky (The Steipler Gaon). Dated 1966, R. 
Eliyashiv commences with unusually warm honorifics, 
including an acronym for "Tzaddik Yesod Olam". He 
writes that he  received the Steipler's sefer, a volume of 
Kehilas Yaakov, and continues with some comments 
and warm brochos for continued success.  

  R. Yosef Shalom Eliyashiv (1910-2012), was 
born in Siauliai, Lithuania and at the age of 12 
emigrated to Eretz Yisroel where he spent his 
entire life studying with great diligence. He was 
the paramount leader of the generation, both in 
Halachic and communal matters. R. Eliyashiv's 
eldest daughter, was married to R. Chaim 
Kanievsky, making him the Steipler's mechutan. 
These two Torah giants held in each other in 
enormous regard, with each one respecting the 
other as the greatest Torah leader of the generation. 

15 by 11.5 cm. Fine condition.

Opening bid $250
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תעודת נישואין של רבי יוסף שלום אלישיב.. 156

ידו של  בכתב  שהושלמה  אלישיב  יוסף שלום  רבי  נישואין של  תעודת 
אביו של הרב אלישיב רבי אברהם. 

בהוצאת הרבנות הראשית של ארץ ישראל, בתעודה רשומים נישואיו 
לוין,  וחנה  אריה  ר׳  בתו של  חיה״  ״שיינה  עם  אלישיב״  ״יוסף שלום  של 
בכתב  הושלמה  התעודה   .(1930) תר״צ  באדר  כ״ח  ביום  התקיימו  אשר 
ידו של רבה של גומל – ר׳ אברהם אלישיב, שכותב בשמו ובשם  אשתו 

״אברהם דוד וחיה מושא אלישיב״. 

  ,ר׳ יוסף שלום אלישיב (תר״ס - תשע״ב, 1910-2012), נולד בסילולאי
ליטא, ובגיל שתיים עשרה עלה לארץ ישראל שם ישב כל חייו ועסק 
בתורה בשקידה עצומה. הוא היה גדול הדור בעניינים הלכתיים כמו 

גם בעסקי קהילה.

29.5 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $1500

156. R. YOSEF SHALOM ELIYASHIV'S MARRIAGE CERTIFICATE. 

Marriage certificate of R. Yosef Shalom Eliyashiv completed in the handwriting 
of Rav Eliyashiv's father R. Avrohom. 
Issued by the Chief Rabbinate of Eretz Israel, it records the marriage of "Yosef 
Shalom Eliyashiv" with "Shayna Chaya" daughter of R. Aryeh and Chana 
Levine, which took place on the 28th of Adar 1930. The certificate was 
completed in the handwriting of the Rav of Gomel, R. Avrohom Eliyashiv, 
who writes his name and that of his wife "Avraham David and Chaya Musha 
Eliyashiv".

  R. Yosef Shalom Eliyashiv (1910-2012), was born in Siauliai, Lithuania 
and at the age of 12 emigrated to Eretz Yisroel where he spent his entire life 
studying with great diligence. He was a Gadol HaDor, both in Halachic and 
communal matters.

29.5 cm. Excellent condition.

Opening bid $1500
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ר׳ אליעזר יצחק פריד. ראש ישיבת וולוז׳ין. נדיר ביותר.. 157

מכתב ארוך בכתב יד מר׳ אליעזר יצחק פריד אל ר׳ מרדכי צ׳כנוביץ, 
שבו הוא מזכיר את ר׳ יעקב מאיר פאדווא, רבה של בריסק.

  צאצא היה   (1809-1853 (תקס״ט-תרי״ג  פריד  יצחק  אליעזר  ר׳ 
מייסד  נכד של  היה  הוא  אמו  וולוז׳ין. מצד  ישיבת  מייסדי  למשפחת 
אביו,  מוולוז׳ין.  איצל׳ה  ר׳  דודו  וחתן של  מוולוז׳ין  חיים  ר׳  הישיבה, 
ר׳ הלל מגרודנא, שימש כסגן ראש ישיבה בוולוז׳ין במשך עשר שנים 
התמנה  יצחק  אליעזר  ר׳  גרודנא.  ברבנות  לכהן  עבור  מכן  ולאחר 
כסגן ראש הישיבה בחיי חמיו, ר׳ איצל׳ה מוולוז׳ין. בעקבות פטירתו 
של ר׳ איצל׳ה הוא הוכתר לראש ישיבה, אך שימש במשרה זו במשך 
גיסו  מילא  מכן  לאחר  עת.  בטרם  לפטירתו  עד  בלבד  קצרה  תקופה 
הצעיר, הנצי״ב, את מקומו כראש ישיבה. מגיל צעיר נודע ר׳ אליעזר 
(וולוז׳ין)  המשולש״  ״חוט  לספר  בהקדמה  דופן.  יוצא  כגאון  יצחק 
כותב בנו על אביו ר׳ אליעזר יצחק: ״תלמידי החכמים בדורו דנו עמו 
מדי  הש״ס  כל  על  בהתמדה  חזר  ו״הוא  נער״,  בעודו  שונות  בקושיות 
חודש״. רוב חידושי התורה שלו לא הודפסו מעולם, כפי שכותב בנו: 
״כארבע עשרה שנה לפני פטירתו הוא חלה במחלה קשה, אך למרות 
וצימאונו  הגדולה  אהבתו  הקיצונית,  וחולשתו  הרופף  בריאותו  מצב 
עצומים  במאמצים  הרף  ללא  ללימוד  להתמסר  אותו  עודדו  לתורה 
והוא אף התאמץ למסור שיעור בישיבה פעמיים בשבוע. אולם, בשל 
חולשתו הקיצונית לא היה לו כוח לתעד הכל בכתב ורבים מחידושי 
כן  שהוא  התורה  חידושי  גם  לתלמידיו.  פה  בעל  נמסרו  התורה שלו 

כתב לא אורגנו כראוי לדפוס וחלקם נותרו לא מושלמים״.

24 על 18 ס״מ. מצב טוב. פינה ימנית תחתונה חסרה ללא פגיעה בטקסט.

מכתבים מר׳ אליעזר יצחק הינם נדירים ביותר.

פתיחה $4500

157. R. ELIEZER YITZCHOK FRIED. ROSH YESHIVAS VOLOZHIN. 
EXTREMELY RARE.

Long autograph letter by R. Eliezer Yitzchok Fried to R. Mordechai of 
Tshechnovitz, in which he mentions R. Yaakov Meir Padwa, Rav of Brisk.

  R. Eliezer Yitzchak Fried (1809-1853), was a scion of the founding family 
of the Volozhin Yeshiva. He was a maternal grandson of the founder, R. 
Chaim of Volozhin and the son-in-law of his uncle R. Itzele of Volozhin. 
His father R. Hillel of Grodno, served as the assistant head of the Volozhin 
Yeshiva for ten years before he moved to serve in the Grodno Rabbinate. In 
the lifetime of his father-in-law R. Itzele of Volozhin, R. Eliezer Yitzchok 
was appointed assistant head of the yeshiva. Upon the passing of R. Itzele, 
he was appointed Rosh Yeshiva, but only served for a short time until his 
untimely passing, following which his younger brother-in-law the Netziv 
succeeded him as Rosh Yeshiva. From a young age R. Eliezer Yitzchok 
was known as an outstanding Gaon. In the introduction to the work Chut 
Ha'Meshulash (Volozhin), his son writes of his father R. Eliezer Yitzchok 
that "Torah scholars of the time discussed various questions with him while 
he was yet a youth, and that "he diligently reviewed the entire Talmud 
every month". Most of his Torah novella were never printed as his son 
writes, "About fourteen years before his death, he became very ill but in 
spite of his precarious state of health and extreme frailty, driven by his great 
love and thirst for Torah he devoted himself to its constant study and with 
tremendous efforts, pushed himself to deliver a shiur in the Yeshiva twice a 
week. However due to his extreme weakness, he did not have the strength to 
record everything in writing and many of his novella remained orally with 
his students. Even the novella he did write, were not arranged properly for 
printing and some remained incomplete". 

24 by 18 cm. Fine condition. Bottom right corner lacking not effecting text.
Letters by R. Eliezer Yitzchok are extremely rare.

Opening bid $4500
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ר׳ משה יצחק (איציקל׳) גבירצמן מפשוורסק. ברכה . 158
לרפואה שלימה וברכה שברכת האדמו״ר מסאטמר תתקיים. 

מכתב היסטורי.

שלימה״  ורפואה  טובה  וחתימה  ל״כתיבה  ברכות  עם  היסטורי  מכתב 
מאת ר׳ איציקל׳ מפשוורסק. כמו כן כותב ר׳ איציקל׳ במכתב שהברכות 

של האדמו״ר מסאטמר תתקיימנה.

  ,תשל״ו  - (תרמ״ב  מפשוורסק  גבירצמן  (איציקל׳)  יצחק  משה  ר׳ 
הלברשטאם  יחזקאל  לר׳  מקורב  והיה  בגורליץ  נולד   ,(1882-1976
אלימלך״.   ה״נועם  בעל  של  צאצא  היה  הוא  משיניווא).  (האדמו״ר 
איציקל׳  ר׳   – שמו  ומכאן  בפשוורסק  התיישב  הוא  חתונתו  לאחר 
מקומו  (ממלא  חתנו  עם  יחד  הוגלה  השואה  בשנות  מפשוורסק. 
העתידי) ר׳ יענקל׳ה לייזער ונכדו הצעיר ר׳ לייביש לייזער (האדמו״ר 
בפאריז,  התיישב  הוא  המלחמה  לאחר  לסיביר.  מפשוורסק),  הנוכחי 
שם סייע רבות לניצולי השואה לבנות את חייהם מחדש. אח״כ היגר 
ואלפי  מופת  כבעל  נודע  הוא  האדמו״ר מבעלז.  בהוראת  לאנטוורפן 
יהודים נהרו אליו מכל קצוות תבל. למרות היותו אדמו״ר גדול בזכות 
מסאטמר  האדמו״ר  של  כחסיד  עצמו  את  החזיק  איציקל׳  ר׳  עצמו, 

והיה נוסע אליו בקביעות כחסיד מן השורה.

מברך  הוא  שלימה,  לרפואה  שלו  לברכתו  בנוסף  זה,  היסטורי  במכתב 
שברכת האדמו״ר מסאטמר תתמלא. כך אוצר מכתב זה בתוכו ברכות 

של שניים מהאדמו״רים הגדולים ביתר בדורות האחרונים.

20/13 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $3000

158. R. MOSHE YITZCHAK ITZIK'L GEWIRCMAN OF 
PSHEVORSK. BROCHO FOR REFUAH SHLEIMA AND THAT THE 
BROCHO OF "THE SATMAR ROV" SHOULD BE FULFILLED.  
HISTORICAL LETTER. 

Historical letter with blessings for a "Ksiva V'Chasima Toiva and a Refuah 
Shleima" by R. Itzik'l of Pshevorsk. Additionally in the letter, the R. Itzik'l' 
writes that the blessings of the Satmar Rebbe should be fulfilled.

  R. Moshe Yitzchak (Itzik'l) Gewircman of Pshevorsk (1882-1976), 
was born in Gorlitz and was close to R. Yechezkel Halberstam, (Shinniva 
Rav). He was a descendant of the Noam Elimelech. After his wedding he 
settled in the town of Pshevorsk and was subsequently known as R. Itzik'l 
M'Pshevorsk. During the Holocaust he was exiled to Siberia together with 
his son in law (and later successor) R. Yankele Leiser and young grandson 
R. Leibish Leiser (the current Pshevorsker Rebbe). Following the War 
he settled in Paris where he was instrumental in helping the Holocaust 
survivors reestablish themselves. Later, on the instruction of R. Aaron of 
Belz he moved to Antwerp. Known as a great miracle worker, thousands of 
Jews flocked to him from around the globe. Despite being a great Rebbe in 
his own right, R. Itzik'l considered himself a Chossid of the Satmar Rav, 
and would regularly travel to the Satmar Rav as a Chossid. In this historical 
letter, in addition to his own brocho for a Refuah Shleima, R. Itzik'l gives 
a Brocho that the Brocho of the Satmar Rov be fulfilled. Hence this letter 
contains the Brocho of two of the greatest Rebbes of recent generations. 

20 by 13 cm. Very fine condition.

Opening bid $3000
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ר׳ מרדכי גיפטר. תשכ״ח (1968). וולוז׳ין.. 160

מכתב אוטוגרפי ארוך מאת ר׳ מרדכי גיפטר. החלק הראשון של המכתב עוסק בתגובה להערות על 
נושאים רבים בספר ״חוט המשולש״ (וולוז׳ין).

זלמן  איסר  ר׳  בשם  שמע  אותה  הראשונה,  מוולוז׳ין.  חשובות  מעשיות  בשתי  מסכם  גיפטר  הרב 
מלצר, היא, שהנצי״ב אמר פעם שבימים בהם לא היה בוכה בתפילת אהבה רבה, הוא לא זכה לחדש 

חידושי תורה.

הסיפור השני, אותו שמע מפי ר׳ משה מרדכי שקופ, (בנו של ר׳ שמעון שקופ), בשם אביו ר׳ שמעון, 
הוא, שבמשך תקופת היותו תלמיד בוולוז׳ין, הוא למד פרק חזקת הבתים, והתקשה בהבנת רשב״ם 
רבי  את  עבר  כאשר  הספסלים.  בין  ופוסע  בחצות  קבוע  באופן  לישיבה  נכנס  היה  הנצי״ב  מסוים. 
הנצי״ב  התבונן  לשאלה,  האזנה  לאחר  שאלתו.  את  הדור״  ״גדול  את  שמעון  רבי  שאל  שמעון, 
רבים,  צומות  וצמתי  הבנתו,  על  רבות  עמלתי  אני  גם  הזה,  הרשב״ם  ״אה,  ביידיש  וקרא  ב״רשב״א״ 

והתפללתי על קברו של הסבא ר׳ חיים (מוולוז׳ין), ועדין אינני מבין את הפשט!״.

2 דפים, 3 צדדים. 26/20 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $300

160. R. MORDECHAI GIFTER 1968. 
VOLOZHIN. 

Lengthy autograph letter by R. Mordechai Gifter. 
The first part of the letter is in response to comments 
on numerous topics in the sefer Chut Ha'Meshulash 
(Volozhin). R. Gifter concludes with two important 
anecdotes about Volozhin. The first, which he heard 
in the name of R. Isser Zalman Meltzer, is that the 
Netziv once said, that on those days on which he did 
not cry during the Tefilla of Ahavah Rabba, he was 
not zoche to produce any Chidushei Torah. 
The second anecdote, which he heard from R. Moshe 
Mordechai Shkop, (son of R. Shimon Shkop), in the 
name of his father R. Shimon, that during his period 
as a talmid in Volozhin, he was learning Perek Chezkas 
Ha'Batim and had a difficulty with a RaShBa"M. The 
Netziv would regularly enter the Yeshiva at chatzos 
and pace between the benches. When he passed R. 
Shimon, R. Shimon asked the "Gadol HaDor" his 
question. After listening to the question, the Netziv 
looked at the RaShBa"M and exclaimed in Yiddish 
"Ah, this RaShBa"M, I also toiled on it, and I fasted 
many fasts, and I davened at the Kever of the Zeide R. 
Chaim (Volozhiner), and I still don't know the Pshat!"
2 pages, 3 sides. 26 by 20 cm. Excellent condition.

Opening bid $300

ר׳ אליעזר יהודה פינקל. מכתב . 159
היסטורי על ניסיון של ישיבת מיר 

להימלט לאוסטרליה בתקופת מלחמת 
העולם השנייה. תל אביב תש״א (1941).

פינקל  יהודה  אליעזר  ר׳  מאת  היסטורי  מכתב 
אוסטרליה.  מלבורן,  של  רבה  הורוויץ  ל.  י.  לר׳ 
מיר,  ישיבת  של  הגלות  בתיאור  פותח  המכתב 
להיפרד  שנאלץ  כותב  הוא  ביפן.  כיום  השוהה 

מהישיבה והוא נמצא עכשיו בתל אביב.

  אחר בקשת סיוע לתלמידו אשר מצא את
מסיים  יודל,  לייזר  רבי  באוסטרליה,  עצמו 
לתלמידי  ויזות   300 להשגת  סיוע  בבקשת 
לאוסטרליה  לעבור  שיוכלו  כדי  מיר,  ישיבת 
היפנית  הממשלה  שכן  המלחמה,  תום  עד 

מסרבת לתת להם להישאר עוד זמן רב.

את  שרדה  והישיבה  הצליחה,  לא  זו  תוכנית 
השואה באופן ניסי בשנחאי. בריחתה של ישיבת 
מיר הייתה אחד הניסים המופלאים של השואה, 
הליטאיות  הישיבות  מבין  היחידה  הייתה  שכן 

הגדולות ששרדה את המלחמה ללא נזק.

28/21 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $250

159. R. ELIEZER YEHUDA FINKEL. 
HISTORICAL LETTER ABOUT AN ATTEMPT 
BY YESHIVAS MIR TO ESCAPE TO 
AUSTRALIA DURING THE HOLOCAUST. TEL 
AVIV 1941.

Historical letter by R. Eliezer Yehuda Finkel to R. Y. L. 
Horowitz the Rav of Melbourne, Australia. The letter 
opens by describing the exile of the Mirrer Yeshiva, 
currently in Japan. He writes that he was forced to 
separate from the Yeshiva and he is now in Tel Aviv. 

  After requesting assistance for a Talmid who 
found himself in Australia, R. Lazer Yudel, 
concludes by asking for assistance to secure 300 
visas for the Mirrer Yeshiva students so that they 
can relocate to Australia until the war ends, since 
the Japanese government was unwilling to let them 
stay much longer. This plan was unsuccessful, and 
the Yeshiva miraculously survived the Holocaust in 
Shanghai. The escape of the Mir Yeshiva was one of 
the great miracles of the Holocaust being the only 
one of the great Lithuanian yeshivas to survive the 
war intact.

28 by 21 cm. Excellent condition.

Opening bid $250
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ר׳ אליהו (אליה) גוטמכר. מכתב הסטורי לבנו ר׳ צבי . 161
גוטמכר. תרי״ח (1858).

הירש  ר׳  שאחיינו  התבשר  שהוא  (באידיש-גרמנית)  כותב  אליהו  ר׳ 
המתגורר בארצות הברית נקלע לצרה, ולכן הוא זקוק לעזרה כלכלית 
באירופה,  עדיין  השוהה  הירש,  ר׳  של  למשפחתו  שתאפשר  דחופה 
מילדיו,  סיוע  לבקש  התבקש  שהוא  אף  על  המשפחה.  לאבי  להצטרף 
הוא מהסס לעשות זאת מפני שהם כבר תרמו ביד נדיבה. במקום זאת 
את  לפרט  לא  אך  עזרתה,  את  ולבקש  לסבתו  לכתוב  הוא מבקש מבנו 

הנסיבות המדויקות אלא רק לרמוז להן.

הרב אליהו גוטמכר, המוכר גם כר׳ אליה גריידיצר (תקנ׳׳ו-תרל׳׳ה -1796
1875) היה מבכירי תלמידיו של ר׳ עקיבא איגר. שמו יצא כפועל ישועות 
שאליו פנו רבים בעת צרה. בנו ר׳ צבי (שאליו ממוען מכתב זה) נפטר 
צבי״.  ״נחלת  הספר  את  לזכרו  חיבר  אליה  ר׳  אביו.  בחיי  טראגי  באופן 
כידוע, הוא כותב בהקדמה לספרו ״שכשאדם זקוק לישועה, ילמד מספר 
זה... ולאחר מכן יתפלל... ומשמים יענו לו. זו סגולה ידועה ורבים לומדים 

מספרו בקביעות.

22 על 11 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $2000

161. R. ELIYOHU ELYA GUTMACHER. HISTORICAL LETTER TO 
HIS SON R. TZVI GUTMACHER. 1858.

Writing (in Yiddish-Deutsch) that he has received word that a misfortune has 
befallen his nephew R. Hirsch who lives in America, and therefore urgently 
requires financial help which would allow R. Hirsch's family who were still in 
Europe to travel to join their father. Although he has been requested, to ask his 
children to assist, he is reluctant to do so, as they have already given generously. 
However he requests his son, to write to his grandmother, requesting aid, but 
not to tell her the precise circumstances but just to allude to them. 

  R. Eliyahu Gutmacher, also known as R. Elya Greiditzer (1796-1875), 
was one of the foremost disciples of R. Akiva Eiger. He was renowned as a 
great miracle worker to whom many turned in time of need. His son R. Tzvi 
(to whom this letter is written) tragically passed away in his father's lifetime. 
In memory of his son he published the sefer Nachlas Tzvi. As is well known, 
he writes in his introduction that "when one is in need of salvation he should 
learn from this sefer, following which, he should pray…. and then he will 
be answered". This is a well-known segulah, and many learn from the sefer 
regularly. 

22 by 11 cm. Fine condition.

Opening bid $2000
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ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי / ר׳ יחזקאל אברמסקי / ר׳ . 162
שלמה דוד כהנא. ארכיון גדול של תשובות שלא הודפסו על 

הלכות גיטין. תרצ״ט (1939).

תשובה ארוכה שטרם ראתה אור בכתב ידו של ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי 
עם  מלבורן,  אל  קובה,  מהוואנה,  שנשלח  גט  בדבר  חתימות,  שתי  עם 
עלולה  האישה  פסול,  יימצא  הגט  אם  בלבד.  אחד  עד  של  חתימה 
זה,  בנושא  אברמסקי  יחזקאל  מר׳  אוטוגרפית  תשובה  עגונה.  להישאר 
שנכתב בעת כהונתו כרב הראשי של לונדון וכן מר׳ שלמה דוד כהנא 

מווארשא.

האוסף כולל:

  תשובה בכתב יד, ככל הנראה בלתי מודפסת, מר׳ חיים עוזר אל
חודש   ,(1939) תרצ״ט  לאוגוסט  מתוארכת  ממלבורן.  גורביץ׳  יוסף  ר׳ 
לפני פרוץ המלחמה. חתומה פעמיים על ידי ר׳ חיים עוזר. עם מעטפה 

מקורית.

  גורביץ׳ יוסף  לר׳  אברמסקי  יחזקאל  מר׳  יד  בכתב  תשובה 
ממלבורן.

  תשובה בכתב יד מר׳ שלמה דוד כהנא מווארשא לר׳ יוסף גורביץ׳
ממלבורן.

  תעתיק של המכתבים שנשלחו מר׳ יוסף גורביץ׳ אל ר׳ חיים עוזר
תעתיק  וכן  כהנא,  דוד  ור׳ שלמה  אברמסקי  יחזקאל  ר׳  גרודז׳ינסקי, 

שנשלח לר׳ יצחק אייזיק הרצוג.

  שבעה עמודים של תעתיקי מכתבים בכתב יד ששלח הרב גורביץ׳
לר׳ צבי קפלן מהוואנה, קובה ושני עמודים של תשובות הרב קפלן.

נראה שהגט המדובר נשלח מהוואנה, קובה למלבורן, אוסטרליה. כאשר 
הרב באוסטרליה נוכח לראות שיש רק עד אחד, הוא הפנה את השאלה 
ההלכתית אל ר׳ חיים עוזר, ר׳ יחזקאל אברמסקי ור׳ שלמה דוד כהנא, 
במיוחד  כמומחים  העולם  ברחבי  נודעו  בתורה,  לגדלותם  שבנוסף 
בענייני גיטין. אוסף תשובות היסטורי זה שהקיף את העולם התגלה רק 

לאחרונה וככל הנראה לא הודפס מעולם.

גדלים שונים. כולם במצב טוב מאוד.

פתיחה $4000

162. R. CHAIM OZER GRODZENSKY/ R. YECHEZKEL 
ABRAMSKY/ R. SHLOMO DOVID KAHANA. LARGE ARCHIVE OF 
UNPUBLISHED RESPONSA ON THE LAWS OF GITTIN. 1939.

Long unpublished responsum handwritten and signed twice by R. Chaim Ozer 
Grodzensky, regarding a case of a Get sent from Havana Cuba to Melbourne, 
where only one witness had signed and which if found posul would leave the 
wife an Aguna. Autograph responsa from R. Yechezkel Abramsky on the 
matter, written when he was the Chief Rabbi of London, and R. Shlomo 
Dovid Kahana of Warsaw.
Lot includes: 

  Autograph seemingly unprinted Teshuva by R. Chaim Ozer to R. 
Yosef Gurewicz of Melbourne. Dated August 1939, one month the before 
beginning of the War. Signed twice by R. Chaim Ozer. With original 
envelope. 

  Autograph Teshuva by R. Yechezkel Abramsky to R. Yosef Gurewicz of 
Melbourne.

  Autograph Teshuva by R. Shlomo Dovid Kahana of Warsaw to R. Yosef 
Gurewicz of Melbourne.

  Transcripts of the letters sent by R. Yosef Gurewicz to R. Chaim Ozer 
Grodzensky, R. Yechezkel Abramsky and R. Shlomo Dovid Kahana. As well 
as transcripts sent to R. Yitzchok Isaac Herzog.

  Seven pages of handwritten transcripts of letters sent by R. Gurewicz 
to R. Tzvi Kaplan of Havana Cuba, and 2 pages of R. Kaplan's responses. 

The Get in question was seemingly sent from Havana Cuba to Melbourne 
Australia. The Rav in Australia, seeing there was only one witness sent the 
Halachic question to R. Chaim Ozer, R. Abramsky and R. Shlomo Dovid 
Kahana who were world renowned in addition to being great Torah leaders, 
for their particular expertise in Gittin. This historic archive of responsa which 
traversed the world, was recently discovered and is seemingly unprinted. 
Varying in size. All in very fine condition.

Opening bid $4000
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ר׳ חיים מאיר האגער. הזמנה . 164
לחתונת נכדתו עב״ג ר׳ אהרן טייטלבוים 

מסאטמר.

הזמנת חתונה שנשלחה מר׳ חיים מאיר האגער, 
סאשא,  נכדתו  לחתונת  מויזניץ,  חיים  האמרי 
משה  הישועות  האגער,  יהושע  משה  ר׳  בתו של 
האדמו״ר  טייטלבוים,  אהרן  ר׳  עב״ג  מויזניץ, 

הנוכחי מסאטמר.

החתונה התקיימה בבני ברק בחודש סיון תשכ״ו 
בין  וקישרה  חסידים,  אלפי  בהשתתפות   ,(1966)

שושלות ויזניץ וסאטמר – סיגעט.

14/22.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $200

164. R. CHAIM MEIR HAGER. 
INVITATION TO THE WEDDING OF 
HIS GRANDDAUGHTER TO R. AARON 
TEITELBAUM OF SATMAR.

Wedding invitation sent by R. Chaim Meir Hager, 
the Imrei Chaim of Vizhnitz, to the wedding of his 
granddaughter Sosho, daughter of R. Moshe Yehoshua 
Hager, the Yeshuos Moshe of Vizhnitz, to R. Aaron 
Teitelbaum, the current Satmar Rebbe.
This wedding which took place in Bnei Brak in Sivan 
1966, was attended by thousands of Chasidim, linking 
the dynasties of Vizhnitz and Satmar-Sighet.  
14 by 22.5 cm. Fine condition.

Opening bid $200

ר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי / ר׳ צבי . 163
הירש גרודז׳ינסקי. וילנא תרצ״ה (1935).

חיים  ר׳  ידי  על  החתום  יד  בכתב  נדיר  מכתב 
עוזר גרודז׳ינסקי ואחיו ר׳ צבי הירש גרודז׳ינסקי, 
על  בתודה  אוסטרליה,  מלבורן,  קהילת  רב  אל 
ר׳  בראשות  בווילנא  רמיילס  לישיבת  תרומתו 
הנדיבה.  תרומתם  להמשך  ובקשה  הירש  צבי 
כתוב על נייר מכתבים רשמי של ישיבת רמיילס. 
חיים  ור׳  הירש  צבי  מר׳  לבביים  איחולים  עם 

עוזר.

ישיבת רמיילס (על שם ר׳ מיילס) נחשבה לאחת 
הישיבות החשובות ביותר בליטא בעקבות ייסודה 
ר׳  האגדי.  אבל׳י  ר׳  ידי  על   (1815) תקע״ה  בשנת 
חיים  והחפץ  זו  בישיבה  לימד  מסלנט  ישראל 
האחרונים  הישיבה  ראשי  שנים.  מספר  בה  למד 

היו ר׳ שלמה היינמן ור׳ ישראל גוטסמן.

21.5 על 27.5 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $1000

163. R. CHAIM OZER GRODZENSKY/ R. TZVI 
HIRSCH GRODZENSKY. VILNA 1935.

Rare autograph letter written and signed by both R. 
Chaim Ozer Grodzensky and his brother R. Tzvi 
Hirsch Grodzensky, to the Rav of the community of 
Melbourne, Australia, thanking him for the donation 
to the Ramailles Yeshiva in Vilna, headed by R. Tzvi 
Hirsch and requesting that they continue with their 
generous support. On the official stationary of the 
Ramailles Yeshiva. With warm blessings by both R. 
Tzvi Hirsch and R. Chaim Ozer.
The Ramailles Yeshiva (named after Rav Mailles), 
was one of the most prestigious Yeshivos in Lithuania 
following its founding in 1815 by the legendary 
R. Abele. R. Yisroel Salanter taught there and the 
Chafetz Chaim learned there for a few years. Its last 
Roshei Yeshiva were R. Shlomo Heinman and R. 
Yisroel Gutsman. 
21.5 by 27.5 cm. Very fine condition. 

Opening bid $1000
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ר׳ משולם פייביש הלוי הלר / יושר דברי אמת. דף . 165
בכתי׳ק מספר עץ חיים. תקכ״ה (1765).

עמוד כתוב בכתב יד מתוך הספר עץ חיים של האריז״ל מאת ר׳ משולם 
פייביש הלוי הלר מזברז׳, מגדולי האדמו״רים החסידיים, המכונה על שם 

ספרו ״יושר דברי אמת״. 

  ר׳ משולם פייביש הלוי הלר מזברז׳ (תק״ב-תקנ״ד 1742-1794) היה
ור׳  מפרמישלן  מאיר  ר׳  ממעזריטש,  המגיד  של  התלמידים  מגדולי 
יחיאל מיכל מזלוטשוב. הוא היה ידידו הקרוב של ר׳ חיים מטשרנוביץ 
המצטט את דבריו מספר פעמים בספרו ״באר מים חיים״ וכן בספרים 
אחד  את  וחיבר  החסידות  תנועת  מנהיגי  מגדולי  היה  הוא  אחרים. 

מספריה הקדומים והקלאסיים ביותר, יושר דברי אמת.

כתוב בכתב יד משני צדי הדף.

בכותרת  הפוגעים  הדף  בראש  חורים  מעט  טוב.  מצב  ס״מ.   30 על   19
ובמספר מילים.

פתיחה $10,000

165. R. MESHULAM FEIVISH HALEVY HELLER/ YOSHER DIVREI 
EMES. COMPLETE PAGE OF EITZ CHAIM. 1765.

A handwritten page of the work Eitz Chaim of the Arizal written by R. 
Meshulam Feivish Halevy Heller of Zborizh, one of the great Chassidic 
masters, known after his work Yosher Divrei Emes.

  R. Meshulam Feivish HaLevy Heller of Zborizh (1742-1794), was one 
of the greatest talmidim of the Maggid of Mezritch, R. Meir of Premishlan 
and R. Yechiel Michel of Zlotchov. He was a close friend of R. Chaim of 
Chernowitz who quotes him several times in the Be'er Mayim Chaim as 
well as in other seforim. He was one of the greatest leaders of the Chassidic 
movement and authored one of its early and most classic seforim, Yosher 
Divrei Emes.

Handwritten on both sides of the paper.
19 by 30 cm. Fine condition. Some holes on the top of page effecting the 
header and a few words of the text. 

Opening bid $10,000
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ר׳ יוסף אליהו הנקין. הודעה. מודעה פומבית האוסרת . 166
את השימוש במיקרופון בשבת.

כפי  הנקין.  אליהו  יוסף  ר׳  מאת  ביידיש  מרתקת  אוטוגרפית  מודעה 
הנקין  הרב  בשם  פרסום  הפיצה  אורתודוקסית  לא  קבוצה  הנראה, 
המתיר את השימוש במיקרופון בשבת. מכתב זה הינו הודעה של הרב 
הנקין לעיתונות. ״מישהו הראה לי עלון המתיר את השימוש במיקרופון 
בשבת וביום טוב ואני מצוטט כמקור לכך. לפיכך הנני להודיע שהאמת 
היא ההיפך הגמור ואמרתי זאת פעמים רבות. אני מתחנן בשם ה׳ שלא 

ישתמשו בשמי בשביל לפרסם את ההיפך״.

  ר׳ יוסף אליהו הנקין (תרמ״א-תשל״ג 1881-1973) נולד בקלימאוויצ׳י
ולמד בישיבת סלוצק אצל ר׳ איסר זלמן מלצר. שמו יצא לפניו מגיל 
צעיר כעילוי ומתמיד גדול והוסמך על ידי הרב מלצר, ר׳ יעקב דוד 
אפשטיין  מיכל  יחיאל  ור׳  ליבוביץ׳  בער  ברוך  ר׳  (רדב״ז),  וילובסקי 
היגר  הוא  ברוסיה  ערים  במספר  כרב  כהונה  לאחר  השולחן).  (ערוך 
מגדולי  כאחד  בו  הכירו  מהרה  עד   .(1922) תרפ״ב  בשנת  לאמריקה 
עצום.  וצדיק  חכם  כתלמיד  הוערך  והוא  הברית,  בארצות  הפוסקים 
חלוקת  על  ופיקח  תורה״  ״עזרת  למנהל  התמנה  הוא  בתרפ״ה (1925) 

מיליוני דולרים לנזקקים, אף שהוא עצמו חי בדוחק עצום.

18.5 על 8 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $350

166. R. YOSEF ELIYAHU HENKIN. PRESS RELEASE. PUBLIC 
NOTICE FORBIDDING THE USE OF A MICROPHONE ON 
SHABBOS.

Fascinating autograph notice in Yiddish by R. Yosef Eliyahu Henkin. It 
seems that a non-orthodox group released a publication in R. Henkin's name 
permitting the use of a microphone on Shabbos. This letter is a press release 
by R. Henkin to the contrary. "Someone showed me a pamphlet permitting 
the use of a microphone on Shabbos and Yom Tov and he quoted used me as a 
source for this. I am therefore letting it be known that the precise opposite is 
true as I have said many times. And I plead in G-D'S name, that they should 
not use my name to publicize the contrary."

  R. Yosef Eliyahu Henkin (1881- 1973) was born in Klimavichy, and 
studied 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 Wilovsky (Ridvaz), R. Boruch 
Ber Leibowitz and R. Yechiel Michel Epstein (Aruch Ha'Shulchan). After 
serving as Rav in a number of Russian towns, he immigrated to America 
in 1922. Upon 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 he became the director of Ezras Torah, directing 
the distribution of millions of dollars assistance to the needy, although he 
personally lived extremely frugally.

18.5 by 8 cm. Very fine condition.

 Opening bid $350
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ר׳ פנחס הירשפרונג/ר׳ לייב בארון . 168
מכתב חשוב אודות ישיבת מרכז התורה, 

מונטריאול. תשכ״ו (1966).

ומצב  הבעלות  הסכמי  את  המפרט  חשוב  מסמך 
מרכז  ישיבת  של  ובקיבוץ  בישיבה  העניינים 
לייב  אריה  ר׳  ידי  על  חתום  מונטריאול.  התורה 
בארון, ר׳ פנחס הירשפרונג, ר׳ אברהם דוד ניזניק 

ור׳ מרדכי אליהו רבינוביץ.

  תרע״ב-תשנ״ח) הירשפרונג  פנחס  ר׳ 
מונטריאול,  של  הראשי  רבה  היה   (1912-1998
שפירא  מאיר  ר׳  של  תלמידיו  ומבכירי  קנדה 
כתלמיד  העולם  ברחבי  נודע  הוא  מלובלין. 
חכם עצום והתפרסם בבקיאותו בתורה שאין 
לה כמעט אח ורע. במהלך המלחמה הוא נדד 
תש״א  בשנת  לקנדה  והגיע  לשנחאי  מוילנא 

.(1941)

22 על 28 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $175

168. R. PINCHOS HIRSHPRUNG/R. LEIB 
BARON. IMPORTANT LETTER REGARDING 
YESHIVA MERCAZ HA'TORAH MONTREAL 
1966.

Important document detailing the ownership 
arrangements and state of affairs of the Yeshiva and 
Kibbutz of Yeshiva Mercaz Ha'Torah Montreal. Signed 
by R. Aryeh Leib Baron, R. Pinchos Hirshprung, R. 
Avrohom Dovid Niznik and R. Mordechai Eliyahu 
Rabinowitz.

  R. Pinchos Hirshprung (1912-1998), was the 
Chief Rabbi of Montreal, Canada and one of the 
great students of R. Meir Shapiro of Lublin. He was 
a world renowned Talmid Chochom, famous for his 
almost unparalleled Torah knowledge. During the 
War he went from Vilna to Shanghai and in 1941 
he reached Canada. 

22 by 28 cm. Excellent condition.

Opening bid $175 

ר׳ יוסף אליהו הענקין. שני פנקסים. . 167
ניו יורק תר״פ-תש״ז (1930-1957).

שני פנקסים אישיים של הרב הענקין. בפנקסים 
רבות  עזרה  בקשות  הענקין  הרב  תיעד  אלו 
 .(1930-1957) תש״ז   – תר״פ  השנים  בין  שקיבל 
תלמידים  כולל  הבקשות  של  הרחב  המגוון 
מאירופה שלמדו רבנות וכעת תרים אחר משרה, 
שוחטים המחפשים מקום עבודה, בקשות צדקה, 
מהווים  אלו  פנקסים  פניות.  נוספות של  ורבבות 
הרב  היה  בהן  החסד  פעילויות  היקף  על  הצצה 

הענקין מעורב. 

  ,תשל״ג  - (תרמ״א  הענקין  אליהו  יוסף  ר׳ 
בישיבת  ולמד  בקלימווישי  1881-1973),נולד 
צעיר  מגיל  מלצר.  זלמן  איסר  ר׳  מפי  סלוצק 
הוא  עצום.  ושקדן  כגאון  התפרסם  הוא 
דוד  יעקב  מר׳  וכן  מלצר  מהרב  סמיכה  קיבל 
ור׳  ליבוביץ  בער  ברוך  ר׳  (רידב״ז),  ווילובסקי 
אחר  השולחן).  (ערוך  אפשטיין  מיכל  יחיאל 
לאמריקה  עקר  קהילות,  במספר  כרב  שכיהן 
הוכר  הוא  הגעתו  עם   .(1922) תרפ״ב  בשנת 
בארצות  הגדולים  הפוסקים  כאחד  במהירות 
וצדיק  כביר  חכם  כתלמיד  נודע  הוא  הברית. 
למנהל  נתמנה   (1925) תרפ״ה  בשנת  עצום. 
מיליוני  חלוקת  את  וכיוון  תורה״,  ״עזרת  של 
דולרים של סיוע לנזקקים ברחבי העולם, אם 

כי בעצמו חי בפשטות רבה.

2 פנקסים. אחד מלא בכתב יד, השני מלא בחציו. 
15 ס״מ. מצב טוב. מעט בלאי.

פתיחה $500

167. R. YOSEF ELIYAHU HENKIN. LOT OF 
TWO LEDGERS. NEW YORK 19301957.

Lot of two personal ledgers of R. Henkin. In these 
ledgers, R. Henkin recorded many requests that he 
received in the years 1930-57. The broad range of 
requests, included rabbinical students from Europe 
who were looking for positions, Shochtim looking for 
jobs, Tzedokah requests and a myriad of other appeals. 
These ledgers provide a glimpse of the scope of Chesed 
activities in which Rav Henkin was involved. 

  R. Yosef Eliyahu Henkin (1881- 1973), was born 
in Klimavichy, and studied 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 Wilovsky (Ridvaz), R. Boruch Ber 
Leibowitz and R. Yechiel Michel Epstein (Oruch 
Ha'Shulchon). After serving as Rav in several 
Kehillos, he immigrated to America in 1922. 
Upon arrival he was quickly recognized as one of 
the pre-eminent Poskim in the U.S.A. Renowned 
as a tremendous Talmid Chochom as well as great 
Tzaddik. In 1925 he became the director of Ezras 
Torah, directing the distribution of millions of 
dollars assistance to the needy throughout the 
world, although he personally lived extremely 
frugally.

2 notebooks. One full of handwriting, the other half 
full. 15 cm. Good condition. Some wear.

Opening bid $500
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ר׳ שמשון רפאל הירש. הנהגת בית הכנסת. ניקלשבורג . 169
תר״ז (1847).

צורת  את  המפרטים  ארוכים  סעיפים  תשעה  המכיל  היסטורי  מסמך 
כתובות  הכותרות  הכנסת.  בבית  שהייה  בעת  הראויה  ההתנהגות 
בעברית והפרטים באידיש-גרמנית, והם מספקים הצצה מרתקת לכללי 
עם  עשרה.   התשע  במאה  באשכנז  המקובלים  ההלכתיים  ההתנהגות 
כרבה של  כהונתו  במהלך  הירש  רפאל  שמשון  ר׳  וחותמת של  חתימה 

ניקלשבורג ו״לנדס-רבינר״ של מורביה.

  ר׳ שמשון רפאל הירש (תקס״ח-תרמ״ח 1808-1888) היה תלמיד של
חכם אייזק ברניס ור׳ יעקב אטלינגר (ערוך לנר). היה ידוע כתלמיד 
חכם דגול ושימש כרב בקהילות שונות בגרמניה כשהמוכרת מכולן 
הרפורמית,  בתנועה  הרף  וללא  בעוז  לחם  הוא  פרנקפורט.  היא 
מייסד  המסורה.  הנהגתו  תחת  פרחה  בגרמניה  היהודית  והקהילה 
שיטת ״תורה עם דרך ארץ״. תרומתו ליהדות התורנית היא לאין ערוך.

במיוחד,  סוערת  הייתה  בניקלשבורג  הירש  הרב  של  כהונתו  תקופת 
כאשר הוא נאבק לשמור על יהדות ברוח ישראל סבא בסביבה עוינת. 
בכתביו,  לעסוק  פנאי  לו  היה  לא  בניקלשבורג  שהייתו  שבעת  ידוע 

ומשום כך אף אחד מחיבוריו הכתובים לא לא יצא לאור בתקופה זו.

29.5 על 46 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $2500

169. R. SHIMSHON REFOEL HIRSCH. RULES OF CONDUCT FOR A 
SHUL. NIKOLSBURG 1847. 

Historical document consisting of nine lengthy clauses detailing the 
appropriate behavior required while attending Shul. With headings in Hebrew 
and details in Yiddish-Deutch, these provide a fascinating glimpse of halachic 
etiquette in Nineteenth Century Ashkenaz. Signed and stamped by Rav 
Shimshon Refoel Hirsch during his tenure as Rav in Nikolsburg and "Lands-
Rabbiner" of Moravia. 

  R. Shamshon Refoel Hirsch (1808 –1888), was a disciple of Chacham Isaac 
Bernays and R. Yaakov Ettlinger (Aruch L'Ner). Known as an outstanding 
Talmid Chochom, he served as Rav in various communities in Germany 
most notably Frankfurt. He battled mightily and incessantly against the 
reform movement and under his devoted leadership the Orthodox Jewish 
community in Germany blossomed. Founder of the "Torah im Derech 
Eretz" philosophy, his contribution to Torah-true Judaism is immeasurable.

Rav Hirsch's tenure in Nikolsburg was particularly tumultuous, as he struggled 
to preserve Torah true Judaism in a non-receptive environment.  It is well 
known that whilst in Nikolsburg he had no time for his writings, hence none 
of his many written works were published during that period.
29.5 by 46 cm. Excellent condition.

Opening bid $2500
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ר׳ מאיר קרליץ. קובנא תר״פ (1920).. 171

המשרד  ידי  על  שהופקה  תצלום  עם  תעודה 
מאיר  שר׳  המאשרת  בקובנא,  יהודים  לענייני 
האמריקאית  הסיוע  ועדת  של  נציג  הינו  קרליץ 
ליהודים  כלכלי  סיוע  לספק  ומורשה  המרכזית 
תר״פ  לשנת  מתוארך  בלטבית,  מודפס  עניים. 
מלחמת  בעקבות  הסוערת  בתקופה   ,(1920)
קרליץ  הרב  נדיר של  תצלום  הראשונה.  העולם 
משרדים  מספר  של  רשמיות  חותמות  וכן 

קהילתיים.

  ,(1877-1956 תרל״ז-תשט״ז) ר׳ מאיר קרליץ
שמריהו  ר׳  מקוסובו,  הרב  בכורו של  בנו  היה 
נישא  איש.  החזון  של  ואחיו  קרליץ  יוסף 
שימש  מוילנא,  שלמה״  ה״חשק  של  לנכדה 
גרודז׳ינסקי.  עוזר  חיים  ר׳  לצד  בוילנא  כדיין 
שם   ,(1937) תרצ״ז  בשנת  ישראל  לארץ  עלה 
יחד  החדש  היישוב  בצרכי  ביותר  היה מעורב 

עם אחיו החזון אי״ש.

16.5 על 20 ס״מ. מצב בינוני. מעט קפלים ותיקונים 
קלים. חתימות דהויות.

פתיחה $100

171. R. MEIR KARELITZ. KOVNO 1920.    

Certificate with photograph issued by the Ministry 
of Jewish affairs in Kovno, certifying that R. Meir 
Karelitz is a representative of the American Central 
Relief Committee with the authority to provide 
financial assistance to poor Jews. Typed in Latvian, 
dated 1920, during the tumultuous period following 
the First World War. Rare photograph of Rabbi 
Karelitz as well as official seals of various communal 
offices.

  R. Meir Karelitz (1877-1956), was the eldest son 
of the Kosovo Rav, R. Shmaryahu Yosef Karelitz 
and a brother of the Chazon Ish. Married to a 
granddaughter of the Cheshek Shlomo of Vilna, he 
served a Dayan in Vilna alongside R. Chaim Ozer 
Grodensky. He immigrated to Eretz Yisroel in 1937 
where he was extremely active in the needs of the 
new Yishuv, together with his brother the Chazon 
Ish.

16.5 by 20 cm. Fair condition. Some folds and small 
repairs. Signatures faded.

Opening bid $100

ר׳ אהרן לייב המבורגר-חלפין / ר׳ . 170
פייבל דיין. קהילת צעהלים.

ידי  על  וחתום  כתוב  ביותר  נדיר  משפטי  מסמך 
ר׳ אהרן לייב המבורגר-חלפין, רבה של צעהלים. 

בתוספת חתימתו של ר׳ פייבל, דיין בצעהלים.

  ר׳ אהרן לייב המבורגר-חלפין נולד בפראג
תקי״א  בשנת  בעיר.  כדיין  שימש  ולימים 
בה  משרה  בצעהלים,  לרב  מונה  הוא   (1751)
קהילת   .(1785) בתקמ״ה  לפטירתו  עד  החזיק 
ביותר  הנכבדות  מהקהילות  הייתה  צעהלים 
הקהילות  שבע  בין  ונמנתה  ב״אוברלנד״ 
המפורסמות. על אף היותה קהילה קטנה היא 
נודעה ברבניה הדגולים שזכו להערכה במחוז 

כולו ומחוצה לו.

10 על 16.5 ס״מ. מצב מצוין.

נדיר ביותר.

פתיחה $1000

170. R. AARON LEIB HOMBUGER
CHALFIN/R. FEIVEL DAYAN. KEHILAS 
TZELEM. 

Extremely rare judicial document written and signed 
by R. Aaron Leib Homburger-Chalfin Rav of Tzelem. 
With additional signature of R. Feivel, Dayan in 
Tzelem.

  R. Aaron Leib Homburger-Chalfin was born in 
Prague, where he later served as a Dayan. In 1751 
he was appointed as Rav in Tzelem where he served 
until his passing in 1785. The Kehilla in Tzelem 
was one of the most distinguished communities 
in "Oberland" and was one of the renowned Sheva 
Kehillos. Although it was a relatively small Kehilla 
it was famous for its distinguished Rabbonim, who 
were respected throughout the region and beyond. 

10 by16.5 cm. Excellent condition. 
Extremely rare.

 Opening bid $1000
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ר׳ ישראל מאיר הכהן/ חפץ חיים. מכתב בן ארבעה . 172
עמודים אודות הפצת ספריו. ראדין תרנ״ז (1897). נדיר ביותר. 

תגלית הסטורית!

מכתב ארוך בכתב יד (לא חתום) מהחפץ חיים לר׳ יוסף שטרן מניו יורק 
אודות הפצת ספריו בארצות הברית.

בראשית מכתבו מאשר החפץ חיים שהוא קיבל את הכסף והמכתב מר׳ 
יוסף. לאחר מכן הוא מוסיף שחוסר הרווחיות אינו אמור להדאיג, שכן 

הכל בידי שמיים ואין אדם יודע מהיכן תגיע פרנסתו.

שהמפיץ  נראה  האמריקאי.  המפיץ  של  לתלונה  מגיב  הוא  מכן  לאחר 
זול  במחיר  ספריו  את  קיבל  אחר  ספרים  שסוחר  חיים  לחפץ  התלונן 
נכונה״,  בפיו  ״אין  בביטוי  ונוקט  זו  עובדה  מכחיש  חיים  החפץ  יותר. 

ומוסיף שאותו סוחר משלם מחיר זהה לכולם.

לגבי כמות הספרים הקטנה שהצליח הרב שטרן למכור, מסביר החפץ 
חיים את הסיבה שקשה יותר, מניסיונו, למכור ספרים בארצות הברית 
מאשר באירופה. באירופה יכול ״מגיד״ לסובב בין העיירות ולמכור את 
ספריו. בכל עיירה נהג המגיד למסור דרשה בת שעתיים בנושא הספר 
למכור  כשצריך  זאת,  לעומת  הספר.  את  אנשים  עשרות  קנו  ולאחריה 
וחשיבותו,  הספר  מהות  את  אדם  לכל  ולהסביר  פרטני  באופן  ספר  כל 
היקף המכירות יורד בצורה משמעותית. החפץ חיים מציין שכך אירע 

גם ברוסיה כשמוכרי הספרים לא היו ״מגידים״.

החפץ חיים מוסיף שספרו ״נדחי ישראל״ יצא לאור לאחרונה עם תרגום 
שבארצות  משום  זו  מהדורה  לאור  להוציא  לו  המליצו  רבים  לאידיש. 
התרגום  עם  שכעת,  מקווה  והוא  הקודש,  לשון  מדברים  לא  הברית 

לאידיש, הספר יימכר היטב.

לאחר מכן הוא כותב אודות אדם בשם ר׳ אהרן מראדין שהפליג לניו 
יורק. ר׳ אהרן זה מתעתד לנסוע ברחבי ארצות הברית, למסור דרשות 
על הספרים ולמכור אותם. אולם, הוא מרגיע את הרב שטרן שאין לר׳ 
ערים  ומספר  בשיקגו  בבוסטון,  אלא  הספרים  את  למכור  רשות  אהרן 
נוספות, אך לא בניו יורק שבה יש לרב שטרן זכויות בלעדיות. למרות 
זאת, אם ירצה הרב שטרן לערוך הסכם עם ר׳ אהרן למכירת ספרים 

בניו יורק, הוא רשאי לעשות זאת.

להסכם  חיים  החפץ  מסכים  מרוויח,  לא  כלל  שהמפיץ  התלונה  לעניין 
פיננסי חדש אך קובע שהוא יכנס לתוקף החל ההגעת משלוח הספרים 
הספרים  לכל  מפורטת  מחירים  רשימת  מופיעה  מכן  לאחר  החדש. 
להזמנות  הנחה  ואפשרות  המשלוח  מחירי  על  מידע  וכן  הזמינים 

מרוכזות.

מכתבים אישיים בסגנון זה הינם נדירים ביותר.

עם אישור מר׳ שמעון שווארץ.

13.5 על 22 ס״מ. שני דפים כתובים על שלושה צדדים וחצי.

פתיחה $20,000

172. R. YISROEL MEIR HA'COHEN/ CHOFETZ CHAIM. FOUR 
PAGE LETTER CONCERNING THE MARKETING OF HIS 
SEFORIM. RADIN 1897. EXTREMELY RARE. HISTORICAL 
DISCOVERY!

Long handwritten letter (unsigned) by the Chafetz Chaim to R. Yosef 
Stern of New York regarding the distribution of his seforim in America.
The Chofetz Chaim begins the letter by confirming that he has received the 
money and the letter sent by R. Yosef. He then writes that the lack of profits 
should not be a source of worry, as everything is from the hand of HaShem and 
no one knows from which source his sustenance will come.
He then responds to a complaint from the American distributor. Seemingly 
the distributor complained to the Chofetz Chaim that a different seforim 
dealer had received the Chofetz Chaim's seforim for less. The Chofetz Chaim 
writes that this is untrue, using the expression "אין בפיו נכונה" and that, that 
dealer pays the same price as everybody else. 
With regard to the small volume of seforim that R. Stern was able to sell, the 
Chofetz Chaim explains the reason why in is his personal experience it is more 
difficult to sell seforim in America than in Europe. In Europe a "Magid" would 
go from town to town selling the seforim. In each town, the Magid would give 
a two hour derosho about the topic of the sefer, following which tens of people 
would buy it. However, when the seforim have to be sold individually, and 
each person has to be explained the need for the sefer, the volume of sales is 
much lower. The Chofetz Chaim notes that this was the same in Russia when 
the seforim sellers were not "Maggidim". 
The Chofetz Chaim then writes of the recent publication of his sefer Nidchei 
Yisroel with Yiddish translation, at the suggestion of many people, who 
pointed out that in America they do not understand Hebrew, and hopes now 
with the Yiddish, it will sell well. 
He then writes concerning a person by the name of R. Aaron from Radin who 
has travelled to New York. This R. Aaron, intends to travel around America 
and give derashos about the seforim and then sell them. However, he reassures 
R. Stern that R. Aaron only has permission to sell the seforim in Boston and 
Chicago and certain other areas, but not in New York where R. Stern has the 
exclusive rights. However, should R. Stern wish to make an arrangement with 
this R. Aaron to sell the seforim in New York, he may do so.    
With regard to the complaint that the distributor is not making any profit, 
the Chofetz Chaim agrees to a new financial arrangement, but stipulates 
however that it only comes into effect from when the new shipment arrives. 
This is followed by detailed price list of all the available seforim, including 
information about the shipping costs, and a discount available for bulk orders. 
Personal letters of this nature are extremely rare. 
With certification of R. Shimon Schwartz. 
13.5 by 22cm. Two pages, written on three and a half sides.

Opening bid $20,000
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ר׳ משה כהנא. מכתב ארוך לר׳ חיים מוולוז׳ין. נדיר.. 173

מכתב ארוך ונדיר בכתב יד שנשלח לר׳ חיים מוולוז׳ין מר׳ משה כהנא, 
שהתגורר בווארשא ולאחר מכן בווילנא. הוא היה תלמידו של ר׳ עקיבא 
התגורר  הוא  עוד  שכל  כותב  הוא  במכתב  עצום.  חכם  ותלמיד  איגר 
בווארשא הייתה לו אפשרות לפנות לר׳ עקיבא איגר עם כל שאלותיו, 
מוולוז׳ין.  חיים  לר׳  פונה  הוא  מגוריו,  מקום  את  משהעתיק  כעת,  אך 

לאחר מכן הוא מגולל סוגיא תורנית ארוכה.

כידוע, רוב ספריו וכתביו של ר׳ חיים מוולוז׳ין נהרסו בשריפה ומשום כך 
מכתבים שנשלחו אליו הינם נדירים ביותר.

שני עמודים (מחוברים). ארבעה צדדים. 22 על 35 ס״מ. נייר כחול. מצב 
הפוגעים  מועטים  חורים  והשוליים.  הקפלים  בסימני  בלאי  בינוני-טוב. 

קלות בטקסט. כתמים לאורך המכתב הפוגעים בטקסט.

פתיחה $2500

173. R. MOSHE KAHANA. LONG LETTER TO R. CHAIM 
VOLOZHINER. RARE.

Rare long autograph letter sent to R. Chaim of Volozhin by R. Moshe Kahana 
of Warsaw and then Vilna, a student of R. Akiva Eiger and a great Talmid 
Chochom. In the letter he writes that as long as he was in Warsaw he was able 
to ask all his questions to R. Akiva Eiger, but now that he has relocated he is 
turning to R. Chaim of Volozhin. The letter then follows with a lengthy Torah 
discussion.
As is well known, there was a fire which destroyed most of R. Chaim 
Volozhiner's seforim and manuscripts, hence surviving letters which were sent 
to him are extremely scarce.
2 (attached) pages. 4 sides. 22 by 35 cm. Blue paper. Moderate-fine condition. 
Wear on the fold marks and margins, some holes slightly affecting text. Stains 
throughout affecting text.  

Opening bid $2500
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105 

ר׳ אליעזר קאליר / אור חדש. רכניץ תקמ״ט (1789).. 174

רכניץ.  קהילת  וראשי  קאליר  אליעזר  ר׳  ידי  על  חתום  היסטורי  מכתב 
לתיקון  כלכלית  תמיכה  בבקשת  אובן-יושון  לקהילת  ממוען  המכתב 

מבנה בית הכנסת שגגו בסכנת קריסה.

  ר׳ אליעזר קאליר (תצ״ח-תקס״ב 1738-1802) היה נכדו של ר׳ מאיר
ידי  על  הוערץ  דורו.  מנהיגי  ומגדולי  מאירות״)  (״פנים  אייזנשטאט 
עמיתיו הרבנים ופשוטי העם. הוא שימש כרב בקהילות שונות, כולל 
את  חיבר  וקולין.  אובן-יושון  גדולה,  ישיבה  בראש  עמד  בה  רכניץ, 

הספרים ״אור חדש״, ״חקר הלכה״ ועוד, שהתקבלו בהתלהבות רבה.

17.5 על 20.2 ס״מ. מצב מצוין. עם חותם שעווה מקורי.

פתיחה $3000

174. R. ELIEZER KALIR/OHR CHODOSH. RECHNITZ 1789.

Historical letter signed by R. Eliezer Kalir and the Roshei Ha'Kehilah 
of Rechnitz, written to the Kehilla in Oben-Yoshon requesting financial 
assistance to repair the Shul building whose roof is in danger of collapse. 

  R. Eliezer Kalir (1738-1802) was a grandson of R. Meir Eisenstadt 
(Ponim Me'iros) and one of the greatest leaders of his generation, held in 
enormous esteem by his rabbinical colleagues as well as by the masses. He 
served as Rav in various communities, including Rechnitz, where he led a 
great Yeshiva, Oben-Yoshon and Kollin. Author of Ohr Chodosh, Cheiker 
Halocha and others, which were received with great acclaim. 

17.5 by 20.2 cm. Excellent condition. With original wax seal. 

Opening bid  $3000
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ר׳ אברהם ישעיהו קרליץ. חזון איש. חתימה נדירה . 175
אי״ש קרליץ. בני ברק. תש״א (1941).

מכתב נדיר במיוחד בו מאשר החזון אי״ש את כתב ידו של ר׳ ברוך בער 
ליבוביץ בחתימתו המלאה – אי״ש קרליץ.

בישיבות  שלמד  ישיבה,  תלמיד  נשלח  השואה  של  הסוערים  בימיה 
שנמלט  התלמיד,  של  אביו  באוסטרליה.  מעצר  למחנה  ומיר,  קמיניץ 
לארץ ישראל, ניגש להחזון איש עם מכתב בכתב יד שקיבל מר׳ ברוך 

בער ליבוביץ על אודות בנו.

לקבל   בנו  את  לעודד  ממנו  וביקש  בער  ברוך  לרב  בעבר  כתב  האב 
סמיכה רשמית על מנת שיוכל לכהן במשרת רב. במכתב היסטורי השיב 
ר׳ ברוך בער, שהוא ממליץ כי ההורים יאפשרו לבנם להמשיך בלימוד 
זה  בשלב  והלימוד  גדול  גאון  להיות  נועד  בנם  כי  והוסיף  התורה שלו, 
גאונים.  להיות  מיועדים  שאינם  לאלה  רק  מתאים  רבנות  משרת  עבור 
בתורה  שגדולתו  לאחר  דבר,  של  בסופו  כי  לכתוב  המשיך  אף  הוא 
תתוודע ברבים, תוצע לו מיד משרה רבנית מכובדת. ר׳ ברוך בער סיים 
בתחינה כי יקבלו את עצתו, בהדגישו שרבו (ר׳ חיים סולובייצ׳יק) יעץ 
ללמוד  היינו  בנעוריו  עול  ישא  כי  לגבר  טוב  ״כי   – עצה  אותה  את  לו 

בנעוריו ללמוד למודים החמורים ואז לימודי הקלים יעופו לקראתו״ 

בתנאיה  לאיבוד  ילך  שמא  המקורי,  המכתב  את  לשלוח  שחשש  האב, 
המכתב  עם  עמו  הביא  אותו  תמליל  כתב  המלחמה,  של  הסוערים 
המקורי אל החזון איש. החזון איש חתם על ההעתק ואישר שהוא ראה 
את המקור בכתב ידו של  הגאון ר׳ ברוך בער, וסיכם ״כתבתי למען יקרת 
דופן  יוצא  שזהו  קרליץ״,  ״אי״ש  המלא  שמו  את  חתם  הוא   . תורה״  בני 
במיוחד שכן בדרך כלל חתם החזון איש רק אי״ש. גם ראוי לציין כיצד 
אשר  ״גאון״,  התואר  עם  פעמיים  ברוך  ברוך  לרב  מתייחס  איש  החזון 

מדגים את החשיבות הרמה של החזון איש עבור ר ׳ברוך בער.

הרב  אל  איש  החזון  ידי  על  החתום  המכתב  את  האב  מכן שלח  לאחר 
גורביץ - רבה של מלבורן בבקשה שינסה לעזור לבנו.

תשי״א, 1877-1951)  (תרל״ז –  קוסובסקי  יצחק  מר׳  נוסף  מכתב  גם  כולל 
גיסו של ר׳ חיים עוזר גרוז׳ינסקי ורבה של יוהנסבורג, דרום אפריקה, אל 
הרב גורביץ בו הוא כותב שקיבל מכתב מהבחור הנזכר לעיל, המתאר 
נזקקים  אשר  יהודים,  כ-200  מצויים  בו  המעצר  במחנה  התנאים  את 

לעזרה בהשגת מצות לפסח.

גדלים שונים. מצב מצוין.

פתיחה $4,000

175. R. AVROHOM YESHAYA KARELITZ. CHAZON ISH. RARE 
SIGNATURE "IS"H KARELITZ". BNEI BRAK 1941. 

Extremely rare letter in which the Chazon Ish endorses the handwriting 
of R. Baruch Ber Leibowitz, with his full signature of "IS"H Karelitz".
During the tumultuous days of the Holocaust a yeshiva student who had learnt 
in Kaminetz and Mir was deported to Australia as an "Alien" to a detention 
camp. The student's father, who had escaped to Eretz Yisroel, approached the 
Chazon Ish with a handwritten letter he had received from R. Boruch Ber 
Leibowitz concerning his son. 
The father had written to R. Boruch Ber asking him to encourage his son 
to obtain a formal "Semicha" in order to attain a rabbinical position. In a 
historical letter R. Boruch Ber responded, suggesting that the parents permit 
their son to continue his Talmudic learning, adding that their son was destined 
to become a great Gaon and studying at that stage for Rabbonus was only 
suitable for those who are not destined to become Gaonim. He continues that 
eventually, after his Torah greatness would become well known, he would 
quickly be offered a great rabbinical position. R. Boruch Ber concludes by 
pleading that his advice be heeded and stating that his own Rebbe, (R. Chaim 
Soloveitchik) had advised him the same "when you are younger you should 
learn the more difficult Talmudic studies and when you are older, the easier 
subjects will follow". The father, who was reluctant to send the original letter, 
for fear of it being lost in the chaotic war time conditions, typed a transcript 
which he brought along with the original to the Chazon Ish. The Chazon 
signed the transcript confirming that he saw the original in the Gaon R. 
Boruch Ber's handwriting, and concluding "written out of high regard for 
Bnei Torah" and signed "ISH Karelitz". This is highly unusual as the Chazon 
Ish generally only signed "ISH". It is also noteworthy how the Chazon Ish 
refers to R. Boruch Ber twice with the title "Gaon" which demonstrates 
the high regard the Chazon Ish had for R. Boruch Ber. 
The father then sent the letter signed by the Chazon Ish to Rav Geurvitz of 
Melbourne requesting that he try and assist his son. 
Lot includes additional letter from R. Yitzchok Kossovsky (1877-1951), brother 
in law of R. Chaim Ozer Grodzensky and Rav in Johannesburg, South Africa, 
to R. Geurvitz, stating that he had received a letter from the aforementioned 
student describing the conditions in the detention camp in which there were 
around 200 Jews, who needed help to obtain matzos for Pesach.  
Varying sizes. Excellent condition.

Opening bid $4000
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ר׳ ברוך בער ליבוביץ. סמיכה. . 177
קאמניץ. תרצ״ב (1932).

ברוך  ר׳  חתימת  עם  יד,  בכתב  בפולנית  סמיכה 
בער ליבוביץ, עבור תלמידו- לייב גרוזובסקי.

  ,ת״ש  – (תרכ״ד  ליבוביץ  בער  ברוך  ר׳ 
ביותר  הבולטים  מתלמידיו  היה   ,(1864-1940
דגול  ישיבה  וראש  בריסקער  חיים  ר׳  של 
שבראשותו  הישיבה  השואה.  בתקופה שלפני 
בקמניץ היוותה מרכז עצום לתורה, ובחורים 
את  לשמוע  כדי  אליה  נהרו  תבל  קצוות  מכל 
שמואל״   ״ברכת  המופלא  חיבורו  שיעוריו. 
מהווה ספר יסודי הנלמד בישיבות רבות בכל 

רחבי העולם.

21.2/28 ס״מ. מצב טוב מאוד.

נדיר במיוחד.

פתיחה $800

177. R. BARUCH BER LEIBOWITZ. 
RABBINICAL ORDINATION/SEMICHA. 
KAMINETZ 1932.

Semicha handwritten in Polish, signed by R. Baruch 
Ber Leibowitz for his student Leib Grozovsky.

  R. Baruch Ber Leibowitz (1864-1940), was one 
of the most prominent students of R. Chaim Brisker 
and was a leading Rosh yeshiva in Lithuania in 
the era immediately preceding the Holocaust. His 
yeshiva in Kaminetz became a great center of Torah 
with students coming from all over the world to 
hear his Shiurim. His classic work Birchas Shmuel 
is a fundamental work learned in many Yeshivos 
worldwide.

21.5 by 28 cm. Very fine condition.
Extremely rare. 

Opening bid $800

ר׳ אברהם יצחק הכהן קוק / ר׳ . 176
יעקב משה חרל״פ / ר׳ צבי יהודה קוק. 
מכתב אודות ישיבת מרכז הרב תרפ״ח 

.(1928)

קוק,  יצחק  אברהם  ר׳  ששלחו  היסטורי  מכתב 
חרל״פ  משה  יעקב  ור׳  קוק,  יהודה  צבי  ר׳  בנו- 
לר׳ י. גרייבארט משיקאגו. המכתב פותח בתיאור 
הצורך העצום בסיוע כספי לישיבה בה לומדים 
אי״ה  עתידים  והם  הישיבות.....  ״מצוינים מבחירי 
טהורה״  והיראה  התורה  ומאורי  לגדולי  להיות 
חרל״פ,  משה  יעקב  הרב  ידי  על  חתום  המכתב 
קוק,  הרב  של  המקורבים  ומתלמידיו  נודע  גאון 
ור׳ צבי יהודה קוק. ישנו קטע נוסף חתום ומוחתם 

על ידי ר׳ אברהם יצחק קוק.

22/28.5 ס״מ. מצב טוב. כמה חורים קטנטנים ליד 
חיזוקים  בטקסט.  מעט  הפוגעים  הקיפול  סימוני 

בדבק.

פתיחה $500

176. R. AVROHOM YITZCHOK HAKOHEN 
KOOK/ R. YAAKOV MOSHE CHARLAP/ R. 
TZVI YEHUDA KOOK. LETTER REGARDING 
YESHIVAS MERCAZ HARAV 1928. 

Historical letter sent by R. Avrohom Yitzchok Kook, 
his son R. Tzvi Yehuda Kook and R. Yaakov Moshe 
Charlap, to R. Y. Graubart of Chicago. The letter 
opens with a description of the dire need for funds 
for the Yeshiva which has "the most excellent and 
brightest students, who will eventually be the Gedolei 
U'Meorei HaDor". Signed by R. Yaakov Moshe 
Charlap, a renowned Gaon who was one R. Kook's 
most distinguished talmidim, and R. Tzvi Yehuda 
Kook. There is an additional paragraph, signed and 
stamped by R. Avrohom Yitzchok Kook.
22 by 28.5 cm. Fine condition. Some minor holes 
near fold marks slightly effecting text. Some tape 
reinforcement.

Opening bid $500
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ר׳ אהרון קוטלר. שואה/ ינובה. קיץ ת״ש (1940). מכתב . 178
היסטורי על הצלת ישיבת קלעצק.

רוזנברג,  ישראל  לר׳  קוטלר  אהרון  ר׳   מאת  היסטורי  אוטוגרפי  מכתב 
שישיבת  לאחר   ,1940 לקיץ  מתוארך  יורק.  בניו  הרבנים  אגודת  מרבני 
לפני   מעט  לינובה,  ומשם  לוילנא  מקלעצק  להימלט  הוכרחה  קלעצק 
רוזנברג  בר׳  מפציר  אהרון  ר׳  השואה.  בשל  לגמרי  להסגר  שנאלצה 
שיעזור לו במהירות בנוגע לישיבה מכיוון ששעון הזמן אוזל, ומציין את 
הסיוע של ר׳ יוסף אליהו הענקין. באורח ניסי הצליח ר׳ אהרון להימלט 
הבלתי  במאמציו  המשיך  לאמריקה  בהגיעו  ומיד  יפן,  דרך  מאירופה 

פוסקים למען יהדות אירופה.

  כבר התפרסם   ,(1892-1963 תשכ״ג,   – (תרנ״ב  קוטלר,  אהרון  ר׳ 
העצומה.  והתמדתו  שקידתו  עם  יחד  המבריק  מוחו  בשל  צעיר  בגיל 
״בית  ישיבת  את  וייסד  ובקלעצק,  בסלוצק  ישיבה  כראש  כיהן  הוא 
הגדולות  הישיבות  אחת  זוהי  כיום,  ג׳רזי.  ניו  בלייקווד,  גבוה״  מדרש 
ביותר  הדגול  וכמנהיג  הישיבה  כראש  ידוע  הוא  ביותר.  והנחשבות 
בדורו, והיה גורם מכריע מאוד בהקמת עולם הישיבות מחדש אחרי 

השואה.

מכתבים מר׳ אהרון קוטלר מאירופה בזמן השואה הינם נדירים במיוחד.

23/14 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $1000

178. R. AARON KOTLER. HOLOCAUST/JONAVA SUMMER 1940. 
HISTORIC LETTER REGARDING RESCUE OF KLETSK YESHIVA. 

Historic autograph letter written by R. Aaron Kotler to R. Yisroel Rosenberg 
of the Agudas Ha'Rabonim in New York. Dated summer of 1940 after the 
Kletsk Yeshiva was forced to flee from Kletsk to Vilna and then to Jonava, 
just before being forced to close entirely due to the war. R. Aaron implores 
R. Rosenberg to help him quickly with regard to the Yeshiva as time is 
running out and mentions the assistance that was provided to him by R. Yosef 
Eliyahu Henkin. Miraculously R. Aaron managed to escape Europe via Japan, 
and immediately upon arriving in America continued his incessant efforts on 
behalf of European Jewry. 

  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. 

Letters by R. Aaron from Europe during the Holocaust are extremely rare.
23 by 14 cm. Excellent condition.

Opening bid $1000
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ר׳ אהרון קוטלר/ ר׳ יצחק הוטנר. תשי״ט - תש״כ (-1959. 179
.(1960

ראש העיר אד קוך / הסנאטור דניאל פטריק מויניהאן. תשל״ח - תשמ״ט 
(1978-1989). ארכיון הרב אליהו שוורץ.

של  רבה  שוורץ,  אליהו  הרב  אל  קוטלר  אהרון  ר׳  מאת  חתום  מכתב 
קהילת ישראל הצעיר בבנסונהרסט ומנהל ישיבת תורת אמת (קמניץ). 
לטובת  ויו״  ״פיין  במלון  שנעשתה  ההתרמה  על  לו  מודה  אהרון  ר׳ 
הצעיר  ישראל  בקהילת  נוספת  התרמה  שיערוך  ומבקש  הישיבה, 
בבנסונהרסט שכן הישיבה מצויה במצב כלכלי קשה. כולל 2 טלגרמות 
(מתוארכות לשנת תשי״ט (1959)), האחת מאת ר׳ אהרון קוטלר, והשנייה 
שוורץ  ולגברת  לרב  טוב״  ״מזל  מאחלים  הם  בהן  הוטנר  יצחק  ר׳  מאת 

לרגל הולדת הבן.

דניאל  מהסנאטור  ומכתב  קוך  אד  העיר  מראש  חתום  מכתב  גם  כולל 
ההערכה  את  ממחיש  זו  בהתכתבות  האישים  מגוון  מויניהאן.  פטריק 
ידי  על  להבדיל,  והן,  תורה  גדולי  ידי  על  הן  שוורץ,  הרב  הוחזק  שבה 

פוליטיקאים בעלי השפעה.

  מגיל כבר  נודע   ,(1892-1963 תשכ"ג,   – (תרנ"ב  קוטלר  אהרון  ר' 
ישיבה  כראש  כיהן  הוא  העצומה.  ובשקידתו  הגאוני  במוחו  צעיר 
בסלוצק ובקלעצק ולאחר מכן הקים את בית מדרש גבוה בלייקווד, 
בעולם.  והיוקרתיות  הגדולות  הישיבות  אחת  כיום  שהיא   , ג'רסי  ניו 
מכריע  גורם  היה  הוא  דורו,  של  התורה  ומנהיג  דגול  ישיבה  כראש 

בהקמת עולם הישיבות מחדש לאחר השואה.

גדלים שונים. מצב טוב.

פתיחה $600

179. R. AARON KOTLER/ R. YITZCHOK HUTNER. 19591960. 

Mayor Ed Koch/Senator Daniel Patrick Moynihan 1978- 1989. Rabbi 
Eliyohu Schwartz archive. 
Signed letter by R. Aaron Kotler to R. Eliyahu Schwartz, Rav of the Young 
Israel of Bensonhurst and Menahel of Yeshivas Toras Emes (Kaminetz). R. 
Aaron thanks him for an appeal made in the Pine View Hotel on behalf of 
the Yeshiva and requests that he make an additional appeal at the Young Israel 
of Bensonhurst as the Yeshiva is in difficult financial straits.  Lot includes 
two telegrams (dated 1959), one sent by R. Aaron Kotler and the other by R. 
Yitzchok Hutner, wishing Mazel Tov to Rabbi and Mrs. Schwartz upon the 
birth of a son.
Additionally, lot includes a signed letter from Mayor Ed Koch and a signed letter 
from Senator Daniel Patrick Moynihan. The variety of this correspondence 
demonstrates the esteem in which Rabbi Schwartz was held, both by Gedolei 
Torah and by L'Havdil influential politicians.  

  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 subsequently established Beth Medrash Govoha 
in Lakewood, N.J., which today is one of the largest and most prestigious 
Yeshivos in the world. Known as the pre-eminent Rosh Yeshiva and Torah 
leader of his generation he was pivotal in the re-establishment of Yeshivos 
after the Holocaust. 

Varying sizes. Fine condition.

 Opening bid $600
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ר׳ ברוך בער ליבוביץ׳. מכתב אודות הדפסת הספר . 180
ברכת שמואל! קמניץ תרצ״ט (1939). תגלית היסטורית!

מכתב היסטורי נדיר בכתב יד מר׳ ברוך בער ליבוביץ׳ אל חתנו ר׳ יצחק 
טוריץ. לאחר שהוא דורש בשלום נכדיו, כותב ר׳ ברוך בער שהוא כבר 
הכין לדפוס קרוב לארבעים עמודים של חיבורו המתוכנן על מסכתות 
שישים  של  לסך  להגיע  מקווה  ושהוא  וקידושין  יבמות  קמא,  בבא 
את  להכין  שיסיים  עד  ספרו  הדפסת  את  לדחות  שוקל  הוא  עמודים. 
כתביו על כל המסכתות, כדי שהחיבור יהיה ״דבר שלם״. בשנת תרצ״ט 
(1939) (זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה) הודפס בווילנא הכרך הראשון 
המכיל שישים עמודים על שלוש מסכתות אלו. בהקדמה לספר כותבים 
הם   .(1939 (נובמבר  תרצ״ט  כסלו  בה׳  אביהם  פטירת  על  המחבר  בני 
מספרים שההוצאה לאור החלה בתרצ״ט (1939) בחיי המחבר בבילגוריי 
בבילגוריי.  שהוכנו  הדפוס  בגיליונות  שימוש  תוך  בווילנא,  והמשיכה 
מכתב נדיר זה נכתב לכאורה בין הכנת גיליונות הדפוס בבילגוריי לבין 

ההדפסה בווילנא.

בנוסף, ר׳ ברוך בער מזכיר במכתבו שידוך אפשרי לנכדתו ומציין כי יש 
לצעיר המדובר מקור פרנסה מסודר!

  מתלמידיו הרב ברוך בער ליבוביץ (תרכ״ד-ת״ש 1864-1940) היה 
בליטא  הישיבות  ראשי  ומגדולי  מבריסק  חיים  ר׳  של  המפורסמים 
שלפני השואה. ישיבתו בקמניץ הפכה למרכז תורני גדול ותלמידים 
המופתי  חיבורו  שיעוריו.  את  לשמוע  כדי  העולם  רחבי  מכל  נהרו 

״ברכת שמואל״ נחשב לספר יסוד בישיבות רבות ברחבי העולם.

22 על 28 ס״מ. מצב טוב מאוד. מעט בלאי בשוליים.

פתיחה $4000

180. R. BARUCH BER LEIBOWITZ. LETTER REGARDING THE 
PUBLISHING OF THE BIRCHAS SHMUEL! KAMINETZ 1939. 
HISTORIC DISCOVERY! SEEMINGLY UNPUBLISHED.

Rare historic autograph letter by R. Baruch Ber Leibowitz to his son in law R. 
Yitzchok Turitz. After inquiring about his grandchildren, R. Baruch Ber writes 
that he has already prepared for print close to forty pages of his upcoming 
work on Masechtos Bova Kamma, Yevamos and Kidushin, and that he hopes 
to complete it with a total of sixty pages. He then contemplates waiting to 
publish his work until he completes the preparation of his writings on all the 
Masechtos so that it should be a "dovor sholeim". In 1939 (shortly after the 
beginning of the war) the first volume was printed in Vilna on these three 
Masechtos consisting of 60 pages. In their introduction to the sefer, the author's 
sons tell of their father's death on the 5th of Kislev (November) 1939. They 
relate that in 1939, the printing began in the lifetime of the author, in Bilgoraj 
and it was continued in Vilna using the proofs made in Bilgoraj. This rare 
letter, seemingly was written between the Bilgoraj proofs and Vilna printing. 
R. Boruch Ber also mentions in this letter a possible Shidduch for his 
granddaughter, and curiously, he notes that the young man in question already 
has an established livelihood. 

  R. Baruch Ber Leibowitz (1864-1940), was one of the most prominent 
students of R. Chaim Brisker and was a leading Rosh yeshiva in Lithuania 
in the era immediately preceding the Holocaust. His yeshiva in Kaminetz 
became a great center of Torah with students coming from all over the 
world to hear his Shiurim. His classic work Birchas Shmuel is considered a 
fundamental work in many Yeshivos worldwide.

22 by 28 cm. Very fine condition. Slight wear on the margins.

Opening bid $4000
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ר׳ הילל ״קולומייא״ ליכטנשטיין / ר׳ עקיבא יוסף . 181
שלזינגר. מכתב היסטורי לר׳ חיים סופר / מחנה חיים. 

תרכ״ה (1865).

המאוחרת  תשובתו  על  בהתנצלות  פותח  שלזינגר  יוסף  עקיבא  ר׳ 
וממשיך שביום ראשון הקרוב ייסע חמיו (ר׳ הילל קולומייא) לעיר סיקס 
״ויעשה כל מה שאפשר״ .ככל הנראה עלה נושא קהילתי כלשהו בסיקס 
ור׳ חיים סופר ביקש שר׳ הלל קולומייא יבדוק את העניין. ר׳ עקיבא יוסף 

חותם בהערכה עצומה שכן הוא היה תלמיד של ר׳ חיים סופר.

ר׳ הילל פונה לר׳ חיים סופר בתארי כבוד נלהבים ביותר וכותב רמזים 
שהתארים  רוצה  היה  שהוא  מוסיף  הוא  הקרובה.  הנסיעה  נסיבות  על 
שר׳ חיים מרעיף עליו היו נכונים. כמו כן הוא מכנה את ר׳ חיים ״איש 

בריתי״ וחותם בתפילה שמאמציו יישאו פרי.

  מתלמידיו היה   (1815-1891 (תקע״ה-תרנ״א  קולומייא  הילל  ר׳ 
הוא  כן  כמו  סופר״.  ה״חת״ם  של  ביותר  והמפורסמים  המוכרים 
וכיהן  עצום  חכם  כתלמיד  נודע  חיים״.  ה״דברי  של  קרוב  חסיד  היה 
שמה  שעל  קולומייא  בעיר  שבהם  הידועה  רבניות,  משרות  במספר 
הוא מכונה. נודע בעיקר בשל עמידתו האיתנה והבלתי מתפשרת נגד 
חשובים  ספרים  חיבר  הוא  ביותר.  הקלים  גם  ולו  ביהדות,  שינויים 

רבים, ביניהם ״משכיל אל דל״ ו״אבקת רוכל״.

  ר׳ עקיבא יוסף שלזינגר (תקצ״ח-תרפ״ב 1838-1922) היה תלמידם
של ה״כתב סופר״, ר׳ חיים סופר והמהר״ם שיק. היה תלמיד חכם בעל 
הנגלה  בתורת  ובקיא  ומבריקה  מקורית  חשיבה  בעל  קומה,  שיעור 
והנסתר. הוא היה חתנו של ר׳ הלל ליכטשטיין מקולומייא. בשנת תר״ל 
ההלכתיות  פסיקותיו  בזכות  והתפרסם  לירושלים  עלה  הוא   (1870)

המקוריות והגנתו על היישוב הישן מפני השפעות חיצוניות.

17 על 20.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $5000

181. R. HILLEL "KOLAMAYA" LICHTENSTEIN/R. AKIVA YOSEF 
SCHLESINGER.  HISTORICAL LETTER TO R. CHAIM SOFER/ 
MACHNE CHAIM. 1865.

R. Akiva Yosef Schlesinger begins by apologizing for the delay in replying, 
and continues that on the coming Sunday, his father in law (i.e. R. Hillel 
Kolamaya) will be traveling to the town of Siks and will make every effort "to 
resolve the matter". Apparently there was a communal issue in Siks which R. 
Chaim Sofer requested that R. Hillel Kolamaya investigate. R. Akiva Yosef 
signs with great respect as he was a talmid of R. Chaim Sofer.
R. Hillel then writes to R. Chaim Sofer with unusually warm honorifics, and 
makes cryptic references to the circumstances of the upcoming journey, and 
adds that he wishes the titles R. Chaim heaps upon him would be true. He 
also refers to R. Chaim as "Ish Brisi" and closes with a prayer that his efforts 
not be in vain.  

  R. Hillel Kolamaya (1815-1891) was one of the most well-known and 
distinguished Talmidim of the Chasam Sofer. He was also a close Chossid 
of the Divrei Chaim. Known as a tremendous Talmid Chochom, he served 
in various rabbinical positions most notably Kolamaya after which he is 
known. He was particularly known for his fierce and uncompromising 
stance against the slightest deviation in Yiddishkeit. He authored numerous 
important seforim including Maskil El Dol and Avkas Roichel.

  R. Akiva Yosef Schlesinger (1838-1922) was a Talmid of the Ksav Sofer, 
R. Chaim Sofer and the Ma'Haram Schick. He was as an extraordinary 
Talmid Chochom with a brilliant and original mind proficient in both the 
revealed and hidden Torah. He was the son in law of R. Hillel Lichtenstein 
of Kolamaya. In 1870 he emigrated to Yerushalayim where he was known 
for his original halachic rulings as well as his fierce protection of the old 
Yishuv from foreign influences.

17 by 20.5 cm. Fine condition.

Opening bid $5000
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183. R. ISSER ZALMAN MELTZER/ 
R. AVROHOM DOVID ROSENTHAL. 
YERUSHOLAYIM 1932.

Warm letter of recommendation on behalf of R. 
Avrohom Dovid Rosenthal, (later Rav of Sha'arei 
Chesed), when Rav Rosenthal was 29 years old. 

  R. Isser Zalman Meltzer (1870-1953), learned 
in the Volozhin Yeshiva where he renowned for 
his brilliance coupled with tremendous diligence.  
He served as Rosh Yeshiva in Slabodka and then 
as Rav and Rosh Yeshiva in Slutzk. In 1925 he 
emigrated to Yerusholayim where he served as the 
Rosh Yeshiva of Yeshivas Eitz Chaim. Author of 
the Even Ha'Ezel on the RaMBaM.

  R. Avrohom Dovid Rosenthal (1903-1999), was 
born in Yerusholayim and learned in Yeshivas Eitz 
Chaim and under R. Tzvi Pesach Frank. In 1950, 
he was appointed him as a Dayan in the Perushim 
Beis Din. In 1959, upon the passing of R. Eliyahu 
Rom, R. Avrohom Dovid was appointed Rosh Av 
Beis Din. He also served as the Rav of the Sha'arei 
Chesed neighborhood. He was held in great esteem, 
particularly by R. Shlomo Zalman Auerbach 
who would confer with him on difficult Halachic 
questions.  

21 by 14 cm. Overall good condition. Some wear 
along folds marks slightly affecting text.

Opening bid $300

182. R. CHAIM CHIZKIYAHU MEDINI. SDEI 
CHEMED. MANUSCRIPT WITH AUTHOR'S 
CORRECTIONS. CIRCA 1893.

Manuscript of part of the sefer Sdei Chemed. Written 
in two different Sephardic hands, with numerous 
marginal corrections in the handwriting of the Sdei 
Chemed.
This manuscript consists of a portion of Ma'areches 
Aleph (12 pages), concerning Kashrus matters, 
and a portion of Ma'areches Daled (9 pages). With 
mention of R. Menachem Mendel Schneerson of 
Lubavitch (Tzemach Tzedek), R. Binyomin Zakheim 
of Yekaterinoslav, R. Yosef Zechariah Stern of Shavel 
(Zecher Yehosef), R. Shlomo Ha'Cohen of Vilna 
(Binyan Shlomo), R. Yisroel Chaim Deitches (Imrei 
Yosher) and R. Yitzchak Shlomo Yoel of Rovna.
All of these additions and corrections were later 
published in K'lal Yud Aleph.  

  R. Chaim Chizkiyahu Medini (1832-1905), 
was born in Yerusholayim and studied under 
R. Yitzchok Kobo and R. Yosef Nissim Burlo. 
Orphaned of his father at a young age, he traveled 
to Constantinople where he taught Torah and 
served as a Dayan. He later served as Rav in Krasov 
eventually returning to Eretz Yisroel where he 
became the Chief Rabbi of Chevron. Renowned as a 
phenomenal Talmid Chochom and a great Tzaddik. 
His Magnum Opus, Sdei Chemed a compendium 
of Talmudic principles, received great acclaim and 
remains a classic work of Talmudic literature.

Total of 21 pages, the majority double sided. 18 by 11.5 
cm. Fine condition. Some staining. Modern binding.

Opening bid $500

ר׳ איסר . 183
זלמן מלצר / 

ר׳ אברהם דוד 
רוזנטל. ירושלים. 

תרצ״ב (1932).

חם,  המלצה  מכתב 
דוד  אברהם  ר׳  על 
רוזנטל (בהמשך רבה 
של שערי חסד), כשר׳ 
 29 בן  היה  רוזנטל 

שנים.

  זלמן איסר  ר׳ 
 – (תר״ל  מלצר, 
 ,(1870-1953 תשי״ג, 

למד בישיבת וולוז׳ין, שם התפרסם בזכות מוחו החריף יחד עם התמדתו ושקדנותו המופלאים. 
הוא כיהן כראש ישיבת סלבודקא ואח״כ שימש כרב וכראש ישיבה בסלוצק. בשנת תרפ״ה (1925), 

עלה לירושלים, שם שימש כראש ישיבת עץ חיים. חיבר את פרוש אבן האזל על הרמב״ם.

  ר׳ אברהם דוד רוזנטל, (תרס״ג – תשס״ט, 1903-1999), נולד בירושלים ולמד בישיבת עץ חיים
תשי״ט  בשנת  הפרושים.  הדין של  בבית  לדיין  נתמנה   ,(1950) תש״י  בשנת  פראנק.  פסח  ר׳  אצל 
שכונת  כרב  כיהן  גם  הוא  דין.  בית  אב  ראש  להיות  נתמנה  רום,  אליהו  ר׳  פטירת  עם   ,(1959)
שערי חסד. הוא זכה להערכה עצומה, בעיקר אצל ר׳ שלמה זלמן אויערבך שנהג להתייעץ עמו 

בעניינים הלכתיים מסובכים.

21/14 ס״מ. מצב  כללי טוב. מעט בלאי על סימני הקיפול הפוגעים קמעא בטקסט.

פתיחה $300

ר׳ חיים . 182
חזקיהו מדיני. שדי 

חמד. כתב יד עם 
הגהות המחבר. 

תרנ״ג (1893) 
בערך.

חלק  של  יד  כתב 
חמד״.  ״שדי  מספר 
כתבים  בשני  נכתב 
שונים,  ספרדיים 
בשוליים  הגהות  עם 
ה״שדי  של  ידו  בכתב 

חמד״.

מורכב  היד  כתב 
ממערכת  מחלק 
עמודים)   12) א׳ 
כשרות  בנושאי 
 9) ד׳  ממערכת  וחלק 
עמודים). כולל אזכור 

יוסף  ר׳  מיקטרינוסלב,  זקהיים  בנימין  ר׳  צדק״),  (״צמח  מליובוויץ׳  שניאורסון  מנדל  מנחם  ר׳  של 
זכריה שטרן משאולאי (״זכר יהוסף״), ר׳ שלמה הכהן מוילנא (״בניין שלמה״), ר׳ ישראל חיים דייטשס 

(״אמרי יושר״) ור׳ יצחק שלמה יואל מרובנו.

כל ההוספות וההגהות הודפסו מאוחר יותר בכלל י״א.

  ר׳ חיים חזקיהו מדיני (תקצ״ב-תרס״ה 1832-1905), נולד בירושלים ולמד אצל ר׳ יצחק קוב׳ו ור׳
יוסף ניסים בורלו. הוא התייתם מאביו בגיל צעיר ונסע לקונסטנטינופול, שם לימד תורה ושימש 
כדיין. לימים הוא כיהן כרב בקראסוב ולבסוף שב לארץ ישראל והוכתר לרבה הראשי של חברון. 
נודע כתלמיד חכם מופלא וצדיק עצום. ספרו, שדי חמד, הינה קובץ מושגים תלמודיים שהתקבל 

בהתלהבות רבה ונותר יצירת מופת של ספרות תלמודית עד ימינו.

סך 21 עמודים, רובם דו צדדיים. 18 על 11.5 ס״מ. מצב טוב. מעט כתמים. כריכה מודרנית.

פתיחה $500
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185. R. NOCHUM PARTZOVITZ/ R. DOVID 
MOSKOVITZ.

Interesting autograph postcard sent by R. Nochum 
Partzovitz to R. Dovid Moskovitz of Shikun 
Ha'Rabonim, Yerusholayim. It seems that R. 
Moskovitz was looking for volumes of a Shas and R. 
Nochum writes of the numerous volumes that he may 
be able to obtain for him.

  R. Nochum Partzovitz (1923-1986), was born in 
Trok and was one of the most prominent students 
of both R. Baruch Ber Leibowitz, R. Elchanan 
Wasserman and Yeshivas Mir. During the war he 
remained with the Mir Yeshiva in Shanghai. In 1951 
he married the daughter of the Mirrer Rosh Yeshiva 
R. Chaim Shmuelevitz. In 1952 he was 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 Maggidei Shiur 
of his era. He was succeeded by his son in law, the 
renowned R. Osher Arielli. 

13.5 by 7.5 cm. Fine condition. Written in pencil, 
slightly faded.

Opening bid $150

184. R. YEHOSHUA NEUWIRTH/ SHEMIRAS 
SHABBOS K'HILCHASA. 6 PAGES WITH THE 
AUTHOR'S CORRECTIONS.

Six typed pages of Shemiras Shabbos K'Hilchaso 
with many handwritten corrections by the author R. 
Yehoshua Neuwirth.

  R. Yehoshua Neuwirth (1927-2013), was born 
in Berlin, Germany, to R. Aaron who was the 
Rav of a number of German Kehillos. During 
The War his family lived in hiding and the only 
sefer the young boy had with him was the Mishna 
Berurah on Hilchos Shabbos, in which he became 
proficient at a young age. In 1946 he emigrated to 
Yerusholayim where he studied in the Kol Torah 
Yeshiva, becoming one of the closest students of 
R. Shlomo Zalman Auerbach. His sefer Shemiras 
Shabbos K'Hilchaso, is studied throughout world 
Jewry and is one the most widely accepted seforim 
on Hilchos Shabbos. 

21.5 by 30 cm. Very fine condition.

Opening bid $250

ר׳ נחום פרצוביץ / ר׳ דוד מושקוביץ. . 185

גלויה אוטוגרפית מעניינת ששלח ר׳ נחום פרצוביץ לרב דוד מושקוביץ משיכון הרבנים, ירושלים. 
מהכתוב נראה שהרב מושקוביץ חיפש כרכים של ש״ס ור׳ נחום כותב לו על הכרכים הרבים שהוא 

יכול להשיג עבורו.

  מתלמידיהם הבולטים של ר׳ נחום פרצוביץ  (תרפ״ג – תשמ״ו, 1923-1986), נולד בטרוק והיה 
ר׳ ברוך בער ליבוביץ ור׳ אלחנן ווסרמן ומתלמידי ישיבת מיר. בתקופת מלחמת העולם גלה עם 
הישיבה לשנחאי. בשנת תשי״א (1951), נישא לביתו של ראש הישיבה, ר׳ חיים שמואלביץ. בשנת 
תשי״ב (1952), מונה לראש הישיבה, תפקיד בו שימש עד פטירתו. הוא לימד אלפי תלמידים, והיה 

ממגידי השיעור הבולטים ביותר בתקופתו. את מקומו ירש חתנו המפורסם, ר׳ אשר אריאלי. 

13.5/7.5 ס״מ. מצב טוב. כתוב בעיפרון, דהוי מעט.

פתיחה $150

ר׳ יהושע נויבירט / שמירת שבת . 184
כהלכתה. שישה עמודים עם הגהות 

המחבר.

שבת  ״שמירת  מהספר  מוקלדים  עמודים  שישה 
כהלכתה״ עם הגהות רבות בכתב יד מהמחבר ר׳ 

יהושע נויבירט.

 1927- (תרפ״ז-תשע״ג  נויבירט  יהושע  ר׳ 
אהרן  ר׳  לאביו  גרמניה,  בברלין,  נולד   (2013
בגרמניה.  קהילות  במספר  כרב  ששימש 
למחתרת,  משפחתו  ירדה  המלחמה  במהלך 
משנה  היה  הצעיר  הנער  בידי  היחיד  והספר 
בגיל  בקי  נעשה  בו  שבת,  הלכות  על  ברורה 
צעיר. בשנת תש״ו (1946) הוא עלה לירושלים 
לאחד  צמח  שם  תורה,  קול  בישיבת  ולמד 
התלמידים המקורבים ביותר לר׳ שלמה זלמן 
נלמד  כהלכתה״  שבת  ״שמירת  ספרו  אוירבך. 
הספרים  לאחד  והפך  היהודי  העולם  ברחבי 

המקובלים ביותר על הלכות שבת.

21.5 על 30 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $250



114 

rabbinical letters and manuscripts          מכתבים וכתבי יד מרבנים

187. R. YECHEZKEL SARNA. LOT OF 2 EARLY 
LETTERS. YERUSHOLAYIM 19371938.

Lot of two early autograph letters by R. Yechezkel 
Sarna. The first congratulating the recipient on his 
recent engagement, concluding with warm blessings, 
and the second is a letter of chizuk for a difficult 
personal situation. 

  R. Yechezkel Sarna (1890–1969) was among the 
closest disciples of R. Nosson Tzvi Finkel the "Alter 
of Slabodka" and was the son in law of R. Moshe 
Mordechai Epstein, Rosh Yeshiva of the Slabodka 
Yeshiva. He had a leading role in the transfer of part 
of the Yeshiva from Europe to Chevron in 1925 
and following the Chevron Massacre of 1929, the 
re-establishment of the Yeshiva in Yerusholayim. In 
1934, following the passing of his father in law he 
was appointed Rosh Yeshiva where he served until 
his passing.

22 by 28.5 cm. Fine condition. 

Opening bid $200

ר׳ שלמה אביגדור רבינוביץ. ספר בנין שלמה\ תורתו של ר׳ מאיר בכתב יד . 186
המחבר. 

ספר בנין שלמה מאת ר' שלמה אביגדור רבינוביץ בכתב יד המחבר.

  סופרסלא ביניהן  ובליטא  ברוסיה  שונות  בקהילות  כרב  כיהן  רבינוביץ  אביגדור  שלמה  ר׳ 
ודלהשין (על יד מינסק), עד שנרצח בידי הנאצים בתש״א (1941). הוא נודע כתלמיד חכם עצום, 
וספרו הודפס לראשונה בביאליסטוק בשנת תרצ״ו (1936) עם הסכמה מר׳ חיים עוזר גרודז׳ינסקי. 
הספר יצא לאור פעם נוספת בשנחאי על ידי בנו של המחבר, ופעם שלישית בשנת תש״מ (1980) 

בירושלים.

יצחק,  ר׳  לאחיו,  מהמחבר  אוטוגרפי  מכתב  צידיהם,  בשני  כתובים  עמודים   123 עם  מחברת  כולל 
לספר  ההקדמה  השער,  עמוד  של  סקיצה  יש  בה  עמודים   15 חוברת  וכן  הספר,  להדפסת  בנוגע 

ורשימת התורמים להדפסתו.

גדלים שונים. מצב כללי טוב.

פתיחה $500

186. R. SHLOMO AVIGDOR RABINOWITZ. 
AUTHOR'S MANUSCRIPT SEFER BINYAN 
SHLOMO. TORAHSO SHEL R. MEIR. 

Author's manuscript of the sefer Binyan Shlomo by R. 
Shlomo Avigdor Rabinowitz.

  R. Shlomo Avigdor Rabinowitz served as Rav 
in various communities in Russia and Lithuania 
including Suprasla and Dlahashin (near Minsk), 
until he was murdered by the Nazis in 1941. 
Known as distinguished Talmid Chochom this 
sefer was first published in Bialystok in 1936 with 
the Haskomo of R. Chaim Ozer Grodzensky. It was 
later republished in Shanghai by the author's son, 
and a third time in 1980 in Yerusholayim. 

Lot includes a 123 page notebook handwritten on both 
sides, an autograph letter from the author to his brother 
R. Yitzchok regarding the printing of the sefer and a 15 
page booklet including a sketch of the title page, the 
introduction to the sefer and a list of its sponsors.
Varying in size. Overall good condition. 

 Opening bid $500

ר׳ יחזקאל סרנא. שני מכתבים קדומים. ירושלים תרצ״ז – תרצ״ח (1937-1938).. 187

לרגל  למקבל  איחולים  כולל  הראשון  סרנא.  יחזקאל  ר׳  מאת  קדומים  אוטוגרפיים  מכתבים  שני 
ארוסיו ומסתיים בברכות חמות, והשני מכתב חיזוק למצב אישי קשה.

  ר׳ יחזקאל סרנא (תר״נ – תשכ״ט, 1890-1969),  היה מתלמידיו המקורבים ביותר של ר׳ נתן צבי
פינקל ה״אלטער מסלבודקא״ וחתנו של ר׳ משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת סלבודקא. הוא נטל 
מהישיבה מאירופה לחברון בתרפ״ה (1925), ולאחר טבח חברון בשנת  חלק גדול בהעברת חלק 
חותנו,  פטירת  עם  תרצ״ד (1934),  בשנת  בירושלים.  הישיבה  מחדש של  בהקמתה  תרפ״ט (1929), 

הוא נתמנה לראש הישיבה שם כיהן עד פטירתו.

22/28.5 ס״מ. מצב טוב.

פתיחה $200
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189. R. ELAZAR SHACH. BNEI BRAK 1981.

Autograph letter by R. Elazar Shach thanking a donor 
for his donation of $500 and continuing with warm 
blessings. 

  R. Elazar Menachem Man Shach (1898-2001), 
was born in Lithuania and studied in the great 
Yeshivos of Ponevezh, Slabodka and Slutzk. He 
taught in the Kletsk Yeshiva in Poland and was later 
Rosh Yeshiva of the Karlin Yeshiva in Luninyets. 
During the Holocaust years he emigrated to Eretz 
Yisrael and taught in Yeshivas Ha'Darom – Kletsk 
in Rechovot, which was headed by his relative R. 
Tzvi Yehuda Meltzer. Shortly afterwards, Rav Shach 
was appointed as a Rosh Yeshiva in Ponevezh where 
he remained for the rest of his life teaching Torah 
to thousands of students. In addition, he served 
as the head of the Moetzes Gedolei Ha'Torah and 
was recognized as the pre-eminent Gadol HaDor 
leading the Yeshiva world for decades. Author of the 
monumental Avi Ezri on the Rambam.   

17 by 25 cm. Excellent condition.

Opening bid $400

188. R. MEIR SHAPIRO/SHECHITA. LUBLIN 
1933.

Autograph letter by R. Meir Shapiro of Lublin to 
the Bais Din of Lublin, imploring them to retain 
control of the local Shechita industry which should 
not be handed over to other parties. He writes this 
is important for "Toivas Ha'Das" as well as for the 
dignity of the Rabbinate. Control of communal 
Schechita has unfortunately often been the cause of 
considerable disagreements, with disgruntled parties 
commonly arguing that communal restrictions are 
driven by financial interests. R. Meir Schapiro held 
strongly that under no circumstances should Shechita 
be overseen by any entity besides the Bais Din. 

  R. Meir Schapiro (1887-1933), was known as a 
child prodigy and referred to as the Illui of Shotz. 
He served as Rav of Galina, Sanock, Pietrekow and 
finally Lublin. 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.

25 by 21 cm. Excellent condition.

Opening bid $2000

ר׳ אלעזר שך. בני ברק תש״מ (1981).. 189

הוא  בו  שך  אלעזר  הרב  מאת  אוטוגרפי  מכתב 
וממשיך   ,$500 בסך  תרומתו  על  לנדיב  מודה 

בברכות חמות.

  ,תשס״ב  – (תרנ״ח  שך  מן  מנחם  אלעזר  ר׳ 
בישיבות  ולמד  בליטא  נולד   ,(1898-2001
הוא  וסלוצק.  סלבודקא,  בפוניבז,  הגדולות 
כיהן  כך  ואחר  בפולין,  קלעצק  בישיבת  לימד 
שנות  בלוניניץ.במהלך  קרלין  ישיבת  כראש 
בישיבת  ולימד  ישראל  לארץ  עלה  השואה 
בראשותה  אשר  ברחובות,  קלעצק   – הדרום 
עמד קרובו – ר׳ צבי יהודה מלצר. מעט לאחר 
נשאר  שם  פוניבז  ישיבת  לראש  נתמנה  מכן 
תלמידים.  לאלפי  תורה  מלמד  ימיו,  סוף  עד 
התורה  גדולי  מועצת  כראש  גם  כיהן  בנוסף, 
התורה  עולם  ומנהיג  הדור  כגדול  והוכר 

עשרות שנים. מחבר ספר אבי עזרי. 

17/25 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $400

ר׳ מאיר שפירא/ שחיטה. לובלין . 188
תרצ״ג (1933).

שפירא מלובלין  מאיר  ר׳  מאת  אוטוגרפי  מכתב 
בהם  מפציר  הוא  בו  בלובלין,  הדין  בית  אל 
תחת שליטתם  המקומית  השחיטה  את  להשאיר 
ולא למוסרה לשליטת גורמים אחרים. הוא כותב 
כבוד  למען  וגם  הדת״  ל״טובת  חשוב  שהעניין 

הרבנות.

הקהילתית  בשחיטה  השליטה  הצער,  למרבה 
למחלוקות  הסיבה  קרובות  לעתים  הינה 
ממורמרות,   כלל  בדרך  שונות,  וקבוצות  ניכרות, 
טוענות כי ההגבלות הקהילתיות מונעות על ידי 
אינטרסים כלכליים. ר׳ מאיר שפירא אחז בתוקף 
כי בשום פנים ואופן אין להעביר את הפיקוח על 

השחיטה לגורם אחר מלבד בית הדין.

 1887- תרצ״ג,   – (תרמ״ז  שפירא  מאיר  ר׳ 
בכישוריו  ילד  מהיותו  כבר  התפרסם   ,(1933
משא״ץ״.  ״העילוי  כל  בפי  וכונה  הפלאיים 
בפיעטרקוב,  בסאנוק,  בגלינא,  כרב  כיהן  הוא 
חכמי  ישיבת  את  ייסד  הוא  בלובלין.  ולבסוף 
הדגל  לישיבת  הזמן  ברבות  שהפכה  לובלין 
בו  היומי,  הדף  רעיון  את  הגה  הוא  בפולין. 

לומדים עשרות אלפים עד ימינו אנו.

21/25 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $2000
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191. R. ELIEZER SILVER/ AGUDATH YISROEL 
OF AMERICA. 1938.

Signed letter to Rabbi Dr. Leo Jung. Dated 1938, R. 
Silver implores Rabbi Jung to participate personally, 
and not merely "with a representative or with a letter", 
in the upcoming inaugural convention of Agudath 
Yisroel of America. 

  R. Eliezer Silver (1882-1968), was born in 
Lithuania and studied under R. Chaim Ozer 
Grodzinski of Vilna, (who granted him Semicha), R. 
Meir Simcha of Dvinsk and R. Chaim Soloveitchik 
of Brisk. He immigrated to the United States in 
1907, and around 1931 accepted an invitation to 
become Rav in Cincinnati, where he remained 
until his passing. Extremely active in the Union of 
Orthodox Rabbis of the U.S. and Canada (Agudas 
HaRabanim), of which he was elected president in 
1929. He was also a pivotal founder, and president 
of Agudath Israel of America which apparently in 
its early years sought the assistance and recognition 
of prominent orthodox rabbinical leaders.

On personal letterhead. 21.5 by 28 cm. Fine condition, 
with small tears to top corners not effecting text.

Opening bid $200

190. R. CHAIM SHMUELEVITZ. 
YERUSHOLAYIM 1951.

Autograph letter by R. Chaim Shmuelevitz, 
personally inviting a contemporary to "the 
wedding of my daughter Ettil", to the famed R. 
Nochum Partzovitz. 

  R. Chaim Leib Shmuelevitz (1902-1979), was 
born in Kovno to R. Alter Shmuelevitz, a son in 
law of the Alter of Novardok. He studied under his 
father and then under R. Shimon Shkop in Grodno 
where he was known as a prodigy, 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 later its reestablishment in Yerusholayim until 
his passing.     

  R. Nochum Partzovitz (1923-1986), was born in 
Trok and was one of the most prominent students 
of both R. Baruch Ber Leibowitz, R. Elchanan 
Wasserman and later Yeshivas Mir. During the war 
he was with the Mir Yeshiva in Shanghai. In 1951 
he married Ettil, the daughter of the Mirrer Rosh 
Yeshiva R. Chaim Shmuelevitz. In 1952 he was 
appointed as a Rosh Yeshiva, a position he served 
until his passing. He taught thousands of students 
and was one of the most prominent Magidei Shiur 
of his era.

24 by 17.5 cm. Excellent condition.

Opening bid $500

ר׳ אליעזר סילבר/אגודת ישראל . 191
בארצות הברית. תרצ״ח (1938).

מכתב חתום לרב ד״ר ליאו יונג ומתוארך לשנת 
יונג  ברב  מפציר  סילבר  הרב   .(1938) תרצ״ח 
שליח  ידי  ״על  רק  ולא  אישי  באופן  להשתתף 
או מכתב״, בוועידת הפתיחה של אגודת ישראל 

באמריקה.

 1882- (תרמ״ב-תשכ״ז  סילבר  אליעזר  ר׳ 
עוזר  חיים  ר׳  אצל  ולמד  בליטא  נולד   (1968
ר׳  אותו),  (שהסמיך  מוילנא  גרודז׳ינסקי 
סולובייצ׳יק  חיים  ור׳  מדווינסק  שמחה  מאיר 
בשנת  הברית  לארצות  היגר  הוא  מבריסק. 
 (1931) תרצ״א  שנת  ובסביבות   (1907) תרס״ז 
נותר  שם  בסיסינטי,  כרב  לכהן  הזמנה  קיבל 
באגודת  ביותר  פעיל  היה  לפטירתו.  עד 
הברית  בארצות  האורתודוקסיים  הרבנים 
וקנדה (אגודת הרבנים) ונבחר לנשיא התנועה 
בשנת תרפ״ט (1929). כמו כן היה מייסד מרכזי 
ונשיא של אגודת ישראל באמריקה, שחיפשה 
גדולי  של  והכרה  סיוע  הראשונות  בשנותיה 

מנהיגי הרבנים האורתודוקסיים.

על נייר מכתבים אישי. 21.5 על 28 ס״מ. מצב טוב, 
עם קרעים קטנים בפינות העליונות ללא פגיעה 

בטקסט.

פתיחה $200

ר׳ חיים שמואלביץ. ירושלים תשי״א . 190
.(1951)

המזמין  שמואלביץ,  חיים  מר׳  אוטוגרפי  מכתב 
לר׳  עטיל״,  בתי  ״חתונת  אל  אישי  באופן  ידיד 

נחום פרצוביץ׳.

 -תרס״ב) שמואלביץ  לייב  חיים  ר׳ 
אלתר  לר׳  בקובנא  נולד   ,(1902-1979 תשל״ט 
מנובהרדוק.  הסבא  של  חתנו  שמואלביץ, 
הוא למד תורה מאביו ולאחר מכן מר׳ שמעון 
והוא  כעילוי  שמו  יצא  שם  בגרודנא,  שקאפ 
בתולדות  הצעיר  השיעור  למגיד  התמנה 
הצטרף  הוא   (1925) תרפ״ה  בשנת  הישיבה. 
לישיבת מיר ובשנת תר״צ (1930) נשא לאישה 
יהודה  אליעזר  ר׳  הישיבה  ראש  של  בתו  את 
פינקל. בשנת תרצ״ו (1936) הוא הוכתר לראש 
ישיבת מיר. הוא הנהיג את הישיבה במסירות 
בשנחאי  הסוערת  גלותה  במשך  עצומה 
עד  בירושלים  מחדש  כינונה  בעת  ובהמשך 

לפטירתו.

 1923- (תרפ״ג-תשמ״ו  פרצוביץ׳  נחום  ר׳ 
1986), נולד בטרוק והיה אחד מבכירי תלמידיו 
וסרמן  אלחנן  ר׳  ליבוביץ׳,  בער  ברוך  ר׳  של 
המלחמה  במהלך  מיר.  בישיבת  יותר  ומאוחר 
הוא שהה בשנחאי יחד עם בני הישיבה. בשנת 
תשי״א (1951) הוא נישא לעטיל, בתו של ראש 
ישיבת מיר ר׳ חיים שמואלביץ. בשנת תשי״ב 
(1952) הוא הוכתר כראש ישיבה ונשא במשרה 
זו עד פטירתו. לימד אלפי תלמידים והיה אחד 

ממגידי השיעור הדגולים בתקופתו.

24 על 17.5 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $500



117 

rabbinical letters and manuscripts          מכתבים וכתבי יד מרבנים

193. R. AVROHOM SHMUEL BINYAMIN 
SOFER/K'SAV SOFER. PRESSBURG 1854.

Marriage certificate from the city of Pressburg dated 
September 1854, recording the marriage of Leopold 
Stern to Amalie Kolinsky of Pest. Signed in German 
and sealed by the Ksav Sofer.
The signature reads "S.W. Schreiber Oberrabiner". The 
wax seal reads "Samu Wolf Schreiber Oberrabiner in 
Pressburg" set around a depiction of the Luchos.

  R. Avrohom Shmuel Binyamin Sofer (1815-
1872), was the eldest son of the Chasam Sofer. He 
was a disciple of his father and of R. Mordechai 
Ephraim Fischel Sofer. Following the passing of the 
Chasam Sofer in 1839, he was appointed as Rav and 
Rosh Yeshiva of Pressburg. Under his leadership 
the Kehilla of Pressburg in general, and the Yeshiva 
continued to be great centers of Torah. Many 
of the next generation of rabbinical leaders were 
amongst his students, and his novella (published 
posthumously) were received with great acclaim.
20.5 by 34 cm. Very fine condition. Fold marks. 

Opening bid $1500

192. R. SHIMON SHKOP. GRODNO 1939.

Warm letter of gratitude sent by R. Shimon Shkop 
thanking for a donation to the Yeshiva. Typewritten 
on stationary with one handwritten line before his 
signature and stamp. Written in the summer of 1939, 
shortly before the outbreak of the War. 

  R. Shimon Yehuda Ha'Cohen Shkop (1860-
1940), learned in the great Yeshivos of Mir and 
Volozhin. In 1884, he was appointed as a Maggid 
Shiur in Telz where he remained until 1903, when 
he succeeded his father as Rav of Moltash. In 1920, 
he became Rosh Yeshiva in Grodno where his 
shiurim attracted hundreds of students. Under his 
leadership, Yeshivas Grodno became world famous 
as a bastion of Torah, and his seforim Sharei Yosher 
and Chidushei R. Shimon are studied in great 
depth in Yeshivos worldwide. 

22 by 28 cm. Excellent condition.

Opening bid $500

ר׳ אברהם שמואל בנימין סופר / . 193
כתב סופר. פרשבורג תרי״ד (1854).

מתוארך  פרשבורג,  מהעיר  נישואין  תעודת 
נישואי  את  המתעדת   ,(1854) תרי׳׳ד  לספטמבר 
לאופולד שטרן לאמילי קולינסקי מפעסט. חתום 

בגרמנית עם חותמתו של הכתב סופר.

שרייבר  ״ש.ו.  בגרמנית:  החתימה  לשון 
השעווה  חותמת  לשון  אוברבינר״. 
אוברבינר  שרייבר  וולף  ״סמו  בגרמנית: 
הברית. לוחות  של  תמונה  סביב  בפרשבורג״ 

ר׳ אברהם שמואל בנימין סופר (תקע׳׳ה-תרל׳׳ב 
1815-1872) היה בנו בכורו של ה״חת״ם סופר״. הוא 
אפרים  מרדכי  ר׳  ושל  אביו  של  תלמידם  היה 
סופר״  ה״חת״ם  פטירת  בעקבות  סופר.  פישל 
וראש  לרב  התמנה  הוא   (1839) תקצ׳׳ט  בשנת 
קהילת  המשיכו  הנהגתו  תחת  פרשבורג.  ישיבת 
כמרכזי  לפרוח  בפרט  והישיבה  בכלל  פרשבורג 
תלמידיו,  היו  הבא  הדור  מרבני  רבים  תורה. 
לאחר  לאור  (שיצאו  שלו  התורה  וחידושי 

פטירתו) התקבלו בהערכה רבה.

20.5 על 34 ס״מ. מצב טוב מאוד. סימני קפלים.

פתיחה $1500

ר׳ שמעון שקאפ. גרודנא תרצ״ט . 192
.(1939)

תרומה  על  שקאפ  שמעון  מר׳  חם  תודה  מכתב 
לישיבה. מודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים 
עם שורה אחת בכתב יד לפני חתימתו וחותמתו. 
פרוץ  לפני  קצר  זמן   ,(1939) תרצ״ט  בקיץ  נכתב 

השואה.

  ,ר׳ שמעון יהודה הכהן שקאפ (תר״כ – ת״ש
במיר  הגדולות  בישיבות  למד   ,(1860-1940
למגיד  נתמנה   ,(1884) בתרמ״ד  ובוולוז׳ין. 
שיעור בטעלז, תפקיד בו כיהן עד שנת תרס״ג 
(1903), אז ירש את מקום אביו כרב במולטאש. 
בגרודנא  ישיבה  לראש  נתמנה   ,(1920) בתר״פ 
ואל שיעוריו שם נמשכו מאות תלמידים. תחת 
בעולם  למפורסמת  הישיבה  הפכה  הנהגתו 
ר׳  וחידושי  יושר  שערי  ספריו,  תורה.  כמעוז 
ברחבי  בישיבות  רב  בעומק  נלמדים  שמעון, 

העולם.

22/28 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $500
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ר׳ חיים הלוי סולובייצ׳יק. חידושי תורה בלתי מודפסים . 194
שנשלחו אל ר׳ זלמן סנדר שפירא בגיל 28! וולוז׳ין סיון 

תרמ״א (1881). תגלית היסטורית!

עם תשובה בכתב יד מר׳ זלמן סנדר.

דודו  בן  אל  סולובייצ׳יק  הלוי  חיים  ר׳  מאת  יד  בכתב  יפהפה  מכתב 
והחברותא שלו ר׳ זלמן סנדר כהנא שפירא. ר׳ חיים פותח את המכתב 
במענה לר׳ זלמן סנדר בדבר שאלתו לגבי קניית תפילין. ר׳ חיים עונה 
מהודרות  תפילין  או  ויקרות  מהודרות  תפילין  אפשרויות:  שתי  שישנן 

פחות וזולות. הוא מציין ש״הברירה בידך״.

המכתב ממשיך עם קושיא בסוגיית ״נגח ואחר כך הפקיר״ בבבא קמא יג 
ע״ב. לאחר מחקר ממושך נראה שקושיא זו מר׳ חיים לא נודעה עד עתה.

ר׳ חיים חותם ״חיים בהגאון ר׳ יוסף דובער הלוי נרו יאיר סולובייצ׳יק, 
יום ב׳ ט׳ סיון ה׳תרמ״א (1881) ...וולוז׳ין״. כלומר השנה הראשונה לכהונתו 

של ר׳ חיים מבריסק בוולוז׳ין.

מכתבים מתקופה זו וחידושי תורה בלתי מודפסים עם חתימה הכוללת 
את ה״בית הלוי״ הינם נדירים ביותר!

לאחר מכתבו של ר׳ חיים, כותב ר׳ זלמן סנדר את תשובתו לשאלתו של 
ר׳ חיים וחותם את שמו.

  בריסקר״ חיים  ״ר׳  בכינויו  שנודע  סולובייצ׳יק,  הלוי  חיים  ר׳ 
דרך  ומייסד  מופלג  חכם  תלמיד  היה   ,(1853-1918 (תרי״ג-תרע״ח 
קפדנית  לימוד  בשיטת  מדובר  הפופולרית.  ״הבריסקאית״  הלימוד 
עם  בהלכה  וסיווגים מדויקים  בהגדרות  המתמקדת  מאוד  ואנליטית 
בישיבת  כר״מ  כהונה  שנות  עשר  לאחר  הרמב״ם.  על   מיוחד  דגש 
וולוז׳ין המעטירה, הוא מילא את מקום אביו כרב העיר בריסק. ספרו 
יצא  הרמב״ם,  על  חידושים  ספר  הלוי״,  חיים  רבינו  ״חידושי  העיקרי, 
לאור לאחר פטירתו על ידי בניו והוא ספר יסוד הנלמד בכל הישיבות. 
מאוד  מעורב  היה  החסד״,  כ״רב  במצבתו  המתואר  חיים,  ר׳  בנוסף, 

במעשי חסד ונתן את כל אשר לו כדי לעזור לנזקקים.

  ר׳ זלמן סנדר כהנא שפירא (תרי״א-תרפ״ג 1851-1923) היה תלמיד
בעת  בריסקר,  חיים  ר׳  דודו,  בן  עם  יחד  ולמד  הלוי״  ל״בית  מקורב 
ושימש  בליטא  הרבנים  מגדולי  היה  הוא  בסלוצק.  בישיבה  לימודם 

כרב באלטסק וקריניק. בנו היה ה״דבר אברהם״ הנודע מקובנא.

18.5 על 23 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $25,000

194. R. CHAIM HALEVY SOLOVEITCHIK. UNPUBLISHED 
NOVELLA TO R. ZALMAN SENDERSCHAPIRO AT THE AGE OF 
28! VOLOZHIN SIVAN 1881. HISTORIC DISCOVERY!

With The Handwritten Response of R. Zalman Sender. 
Beautiful autograph letter by R. Chaim Halevy Soloveitchik to his cousin and 
chavrusa R. Zalman Sender Kahana Schapiro. The letter opens with R. Chaim 
responding to R. Zalman Sender concerning his inquiry regarding purchasing 
Tefillin. R. Chaim responds that there are two options, Tefillin Mehudorim 
for more expensive and less mehudorim for cheaper and advising  that "that 
the choice is in your hands". 
The letter continues with a question on the Sugya of "Nogach V'Achar Kach 
Hifkir" in Bova Kamma 13b. After extensive research, this question from R. 
Chaim, is previously unknown. 
R. Chaim signs "Chaim B'Hagaon R' Yosef Duber Halevy neiro ya'ir 
Soloveitchik, Monday, the 9th of Sivan 5641 (1881) …Volozhin". I.e. the 
first year of R. Chaim Brisker's tenure in Volozhin. 
Letters from this period and unpublished novella with the signature that 
includes the Beis HaLevy are extremely rare!
Following Rav Chaim's letter, R. Zalman Sender records his answer to R. 
Chaim's question and signs his name. 

  R. Chaim Halevy Soloveitchik, known as R. Chaim Brisker (1853- 
1918), was a great Talmudic scholar and innovator of the popular 'Brisker' 
approach to Talmud study; a method of highly exacting and analytical 
study that focuses on precise definitions and categorizations of Jewish law, 
with a particular emphasis on the Rambam. Following ten years as a Rosh 
Yeshiva in the renowned Volozhiner Yeshiva, he succeeded his father as Rav 
of Brisk. His primary work, Chidushei Rabbeinu Chaim Halevy, a volume 
of insights on the Rambam, was published posthumously by his sons and is 
a fundamental text studied in all Yeshivos. Additionally, R. Chaim, whose 
matzeiva describes him as Rav Ha'Chesed (master of charitable generosity), 
was also intensely involved in charitable endeavors, literally giving away all 
he had in order to assist the needy.

  R. Zalman Sender Kahana-Schapiro (1851-1923) was a close student of 
the Beis HaLevy and studied together with his cousin, R. Chaim Brisker 
when they were both studying in Slutzk. He was one of the leading 
Rabbonim in Lithuania, serving as Rav in Aletsch and Krinik. His son was 
the famed D'var Avrohom of Kovno. 

18.5 by 23 cm. Very fine condition. 

Opening bid $25,000
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197. R. MORDECHAI TOSK. PRESSBURG.

Judicial receipt "Kvitung" signed by the Rosh Bais 
Din of Pressburg, R. Mordechai Tosk.

  R. Mordechai Tosk (1760-1837) was a Dayan 
and later Rosh Bais Bin in Pressburg for over fifty 
years. Known as tremendous Talmid Chochom, 
he served while R. Meshulam Igra served as Rov 
and following that with the Chasam Sofer, both of 
whom held him in tremendous esteem. Following 
his petiro, R. Doniel Prostitz succeeded him as 
Rosh Bais Din.

20 by 12 cm. Excellent condition. 

Opening bid $1500

195. R. JOSEPH BER SOLOVEITCHIK 
"YAHRZEIT SHIUR" / R. ELIEZER LAZER 
SILVER. BOSTON, SHEVAT 1953.

Autograph letter by R. Joseph Ber Soloveitchik to R. 
Eliezer Silver. R. Soloveitchik writes that he received 
R. Eliezer's letter but fell ill and was therefore unable 
to respond immediately. Whilst unwell he nevertheless 
delivered the "Yahrzeit" shiur in memory of his father 
(Rav Moshe Soloveitchik) after which he had a relapse, 
and he hopes that the delay in response is understood. 
He then invites R. Silver to discuss the issue in depth 
the next time the latter visits New York.
It is evident from this letter, the Rav's dedication 
to the famed "Yahrzeit Shiur", (which was a highly 
anticipated yearly highlight, attended by Rabbonim, 
Roshei Yeshiva and students far and wide). The 
Shiurim were then published under the title Shiurim 
L'Zecher Abba Mori.   
28 by 21 cm. Excellent condition.

Opening bid $800

ר׳ משה שטרן / ריסקיווא.. 196

ר׳  מאת  חתימה)  (ללא  ארוכים  תורה  חידושי 
משה שטרן, רבה של ריסקיווא.

  (1852-1923 (תרי״ב-תרפ״ג  שטרן  משה  ר׳ 
כרב  כיהן  הוא  עצום.  חכם  כתלמיד  נודע 
בדורוגמריקז ולאחר מכן בריסקיווא. חמיו של 
מקומו  את  שמילא  מבראשוב  שפרבר  דוד  ר׳ 

כרב בריסקיווא.

שלושה דפים, ארבעה צדדים כתובים בכתב יד. 
30 על 19.5 ס״מ. קרוע לאורך הקצוות תוך איבוד 

חלק מהטקסט.

פתיחה $200

196. R. MOSHE STERN/RISKIVA.

Lengthy (unsigned) novella by R. Moshe Stern Rav 
of Riskava.

  R. Moshe Stern (1852-1923) was known as 
distinguished Talmid Chochom. He served as Rov 
in Dorogmircz and later in Riskiva. Father in law of 
R. Dovid Sperber of Brashov who succeeded him as 
Rov in Riskiva. 

3 pages, 4 handwritten sides. 30 by 19.5 cm. Torn 
along edges with some loss of text.

Opening bid $200

ר׳ יוסף בער סולוביצ׳יק. ״יארצייט . 195
שיעור״. ר׳ אליעזר (לייזער) סילבר. 

בוסטון. שבט תשי״ג (1953).

סולוביצ׳יק  בער  יוסף  ר׳  מאת  אוטוגרפי  מכתב 
כותב  סולוביציק  הרב  סילבר.  אליעזר  ר׳  אל 
אולם  סילבר,   הרב  מכתבו של  את  קיבל  שהוא 
למרות  מיד.  להשיב  יכל  לא  למשכב  שנפל  כיון 
אותו  שיעור״  ה״יארצייט  את  אמר  הוא  חוליו, 
מסר לזכר אביו (ר׳ משה סולוביצ׳יק) ואשר מיד 
הוא  הבריאותי.  במצבו  נסיגה  הייתה  לאחריה 
התקבל  בתגובה  שהאיחור  מקווה  שהוא  כותב 
מעמיק  לדיון  סילבר  הרב  את  ומזמין  ונסלח, 

בנושא בפעם הבאה שיבקר בניו יורק.

הרב  של  הרבה  מסירותו  ניכרת  מהמכתב 
הכותרת  גולת  הייתה  (אשר  שיעור״,  ל״יארצייט 
רבנים,  נהרו  ואליה  לה,  ציפו  שהכל  השנתית 
ומרחוק).  מקרוב  ותלמידים  ישיבות,  ראשי 
השם  תחת  והתפרסמו  הודפסו  השיעורים 

״שיעורים לזכר אבא מארי״.

21/28 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $800

ר׳ מרדכי טוסק. פרשבורג.. 197
ראש  ידי  על  חתומה  ״קוויטונג״  משפטית  קבלה 

בית הדין של פרשבורג, ר׳ מרדכי טוסק.

 1760- (תק״כ-תקצ״ז  טוסק  מרדכי  ר׳ 
בית  כראש  מכן  ולאחר  כדיין  כיהן   (1837
שנה  מחמישים  יותר  במשך  בפרשבורג  הדין 
כיהן  הוא  עצום.  חכם  כתלמיד  והתפרסם 
העיר  רב  היה  איגרא  משולם  שר׳  בתקופה 
ה״חת״ם  של  כהונתו  בתקופת  יותר  ומאוחר 
רבה.  בהערכה  אליו  התייחסו  ושניהם  סופר״, 
בעקבות פטירתו מילא ר׳ דניאל פרוסטיץ את 

מקומו כראש בית הדין.

20 על 12 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $1500
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ר׳ יוסף זכריה שטרן/ ר׳ חיים דוד נתן שטרן.  כתב יד . 198
על מסכת בבא בתרא אינו נדפס. גילוי הסטורי.

כתב יד על מסכת בבא בתרא בכתב ידו של ר׳ חיים דוד נתן שטרן, בנו 
יחידו של הגאון הנודע משאוול, ר׳ יוסף זכריה שטרן.  עם הערות רבות 

בכתב ידו של ר׳ יוסף זכריה שטרן. כתב זה מעולם לא נדפס.

באופן טראגי, נפטר הר׳ חיים דוד נתן, שהיה תלמיד חכם עצום, בגיל 
צעיר, עוד בחיי אביו.

  ר׳ יוסף זכריה שטרן, (תקצ״ט – תרס״ד, 1839-1904), היה ממנהיגיה
לשבחים  זכו  הרבים  וחיבוריו  דורו,  של  ביותר  הגדולים  הרבניים 
ידועים  תורניים,  נושאים  של  רחב  מגוון  מקיפים  ספריו  גדולים. 
בבקיאותם הגדולה ומעידים על ידע אנציקלופדי נרחב. נוסף על כך, 
ורבות  מבוקשת,  מאוד  הייתה  מורכבים  הלכתיים  בנושאים  דעתו 

מתשובותיו נדפסו בספרו רב הכרכים זכר יהוסף.

שנה   20 בן  בהיותו  נדפס  הש״ס״  על  יהוסף  ״זכר  הראשון  חיבורו 
הרב  לפני  בא  לספר  בהסכמתו  כותב  גזונדהייט  יוסף  ר׳  בלבד. 
 .... ספרו  לי  .....והראה  סוע״ה  ובקי  החריף  הגדול  הגאון  המאור 
ועמדתי מרעיד ומשתומם על חריפותו ובקיאתו בים התלמוד בבלי 
קדמאי  מפרשים  ותשובות  הפוסקים  כל  עם  תוספתא  וירושלמי 

ובתראי.......״ 

41 עמודים דו צדדים בכתב יד. (חסרים עמודים 1, 2, ו- 40). 18/20 ס״מ. 
מצב טוב מאוד. לא כרוך.

פתיחה $1000

198. R. YOSEF ZECHARIAH STERN/ R. CHAIM DOVID NOSSON 
STERN. UNPUBLISHED MANUSCRIPT ON BAVA BASRA. 
HISTORIC DISCOVERY. 

Manuscript on Maseches Bava Basra handwritten by R. Chaim Dovid Nosson 
Stern, the only son of the renowned Gaon of Shavel, R. Yosef Zechariah 
Stern. With many handwritten glosses by R. Yosef Zechariah Stern. This 
manuscript has never been published.
Tragically, R. Chaim Dovid Nosson, who was an exceptional Talmid Chochom 
passed away, as a young man in the lifetime of his father.

  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 the Shas, which was published 
when R. Yosef Zechariah was 20 years old, R. Yaakov Gesundheit of Warsaw 
writes in his approbation, "HaRav Hama'or Ha'Gaon Ha'Gadol Ha'Charif 
U'Baki Ha'Mefursam R. Yosef Zecharia 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 Tshuvos, Poskim and Meforshim…." 

41 handwritten double sided pages. (Lacking pages 1, 2 and 40) 20 by 18 cm. 
Very fine condition. Unbound.

Opening bid $1000
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200. R. ELIEZER YEHUDA WALDENBERG/ 
TZITZ ELIEZER. HISTORIC HALACHIC 
RESPONSA REGARDING MECHITZAH. 
YERUSHOLAYIM 1959.

Long autograph responsum by R. Eliezer Yehuda 
Waldenberg to his brother R. Nochum Waldenberg 
on the topic of the Mechitzah in the Beis HaKnesses. 
In the responsum R. Eliezer cites many sources that 
say that it is not sufficient to simply have a separation, 
rather it has to be set up in a way that men and women 
cannot see each other. He also quotes R. Moshe 
Feinstein on the matter. 

  R. Eliezer Yehuda Waldenberg (1915-2006), 
was born in Yerusholayim and studied in the Eitz 
Chaim and Chevron Yeshivos and married the 
granddaughter of the Ridvaz. In 1951, he was 
appointed as a Dayan of the Bais Din HaGadol 
in Yerusholayim where he served alongside Rav 
Eliyashiv and R. Ovadia Yosef. World renowned as 
a great Posek, his many Teshuvos were published in 
the multi volume Tzitz Eliezer. He was particularly 
known for his expertise in Halachic questions 
concerning medicine. 

Two pages (3 sides). Page 1: 22 by 28 cm. Page 2: 21 by 
33 cm. Very fine condition.

Opening bid $200

199. VA'AD YESHIVAS BRISK. HISTORICAL 
LETTER REGARDING THE ESTABLISHMENT 
OF YESHIVAS BRISK. YERUSHOLAYIM 1946.

Historical letter sent by R. Moshe Gwirtzman and 
R. Eliyahu Chaim Schapiro (son of R. Yisroel Isser 
Schapiro). They write that it was well known that 
between the two World Wars, the Brisker Rov, R. 
Yitzchok Zev HaLevy Soloveitchik had a "Kibbutz", 
in which the top students of the European Yeshivos, 
generally from Yeshivos Mir and Radin, came to hear 
his profound Shiurim and to learn from his conduct. 
This "Kibbutz" had been re-established upon the 
arrival of the Brisker Rov in Eretz Yisroel. However, 
the only way to ensure its success was to make certain 
that the students didn't suffer the financial difficulties 
that were prevalent among the Yeshiva students in 
Eretz Yisroel at the time. They therefore implore him 
to do all he can to raise money from his community.
Typewritten on the official stationary of the committee 
of Yeshivas Brisk in Yerusholayim, with 2 handwritten 
signatures. Includes original envelope.
20.5 by 26 cm. Excellent condition.

Opening bid $100

ר׳ אליעזר יהודה וולדנברג/ ציץ אליעזר. תשובה היסטורי בנושא מחיצה. . 200
ירושלים תשי״ט (1959).

תשובה אוטוגרפית ארוכה מאת ר׳ אליעזר יהודה וולדנברג לאחיו ר׳ נחום וולדנברג בנושא המחיצה 
בבית הכנסת. בתשובה מצטט ר׳ אליעזר מקורות רבים הקובעים כי אין די בהפרדה גרידא, אלא 
יש להעמיד מחיצה באופן שבו גברים ונשים אינם יכולים לראות זה את זה. הוא גם מצטט את ר׳ 

משה פיינשטיין בעניין.

  ר׳ אליעזר יהודה וולדנברג (תרע״ה – תשס״ו, 1915-2006), נולד בירושלים ולמד בישיבות עץ
הגדול  הדין  בבית  לדיין  נתמנה   ,(1951) תשי״א  בשנת  הרידב״ז.  לנכדת  נישא  הוא  וחברון.  חיים 
בירושלים, שם שימש לצד הרב אלישיב והרב עובדיה יוסף. הוא נודע בכל העולם כפוסק עצום, 
במומחיותו  בעיקר  נודע  הוא  אליעזר.  ציץ  הכרכים  רב  בספר  לאור  יצאו  הרבות  ותשובותיו 

בשאלות הלכתיות הנוגעות לרפואה.

שני עמודים (3 צדדים). עמוד 1: 22/28 ס״מ. עמוד 2: 21/33 ס״מ. מצב טוב מאוד.

פתיחה $200

ועד ישיבת בריסק. מכתב היסטורי . 199
אודות הקמת ישיבת בריסק. ירושלים 

תש״ו (1946).

ור׳  גבירצמן  משה  ר׳  מאת  היסטורי  מכתב 
איסר  ישראל  ר׳  של  (בנו  שפירא  חיים  אליהו 
שפירא). הם כותבים שכידוע, בין שתי מלחמות 
הלוי  זאב  יצחק  ר׳  רב״,  ל״בריסקר  היה  העולם 
תלמידים  הגיעו  אליו  ״,  ״קיבוץ  סולובייצ׳יק, 
כלל  בדרך  האירופיות,  מהישיבות  בכירים 
שיעוריו  את  לשמוע  וראדין,  מיר  מישיבות 

העמוקים וללמוד מהנהגותיו.

הם כותבים כי ה״קיבוץ״ הוקם מחדש עם הגעת 
הבריסקר רב לארץ ישראל, אולם הדרך היחידה 
להבטיח את הצלחתה הוא לדאוג שהלומדים לא 
יסבלו מקשיים כלכליים אשר היו נפוצים בקרב 
תלמידי הישיבות בארץ ישראל באותה עת. לכן 
הם מפצירים בו לעשות כל שביכולתו כדי לגייס 
נייר  על  כתיבה  במכונת  מודפס  מקהילתו.  כסף 
מכתבים רשמי של ועד ישיבת בריסק בירושלים, 

עם חתימות בכתב יד. כולל מעטפה מקורית.

20.5/26 ס״מ. מצב מצוין.

פתיחה $100
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ר׳ צבי הירש הכהן וואלק. ארכיוני קהילת פינסק.. 201

ארכיון היסטורי של הקהילה היהודית בפינסק, מתקופת כהונתו של ר׳ 
צבי הירש הכהן וואלק.

  לפני בפינסק  החמץ  מכירת  על  עמודים  ואחת  עשרים  בן  מסמך 
מספר  וכן  פינסק  יהודי  חתימות של  מאות  כולל  תרס״ו (1906).  פסח 
חתימות של הרב – ר׳ צבי הירש וואלק. העמודים עם מאות החתימות 

לא נבחנו לעומק.

  מסמך בן ארבעה עמודים (מתוארך לתרס״ו (1906)), שנכתב עקב
שחתום  המסמך,  וואלק.  הירש  צבי  ר׳  הרב,  של  עת  בטרם  פטירתו 
להבטחת  ועדה  הקמת  מבטיח  הקהילה,  חברי  ממאה  למעלה  בידי 

היציבות הפיננסית של משפחתו של המנוח.

  ר׳ צבי הירש הכהן וואלק (תרט״ז – תרס״ו, 1856-1906)), היה תלמיד
של בעל ה״בית הלוי״ בסלוצק ונודע כתלמיד חכם עצום. היה חתנו 
של ר׳ מרדכי גימפל יפה. כיהן כרב במספר קהילות, ביניהן קלוצק. 
בשנת תרנ״ה (1895) ירש את מקומו של ר׳ אליעזר משה כרב בפינסק, 
שם כיהן עד פטירתו בטרם עת בגיל 51. חיבר את הספר כתר כהונה 

על הספרי ועל השולחן ערוך.

והנחשבות  החשובות  מהקהילות  הייתה  בפינסק  היהודית  הקהילה 
בה.  שצמחו  הרבים  החכמים  תלמידי  בשל  בעיקר  ונודעה  בליטא, 
בעיקר  מבטל,  לא  במספר  חסידים  גם  בה  היו  היהודית,  לקהילה  נוסף 

מחסידות סלונים שהייתה ממוקמת בפרבריה.

23/36.5 ס״מ. מצב כללי טוב. מעט בלאי וכתמים.

פתיחה $1000

201. R. TZVI HIRSCH HA'COHEN VOLK. PINSK COMMUNITY 
ARCHIVES. 

Historical archive of the Jewish community of Pinsk, during the rabbinic 
tenure of R. Tzvi Hirsh Ha'Cohen Volk.

  Twenty one page document of the mechiras Chametz that took place in 
Pinsk before Pesach 1906. It includes hundreds of signatures of the Jews of 
Pinsk including a few signatures of the Rov, R. Tzvi Hirsch Volk. The pages 
of hundreds of signatories have not been studied in depth.

  Four page document (dated 1906) written upon the untimely passing 
of the Rov, R. Tzvi Hirsch Volk. Signed by over 100 members of the 
community, establishing a committee to ensure the financial stability of the 
late Rov's family. 

  R. Tzvi Hirsch Ha'Cohen Volk (1856-1906), was a Talmid of the Beis 
HaLevy in Slutzk and was renowned as a tremendous Talmid Chochom. 
He was the son in law R. Mordechai Gimpel Yaffe. He served in as Rov in 
various communities, including Plotzk. In 1895 he succeeded R. Eliezer 
Moshe Horowitz as Rav of Pinsk, where he served until his passing at the 
young age of 51. Author of Kesser Kehunah on the Sifri, and on Shulchon 
Oruch. 

The Jewish community of Pinsk was one of the most prestigious and important 
Kehillos in Lithuania, particularly known for its scholarship. In addition to 
the "Ltivishe" there were also a large number of Chasidim, mostly affiliated to 
Stolin which is in the environs of Pinsk. 
23 by 36.5 cm. Overall good condition. Some wear and stains. 

Opening bid $1000
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203. R. YAAKOV DOVID WILLOWSKI/
RIDVAZ. SLUTZK 1894. 

Warm autograph letter of recommendation written by 
R. Yaakov Dovid Willowski, on behalf of a student of 
the Slutzk Yeshiva, Elchanan Tzvi Shimon Jakobovitz. 

  R. Yaakov Dovid Willowski, known by the 
acronym RIDVAZ (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, Wilkomir 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 Tzefas.

His many works include his Responsa Nimukei 
Ridvaz, and a commentary on the entire Talmud 
Yerushalmi.
10 by 8 cm. Fine condition.
Extremely rare

Opening bid $500

202. VOLOZHIN YESHIVA. IMPORTANT 
ARBITRATION DOCUMENT CONCERNING 
THE ADMINISTRATION OF THE YESHIVA. 
WITH IMPORTANT SIGNATURES. 1933.

Important arbitration document, dated 1933, 
concerning the administration of the Volozhin 
Yeshiva. Signed by R. Lazer Yudel Finkel of Mir, R. 
Moshe Shatskes of Lomza and R. Meir Karelitz. It 
seems that the Yeshiva, although it only had less than 
40 students, still had administrative issues which had 
to be adjudicated by the Va'ad Ha'Yeshivos under the 
aegis of R. Chaim Ozer Grodzensky. This agreement, 
which offers a rare glimpse into the administration of 
a prewar Lithuanian Yeshiva, details all the financial 
affairs of the Yeshiva, including the salaries of the 
faculty, repayment of existing loans and the amount 
of provisions allocated to each student. 
The Volozhin Yeshiva, also known as Eitz Chaim 
Yeshiva, was originally established by R. Chaim of 
Volozhin in 1803. Having served as a model for all 
subsequent Lithuanian yeshivas, it has deservedly 
been called the "mother of all yeshivas". In 1892, the 
Russian government demanded the incorporation of 
a rigorous secular studies program in the Yeshiva's curriculum. The Netziv, 
who was then Rosh Yeshiva, famously refused to comply and closed the yeshiva 
rather than sanction any changes to the Yeshiva's hallowed curriculum. In 
1899, R. Refoel Shapiro, the son-in-law of the Netziv, reopened the yeshiva, 
albeit on a smaller scale, and it came to be known as the "Second Volozhin". 
It continued to function under the leadership of R. Yaakov Shapiro (son of R. 
Refoel), and R. Chaim Walkin (son in law of R. Refoel) until World War II.
Important document regarding the "mother of all Yeshivos" in its twilight 
years.
21 by 32 cm. Good condition. One holes with minor loss of text, professionally 
restored. 

Opening bid $1500

ר׳ יעקב דוד וילובסקי/ הרידב״ז. . 203
סלוצק תרנ״ד (1894).

יעקב  ר׳  שכתב  אוטוגרפי,  חם,  המלצה  מכתב   
שמעון  צבי  אלחנן  תלמידו  על  ווילובסקי,  דוד 

יעקובוביץ, מתלמידי ישיבת סלוצק.

  בראשי הידוע  ווילובסקי,   דוד  יעקב  ר׳ 
תרע״ג,   – (תר״ה  הרידב״ז,   – שמו  של  התיבות 
1845-1913), היה מתלמידי החכמים והמנהיגים 
הרבניים הגדולים ביותר בתקופתו. הוא כיהן 
ביניהן  בליטא,  רבות  חשובות  בקהילות  כרב 
איזבלין, בוברויסק, וילנא, ווילקומיר,  וסלוצק. 
שם  לארה״ב  היגר  הוא   (1903) תרס״ג  בשנת 
כיהן כרב בתחילה בניו יורק, ובהמשך בשיקגו. 
תקופת כהונתו באמריקה הייתה סוערת, והוא 
מדעת,  נבערים  גסים,  מאנשים  רבות  סבל 
הכבירים  למאמציו  מהמתנגדים  במיוחד 

לשיפור הכשרות של תעשיית הבשר.

והשתקע  ישראל  לארץ  עלה  דבר  של  בסופו 
בצפת.

רידב״ז,  נימוקי  שו״ת  כוללים  הרבים  חיבוריו 
ופרוש על התלמוד הירושלמי במלואו.

8/10 ס״מ. מצב טוב.

נדיר במיוחד.

פתיחה $500

ישיבת וולוז׳ין. שטר בוררות חשוב . 202
בעניין הנהלת הישיבה. עם חתימות 

חשובות. תרצ״ג (1933).

תרצ״ג  לשנת  מתוארך  חשוב,  בוררות  שטר   
על  חתום  וולוז׳ין.  ישיבת  להנהלת  בנוגע   (1933)
שצקס  משה  ר׳  ממיר,  פינקל  יוד׳ל  לייזר  ר׳  ידי 
פחות  למדו  בישיבה  קרליץ.  מאיר  ור׳  מלומזא 
נושאים  שהיו  נראה  אך  תלמידים,  מארבעים 
הישיבות  ועד  הכרעת  את  שדרשו  ניהוליים 
הסכם  גרודז׳ינסקי.  עוזר  חיים  ר׳  של  בהנהלתו 
ישיבה  להנהלת  נדירה  הצצה  המציע  זה, 
ענייניה  כל  את  מפרט  המלחמה,  לפני  ליטאית 
חברי  משכורות  כולל  הישיבה  של  הכלכליים 
הקצובה  המזון  וכמות  חובות  תשלום  הצוות, 

לכל תלמיד.

חיים״,  עץ  ״ישיבת  גם  הקרויה  וולוז׳ין,  ישיבת 
תקס״ג  בשנת  מוולוז׳ין  חיים  ר׳  ידי  על  נוסדה 
(1803). היא שימשה כסמל ודוגמה לכל הישיבות 
״אם  בצדק  ומכונה  אחריה  שנפתחו  הליטאיות 
הישיבות״. בתרנ״ב (1892) דרשה ממשלת רוסיה 
קפדנית  חול  לימודי  תכנית  לשלב  מהישיבה 
כראש  ששימש  הנצי״ב,  שלה.  היום  בסדר 

לדרישה,  להיענות  תוקף  בכל  סירב  תקופה,   באותה  הישיבה 
שינוי  אף  לאפשר  לא  כדי  הישיבה  את  סגר  מפורסמת  ובהחלטה 
בתכנית הלימודים המקודשת שלה. בתרנ״ט (1899) פתח הרב רפאל 
שפירא, חתנו של הנצי״ב, את הישיבה מחדש במתכונת קטנה יותר. 
ישיבה זו כונתה לימים ״וולוז׳ין השנייה״ והיא המשיכה לפעול תחת 
הנהגתו של ר׳ יעקב שפירא (בנו של ר׳ רפאל) ור׳ חיים וולקין (חתנו 

של ר׳ רפאל) עד מלחמת העולם השנייה.

מסמך חשוב אודות ״אם הישיבות״ בשנותיה האחרונות.

בטקסט,  מאוד  מעט  הפוגע  אחד  חור  טוב.  מצב  ס״מ.   32 על   21
משוחזר במקצועיות.

פתיחה $1500



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 hammer and the acknowledgment of the numbered paddle of the bidder by the 
Auctioneer, 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 
20% 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.
 $100-250 $25 increments.      
 $250-500 $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.



תנאי מכירה

הרכוש מוצע למכירה על ידי לגסי יודאיקה כסוכן מטעם המשגר.  .1
על ידי הצעות מחיר במכירה הפומבית, בין באופן אישי ובין באמצעות סוכן, הצעת נעדר, טלפון, אינטרנט או בכל אופן אחר, הקונה   .2
ולקבל שלטית  להירשם  הפוטנציאלי  הקונה  על  הפומבית,  במכירה  להשתתף  מנת  על  אלו.  מכירה  לתנאי  להתחייב  מסכים  המציע  או 

ממוספרת שתאפשר לו להציע הצעות מחיר במכירה הפומבית.
כל הרכוש נמכר "as is" (כפי שהוא), וכל ייצוג או הצהרה בקטלוג המכירה הפומבית או בכל מקום אחר באשר לזהות מחבר החומר,   .3
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.
למרות התנאי הקודם, הקונה המקורי יהיה רשאי להחזיר רכוש בתנאי שהקונה יספק הוכחה חד משמעית (לא חוות דעת של מומחה   .4
ההחזר  סיבת  בדבר  כתובה  הודעה  במכירה).  או  בקטלוג  מסומנים  אינם  אלו  שפגמים  (בתנאי  מושלם,  או  אותנטי  אינו  שהפריט  אחר) 
בעת  שהיה  כפי  באותו מצב  יודאיקה  יוחזר ללגסי  והרכוש  הרכוש,  מכירת  מיום  ימים   (10) עשרה  בתוך  יודאיקה  לגסי  ידי  על  תתקבל 
המכירה. במקרה של חילוקי דעות לגבי מצב של פריט בעת המכירה, רישומי לגסי יודאיקה יכריעו. כל אוסף הכולל ארבעה פריטים או 

יותר יימכר "as is" (כפי שהוא), ולא יהיה ניתן להחזירו.
מהקונה המקורי, אנו נשלם לקונה  אם שילמנו למשגר כספים המגיעים לו בהקשר למכירה בטרם קבלת הודעה המעידה על פגם   .5
המכירה  מחיר  יתרת  את  לשלם  מהמשגר  ונדרוש  המכירה  על  מהקונה  שהתקבלו  מתאימים  ומיסים  הקונה  פרמיית  סכום  את  המקורי 
המקורי לקונה המקורי. באם המשגר לא ישלם סכום זה באופן מידי, אנו נמסור את זהותו של המשגר ונעביר לקונה המקורי את זכויותינו 
תתבטל  יודאיקה  לגסי  של  אחריות  כל  כאמור,  הזכויות  והעברת  הגילוי  לאחר  לבטל.  מבקשים  שאותה  למכירה  באשר  המשגר  כנגד 

אוטומטית. 
לגסי יודאיקה שומר לעצמו את הזכות המוחלטת למשוך כל רכוש בכל עת לפני מכירתו הסופית והמעשית.  .6

כל האוספים בקטלוג זה כפופים למחיר הסתייגות, דהיינו מחיר המינימום הסודי המקובל על המשגר. בדרך כלל, ההצעה הפותחת   .7
היא מחיר ההסתייגות.

ההצעות הפותחות הינן מחירים מינימליים, ואין להחשיב אותן כהערכת שווי.   .8
כל המחירים הפותחים והמחירים המוצהרים אינם כוללים את פרמיית הקונה.  .9

המציע הגבוה ביותר המוכר על ידי הכרוז יהיה הקונה. הכרוז רשאי לפסול כל הצעה ולקדם את הצעות המחיר על פי שיקול דעתו   .10
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.
לאחר נפילת הפטיש והצהרת השלטית הממוספרת של המציע על ידי הכרוז, הצעתו של המציע תהיה מחייבת ותיחשב למקובלת   .11
והבעלות על הפריט תעבור למציע ההצעה שהצעתו התקבלה ("הקונה"), בכפוף לקיום כל התחייבויות התשלום של הקונה כלפי לגסי 

יודאיקה כמחויב. 
מחיר הקנייה המשולם על ידי הקונה יהיה הסכום של ההצעה הסופית ופרמיית קונה של 20% מה-150,000$ הראשונים של ההצעה   .12

הסופית על כל אוסף, ו-18% ממחיר ההצעה הסופית מעל 150,000$, בתוספת מס מכר מתאים.
זכות הבעלות על הפריט תעבור רק לאחר שהקונה ישלים את התחייבויות התשלום שלו באופן מלא כמפורט בתנאים אלו. במקרה   .13

שהקונה לא ימלא כל דרישה כזאת, הכרוז רשאי להעלות שנית את האוסף למכירה ולמכור אותו על פי שיקול דעתו.
תשלום עבור כל הפריטים יתקבל באמצעות (א) מזומן, (ב) שיק בנקאי, (ג) שיק אישי עם אשראי מאושר, או (ד) העברה בנקאית. לגסי   .14

יודאיקה רשאי, לפי שיקול דעתו, לדרוש ששיקים אישיים יועברו לגבייה לפני שחרור האוספים לקונים.
על הקונה לשלם על כל הרכוש ולפנות אותו ממשרדינו על חשבונו לא יאוחר מעשרה ימים ממכירתו. אם הרכוש לא יפונה, ייגבו דמי   .15

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.
לגסי יודאיקה ייצג, ללא עלות, כל קונה פוטנציאלי שאינו רוצה או אינו יכול להשתתף במכירה הפומבית. קונים פוטנציאליים אלו   .16
נדרשים להירשם לא יאוחר מיום אחד לפני המכירה הפומבית. לגסי יודאיקה לא יהיה אחראי בשום פנים ואופן לכל טעות או השמטה 

בהקשר להצעות נעדרים.
מחירים  להצעת  כתחליף  אותה  להחשיב  ואין  אלטרנטיבית,  מחירים  הצעת  כשירות  מקוונת  מחירים  הצעת  מספק  יודאיקה  לגסי   .17

במקום. אנו מעודדים את לקוחותינו לשקול את היתרונות והמגבלות של הצעת מחירים מקוונת חיה.
הצעות  בביצוע  כישלונות  או  לטעויות  אחראיים  נהיה  לא  אך  לקוחותינו,  לנוחיות  אינטרנט  שירותי  להציע  שמח  יודאיקה  לגסי   .18
באינטרנט, כולל, ללא הגבלה, טעויות או כישלונות הנגרמים עקב (1) כשל בחיבור מצד לגסי יודאיקה או מציע ההצעה;  (2) כשל או בעיות 
בתוכנת הצעת המחיר המקוונת, ו/או (3) כשל 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.
מטבע הדברים, מכירה פומבית חיה מתקדמת במהירות והצעות המחיר עשויות להתקדם במהירות רבה. על מנת לוודא שמציעים   .19
ברגע  אחד.  שלב  הכולל  תהליך  הוא  הצעות  להגשת  הנוהל  בטלפון,  או  בחדר  מציעים  לעומת  נחותה  בעמדה  נמצאים  אינם  מקוונים 
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. 
הקונה  פרמיית  כולל  הקנייה,  מחיר  לתשלום  אישית  אחריות  מקבל  אתה  ממחשבך,  מוצלחת  הצעה  מקבל  יודאיקה  במידה שלגסי   .20

ועלויות נלוות אחרות. 
לגסי יודאיקה שומר לעצמו את הזכות לסרב או לפסול רשות להגשת הצעות מחיר מקוונות, ולהסיר זכויות הצעת מחירים מקוונות   .21

במהלך המכירה הפומבית.



רישום המכירה, הנשמר על ידי הכרוז והפקיד, יהיה המילה האחרונה הסופית והמוחלטת בכל מקרה של חילוקי דעות. במקרה של אי   .22
התאמה בין רישום מקוון או הודעה המסופקים למציע המקוון לבין רישום המכירה השמור בידי הכרוז והפקיד, רישום המכירה של הכרוז 

והפקיד יכריע. 
לצורך נוחות, לקוחות יכולים להשתתף במכירה הפומבית באמצעות הטלפון. צרו קשר עם משרדינו לפני תאריך המכירה הפומבית   .23
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 
לפני  שעות  מ-24  יאוחר  לא  יודאיקה  לגסי  משרדי  עם  קשר  ליצור  או  בפקס  או  בדוא"ל  הזמנותיהם  את  לשלוח  מתבקשים  הפומבית 

המכירה הפומבית. 
למציע  עדיפות  תינתן  נעדר,  הצעת  באמצעות  או  באינטרנט  ובטלפון,  הפומבית  המכירה  במקום  שווה  הצעה  שמתקבלת  במקרה   .24

ההצעה שבמקום המכירה הפומבית.
בכל מקרה של ספק, הגרסה האנגלית של תנאים אלו תהיה המסמך הקובע.  .25

הצדדים מקבלים בזאת את בית הדין הרבני "מישרים" בלייקווד, ניו ג'רסי, כבוררים לכל חילוקי הדעות העשויים לעלות בהקשר   .26
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: 

$250-$100 - שלבים של $25
$500-$250 - שלבים של $50

$2000-$500 - שלבים של $100
$5000-$2000 - שלבים של $250

$10,000-$5000 - שלבים של $500
$20,000-$10,000 - שלבים של $1000

$50,000-$20,000 - שלבים של $2000
+$50,000 - שלבים של $5000
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I HEREBY SUBMIT the following bids for Legacy Judaica auction number four. 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 
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