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1 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. 
Lechem Hapanim/Kanfei Yonah - The copy of Rav Shmuel Dovid Halevi Jungreis, author of 
Maharsadeh Responsa.   
   
Lechem Hapanim - by Rav Yekusiel Koipman Ka"tz. Fiorda 5556 [1796]. With Approbations from the Zichron 
Yosef and the Korban Nesanel.   
Kanfei Yonah - On the Yoreh De'ah section of the Shulchan Aruch, by the Gaon Rav Yonah Landsofer. Prague 
5572 [1812]. First edition. Small tear on title page.   
   
 On title page of Lechem Hapanim is a dedication: " As a present for drashos, to the chasson, perfect in 
qualities and character traits, in wisdom and insight, to K'vod Shem Toraso, our teacher: Rav Shmuel Dovid 
Segal, from me, his small friend Yaakov..."   
    
At end of sefer are stamps of his son, Rav Asher Anshil HaLevi Jungreis.  
     
 Rav Shmuel Dovid HaLevi Jungreis, Av Beis Din of יארמאט, author of Maharsadeh Responsa, disciple of the K'sav 
Sofer and the Goren Dovid, and son-in-law of his uncle, the Gaon and Tzaddik known as the Menuchas Asher 
from טשעגנר, and from him he absorbed Torah and Kedusha. Born in 5598, Passed away in 5652.   
    
 Two sefarim bound together:    
 Lechem Hapanim - [1] 63, 67-69 pages. Defective: page 1 appears after page 3. Stains from aging and use.  
Tear on one page causing deficiency in its text. In mediocre condition    
 Kanfei Yonah. - [3] 2-88 [1] pages. Small tear on title page. In good condition Jungreis Family Collection. 

אוסף משפחת יונגרייז. לחם הפנים / כנפי יונה – העותק של 

בעל שו"ת מהרשד"ה רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז.  

   
לחם הפנים - מאת רבי יקותיאל קויפמן כ"ץ. פיורדא 

תקנ"ו 1796. עם הסכמות הזכרון יוסף והקרבן נתנאל. 
  כנפי יונה - על שולחן ערוך יונה דעה מאת הגאון רבי יונה 

לנדסופר. פראג תקע"ב ]1812[. מהדורה ראשונה . קרע 
קטן בשער.  

בשער ספר לחם הפנים הקדשה: 
לדורון דרשה לחתן תמים במעלות ובמדות חו"ב כש"ת 

מו"ה שמואל דוד סג"ל ממני ידידו הק' יעקב.....  
   

  בסוף הספר חותמות בנו רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז. 
    

  רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד דיארמאט בעל שו"ת 
מהרשד"ה תלמיד הכתב סופר והגורן דוד וחתן דודו הגאון 

הצדיק בעל 'מנוחת אשר' מטשעגנר וממנו ספג תורה 
וקדושה. נולד בשנת תקצ"ח נפטר בשנת תרנ"ב.  

 שני הספרים כרוכים יחד: 
  

לחם הפנים - ]1[ סג, סז-סט דף. פגום: דף א מופיע אחרי 
דף ג. כתמי זמן ובלאי בדף אחד קרע עם חיסרון מצב 

בינוני. 

כנפי יונה - ]3[ ב-פח ]1[ דף. קרע קטן בשער מצב טוב.



2 Start price:   $100    :מחיר פתיחה
אוסף משפחת יונגרייז. מעשה חשב: למברג תקנ"ו 1796 - 

חתימות חשובות. 
   

ספר מעשה חשב חידושים ופלפולים מאת רבי יוסף ב"ר משה 
אב"ד פילץ ומדייני בית הדין הגדול בקראקא. 

  
ח"א: על מסכת בבא קמא. ]2[, קח דף. 

ח"ב: על מסכת שבועות. ]1[, סב דף. 
שני החלקים כרוכים יחד.  

כל חלק שער נפרד, מעבר לכל שער הסכמות. 
  

33 ס"מ. בחלק הראשון בשולי תחתית הדפים פגימה קלה עם 
פגיעה בטקסט בדפים בודדים, מצב טוב. 

   
חתימת בעלים: 

איצק וויינבערגר.  
   

חותמת: 
הק' שמואל הכהן שווארץ בן רבי נפתלי הכהן שווארץ בן הגאון 

בעל קול אריה. בעל ספר פני המים ותולדות רבני הגר ועורך 
הקובץ ליקוטי שושנה. 

   
חותמת: 

רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל, נפטר 
תרצ"ד. בן רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד פעהר יארמוט 
)תלמיד הכתב סופר( בן רבי שרגא פייש הלוי יונגרייז אב"ד 

טשעטשא )תלמיד החתם סופר( אחיו של הצדיק הנודע 
 המנוחת אשר מטשענגער.   

Ma'aseh Cheshev: Lemberg 5556 [1796] - Important Signatures.  
  
 Sefer Ma'aseh Cheshev - Torah Novellae and Pilpul, by Rav Yosef ben Rav Moshe, Av Beis Din of 
Pilica, one of the Dayanim of the Beis Din Hagadol of Krakow.  
  
 Part 1: On Masseches Baba Kama. [2], 108 pages.  
 Part 2: On Masseches Sh'vuos. [1], 62 pages.  
 Both parts bound together. Each part has its own title page. On other side of each title page are 
approbations.  
  
 33 cm. In part 1, on bottom margins of the pages is a small defect, with damage to text on a 
very small number of pages. In good condition.  
  
 Signatures of ownership: Itzak Weinberger.  
  
 Stamp: " The small one, Shmuel Hacohen Schwartz , ben Rav Naftali Hacohen Schwartz, son 
of the Gaon, the "Kol Aryeh". Author of sefer "Pnei Hamayim" and "Toldos Rabaney Hager", and 
compiler of the "Likutey Shoshana" Anthology.  
  
 Stamp: Rav Asher Anshil Halevi Jungreis - Av Beis Din of פאביאנהאז, passed away in 5694. Son of 
Rav Shmuel Dovid Halevi Jungreis, Av Beis Din of Balassagyarmat (Disciple of the K'sav Sofer) son 
of Rav Shraga Feish Halevi Jungreis, Av Beis Din of טשעטשא (Disciple of the Chasam Sofer), brother 
of the known Tzaddik, the Menuchas Asher from טשענגער "Brisk. The Selichos of the Gaon Rav Meir 
Halevi Soloveitchik, son of the Gaon Rav Yitzchak Zev Soloveitchik   



3 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Important Notations on Responsa of Ra'anach,  
First Print. Constantinople 5370 [1610]  
  
 Questions & answers by the great Rav Eliyahu ben Chaim (the Ra'anach), first print.  
 On sefer's pages are a few important ancient notations, in Sephardic Script handwriting and 
some other later notations.   
  
  
 Incomplete, damaged copy. 2-271 pages instead of 6,272 pages. About ten dispersed pages 
have been filled in with beautiful handwriting. 26 cm. Tears and a few moth holes. A portion of 
the notations are a bit cut off. Without binding.  
  
  
 Stamped signatures:  
  Rav Asher Anshil Halevi Jungreis, Av Beis Din of פאביאנהאז and Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, Av 
Beis Din of Füzesgyarmat.   
  
 Stefansky, Sifrei Yesod 296

 אוסף משפחת יונגרייז.
הגהות חשובות על שו"ת מהראנ"ח 
דפוס ראשון. קושטא ש"ע ]1610[ 

   
שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבי אליהו בן חיים 

)הראנ"ח( דפוס ראשון. 

בגליונות הספר כמה הערות עתיקות חשובות בכתב יד 
רבני ספרדי ועוד כמה הגהות מאוחרות יותר.  

  
חסר השער ודף אחרון. כעשרה דפים מפוזרים הושלמו 

בכתב יד נאה. 26 ס"מ. קרעים ומעט נקבי עש. חלק 
מההגהות קצוצות מעט. לא כרוך. 

   
חותמות: 

רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל, 
ורבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב"ד פ' יארמוט. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 296   



4 

Jungreis Family Collection . "Mekom Shmuel": 
Altona 5498 [1738] - First Edition- Signatures 
and Handwritten Notation  
  
Questions & Answers , and Chiddushei Dinim 
on the Shulchan Aruch, section Yoreh De'ah, 
and "Sha'ar Hateyrutzim"- novellae on Gemara, 
Pshat, and Tosafos, on a number of massechtos.  
 By Rav Shmuel ben Rav Elkana of Altona.  
  
Signature of ownership on title page: " The 
small one, Rav Meir Katz Rata " and at end of 
sefer: " Baruch son of my father, the honorable 
Rav Tzvi Hirsh ". on page 48,1 is a critique on 
the author's words, in beautiful handwriting 
(notation is a bit cut off).  
 
Additionally there is a faded stamp of 
ownership: Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, Av 
Beis Din of Füzesgyarmat.  
  
Altona 5498 [1738] First Print. [3] 114, 30-
74, [2] pages. Damaged title page, first 2 
pages with light damage, rest of sefer in good 
condition. New plain binding.

Start price:   $100    :מחיר פתיחה

 אוסף משפחת יונגרייז. מקום שמואל: 
 אלטונה 1738 - תצ"ח  

 מהדורה ראשונה - חתימות והגהה בכתב יד  
   

שאלות ותשובות וחידושי דינים על שולחן ערוך 
יורה דעה ושער התירוצים - חידושי גפ"ת על 

 כמה מסכתות. 

 מאת רבי שמואל ב"ר אלקנה מאלטונה. 
   

 חתימת בעלים בשער: 
הק' מאיר כץ ראטה , בסוף הספר: נאו' ברוך 
ב"א כהר"ר צבי הירש . בדף מח,א השגה על 
דברי המחבר בכתב יד נאה, )ההגהה קצוצה 

 מעט(. 
כמו כן חותם בעלים דהוי: רבי יעקב צבי הלוי 

 יונגרייז אב"ד פ' יארמוט. 
   

 אלטונה תצ"ח 1738 דפוס ראשון
 ]3[ קיד, ל-עד, ]2[ דף. 

שער פגום, 2 דפים ראשונים עם פגמים קלים, 
שאר הספר במצב טוב. כריכה חדשה פשוטה.



5 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Signature of the Gaon Rav Yaakov Berlin from Fiorda,  
Author of "Be'er Yaakov" on the Mateh Yosef Responsa, Constantinople Edition.  
  
 Mateh Yosef Responsa - Two Volumes, by the Gaon Rav Yosef Halevi, Av Beis Din of Egypt. 
  
 Two Volumes:  
 Volume 1 : Constantinople 5477 [1717] 103 pages. 
 Volume 2: Constantinople 5486 [1726] [2], 101 pages. 
  
 Signature on title page: " Zchor Eleh L'Yaakov, known as Yaakov Berlin".  
  
 The great Gaon Rav Yaakov Berlin (5468-5510) Of the great Geonim of Fiorda and a Rosh 
Yeshiva in Fiorda. Disciple of the Gaon, the "Shev Yaakov". A friend and comrade of the Gaon, the 
Zichron Yosef, who testifies that he was the "lion of the group". The Be'er Yaakov and the Zichron 
Yosef refer to each other many times in their writings (see "Hayeshiva Harama BeFiorda" part 1, 
pages 446 and 62). Two of his writings have been published: Be'er Yaakov and Zichron Yaakov. 
  
 27 cm. Cut off a little at margins, a few moth holes. Bindings a bit loose. In good condition. 
  
 Stamps of ownership from the Rabbinical families of Schwartz and Jungreis.

 אוסף משפחת יונגרייז. 
חתימת הגאון רבי יאקב ברלין מפיורדא בעל 'באר 

 יעקב' על שו"ת מטה יוסף מהדורת קושטא. 
   

שו"ת מטה יוסף – שני חלקים מאת הגאון רבי יוסף הלוי 
 אב"ד מצרים. 

   
   שני כרכים:  

   ח"א: קושטא תע"ז ]1717[ קג דף  
   ח"ב: קושטא תפ"ו ]1726[ ]2[, קא דף.  

   
בשער הספר חתימת ידו: זכר אלה ליעקב המכונה יאקב 

 ברלין.  
   

הגאון העצום רבי יעקב - יאקב ברלין )תס"ח- תק"י( מגאוני 
פיורדא וראש הישיבה המפורסמת בה. תלמיד הגאון בעל 

'שב יעקב' ידיד ורע להגאון בעל זכרון יוסף המעיד עליו 
שהיה 'ארי שבחבורה' בעל באר יעקב והזכרון יוסף מזכירים 

אחד את השני בחיבוריהם פעמים רבות )ראה: הישיבה 
הרמה בפיורדא ח"א עמ' 446 וע' 62( מחיבוריו נדפסו: באר 

 יעקב וזכרון יעקב. 

27 ס"מ. שוליים מעט קצוצים, מעט נקבי עש. כריכות מעט 
 רופפות, מצב טוב. 

חותמות בעלים ממשפחות הרבנים שווארץ ויונגרייז.



6 

Jungreis Family Collection. Classic. Gevoros Ari on Masseches Ta'anis - First Edition. Signature.  
   
 Torah Novellae on Masseches Ta'anis, by the Great Gaon, Rav Aryeh Leib Gintzburg, Av Beis Din 
of Metz, Author of the "Sha'agas Aryeh" and the "Turey Even".  
  
 With stamps of Rav Asher Anshil HaLevi Jungreis, Av Beis Din of פאביאנהאז.  
  
 Vilna 5622 [1862]. First edition.  
  
 [7], 56 pages, 30 cm. At beginning of sefer are many approbations and letters. Thick paper. In 
good condition.  
  
 Stefansky Sifrei Yesod 90

Start price:   $100    :מחיר פתיחה

 אוסף משפחת יונגרייז. ספרי יסוד. 
גבורות ארי על תענית - מהדורה ראשונה. חתימה. 

חידושים על מסכת תענית מאת הגאון האדיר רבי 
אריה ליב גינצבורג אב"ד מיץ בעל שאגת אריה וטורי 

אבן. 
עם חותמות רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 

פאביאנהאז והגליל. 
  

ווילנא תרכ"ב ]1862[. מהדורה ראשונה.  
  

 ]7[, נו דף. 30 ס"מ. 
בראש הספר הסכמות רבות ומכתבים. נייר עבה. מצב 

טוב. 
סטפנסקי ספרי יסוד 90 



7 
Jungreis Family Collection . A Collection of 
Sefarim Signed by the Gaon Rav Shmuel Dovid 
Halevi Jungreis, Author of "Maharsa"deh 
Responsa" and His Family.  
  
Five Sefarim Which Belonged to the Geonim and 
Tzaddikim of the Jungreis Family. On the Back of the 
Sefarim are the Stamps and Signatures of the Family's 
Rabbonim:  
   
Rav Shmuel Dovid Halevy Jungreis  Av Beis Din of Yarmut, 
author of "Maharashda Responsa" (The signature is 
located on the title pages of the sefarim: "Divrei Ra"sh" 
and "Ohel Dovid"). The Gaon "Maharashda" was the son-
in-law of his uncle, the Gaon and Tzaddik known as the 
"Menuchas Asher" from Csenger. From him, he absorbed 
Torah and holiness. Born: 5598  Passed away: 5652. 
Student of the "K'sav Sofer" and the "Goren Dovid". 
  
Rav Asher Anshel Halevi Jungreis  Av Beis Din of 
Fábiánháza (stamps). Son of the Maharsa"deh. Author 
of "Tiferes Asher", disciple of the "Kedushas Yom Tov". 
Traveled to learn from the Admorim of: Sieniawa, 
Munkatch, and Belz. 
  
Rav Yosef Chaim Segal Jungreis  (signature). 
  
Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis  Av Beis Din of יארמוט 
(stamps). Son of Rav Asher Anshel (mentioned above). 
  
The Sefarim Are: 
   
"Todas Shelamim" - Torah Novellae of the Ra"n 
on Masseches Nidah, 'Hasagos Haraz"eh' on "Baaley 
Hanefesh", Ramban's commentary on "Baaley Hanefesh", 
and "Lachmei Todah Responsa" by the Gaon Rav 
Yeshayahu Bassan. Vinnytsia 5501 [1741]. In good 
condition. 
  
Sefer HaZohar - The זולקווא edition 5624 
[1864] Two complete volumes in good 
condition.  Includes some handwritten 
explanatory notes.  
 
Divrei Ra"sh- By the Gaon Rav Shalom Charif 
Ulman. Vienna 5586 [1826] In very good 
condition. With signature of his grandson, Rav 
Isser Ulman. 
 
Ohel Dovid- By the Gaon Rav Dovid Deutsch 
on Massechtos Shavuos and Yevamos. 
Pressburg 5597 [1937] 
  
K'sav Sofer Responsa- On Massechtos 
Yoreh Deyah and Even Haezer. Pressburg, 5639 
[1879] Incomplete. 

Imrei Dovid- From the Gaon Rav Dovid Shik, 
Av Beis Din of ברעזווא. Munkatch 5650 [1890]. 
Title page damaged. 
 
 Last two sefarim are bound together.

Start price:   $100    :מחיר פתיחה

 אוסף משפחת יונגרייז. 
 אוסף ספרים עם חתימת הגאון בעל שו"ת מהרשד"ה

רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז ובני משפחתו  
  

חמשה ספרים שהיו שייכים לגאוני וצדיקי משפחת יונגרייז, על 
גבי הספרים ישנם חתימות וחותמות מרבני המשפחה:  

  
רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד דיארמאט בעל שו"ת 

מהרשד"ה )חתום בשער ספר דברי ר"ש ובשער ספר אהל דוד(. 
הגאון המהרשד"ה חתן דודו הגאון הצדיק בעל 'מנוחת אשר' 

מטשעגנר וממנו ספג תורה וקדושה. נולד בשנת תקצ"ח נפטר 
בשנת תרנ"ב.היה תלמיד הכתב סופר והגורן דוד.  

רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז )חותמות(. בנו 
של המהרשד"ה, בעל תפארת אשר, תלמיד הקדושת יו"ט, נסע 

גם אל האדמורי"ם משינאווא, מונקאטש ובעלזא. 
רבי יוסף חיים סג"ל יונגרייז  )חתימה(  

רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז  אב"ד פ' יארמוט )חותמות( בן רבי 
אשר אנשיל הנ"ל. 

  
הספרים הם: 

תודת שלמים – חידושי הר"ן נדה, השגות הרז"ה על בעלי הנפש, 
הגהות הרמב"ן על בעלי הנפש ושו"ת לחמי תודה מאת הגאון רבי 

ישעיהו באסאן. ויניציאה תק"א ]1741[. מצב טוב. 
ספר הזהר – מהדורת זולקווא תרכ"ד ]1864[ שני כרכים בשלמות 

ובמצב טוב.  עם מעט הגהות בכתב יד.   
דברי ר"ש – מאת הגאון רבי שלום חריף אולמן. וינה תקפ"ו 

]1826[ מצב טוב מאוד. חתימת נכדו רבי איסר אולמן.   
אהל דוד – מהגאון רבי דוד דיייטש על שבועות ויבמות פרשבורג 

תקצ"ז ]1837[   
שו"ת כתב סופר – יורה דעה ואבן העזר פרשבורג תרל"ט ]1879[ 

לא שלם.  
אמרי דוד - להגאון רבי דוד שיק אב"ד ברעזווא. מונקאטש תר"נ 

]1890[ שער פגוע.   
מס' 5-6 כרוכים יחד 
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Jungreis Family Collection. Erchey Eli: Prague 5575 [1815] - Extremely Rare First Edition  
  
Novellae on Masseches Arachin by the Gaon Rav Leizer Kripples, Av Beis Din of ליבנא וגליל קוירשם- 
one of the Great Geonim of Prague. Held Torah Discussions with the Nodah BiY'hudah and the 
Chasam Sofer. 
 
In the sefer's introduction is a Torah question, asked in the name of the Gaon Rav Meshulam 
Igrah. 
  
Prague 5575 [1815] - Rare First Edition. 
 
[2] 29 [1] pages. 29 cm. Title page a bit cut off at margins. In good condition. 
  
Bound with it is the sefer "Hafla'os Nedarim", incomplete, Warsaw 5625. 
 
Stamped signatures of Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, Av Beis Din Balassagyarmat.

Start price:   $100    :מחיר פתיחה

 אוסף משפחת יונגרייז. ערכי עלי: 
 פראג תקע"ה 1815 - מהדורה ראשונה ונדירה. 

   
חידושים על מסכת ערכין מאת הגאון רבי ליזר קרפלס אב"ד 

ליבנא וגליל קוירשם – מגאוני מחוז פראג, נשא ונתן עם 
 הנודע ביהודה והחתם סופר. 

   
 בהקדמת הספר קושיה בשם הגאון רבי משולם איגרא. 

 פראג תקע"ה 1815 - מהדורה ראשונה ונדירה. 

 ]2[ כט ]1[ דף. 29 ס"מ. קצוץ מעט בשולי השער. מצב טוב. 
 כרוך עמו ספר הפלאות נדרים, לא שלם, וארשא תרכ"ה. 

חותמות רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב"ד פ' יארמוט.
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Jungreis Family Collection. An Essential Sefer (Sefer Yesod). Chamisha Shitos: Zoltzbach 5522 
[1762]. First Print. Signatures.  
   
 Includes:  
 Torah Novellae of the Ramban on Massechtos Gittin and Niddah.  
 Torah Novellae of the Ritvah on Masseches Makkos.  
 Torah Novellae of the Ra"n on Massechtos Sanhedrin and Chulin.  
  
 Zoltzbach 5522, [1762]. First edition. [1], 115 pages, 29.5 cm. Damaged title page.  
  
 With stamp of Rav Asher Anshil HaLevi Jungreis , Av Beis Din of פאביאנהאז.  
 On last page is an illegible signature.

Start price:   $100    :מחיר פתיחה

 אוסף משפחת יונגרייז. חמשה שיטות: 
 זולצבך תקכ"ב ]1762[. דפוס ראשון. חתימות. 

   
 כולל: 

 חידושי הרמב"ן על מסכתות גיטין ונדה. 
 חידושי הריטב"א על מסכת מכות. 

 חידושי הר"ן על מסכתות סנהדרין וחולין. 
   

 זולצבך תקכ"ב, 
 ]1762[. מהדורה ראשונה. 

 ]1[, קטו דף, 29.5 ס"מ. 
 השער פגום. 

 עם חותם רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל. 
בעמ' האחרון חתימה לא מפוענחת.



10 Start price:   $150    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Kabbala. Rare . Sefer Hagilgulim: Zhovkva - 5556 [1796]. 
 
Elucidations Regarding Neshamos, Gilgulim, and Iburim, according to what Rav Chaim Vital was 
taught from his Rav, the Arizal. With Notations and Corrections from the Gaon - Author of the 
"Panim Me'iros" and Mekubal, Rav Dovid Grinhot. 
 
Zhovkva 5556 [1796] . [76] pages. 22 cm. A few moth holes, in good condition - 
 rare. 
 
Bound with it is the 
sefer Yosef Lekach on Megillas Esther , by Rav Eliezer Ashkenazy. Zhovkva 5557 [1797]. [38] 
pages. Last page is detached. Tear on title page without damage to title page. 
 
 
 Owner's signature : Yisrael Gintzler. 
 Owner's stamp : Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, Av Beis Din Balassagyarmat.

 אוסף משפחת יונגרייז. קבלה. נדיר. 
 ספר הגלגולים: זאלקווא - תקנ"ו 1796. 

   
דרושי הנשמות והגלגולים והעיבורים כפי מה שקיבל רבינו חיים 

ויטאל מרבו האר"י ז"ל. עם הגהות ותיקונים מהגאון בעל פנים 
 מאירות והמקובל רבי דוד גרינהוט. 

   
 זאלקווא תקנ"ו 1796. 

 ]76[ דף. 22 ס"מ.
 מעט נקבי עש, מצב טוב - נדיר. 

   
 כרוך עמו 

 ספר יוסף לקח על מגילת אסתר מאת רבי אליעזר אשכנזי.
 זאלקווא תקנ"ז 1797.

 ]38[ דף. דף אחרון מנותק. קרע בשער ללא פגיעה בשער. 
   

 חתימת בעלים: ישראל גינצלער. 
חותם בעלים : רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב"ד פ' יארמוט.



11 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection . The Alshich Hakadosh: Mar'os Hatzov'os - Fiorda 5525 [1765].  
Stamp of Rav Asher Anshil Halevi Jungreis, Av Beis Din of פאביאנהאז.   
  
A Brilliant Commentary by Rabbeynu Moshe Alshich on Nevi'im: Yeshaya, Yirmiya, and Trey Assar.  
  
On other side of title page are approbations from Rav Nesanel Weil, Av Beis Din of Karlsruhe, 
author of "Korban Nesanel", and from Rav Yosef Steinhart, Av Beis Din of Fiorda, author of 
"Zichron Yosef".  
  
Fiorda 5525 [1765]. [1], 101: [1], 50 pages. 32 cm. With additional title page at beginning of 
Trey Asar. In good condition. Disconnected binding, without back.  
  
  
On page before title page is the stamp of Rav Asher Anshil Halevi Jungreis, Av Beis Din of 
 passed away in 5694. Son of Rav Shmuel Dovid Halevi Jungreis, Av Beis Din of ,פאביאנהאז
Balassagyarmat (disciple of the K'sav Sofer), ben Rav Shraga Feish Halevi Jungreis, Av Beis Din of 
 brother of the renowned Tzaddik, the Menuchas Asher - (disciple of the Chasam Sofer) טשעטשא
from טשענגער.

 אוסף משפחת יונגרייז. האלשיך הקדוש:
 מראות הצובאות - פיורדא תקכ"ה 1765. 

 חותמו של רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל, 
   

פירוש נפלא לרבינו משה אלשיך על נביאים אחרונים: ישעיה, ירמיה 
 ותרי עשר. 

   
מעבר לשער הסכמות רבי נתנאל ווייל אב"ד קרסלרואה בעל קרבן 

 נתנאל ורבי יוסף שטיינהרט אב"ד פיורדא בעל זכרון יוסף. 
   

 פיורדא תקכ"ה 1765.  ]1[, קי: ]1[, נ דף. 32 ס"מ. 
 לתרי עשר שער נוסף, מצב טוב. כריכה מפורקת ללא גב. 

   
בדף שלפני השער חותמו של רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 
פאביאנהאז והגליל, נפטר תרצ"ד. בן רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז 
אב"ד פעהר יארמוט )תלמיד הכתב סופר( בן רבי שרגא פייש הלוי 
יונגרייז אב"ד טשעטשא )תלמיד החתם סופר( - אחיו של הצדיק 

הנודע המנוחת אשר מטשענגער.



12 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Familly Collection . Lechem Rav Responsa, Written by the Author of  "Lechem Mishna": 
Izmir 5420 [1660] - Notes and Signature from Rav Avraham De Boton the Second   
   
Questions and Answers from the Gaon Rav Avraham De Boton, author of "Lechem Mishna".  
   
Izmir 5420 (1660). First edition.   
    
On the title page (between the letters of the title) is Rav Avraham De Boton the Second's 
signature- it seems that he is Rav Avraham De Boton from the sages of Saloniki, author of 
"Machazeh Avraham" (Saloniki 1795), a descendant of the author of the "Lechem Mishna".  
   
Contains additional owner's signatures.  
   
Contains his handwritten indexes and comments located in the sefer's indexes.  
   
Last page missing . Small tear on title page, aside from this, in good condition.  
   
On title page is stamp of the Gaon Rav Asher Anshil Halevi Jungreis, Av Beis Din of פאביאנהאז והגליל.

 אוסף משפחת יונגרייז. שו"ת לחם רב לבעל לחם משנה: 
 אזמיר 1660 –ת"כ 

 חתימת והערות בכתב יד רבי אברהם די בוטון השני  
   

 שאלות ותשובות מאת הגאון רבי אברהם די בוטון בעל לחם משנה. 
 אזמיר ת"כ 1660. דפוס ראשון.  

   
בשער הספר )בין אותיות הכותר( חתימת ידו של רבי אברהם די 

בוטון השני ומספר הערות בכתב ידו – כפי הנראה הוא רבי אברהם די 
בוטון מחכמי שאלוניקי בעל ספר מחזה אברהם )שאלוניקי תקנ"ה( 

 מצאצאי בעל לחם משנה. 
   

 חתימות בעלות נוספות. 

 במפתחות הספר נוספו מפתחות והערות בכתב יד.  

 חסר דף אחרון. קרע קטן בשער, מלבד זה במצב טוב. 
   

על דף השער חותמו של הגאון רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 
פאביאנהאז והגליל"



13 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection . Korban Reshis Responsa/ Har Hacarmel Responsa:  
First Editions - Signature of Rav Chaim Nosson Dembitzer, Rosh Av Beis Din of Cracow.   
  
Korban Reshis Responsa - Questions & Answers and Torah Novellae on Masseches Rosh 
Hashana, and Many Explanations on "Chachmas Hatechuna", by Rav Yehuda Leib Margolios, Av 
Beis Din of פפד"א.  Frankfurt 5538 [1738] - First Print. With Approbation of the "Pri Megaddim" 
[Later on, the Author Took the Pri Megadim's Place as Rav in פפד"א].  
  
[14] 45 pages.  
  
Har Hacarmel Responsa - Questions & Answers by Rav Eliyahu, Av Beis Din of Biłgoraj [mechutan 
of the "Markevet Hamishneh" and he addresses the Markevet Hamishneh's ideas in the sefer.]  
Frankfurt 5542 [1782] - First print . With approbation of the "Pri Megaddim".  
 
[2] 18, 10, 32, 11 pages.  
  
Both sefarim are bound together. 32.5 cm. In good condition.  
  
Handwritten and stamped signatures: On title page of Har Hacarmel is the handwritten signature 
of  the Gaon and scholar, Rav Chaim Nosson Dembitzer, Av Beis Din of Cracow [5580-5653], 
author of the Toras Chen Responsa, Klilas Yofi on the Rabbonim of Lviv, and more. On page 
before title page are stamps of  Rav Asher Anshil Halevi Jungreis , Av Beis Din of פאביאנהאז."

 אוסף משפחת יונגרייז. שו"ת קרבן ראשית / שו"ת הר הכרמל: 
 מהדורות ראשונות - חתימת רבי חיים נתן דמביצר ראב"ד קרקא. 

   
שו"ת קרבן ראשית – שאלות ותשובות וחידושים על מסכת ראש 

השנה, וביאורים רבים על חכמת התכונה, מאת רבי יהודה ליב 
מרגליות אב"ד פפד"א. פרנקפורט דאודר תקל"ח 1738 - דפוס 
ראשון. עם הסכמת בעל 'פרי מגדים' ]לימים המחבר מילא את 

 מקומו של הפמ"ג ברבנות פפד"א[ 
   

 ]14[ מה דף.  
    

שו"ת הר הכרמל - שאלות ותשובות מאת רבי אליהו אב"ד בילגורייא 
]מחותנו של בעל מרכבת המשנה ובספר נושא ונותן עמו[ פרנקפורט 

 דאודר תקמ"ב 1782 - דפוס ראשון. עם הסכמת בעל 'פרי מגדים'.  
   

 ]2[ יח, י, לב, יא דף. 
   

 שני הספרים כרוכים יחד 32.5 ס"מ. מצב טוב. 
   

 חתימות וחותמות:   
בשער הר הכרמל חתימת ידו של הגאון הבקי רבי חיים נתן דמביצר 

אב"ד קראקא ]תק"פ-תרנ"ג[ בעל שו"ת תורת חן, כלילת יופי על 
 רבני לבוב ועוד. 

   
בדף שלפני השער חותמות של רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 

פאביאנהאז והגליל.



14 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection . Doresh Letzion/ Ahavas Tzion: Prague 5587 [1827]   
   
Doresh Letzion - Lectures of the Gaon Rav Yechezkel Segal Landau, Av Beis Din of Prague, with 
Notations from his son Rav Shmuel Segal Landau. Prague 5587 [1827] First Print. 86, [7] Pages.   
   
Ahavas Tzion - Questions & Answers by Rav Meshuel Segal Landau. Prague 5587 [1827] First 
Print. 76, [9] pages.   
   
On both title pages is the stamp of Rav Shmuel Dovid Halevi Jungreis Zatzal, Av Beis Din of 
Kehillas Kodesh ניר מעדיעש and son of Rav Asher Halevi Jungreis Zatzal, Av Beis Din of Kehillas 
Kodesh פאביאנהאז.   
   
 Both Sefarim bound together. 38 cm. In good condition.

 אוסף משפחת יונגרייז. דורש לציון / אהבת ציון:
 פראג תקפ"ז ]1827[ 

   
דורש לציון - דרשות הגאון רבי יחזקאל סג"ל לנדא אב"ד פראג 

עם הגהות בנו רבי שמואל סג"ל לנדא. פראג תקפ"ז ]1827[ 
 דפוס ראשון. פו, ]7[ דף.  

   
אהבת ציון - שאלות ותשובות מאת רבי משואל סג"ל לנדא. 

 פראג תקפ"ז ]1827[ דפוס ראשון.עו, ]9[ דף.  
   

בשערי הספרים חותמו של רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז זצ"ל 
אב"ד דק"ק ניר מעדיעש יצ"ו בן רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז 

 זצ"ל אב"ד דק"ק פאביאנהאז, 
   

שני הספרים כרוכים יחד. 38 ס"מ. מצב טוב.



15 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Mayim Rabim Responsa. Amsterdam 5497 [1737] The Copy of the Gaon, Author of "Pesach 
Habayis".   
    
Questions & Answers Regarding Practical Halacha, by Gaon Rav Refael Meldola, Av Beis Din of 
Bayonne (France) and Livorno, With Approbations From the Gaon Rav Elazar Rokeach, Av Beis Din 
of Amsterdam, Author of "Ba'al Ma'aseh Rokeach", and From Other Gedoley Hador.  
   
After title page is a handwritten notation from year 5543, relating that the sefer belongs to the 
Ad"mor: the great Gaon, renowned in Torah and chassidus, my teacher and Rav: Rav Avraham 
Tiktin, may his light shine...   
    
 Amsterdam 5497 [1737] First edition.   
    
 Part 1: [5], 53, [1] pages.  
 Part 2: [2], 71 pages.  
 Part 3: [2], 29 pages.  
 Part 4: [1], 55 pages.  
 30.5 cm. Beautiful copy, in good condition, all parts have a separate title page. Antique wooden 
binding, overlaid in leather.  
   
On title page and on other side of sefer is the stamped signature of Rav Shmuel HaCohen 
Schwartz , Av Beis Din of לאפוש, compiler of the Leket Shoshana anthology, son of the Gaon Rav 
Naftali Schwartz, Av Beis Din of מאד, author of "Beis Naftoli" and grandson of the Kol Aryeh.

 שו"ת מים רבים. אמשטרדם תצ"ז 1737 
 העותק של הגאון בעל פתח הבית . 

   
שאלות ותשובות להלכה ולמעשה מאת הגאון רבי רפאל מילדולא 

 אב"ד באיונה )צרפת( וליוורנו 
   

עם הסכמת הגאון רבי אלעזר רוקח אב"ד אמשטרדם בעל מעשה 
 רוקח ועוד גדולי הדור. 

   
מעבר לשער רישום בכתב יד משנת תקמ"ג שהספר שייך לאדמ"ו 

הגאון הגדול המפורסם בתורה וחסידות מו"ה אברהם טיקטין נרו 
 יאיר...  

   
 אמשטרדם תצ"ז ]1737[ מהדורה ראשונה. 

   
 חלק א: ]5[, נג, ]1[ דף 

 חלק ב: ]2[, עא דף. 
 חלק ג: ]2[, כט דף. 
 חלק ד: ]1[, נה דף. 

   
 30.5 ס"מ. עותק נאה במצב טוב, לכל חלק שער נפרד. 

 כריכת עץ עתיקה מחופה בעור. 
   

בשער הספר ובצדו השני חותם רבי שמואל הכהן שווארץ אב"ד מ' 
לאפוש עורך קובץ לקט שושנה, בן הגאון רבי נפתלי שווארץ אב"ד ה' 

מאד בעל בית נפתלי ונכד הקול אריה.



16 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

בריסק. הסליחות של הרה"ג רבי מאיר הלוי 
 סולובייצ'יק
 בן הגרי"ז  

   
 סליחות כמנהג ליטא רייסין, זאמוט ושאר קהלות

 עם ביאור מטה לוי ובית לוי
בו שפך שיח בימי הרחמים והסליחות הגאון הצדיק 

 רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק בן מרן הגרי"ז.  
   

 בדף שלפני השער חתימת ידו: 
 מאיר הלוי סאלאווייציק ירושלים זכרון-משה.  

   
הגאון הצדיק רבי מאיר הלוי סולובייצ'יק נולד 

בבריסק לאביו מרן הגרי"ז ועלה עמו לארץ ישראל 
בשנת תש"א, למד בעץ חיים בת"ת ולאחמ"כ אצל 

הגרא"ז מלצר. כהן כראש ישיבת בריסק בשכונת 
אחווה בירושלים, תולדותיו ודברי תורה בשמו בספר 

 דחזיתיה לרבי מאיר ובספר שיעורי מרן ר"מ הלוי. 
   

 ]קניגסברג[ תרי"ז ]1857[ קו דף 23 ס"מ מצב טוב. 

חותמת: נקנה בכסף מעשר בהשתדלות יוסף ליב 
המבורגר ירושלים.

   
Brisk. The Selichos of the Gaon Rav Meir Halevi Soloveitchik,  
son of the Gaon Rav Yitzchak Zev Soloveitchik   
   
 Selichos (Lithuanian Nussach as well as רייסין, Samogitia and other communities) with 
"Mateh Levi" and "Beis Halevi" explanations - in which the Gaon and Tzaddik Rav Meir Halevi 
Soloveitchik, son of Rav Yitzchak Zev Soloveitchik, would pour out his heart in prayer during the 
month preceding Yom Kippur.   
    
On page before title page is his handwritten signature: Meir Halevi Soloveitchik, Jerusalem, 
Zichron-Moshe.   
   
 The Gaon Rav Meir Halevi Soloveitchik was born in Brisk, to his father Rav Yitzchak Zev, and 
made Aliyah to Eretz Yisrael together with him in 5701. He learned in the Etz Chaim Talmud 
Torah, and afterwards learned under Rav Isser Zalman Meltzer. He was the Rosh Yeshiva of 
Yeshivas Brisk in the Achva neighborhood of Jerusalem. His biography and Divrei Torah quoted 
in his name are written in sefer "Dachazitei" by Rav Meir and in Sefer "Shiurei Maran Ram 
Halevi".   
   
[Konigsberg] 5617 [1857] 106 pages. 23 cm. In good condition.   
   
Stamp: "Bought with Ma'aser money through the efforts of Yosef Leib Hamburger, Jerusalem"



17 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Siddur of the Gaon Hatzaddik Rav Berish Avraham Bennett, 
Av Beis Din of קאליב, Grandson of the Maharam Bennett.   
    
Siddur for year-round use with instructions and dinim in Ladino. Vienna Edition, 5580 [1820] - 
Stamp of Rav Berish Avraham Bennett at beginning and end of siddur.   
   
The Gaon and Tzaddik Rav Berish Avraham Bennett son of the Gaon Rav Yeshayah Bennett, Av 
Beis Din of קאליב, son of the Gadol, the Gaon Rav Mordechai Bennet- Av Beis Din of Nikolsburg 
(Mikulov). Born in 5586, he served as Av Beis Din of קאליב until his passing in 5662. He upheld 
a large Yeshiva in קאליב and spread Torah to his Talmidim [See: Yeshivos Hungaria Page 304, 
Hatzaddik MiKalov VeKehillaso pages 152-156]   
   
Without title page and back cover. A number of damaged pages as well as pages with signs of 
heavy use.

סידור התפילה של הגאון הצדיק רבי בעריש אברהם בנט 
 אב"ד קאליב נכד המהר"ם בנעט.  

   
סידור תפילה לכל השנה עם הוראות ודיני בלאדינו מהדורת וינה 
תק"פ ]1820[ – בתחילת הסידור וסופו חותמות של רבי בעריש 

 אברהם בנעט.  
   

הגאון הצדיק רבי בעריש אברהם בנעט בן הגאון רבי ישעיה 
בנעט אב"ד קאליב בן גאון ישראל רבי מרדכי בנעט אב"ד 

ניקלשבורג. נולד בשנת תקפ"ו, משנת תרכ"ד שימש כאב"ד 
קאליב עד פטירתו בשנת תרס"ב, החזיק ישיבה גדולה בקאליב 
והרביץ תורה בתלמידים ]ראה:ישיבות הונגריה עמ' 304, הצדיק 

 מקאלוב וקהילתו עמ' 152-156[ 
   

הסידור ללא שער וללא כריכה אחורית, וכן מספר דפים פגועים 
ומשומשים.



18 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

Chassidus. Keser Kehuna: Zhovkva 5565 [1805] -  
First Edition. With Answers from the Maggid of Kozhnitz.   
  
Sefer Keser Kehuna - Questions & Answers by Rav Yitzchak Avraham Katz, Rav of פינטשטוב. 
Zhovkva 5565 [1805]. First Edition.  
  
The author was the grandson of the Shach, and was one of the important Rabbonim of his 
generation. The sefer became widely known because of the much-talked-about case regarding 
an agunah, which was sent to the Maggid of Kozhnitz, who gave her a Heter, but sent his 
answer to other Gedolim of his generation so that they could join him in this Heter. In this sefer, 
in answer 76, the author brings the exact quote of the question, two answers that the Maggid 
wrote to the question, an additional answer from the Ba'al Hahafla'ah and the answer of the 
author himself, agreeing with the opinion of the Maggid. Many of the Poskim that discussed this 
question brought the answer from this sefer, since the sefer of the Baal Hahaflaah was only 
printed many years later. Additionally, the sefer "Agunas Yisrael" which solely discusses this 
subject was only printed in year 5640.  
  
[1] 77 pages. 37 cm. In good condition.  
  
Stefansky, Chassidus 248

חסידות. כתר כהונה: זאלקווא תקס"ה 1805 
מהדורה ראשונה. עם תשובות מהמגיד מקוזניץ. 

  
ספר כתר כהונה שאלות ותשובות מאת רבי יצחק אברהם כ"ץ 

רבה של פינטשטוב. זאלקווא תקס"ה ]1805[. מהדורה ראשונה. 
  

המחבר היה נכד הש"ך ומחשובי הרבנים בדורו. הספר נתפרסם 
בין השאר בשל פולמוס בעניין שאלת עגונה שנשלחה למגיד 
מקוז'ניץ אשר צידד להתירה אולם שלח את תשובתו לגדולי 

דורו שיצטרפו אף הם להיתר, בספר שלפנינו בתשובה עו מביא 
המחבר את הנוסח המדוייק של השאלה, שני תשובות שכתב ע"ז 
המגיד, תשובה נוספת מבעל ההפלאה, וכן תשובת המחבר עצמו 
שמצדד בדעתו של המגיד, כמה וכמה מהפוסקים שעסקו בעניין 
זה הביאו את התשובה מהספר הזה, שכן ספרו של בעל הפלאה 
נדפס שנים רבות אחר כך, כך גם הספר 'עגונת ישראל' שעוסק 

כולו בפרשה זו נדפס רק בשנת תר"מ. 
    

]1[ עז דף. 37 ס"מ. מצב טוב. 
     

סטפנסקי חסידות 248.



19 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Chassidus. Levushei Srad Yoreh De'ah First Edition . Mahlov 5572 [1812].   
   
Chiddushei Dinim and Explanations on the Laws of Treifos, by the Gaon Hakadosh, Rav 
Dovid Shlomo Eibeshitz, Author of Arvey Nachal on the Torah.   
   
A classic sefer on the laws of Treifos, particularly dealing with Treifos of the Rey'ah (lung). 
With approbations from Rav Levi Yitzchak of Barditchev, Rav Avraham Yehoshua Heshel of 
Opatów and Rav Chaim of Tchernowitz.   
   
"Mugah" (Proofread) Notation, as well as illegible signature of ownership on title page.   
   
Mahlov 5572 [1812] First Print. [2] 2-102 pages. 37 cm. Moth holes in margins, stains on 
some pages. In mediocre-good condition.   
   
 Stefansky, Chassidus 256,   
 Stefansky, Sifrei Yesod 189

 חסידות. לבושי שרד יורה דעה 
 מהדורה ראשונה. מאהלוב תקע"ב 1812. 

   
חידושי דינים וביאורים על הלכות טריפות מאת הגאון הקדוש רבי 

 דוד שלמה אייבשיץ בעל ערבי נחל על התורה. 
   

ספר יסוד בהלכות טריפות ובפרט בהלכות טריפות הריאה. עם 
הסכמות רבי לוי יצחק מברדישטוב, רבי אברהם יהושע העשל 

 מאפטא ורבי חיים מטשרנוביץ. 
   

 רישום 'מוגה' , וכן חתימת בעלים לא מפוענחת בשער הספר. 
   

מאהלוב תקע"ב ]1812[ דפוס ראשון. ]2[ ב-קב דף 37 ס"מ. נקבי 
 עש בשוליים, כתמים בחלק מהדפים. מצב בינוני - טוב. 

   
סטפנסקי חסידות 256 סטפנסקי יסוד 189"



20 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Chassidus . "Kahal Chassidim" - First Edition .   
   
 Wonder stories about the Baal Shem Tov, his disciples and the disciples of his disciples, 
and at end, awe-inspiring stories about the Remah and the Maharsadeh [by Rav Aharon 
Walden, author of "Shem Hagedolim Hachadash"].   
   
[Warsaw 5626] First Print . [2] 3-112 pages. 23 cm. Paper flaking on margins of some 
pages, aging stains, in new binding, in good-mediocre condition.   
  
Stefansky, Chassidus 514

 חסידות. קהל חסידים – מהדורה ראשונה  

סיפורי נפלאות על הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו 
ובסופו סיפורים נוראים על הרמ"א והמהרש"א ]מאת רבי אהרן 

 וואלדן בעל שם הגדולים החדש[. 
   

 ]ווארשא תרכ"ו[ דפוס ראשון. ]2[, ג-קיב עמ'. 23 ס"מ. 
 שברי נייר בחלק משולי הדפים, כתמי זמן, 

 כרוך בכריכה חדשה, מצב טוב-בינוני. 
   

סטפנסקי חסידות 514



21 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

Chassidus . Mishnayos with Commentary of the 
Mahar"iy from Komarno. First Print. Lemberg 
5622 [1862]  
  
Mishnayos Seder Nezikin and Taharos with 
"Ma'aseh Oreg", "Atzey Eden" and "Pnei Zaken" 
Commentaries by the Rav Hakadosh Rav 
Yitzchak Yehudah Isaak Yechiel from Komarno.  
  
Two Volumes, Lemberg 5622 [1862].  
  
Nezikin: [1], 184.  
  
Taharos: [1], 181-296 pages.  
  
 28 cm. Volume 2, without front cover. In good 
condition.  
  
Stefansky, Chassidus 367. Identical to the 
second copy described there.

 חסידות. משניות עם פירוש מהרי"א מקומרנא. 
 דפוס ראשון. למברג תרכ"ב ]1862[. 2 חלקים. 

   
משנות סדר נזיקין וטהרות עם פירוש מעשה ארג ועצי 

עדן ופני זקן מהרה"ק רבי יצחק יהודה אייזיק יחיאל 
 מקומרנא. 

   
 שני כרכים, למברג תרכ"ב ]1862[. 

 נזיקין: ]1[, קפד.  
 טהרות: ]1[, קפא-רצו דף.  

   
 28 ס"מ. חלק שני, ללא כריכה קדמית. מצב טוב. 

    
 סטפנסקי חסידות 367. 

זהה לטופס השני המתואר שם.



22 Start price:   $500    :מחיר פתיחה

Classic . Maharik Responsa - First Print. Venice 5279 [1519]   
   
Questions & Answers by the Great Rav Yosef Colon (Maharik)   
Venice 5279 [1519] - First Edition. Daniel Bombirgi Printing Press. [10] 233 Pages. 22.5 
cm.   
   
 Sephardic signatures of ownership and cut-off handwritten notations. New binding. Stains 
and tears on title page, restored margins on title page, paper restoration on first pages and 
last page of sefer. Very few moth holes.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 273

 ספרי יסוד. שו"ת מהרי"ק - דפוס ראשון. 
 ויניציאה רע"ט 1519 

   
שאלות ותשובות מאת הרב הגדול רבי יוסף 

 קולון )מהרי"ק( 
   

 ויניציאה רע"ט 1519 - מהדורה ראשונה. 
 דפוס דניאל בומבירגי. ]10[ רלג דף. 22.5 ס"מ. 

  
חתימות בעלים ספרדיות והגהות קצוצות 

בכתב יד. כריכה חדשה. בשער הספר כתמים 
 וקרעים, שולי השער משוקמים, 

חיזוקי נייר בדפים ראשונים ובדף אחרון, מעט 
 מאוד נקבי עש. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 273



23 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Classic . "Devarim Tovim"- The Holy Alshich's Commentary on Megillas Koheles,  
 First Print. Venice 5361 [1601]  
  
Megillas Koheles (With text of megillah) with commentary of Rabbeinu Moshe Alshich. 
Published by his son, Rav Chaim Alshich, and proofread by his disciple Rav Yitzchak 
Gershon.  
  
Signatures of ownership in fancy mizrachi handwriting.  
  
Venice 5361 [1601]- First Edition . 38 [instead of: 41], [1] pages. 19 cm. In good 
condition. New leather binding.  
  
Stefansky, Sifrei Yesod 20

ספרי יסוד. דברים טובים - פירוש האלשיך 
 הק' 

 על מגלת קהלת 
 דפוס ראשון. ויניציאה שס"א ]1601[ 

   
מגלת קהלת )עם הפנים( עם פירוש רבינו משה 

 אלשיך.
 יצא לאור על ידי בנו רבי חיים אלשיך 
 והוגה על ידי תלמידו רבי יצחק גרשון. 

   
 חתימות בעלים מזרחיות מסולסלות. 

   
 ויניציאה שס"א 1601 - מהדורה ראשונה. 

 לח ]צ"ל: מא[, ]1[ דף. 19 ס"מ. 
 מצב טוב. כריכת עור חדשה. 

  
סטפנסקי ספרי יסוד 20



24 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Classic. "Masseis Moshe"- The Holy Alshich's Commentary on Megillas Esther, First Print - 
With Illustrations. Venice 5361 [1601]   
   
Megillas Esther (including actual text of Megillah) with commentary of Rabbeinu Moshe 
Alshich. Proofread by his disciple Rav Yitzchak Gershon, as per Maharam Alshich's request 
(see title page).   
   
On last page are five illustrations including characters from the Megillah and the mitzvos of 
Purim day.   
   
Venice 5361 [1601] - First Edition. 86 pages. 18 cm. Moth holes on inner margins. Upper 
margins are small. New leather binding, in good condition.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 20

 ספרי יסוד. משאת משה - פירוש האלשיך הק'
 על מגלת אסתר דפוס ראשון - עם ציורים. 

 ויניציאה שס"א ]1601[  
   

מגלת אסתר )עם הפנים( עם פירוש רבינו משה אלשיך 
מוגה על ידי תלמידו רבי יצחק גרשון כפי בקשת מהר"ם 

 אלשיך )ראה בשער( 
 בדף האחרון חמשה ציורים הכוללים דמויות 

 מהמגילה ומצוות יום הפורים.  
    

 ויניציאה שס"א 1601 - מהדורה ראשונה. 
 פו דף. 18 ס"מ. נקבי עש בשוליים הפנימיים, 

 שוליים עליונים צרים. כריכת עור חדשה, מצב טוב.   

סטפנסקי ספרי יסוד 20



25 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Classic. Minchas Cohen: Amsterdam 5428 [1668] - First Edition.   
   
Three articles by Rav Avraham Hacohen Pimintal: 1. "Mavo Hashemesh"- a thorough essay 
regarding the halachic time of "bein hashmashos" (between sunset and stars-out). 2. "Sefer 
Hisarvus"- Laws of nullifying issurim. 3. "Mishmeres Hashabbos"- Laws of telling a non-Jew 
to do melacha on Shabbos, and cooking on Shabbos. The great poskim acharonim discuss 
his words on the subject.   
   
Amsterdam 5428 [1668]- First Print. 150 pages. 19.5 cm. With moth holes mostly on 
margins, professionally restored moth holes, impairment on last page with damage to text, 
new leather binding, general condition is good. Rare.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 512

 ספרי יסוד. מנחת כהן: אמשטרדם תכ"ח - 1668 
 מהדורה ראשונה. 

   
 שלשה מאמרים מאת רבי אברהם הכהן פימינטל: 

א. מבא השמש - קונטרס יסודי ביותר בענין זמן בין 
 השמשות.

 ב. ספר התערובות – דיני ביטול איסורין. 
 ג. משמרת השבת – דיני אמירה לגוי ובישול בשבת. 

   
 בדבריו נשאו ונתנו גדולי הפוסקים האחרונים. 

   
 אמשטרדם תכ"ח 1668 - דפוס ראשון. קנ דף. 19.5 ס"מ. 

 עם נקבי עש בעיקר בשוליים, נקבי עש נסתמו ושוקמו, 
 בדף האחרון פגיעות עם חסרון בטקסט, 
 כריכת עור חדשה, מצב כללי טוב. נדיר.  

   
סטפנסקי, ספרי יסוד 512



26 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Classic. Talmud Yerushalmi with Commentary 
of the Mahara Polda - Important Signature 
and Handwritten Comment- First Print- Very 
Rare Copy.   
   
Talmud Yerushalmi on Masseches Brachos 
and Seder Zra'im with commentary of 
Harav Hagadol Rav Eliyahu Polda.   
   
 Very Rare Copy - in most copies, there 
are an additional four unnumbered 
pages at the sefer's end with corrections 
and additions from the author, as well 
as Novellae from the Gaon Rav Dovid 
Oppenheim- but in this copy there are six 
pages and at the end is a colophon from 
year 5472.    
    
It seems that the author added corrections 
and additions during this year and added 
them on to the copies that remained. [See 
Haberman at end of article about the 
printing of the Talmud, Jerusalem edition, 
5712. Page 254]   
   
On title page is the signature of Rav 
Ya'akov Shmuel, son of Rav Shimon 
Shwabech of Fiorda, Av Beis Din of בורגפרעפך 
and קרפפעלד Country. In Masseches Bikkurim 
page 4a is his handwritten comment. A 
letter from him was found in the delivery 
folder of Rav Avraham Azulai. See Sefer 
Hachida page 171.   
   
Amsterdam 5472 1712 - First Edition . 
With approbations of the Chacham Tzvi, 
the "Semichas Chachamim" and others. 
[2], 2-37, 2-22, 2-21, 2-25, 2-34, 2014, 
2-17, 2-15, 2-14, 2-9, 2-20, [6] Pages. 
31 cm. Without binding, in good condition.   
   
 Stefansky, Sifrei Yesod 114

ספרי יסוד. תלמוד ירושלמי עם פירוש מהר"א 
 פולדא: 

 חתימה חשובה והערה בכתב יד - דפוס ראשון
 עותק נדיר מאוד.  

   
תלמוד ירושלמי על מסכת ברכות וסדר זרעים עם פירוש 

 הרב הגדול רבי אליהו פולדא. 
   

עותק נדיר מאוד – ברוב העותקים נוסף בסוף ארבעה 
דפים לא ממוספרים ובהם לוח הטעות והוספות המחבר וכן 
חידושים מהגאון רבי דוד אופנהיים – בעותק זה ישנם ששה 

 דפים ובסופו קולופון משנת תע"ב.  
   

כפי הנראה המחבר הוסיף תיקונים והשלמות בשנה זו 
והוסיפם בטפסים שנותרו בדיו ]ראה הברמן בסוף מאמר 
 על הדפסת התלמוד מהדורת ירושלים תשי"ב עמ' רנד[ 

   
בשער הספר חתימת רבי יעקב שמואל ב"ר שמעון שוואבך 

מפיורדא אב"ד בק"ק בורגפרעפך ומדינת קרפפעלד – 
במסכת ביכורים דף ד,א הערה בכתב ידו. מכתב ממנו נמצא 
בפנקס שליחותו של רבי אברהם אזולאי ראה ספר החיד"א 

 עמ' קעא.  
   

 אמשטרדם תע"ב 1712 - מהדורה ראשונה. 
 עם הסכמות החכם צבי, בעל סמיכת חכמים ועוד. 

]2[, ב-לז, ב-כב, ב-כא, ב-כה, ב-לד, ב-יד, ב-יז, ב-טו, ב-יד, 
 ב-ט, ב-כ, ]6[ דף. 

 31 ס"מ. לא כרוך, מצב טוב. 
  

סטפנסקי ספרי יסוד 114 



27 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Classic . Shev Yaakov Responsa. Frankfurt 5502 [1742] - Stamp of the Imrey Emes's Father-in-
Law's Brother.   
   
Questions & Answers on the four Sections of the Shulchan Aruch by the Gaon Rav Yaakov 
Katz, Av Beis Din of Frankfurt.  
   
Beautiful copy, two volumes bound together, each volume has its own title page.  
   
Stamp of ownership on title page of Rav Yechezkel ben Rav Yitzchak Isaak Shachor. His 
brother was Rav Noach Shachor, father-in-law of the Admor known as the "Imrey Emes".  
   
Frankfurt 5502 [1742] - First Edition . [1], 109: 139 pages. 33 cm. White paper, wide 
margins, a bit of watermarks in margins. Old worn-out cover without back.  
   
Stefansky, Sifrei Yesod 308

 ספרי יסוד. שו"ת שב יעקב. 
 פרנקפורט דמיין תק"ב- 1742  

 חותם אח חותנו של האמרי אמת. 
   

שאלות ותשובות בארבעה חלקי שולחן ערוך מאת הגאון רבי 
 יעקב כ"ץ אב"ד פרנקפורט דמיין. 

 עותק יפה, שני חלקים כרוכים יחד, לכל חלק שער ננפרד, 
   

חותם בעלים בשער של רבי יחזקאל ב"ר יצחק אייזיק שחור. אחיו 
 היה הגה"ח רבי נח שחור חמיו של האדמו"ר בעל אמרי אמת. 

   
 פרנקפורט דמיין תק"ב 1742 - דפוס ראשון. 

 ]1[, קט: קלט דף. 33 ס"מ. נייר לבן, שוליים רחבים, 
 מעט כתמי מים בשוליים. כריכה ישנה בלויה ללא גב. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 308                                                  



28 Start price:   $70    :מחיר פתיחה

Classic . Darchei Moshe Orach Chaim - First Print. Fiorda 5520 [1760].  
  
Chidushei Dinim on the Orach Chaim Section of the Tur - by Rabbeynu Moshe Isserlis 
(Ramah)- Elementary Sefer of the Ramah's Notations on the Shulchan Aruch- Section Orach 
Chaim.  
  
Fiorda 5520 [1760] - First Print of Darchei Moshe Ha'aruch on Orach Chaim.   
  
Paper restoration of margins on title page. Very few moth holes, in good condition. New 
binding.  
  
Stefansky, Sifrei Yesod 154

ספרי יסוד. דרכי משה אורח חיים – דפוס ראשון. 
 פיורדא תק"כ 1760. 

   
חידושי דינים על טור אורח חיים - מאת רבינו משה 

איסרליש - ספר היסוד של הגהות הרמ"א על שולחן ערוך 
 אורח חיים. 

   
פיורדא תק"כ - 1760 דפוס ראשון של דרכי משה הארוך 

 על אורח חיים. 
 חיזוקי נייר בשולי השער. נקבי עש בודדים, 

 מצב טוב, כריכה חדשה. 
   

סטפנסקי ספרי יסוד 154                                                   



29 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Classic. Pe'er Hador Responsa: Amsterdam 5525 [1756] - First Print - Signature.   
   
Questions & Answers by our Great Rav, Rav Moshe Ben Maimon (the Rambam) With all the 
Approbations and Poems in Hebrew and in Portuguese at Beginning of Sefer.   
   
 On page 30, 1 is a cut-off signature of Rav Leib Shwartzshild, scribe and Parnas of Kehillas 
Kodesh Frankfurt, at time period of the Baal Hafla'ah.   
   
Amsterdam 5525 [1765] - First Edition . 14 [1] 57 pages. 23 cm. Brown paper. In good 
condition.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 262"

 ספרי יסוד. שו"ת פאר הדור: 
 אמשטרדם תקכ"ה - 1756 

 דפוס ראשון - חתימה. 
   

שאלות ותשובות מאת רבינו הגדול רבי משה בן מימון 
 )רמב"ם( 

עם כל ההסכמות והשירים בעברית ובפורטוגזית בתחילת 
 הספר. 

   
בדף ל,א חתימה קצוצה של רבי ליב שווארצשילד סופר 

 ונאמן הקהל דק"ק פרנקפורט בזמן ההפלאה. 
   

 אמשטרדם תקכ"ה 1765 - מהדורה ראשונה. 
 יד ]1[ נז דף. 23 ס"מ. נייר חום. מצב טוב. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 262



30 Start price:   $80    :מחיר פתיחה

Classic. Pnei Yehoshua Volume 4 - First Print - Fürth 5540 [1780] - Signatures of Ownership.   
   
Torah Novellae on Masseches Chulin, Makkos, Shvuos and Choshen Mishpat by the Gaon 
Rav Yaakov Yehoshua, Av Beis Din of Frankfurt.   
   
Signatures of Ownership.   
   
Fürth 5540 [1780].  First Print. Includes "Pnei Aryeh" Novellae, by Rav Aryeh Leib, Av Beis 
Din of Hanover, son of the Pnei Yehoshua.   
[2], 81 pages. 31 cm. Small hole on title page, a few moth holes on margins. In good 
condition.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 78

 ספרי יסוד. פני יהושע ח"ד - דפוס ראשון
 פיורדא תק"מ 1780 - חתימות בעלים. 

   
חידושים על מסכתות חולין, מכות שבועות וחושן 

 משפט מאת הגאון רבי יעקב יהושע אב"ד פפד"מ. 
 חתימות בעלים. 

   
פיורדא תק"מ ]1780[. דפוס ראשון. כולל חידושי 'פני 

 אריה' מאת רבי אריה ליב אב"ד הנובר בן הפני יהושע. 
   

 ]2[, פא דף. 31 ס"מ. נקב קטן בשער, 
 מעט נקבי עש בשוליים, מצב טוב. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 78



31 Start price:   $2000    :מחיר פתיחה

Classic. Kos Hayeshuos - Maharsheshach - With Handwritten Signature of the "great eagle" - Rav 
Nosson Adler Zatzal   
    
 Profound Novellae on the Massechtos in Seder Nezikin, by the Great Rav Shmuel Shettin 
HaKohen Katz, head of the Great Kloiz (Beis Midrash) of Frankfurt, and Grandfather of the 
Chasam Sofer.  
   
 Frankfurt 5471 [1711] - First Print . [1], 159 pages. In good condition.   
   
On title page is written: "Belongs to the Torahdik, the Honorable Rav, Rav Nosson...Shimon 
Adler Katz, Zichrono L'chayey Haolam Haba (re: of blessed memory). The word "Nosson" is 
handwritten by Rav Nosson Adler himself, with the preceding word: "the holy" crossed out. 
The continuation which is written there may also be in his own handwriting. [Included is the 
approval of Rav Yitzchak Yeshaya Wiess].   
    
The "great eagle" Rav Nosson Adler Katz (5502-5560) Known as a miracle worker, the 
teacher and Rav Muvhak of the Chasam Sofer. The Chasam Sofer said about him in his 
eulogy that "he reached the level of complete chassidus and prishus (abstention)...and all 
the gateways of the Torah are open before him", and testified that when a fire broke out in 
Frankfurt, the fire did not approach his home. [דרשות חתם סופר, pages 371-373].  
   
Stefansky, Sifrei Yesod 76

 ספרי יסוד. כוס הישועות - מהרשש"ך 
 העותק של הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל  

   
חידושים עמוקים על מסכתות סדר נזיקין מאת הרב הדגדול רבי 

שמואל שאטין הכהן כ"ץ ראש הקלויז הגדול בפרנקפורט דמיין 
 זקנו הגדול של החתם סופר. 

   
 פרנקפורט דמיין תע"א 1711 - דפוס ראשון. 

 ]1[, קנט דף. מצב טוב. 
   

 העותק של הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל 
בשער הספר נרשם שייך להתורני כהר"ר נתן ... שמעון אדלר כ"ץ 
זלה"ה לדעת רבי יצחק ישעיה וויס ]מצורף אישור[ – התיבה נתן 

היא בכתב יד קדשו של רבי נתן אדלר לפניה נמחקה התיבה הק'. 
 ייתכן שהמשך הכיתוב גם הוא בכתב יד קדשו. 

   
הנשר הגדול רבי נתן אדלר כ"ץ )תק"ב-תק"ס( נודע כאיש פלא 

ומופת, מורו ורבו המובהק והנערץ של החתם סופר, החתם סופר 
אמר עליו בהספדו "שהגיע לכלל תכלית החסידות והפרישות... 
וכל רז לא אנס ליה וכל שערי התורה פתוחים לפניו" והעיד שם 
שבשעה שהייתה שריפה בפרנקפורט האש לא קרבה אל ביתו. 

 ]דרשות חתם סופר עמ' שעא-שעג[. 
   

סטפנסקי ספרי יסוד 76



32 Start price:   $250    :מחיר פתיחה

Classic. "Kereti u-Peleti"- First Print. Altona 
5523 [1763].  
Important Signatures.   
  
"Kereti u-Peleti"- Torah Novellae and In-
Depth Study on the Yoreh De'ah Section 
of the Shulchan Aruch, by the Gaon Rav 
Yonasan Eibeschitz, Av Beis Din of the 
"Three communities": Altona, Hamburg 
and Wandsbek. In the Sefer's Introduction, 
Rav Yonoson Eibeschitz Comments on the 
Machlokes of the Ye"avetz Against Him, 
Which Was the "Talk of the Town" at That 
Time.  
  
Altona 5523 [1763]. First Print. [3] 165 
pages. 30 cm. Tears on title page (but not 
on any letters). Aside from this, in good 
condition.  
Long Comment (partly cut off) on margins of 
one of the pages.  
  
Owner's signatures:  
On page before title page is a beautiful 
handwritten dedication by  
the Gaon Rav Yaakov Yosef Shik, Av Beis Din 
of האהאט, to the chasson bar-mitzvah  
Chaim Tzvi Gintzler, ben Rav Ze'ev Wolf 
Gintzler , Av Beis Din Balassagyarmat.  
  
Rav Yaakov Yosef Shik from נעמעשסאלאק, and 
later the Av Beis Din of האהט, and after the 
war a Rav in Sydney, Australia, a descendant 
of Rav Yaakov Shik, Av Beis Din of נאדאודוואר 
(son of the Gaon, author of Imrey Dovid, and 
son-in-law of the Gaon and Tzaddik, author 
of Menuchas Asher).  
  
On page 2a is an antique signature-  
Shlomo Segal Strois . It seems that he was 
the Av Beis Din of איאם, and the signature of 
his grandson, Rav Avraham Segal Strois, Av 
Beis Din of סילאדי.  
  
Stefansky, Sifrei Yesod 177

 ספרי יסוד. כרתי ופלתי - דפוס ראשון. 
 אלטונה תקכ"ג- 1763. חתימות חשובות. 

   
כרתי ופלתי - חידושים ופלפולים על שולחן ערוך יורה דעה מאת 

 הגאון רבי יהונתן אייבשיץ אב"ד אה"ו. 
   

בהקדמת הספר מתייחס רבי יהונתן אייבשיץ למחלוקת שעורר 
 נגדו היעב"ץ שהרעישה את הארץ בזמנו. 

   
אלטונה תקכ"ג ]1763[. דפוס ראשון.  ]3[, קסה דף. 30 ס"מ. 

 קרעים בשער ללא חסרון באותיות מלבד זה מצב טוב. 
   

 באחד הדפים הגהה ארוכה קצוצה בשוליים. 
   

 חתימות בעלים: 
 בדף שלפני השער הקדשה נאה בכתב יד 

 הגאון רבי יעקב יוסף שיק אב"ד האהאט לחתן הבר מצוה 
 חיים צבי גינצלר בן רבי זאב וואלף גינצלר אב"ד פ' יארמוט. 

   
רבי יעקב יוסף שיק מנעמעשסאלאק ולימים אב"ד האהט ולאחר 

המלחמה רב בסידני אוסטרליה, מצאצאי הגאון רבי יעקב שיק 
אב"ד נאדאודוואר, )בן הגאון בעל אמרי דוד וחתן הגה"צ בעל 

 מנוחת אשר(. 
   

 בדף 2,א חתימה עתיקה- שלמה סג"ל שטרויס כנראה אב"ד 
 באיאם וחותם נכדו רבי אברהם סג"ל שטרויס אב"ד סילאדי   

   
סטפנסקי ספרי יסוד 177



33 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Classic. Yashresh Yaakov: First Edition - Signature of Rav Yitzchak Freind, Grandson of the Rav 
Hakadosh from נאסוד   
    
A Thorough and Comprehensive Composition on Masseches Yevamos by the Gaon Rav 
Shlomo Drimmer, Av Beis Din of Skala and Author of Beis Shlomo Responsa.   
   
Signature on title page of Rav Yitzchak ben Rav Moshe Aryeh Freind, son of the Admor - 
Harav Hakadosh Rav Avraham Yehoshua Heshel from נאסוד (son-in-law of the Rav Hatzaddik 
Rav Mordechai Yehuda Lau from אינטערדאם).   
    
Lemberg 5623 [1863] - First Print . [1], 136, [1] pages. 37 cm.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 91

 ספרי יסוד. ישרש יעקב: מהדורה ראשונה 
 חתימת רבי יצחק פריינד נכד הרה"ק מנאסוד  

   
חיבור יסודי ומקיף על כל מסכת יבמות מאת הגאון רבי שלמה 

 דרימר אב"ד סקאלא בעל שו"ת בית שלמה. 
   

בשער הספר חתימת רבי יצחק ב"ר משה אריה פריינד ב"ר 
חנוך העניך בן האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 
 מנאסוד )חתן הרה"צ רבי מרדכי יהודה לעוו מאונטרדאם(  

   
 למברג תרכ"ג 1863 - דפוס ראשון. ]1[, קלו, ]1[ דף. 37 ס"מ. 

   
סטפנסקי ספרי יסוד 91



34 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Beis Meir Even Ha'ezer - First Print. Frankfurt 5547 [1747]   
   
Torah Novellae and Elucidation of Practical Halacha, on the Shulchan Aruch- Section Even 
Ha'ezer, by the Great Gaon, Rav Meir Pozner, Av Beis Din of שוטלאנד, one of the Great Gedolim 
and Acharonim. At Sefer's end is "Tsal'os Habayis" - Questions & Answers with Separate 
Title Page .   
   
Frankfurt 5547 [1747] First Print.   
   
Stamp of the Tzaddik Rav Eliyahu ben Rav Pinchas Liechteg , grandson of the Gaon Rav 
Eliyahu, Av Beis Din of קלאסנא, author of Toras Eliyahu, son of Rav Shlomo- a descendant 
of the "Meginey Shlomo". Dayan and Moreh Tzedek in Kehillas Satmar. Perished in the 
Holocaust in 5704, Hashem Yikom Damo.   
   
[1] 150 [1] 20 pages. 32 cm. Signatures of ownership, Cut-off title page with no damage 
to lettering, new binding. In good condition.   
   
Stefansky, Sifrei Yesod 200

 ספרי יסוד בית מאיר אבן העזר - דפוס ראשון. 
 פרנקפורט דאודר תקמ"ז 1747 

   
חידושים וביאורים להלכה ולמעשה על שולחן ערוך אבן העזר 

מאת הגאון הגדול רבי מאיר פוזנר אב"ד שוטלאנד מגדולי 
 האחרונים. 

 ובסופו 'צלעות הבית' - שאלות ותשובות עם שער נפרד . 
   

 פרנקפורט דאודר תקמ"ז 1747 דפוס ראשון. 
   

חותמת הצדיק רבי אליהו ב"ר פנחס לייכטאג, נכד של הגאון רבי 
אליהו אב"ד קלאסנא, בעל מח"ס "תורת אליהו" ב"ר שלמה מגזע 

ה'מגיני שלמה'., דומ"ץ בקהילת סאטמר, נספה בשואה בשנת 
 תש"ד, הי"ד. 

   
 ]1[ קנ ]1[ כ דף. 32 ס"מ. חתימות בעלים, 

 שער קצוץ ללא פגיעה, כריכה חדשה, מצב טוב. 
   

סטפנסקי, ספרי יסוד 200



35 Start price:   $1000    :מחיר פתיחה

Piskei Halachos Recanati - First edition - Bologna 5298 [1538].   
   
Piskei Halachos by the Kabbalist Rav Menachem from Recanati.  
   
Bologna 5298 [1538], first print.   
   
Signature on title page, written in Arabic lettering: "To me, the jealous one, truthfully 
and faithfully, Rachamim Tzargon...." There is a handwritten poem with acrostics for 
Ra.CHa.M.I.M. CHa.Z.aK. On other side of page is a long note: a riddle, written in flowery 
language.  
   
[12] 62 pages. 18 cm. In mediocre condition, a bit cut off at margins, stains, professionally 
restored moth and aging damage, beautiful leather (somewhat worn) binding.

 פסקי הלכות ריקאנטי- מהדורה ראשונה 
 בולוניה רח"צ 1538. 

 פסקי הלכות מהמקובל רבי מנחם מריקאנטי. 
 בולוניה רח"צ 1538, דפוס ראשון. 

   
חתימה בשער בכת"י מזרחי: "לי למקנה, באמת 

ובאמ]ונה[ רחמים צרגון ---". ושיר בכתב יד 
 באקרוסטיכון רחמי"ם חז"ק. 

 מעבר לשער רישום ארוך של חידה
 בכתיבה מליצית. 

   
 ]12[, סב דף. 18 ס"מ. מצב בינוני, 

 קצוץ מעט בשוליים, כתמים, 
 נזקי עש ובלאי משוקמים, 

כריכת עור מפוארת ומשופשפת.



36 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

Sefer Agor: Venice 5306 [1546] - Signature of the "Nochach Hashulchan" - Parchment Binding.  
   
Sefer Agor- Piskey Dinim and Halachos by Rav Yaakov Landau.  
 On title page is the signature of the Gaon Rav Mordechai Levaton, Rav of Aram-Zobah, 
author of "Nochach Hashulchan".   
   
Venice 5306 [1546]. Yoshtinian Press.  
132 pages, not including "Sefer Chazon" [4 pages], which is added at end of some of the 
prints.  
A portion of pages with moth holes. Bound with antique parchment. The binding is a bit 
loose, in good condition.

 ספר אגור: ויניציאה ש"ו - 1546
 חתימת בעל נכח השלחן - כריכת קלף. 

   
 ספר אגור, פסקי דינים והלכות מאת רבי יעקב לנדא. 

 בשער הספר חתימת הגאון רבי מרדכי לבטון 
 רבה של ארם צובא ובעל ספר נכח השולחן. 

   
 ויניציאה ש"ו 1546. דפוס יושטיניאן. 

   
 קלב דף, ללא "ספר חזון" ]4 דף[ 

 שנספח בסוף חלק מהטפסים. 
   

 נקבי עש בשולי חלק מהדפים. 
 כרוך בכריכת קלף עתיקה, 

הכריכה מעט רופפת, מצב טוב.



37 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

Very Rare . Abarbanel. Ateres Zkeynim -  
 First Print. Sabbioneta 5317 [1557].   
  
Sefer Ateres Zkeynim - composition on topics of intellectual investigation, emunah and 
philosophy, by Rav Don Yitzchak Abarbanel.  
  
Sabbioneta 5317 [1557] - Rare First Edition. Tuvia Puah Press.  
  
40 pages. [4] last pages missing - "Tzuras Hayesodos" article. 18 cm. Decorated title page. 
Printer's logo on last page. Moth holes on edges. In good condition.

 נדיר ביותר. אברבנאל. עטרת זקנים  
 דפוס ראשון. סביוניטה שי"ז-1557.  

   
ספר עטרת זקנים חיבור בענייני מחקר, אמונה ופילוסופיה, 

 מאת רבי דון יצחק אברבנאל. 
   

 סביוניטה שי"ז 1557 - מהדורה ראשונה ונדירה. 
 דפוס טוביה פואה. 

   
 מ דף. חסר ]4[ הדפים האחרונים - מאמר צורת היסודות. 

 18 ס"מ. שער מצויר. בדף האחרון דגל המדפיס. 
עם נקבי עש בשוליים. מצב טוב.



38 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Abarbanel's Commentary on "Moreh Nevuchim"- First Edition - Prague 5591 [1831].   
   
Commentary of Minister Don Yitzchak Abarbanel on the Sefer Moreh Nevuchim of the 
Rambam. Letter by Rav Moshe Landau ben Rav Yisrael Landau, son of the "Nodah BiYehuda", 
Printed for the First Time. With annotations by him, under the name "Moreh Litzdaka".   
   
Prague 5591-5592 [1831-1832]. First print.   
   
Part one: 6, 71 pages, part two: [2] 58 pages. Both parts are bound together. In good 
condition.

 פירוש אברבנאל על מורה נבוכים 
 מהדורה ראשונה - פראג תקצ"א 1831. 

   
פירוש השר דון יצחק אברנאל על ספר מורה נבוכים 

להרמב"ם נדפס לראשונה מכתב יד על ידי רבי משה 
לנדא בן רבי ישראל לנדא בן הנודע ביהודה. עם הערות 

 ממנו בשם 'מורה לצדקה'. 
   

 פראג תקצ"א – תקצ"ב ]1831-1832[. דפוס ראשון.  
   

 ח"א: 6 עמ' עא דף, ח"ב: ]2[ נח דף. 21 ס"מ. 
שני החלקים כרוכים יחד. מצב טוב.



39 Start price:   $250    :מחיר פתיחה

Rare . Likutey Shoshanim: Venice 5362 [1602]. With commentary on the Na"ch by 
the Seforno, First Edition.   
   
 Includes: Commentary on Yonah, Chabakuk, and Zecharia, by Rav Ovadyah Seforno - First 
Edition (see Stepanski Sifrei Yesod, #22 in the footnote) "Commentary on Yehoshua, by the 
Mahar"iv (Yaakov Beyrav) of Blessed Memory, Commentary on Yeshaya, Yirmiya, Yechezkel 
and Hoshea, (seemingly by Rav Meir Aramah), Commentary on Malachi by Memohar"ig 
(Yitzchak Gershon) May Hashem Watch Over him and Protect him".  
   
Venice 5362 [1602] . 20 pages. 18 cm. Pages restored at margins, stains and defects on 
title page, signatures of ownership, antique parchment binding. In good condition.

 נדיר. לקוטי שושנים: ויניציאה שס"ב 1602. 
 עם ביאורים על הנ"ך מהספורנו דפוס ראשון.  

   
 כולל: 

פשטי יונה, חבקוק וזכריה לר’ עובדיה ספורנו - 
מהדורה ראשונה )ראה סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

22 בהערה(, פשטי יהושע, מהרי"ב )יעקב בירב( ז"ל; 
פשטי ישעיה, ירמיה, יחזקאל והושע, כנראה לר’ מאיר 

 עראמה, פשטי מלאכי ממוהרי"ג )יצחק גרשון( נר"ו. 
   

 ויניציאה שס"ב 1602. כ דף. 18 ס"מ. 
 השלמות נייר בשוליים, כתמים ופגמים בשער,
חתימות בעלים, כריכת קלף עתיקה. מצב טוב.



40 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Kabbala. Signatures . Tikkunei HaZohar: Constantinople 5567 [1807] - Signed Notations.   
   
Seventy Tikkunim on the first word in the Torah: "Bereishis", by the Holy Tana, Rabi Shimon 
Bar Yochai, author of the Zohar.   
   
On title page is signature of ownership in Sephardic handwriting. On last pages are 
handwritten notations (damaged and difficult to read) some of which are signed at end.   
   
Brought to press by Rav Yitzchak ben Rav Avraham Castro, with approbations from 
Rabbonim of Constantinople: Rav Moshe Prisk (author of "Yadav Shel Moshe"), Rav Michael 
Ashkenazi (author of "Em Haderech") and Rav Avraham Annaby.   
   
Constantinople 5567 [1807] . [2], 156 pages. 23 cm. Moth holes on margins, 2 last pages 
professionally restored. Beautiful leather cover. In mediocre-good condition.

 קבלה. חתימות. תיקוני הזהר: 
 קושטא תקס"ז 1807 - הגהות חתומות. 

   
שבעים תיקונים על התיבה הראשונה בתורה 

'בראשית' מאת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
 בעל הזהר. 

   
 בשער הספר 

חתימת בעלים בכתב יד ספרדי, בדפים אחרונים 
הגהות בכתב יד )פגומות וקשות לקריאה( חלקן 

 חתומות בסוף.  
   

הובא לדפוס על ידי ר' יצחק ב"ר אברהם קאשטרו, 
עם הסכמות רבני קושטא רבי משה פריסק )בע"ס ידיו 

של משה( רבי מיכאל אשכנזי )בע"ס אם הדרך( ורבי 
 אברהם ענבי. 

   
 קושטא תקס"ז ]1807[.  ]2[, קנו דף. 23 ס"מ. 

נקבי עש בשוליים, 2 דפים אחרונים משוקמים 
 אמנותית, 

כריכת עור נאה, מצב בינוני - טוב.



41 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Kabbala . Livnas Hasapir,  
First Edition . Jerusalem, 5673.  
   
Sefer Livnas Hasapir- Midrash 
Hane'elam Commentary and 
Tosefta of the Zohar Hakadosh. 
Written in 5085 By Rav Dovid 
ben Rav Yehuda Hachasid.  
   
Jerusalem 5673 - First edition.

קבלה. לבנת הספיר מהדורה ראשונה 
 ירושלם תרע"ג. 

    
ספר לבנת הספיר פירוש מדרש הנעלם 

ותוספתא לזוהר הקדוש נכתב בשנת פ"ה 
ליצירה על ידי רבינו דוד בן רבינו יהודה 

 החסיד. 
    

ירושלים תרע"ג - מהדורה ראשונה.



42 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Kabbala - Cavanos of the Rashash. 
Sar Shalom: Jerusalem 5672 [1912] First 
Edition. 
  
 Cavanos Zmanios for the Passover Seder, 
and Cavanos for Chanukah and Purim, 
from the siddur of the holy Kabbalist- the 
Rashash.  
 Published by the Kabbalists: Rav Chaim 
Shaul Dweck Hacohen (known as 'Hasadeh') 
and Rav Eliyahu Yaakov Lag'imi (known as 
'Ayalah')  
  
 Jerusalem 5672 [1912] First print . [1], 53 
pages 18 cm. New binding. Very few stains, 
in good condition. Rare.

 קבלה – כוונות הרש"ש. שר שלום:
 ירושלים תער"ב ]1912[  מהדורה ראשונה. 

   
כוונות זמניות לסדר ליל פסח וכוונות חנוכה ופורים מסידור 

 המקובל האלוקי הרש"ש. 
   

יצא לאור על ידי המקובלים רבי חיים שאול דוויק הכהן 
 )השד"ה( ורבי אליהו יעקב לעג'ימי )איל"ה( 

   
 ירושלים תער"ב ]1912[ דפוס ראשון. ]1[, נג דף 18 ס"מ. 

כריכה חדשה. מעט מאוד כתמים, מצב טוב. נדיר .



43 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

 הפולמוס על ספר הזהר וחכמת הקבלה. 
 מלחמות השם / דעת אלוקים. 

   
הרב מארי יחיא קאפח שהיה מגדולי חכמי תימן בדורו, נלחם 
מלחמה עיקשת נגד ספר הזהר וחכמת הקבלה ועמד בראש 

כת הדרדעים המכחישים את חכמת הקבלה ואמתות ספר 
הזהר, דעותיו אלו הביאו למחלוקת גדולה בתימן וחכמי ארץ 

 ישראל אף הוציאו עליו ועל כתביו כתבי נידוי. 
   

מלחמות השם – נגד חכמת הקבלה. ירושלים תרצ"א ]1931[ 
- מהדורה יחידה. ]5[ דף, קעד ]5[ עמ'. נגד ספר זה יצא 

 הספר אמונת ה'. נקבי עש זעירים. 
   

דעת אלקים – תשובה לביקורת החכם הלל צייטלין על 
ספר מלחמות השם. בספר זה ממשיך הרב קאפח לכפור 

בקדושת ספר הזהר וחכמת הקבלה. ירושלים תרצ"א ]1931[ 
- מהדורה יחידה. ]2[ דף, כז עמ'. דף אחרון מנותק. נקבי עש 

זעירים, כרוך עם הספר הנ"ל.



44 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Chassidus. Chabad . "Nehora D'oraisa/ Yekar D'oraisa". First Edition.  
  
 A precious and wonderful composition on the laws of Torah learning, in all of their details, based 
on the "Shulchan Aruch Harav" (written by the Baal Hatanya), with a collection of 'precious gems' 
from Chazal and from the great Acharonim on the greatness of Torah learning. By Rav Yehoshua 
Pollik Wolfson, Av Beis Din of אקנא.  
  
 The words of the Baal Hatanya in Shulchan Aruch Harav- Hilchos Talmud Torah are printed in the 
center of the pages, and printed around it is Rav Pollik's commentary.  
  
 Lemberg 5634 [1874] First Print . [1] 80,12 pages. 22 cm. In good condition.  
  
  
 Stefansky, chassidus 372

 חסידות. חב"ד. נהורא דאורייתא / יקר דאורייתא. 
 מהדורה ראשונה. 

   
חיבור יקר ונפלא על דיני תלמוד תורה לכל פרטיו מבוסס 

על שו"ע הרב בעל התניא, עם ליקוטים מספרי חז"ל 
ופנינים יקרים מגדולי האחרונים במעלת תלמוד תורה. 

 מאת רבי יהושע פאליק וולפסון אב"ד אקנא. 
   

דברי הגר"ז בשולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה נדפסו 
 במרכז הדף וסביבו הביאור. 

   
למברג תרל"ד ]1874[ דפוס ראשון. ]1[, פ, יב דף. 22 ס"מ. 

 מצב טוב. 
   

סטפנסקי חסידות 372



45 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

Handwritten. Chabad . 'Mayim Rabim' Discourse, 
by the Maharash Admor.   
   
Handwritten volume, with a very lengthy 
discourse delivered by the Admor, Rav Shmuel 
Shneersohn of Lubavitch.   
 
This discourse, called "Mayim Rabim", named thus 
because it begins with the verse: "Mayim rabim 
lo yuchlu lechabos es ha'ahava". Delivered by the 
Maharash in 5636 and first printed in "Likutei 
Torah", Toras Shmuel (Brooklyn, 5706). No 
comparison has been made between the printed 
version and this handwritten version.   
 
 [181] pages. Thin paper. 17x24 cm. Beautiful 
and  
 
clear handwriting. Bound with beautiful new 
leather binding. Stains of age. In good condition.

כתב יד. חב"ד. מאמר 'מים רבים' מהאדמו"ר 
 מהר"ש 

   
כרך בכתב יד ובו מאמר גדול מאוד שנאמר 

 על ידי האדמו"ר רבי שמואל שניאורסון מליובאוויטש.  
   

 מאמר זה הנקרא "מים רבים" על שם פתיחתו בפסוק 
"מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה". נאמר על ידי 

המהר"ש בשנת תרל"ו, ונדפס לראשונה בלקוטי תורה, 
תורת שמואל )ברוקלין, תש"ו(. לא נערכה השוואה בין 

 הנדפס לבין כתב יד זה. 
   

 ]181[ עמ'. נייר דק. 24x17 ס"מ. העתקה נאה ומסודרת. 
   

כרוך בכריכת עור חדשה ומפוארת. כתמי זמן. מצב טוב.



46 Start price:   $500    :מחיר פתיחה

Extremely Rare . Tikkun Leil Shavuos - Handwritten on Parchment.  
  
 Handwritten on Parchment - a remnant of the Tikkun Leil Shavuos (which is learned 
throughout the night on the holiday of Shavuos), including sections from the written 
and oral Torah, according to the minhag of the Kabbalists.  
  
 [15] pages. Size: 12x20 cm. Each page is written on one side only, professionally 
restored margins, various defects on a portion of the pages, half parchment binding. 
Extremely rare.

נדיר מאוד. תיקון ליל שבועות – כתב יד על 
 קלף. 

   
כתב יד על קלף – שריד מתיקון ליל שבועות, 

הכולל קטעי קריאה מתורה שבכתב ושבעל פה 
 על פי דעת המקובלים. 

   
]15[ דף. בגודל: 12x20 ס"מ. כל דף כתוב על צדו 

האחד בלבד, שוליים משוקמים, פגמים שונים 
 בחלק מהדפים, 

כריכת חצי קלף. נדיר מאוד.



47 Start price:   $2600    :מחיר פתיחה

A Compilation of Responsa (Ninety Pages!) In the Handwriting of the Gaon Rav Aryeh Leibush 
Horowitz, Av Beis Din of Stanislau (Ivano-Frankivsk), Author of "Harei Besamim".  
  
 Handwritten compilation of responsa of the Gaon Rav Aryeh Leib Horowitz, Av Beis Din of Stryi 
and Stanislau, author of Harei Besamim Responsa.  
 The Gaon Rav Aryeh Leibush Horovitz, Av Beis Din of Stanislau, Author of Harei Besamim (5607-
5669) One of the greatest Poskim in Galicia of his generation. In his youth he learned from the 
Gaon Rav Chaim of Sanz. He is renowned in the Torah world for his series of sefarim called 
"Harei Besamim", which earned themselves a place of honor on the shelf of Rabbinical literature. 
He served as Rav of Stryi for 26 years and after his father's passing was called to take his place 
as Rav of Stanislau. [Wender, Meorei Galicia volume 2 pages 183-190]  
  
 92 large pages. page size: 19x32 cm. Written in the calligraphic handwriting of the Harei 
Besamim. Fragile paper.

קובץ תשובות )תשעים עמודים!( בכתב יד הגאון 
רבי אריה ליבוש הורוויץ אב"ד סטניסלב בעל הרי 

 בשמים.  
   

כתב יד קובץ תשובות בכתב ידו של הגאון רבי אריה ליב 
 הורוויץ אב"ד סטרי וסטניסלב בעל שו"ת הרי בשמים. 

   
הגאון רבי אריה ליבוש הורוויץ אב"ד סטניסלב בעל 

הרי בשמים )תר"ז-תרס"ט( מגדולי המשיבים בגאליציה 
בדורו, הסתופף בצעירותו בצל הרה"ק רבי חיים מצאנז, 
נודע בעולם התורה על שם סדרת ספריו 'הרי בשמים' 
שקנו להם מקום בכותל המזרח של הספרות הרבנית. 

במשך כ"ו שנה שימש כרב בסטריי וכשנפטר אביו נקרא 
למלא את מקומו ברבנות סטניסלב המעטירה. ]וונדר, 

 מאורי גאליציה ח"ב עמ' 183-190[ 
   

 92 עמודים גדולים. כל עמ' בגודל: 32*19 ס"מ. 
כתוב בעצם כתב ידו הקליגרפי של בעל הרי בשמים. 

נייר שביר.



48 Start price:   $150    :מחיר פתיחה

Handwritten Responsa by Rav Yitzchak Rosenberg, Av Beis Din of Hajdúhadház  
  
A responsa of halacha lema'aseh regarding a ba'al koreh who made a mistake in the Torah 
reading- handwritten by the Gaon Rav Yitzchak Rosenberg.  

 
The responsa was edited by the author in three different versions- and all three of them are 
here.  
  
 Rav Yitzchak Rosenberg, Av Beis Din of Hajduhadhaz . Served as Rav for sixty years! Born in 
5620. His father was Rav Yosef Rosenberg- author of "Yad Yosef" and "Revid Hazahav". Disciple 
of the Gaon known as the Kol Aryeh, and son-in-law of Rav Baruch Bennedit ben Rav Hillel La"sh 
from Kolomyia. At the time of the Holocaust he was banished to Austria and passed away there in 
year 5705. After the holocaust his halachic and aggadic writings were printed in sefer "Gevuros 
Yitzchak". ('Chachmei Hungaria', page 505).  
  
 12 pages. Each page size: 23x29 cm.

 תשובות בכתב יד רבי יצחק רוזנברג 
 אב"ד האידו-האדאהז . 

   
תשובה להלכה ולמעשה בענין בעל קורא שטעה 

 בקריאה בכתב יד הגאון רבי יצחק רוזנברג. 
   

התשובה נערכה על ידי המחבר בעצמו בשלש עריכות 
 שונות – ושלשתם נמצאות כאן. 

   
רבי יצחק רוזנברג אב"ד האידו-האדאהז שימש ברבנות 

במשך שישים שנה! נולד בשנת תר"כ. אביו היה רבי 
יוסף רוזנברג בעל יד יוסף ורביד הזהב. תלמיד הגאון 
בעל קול אריה וחתן רבי ברוך בענדיט ב"ר הלל ל"ש 

מקולומיה. בשואה גורש לאוסטריה ושם נפטר בשנת 
תש"ה. לאחר השואה נדפסו כתביו בהלכה ואגדה בשם 

 גבורות יצחק. )חכמי הונגריה עמ' 505(.  
   

12 עמ'. כל עמ' בגודל: 29x23 ס"מ.



49 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Handwritten. The Sefarim Library Catalogue of "Beis Avraham" in the Churva (old building) of 
Rav Yehuda Hachassid  
  
 Sefarim catalogue of "Beis Avraham" in the Etz Chaim Talmud Torah in the Churva of Rav 
Yehuda Hachassid. Alphabetical Index (Handwritten) with a catalogue-list of the Sefarim 
Library.  
 On first page is written: "Beis Avraham Sefarim Gmach. The following are names of those 
who opened their hearts and donated sefarim to the sefarim library, which is under the 
supervision of Rav Yosef Leib ben Harav Avraham Moshe Hamburger, in the Churva of Rav 
Yehuda Hachassid z"l, in the Etz Chaim Talmud Torah"  
  
 Signature of ownership in a few places: Mordechai Hamburger.  
 Catalogue size: 11x17 cm.

כתב יד. קטלוג אוצר הספרים 'בית אברהם' בחורבת רבי 
 יהודה החסיד 

   
קטלוג אוצר הספרים בית אברהם שבת"ת עץ חיים בחורבת רבי 
יהודה החסיד. אלפון )עשוי ידני( עם רשימת קטלוגית של אוצר 

 הספרים. 
   

 בדף הראשון נרשם: 
 גמ"ח ספרים בית אברהם. אלה שמות האנשים אשר נקבו 

בשמות דלהלן שנדב לבם אותם לנדב ספרים לאוצר הספרים 
אשר תחת השגחת הר"ר יוסף ליב בהר"ר אברהם משה 

 האמבורגער אשר בחורבת ר"י החסיד ז"ל שבת"ת עץ חיים'.  
   

 חתימת בעלים בכמה מקומות בפנקס: מרדכי המבורגר. 
   

גודל הפנקס: 17x11 ס"מ.



50 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Handwritten. A Poem: Argument Between A Disciple and the Stick Which is Striking Him. 
Unknown.  
  
A beautiful poem written in rhyme, in which the disciple cries out to the stick which is striking him 
and asks it to behave mercifully towards him.  
  
Example from the first two stanzas: 
  
Disciple to stick: 
Why, oh wicked dog, do you exude such fire? You have struck me so, I gave you meat and choice 
portions!'  
  
Stick answers disciple in rebuke: 
'Because you were found an ignoramus, Torah you have abhorred. The company of boors you 
have sought. For this were you created?'  
   
Eight stanzas. Four stanzas "Disciple speaking to stick" and four stanzas "stick speaking to 
disciple". 
  
Page Size: 20x30 cm. Stains and creases, but entire poem is complete. 
 
 Extremely rare, there is doubt if it is known from any other source.

 כתב יד. שיר ויכוח בין התלמיד לשבט המכה אותו. 
 לא ידוע.  

   
שיר ויכוח נפלא כתוב בחרוזים, בו צועק התלמיד על השבט 

 המכה אותו ומבקש שיתנהג אליו ברחמים: 
   

 להלן דוגמא משני הבתים הראשונים: 
   

 מאמר התלמיד לשבט: 
מה לך אכזר וכלב, כי כל כך אש ממך הוצאת, כי כך אותי הכתה, 

 תתיך בשר וחלב?  
   

 והשבט משיב לו תוכחות מוסר: 
'על כי בער נמצאת תורת השם מאסת, חברת לצים חפצת וכי 

 על זאת נבראת?  
   

שמנה בתים. ארבעה בתים 'מאמר התלמיד לשבט' ארבעה 
 בתים 'מאמר השבט לתלמיד'. 

   
 דף בגודל: 20*30 ס"מ. כתמים וקמטים, 

 אך כל השיר נמצא בשלמות. 
נדיר מאוד, ספק אם ידוע ממקור אחר.



51 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

The Sanz-Klausenburg Admor Zatza"l  
A Collection of Photographs  
  
A collection of photographs from gatherings which took place in his home. By the Admor 
Rav Yekusiel Yehuda Halberstam of Sanz-Klausenburg, Zatza"l.  
  
In addition to the Admor of Sanz, the following are seen in the photographs: His son- the 
Admor of Sanz Sh"lita, the "Pnei Menachem" Gur Admor, the Erlau (Erloy) Admor, Rav Chaim 
Kreiswirth, Rav Nissim Karelitz, Rav Simcha Zissel Broide, Rav Eliyahu Chaim Shmerler and 
other Rabbonim and Roshei Yeshivos.  
  
Eight photographs. Photograph Size: 12x18 cm. In good condition.

 האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג זצ"ל - אוסף תצלומים 

אוסף תמונות מאסיפות שנערכו בביתו משל האדמו"ר רבי 
 יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-קלויזנבורג זצ"ל. 

   
מלבד האדמו"ר מצאנז נראים עוד: בנו האדמו"ר מצאנז שליט"א, 

האדמו"ר בעל פני מנחם מגור, האדמו"ר מערלוי, רבי חיים 
קרייזיווירט, רבי נסים קרליץ, רבי שמחה זיסל ברוידא, רבי אליהו 

 חיים שמרלר ועוד רבנים וראשי ישיבות. 
   
   

שמנה צילומים. בגודל: 12x18 ס"מ. מצב טוב.



52 Start price:   $500    :מחיר פתיחה

 פילטר הסיגריות של גדול המקובלים בדור האחרון 
 רבי יצחק כדורי זצ"ל 

   
 פילטר הסיגריות שהיה מעשן על פי יחודיו וכוונותיו זקן חכמי הקבלה בדור האחרון המקובל רבי יצחק כדורי. 

   
בכמה מקומות מסופר שהרב התבטא שהוא מעשן כדי לתקן נשמות החייבות שריפה וכדומה ובשמים המלאכים 

 מרוצים מכך שהוא מעשן )ראה למשל בספר אמונה שלמה עמ' שיט(. 
   

בסדר הליכותיו שבספר דברי יצחק )עמ' ש"ה אות י"ד( נרשם שהרב היה מעשן הרבה ותמיד עישן עם שפופרת – 
מסנן מיוחד, היה שואף כמה שאיפות ומפסיק וחוזר חלילה, עוד מסופר שם שהרופא האישי של הרב סיפר שהוא 
אמר לרב שזה לא בריא לעשן והרב ענה לו העשן טוב למלאכים והעיד הרופא כאשר בדק את הריאות של הרב, 

 הריאות היו נראים כריאות של אדם בן ארבעים - חמישים. 
   

קוטר הפילטר מעט יותר מגודל סיגריה סטנדרטית וארכה כ:9.5 ס"מ. בצד המונח בפה יש קרטון דחוס יותר 
המשמש כפילטר.



53 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A Long Letter of Torah Novellae, Handwritten and Signed by the Gaon and 
Chassid Rav Yisrael Nissan Kuperstock, Av Beis Din of מאקווא and Author of "Ani 
Ben Pchema" Responsa.   
   
The letter was sent to the soon-to-be son-in-law of the Admor of Alexander.   
   
The Gaon and Chassid Rav Yisrael Nissan Kuperstock, Av Beis Din of מאקווא and author of "Ani 
Ben Pchema" Responsa . Born in year 5617 to a family of Chassidim of Rav Menachem Mendel 
of Kotsk. He learned from the Gaon of קוטנא- author of "Yeshuos Malko", and was the Rav of a 
number of cities in Poland, mainly in מאקווא, where he continued for about 20 years until his Aliya 
to Eretz Yisrael in year 5684. He held Torah discussions with all of the Gedoley Hador of his time, 
including the authors of: "Toras Chessed", "Darkei Teshuva", "Avnei Nezer", "Chelkas Yoav", the 
Admor "Yismach Yisrael" of Alexander and others. He became known throughout the Torah world 
through his Sefer of Responsa "Ani Ben Pchema".   
   
Jerusalem 5689 [1929] the page is written on both sides. 22X28 cm. Creases and folding marks.

מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד וחתימת הגאון 
 החסיד רבי ישראל ניסן קופרשטוק אב"ד מאקווא 

 בעל שו"ת עני בן פחמא. 
   

המכתב נשלח אל המיועד להיות חתנו של האדמו"ר 
 מאלכסנדר. 

   
הגאון החסיד רבי ישראל ניסן קופרשטוק אב"ד מאקווא 

בעל שו"ת עני בן פחמא, נולד בשנת תרי"ז למשפחה 
מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק, למ ד אצל הגאון מקוטנא 

בעל "ישועות מלכו" שימש ברבנות בכמה ערי פולין 
ובראשם מאקווא בה כיהן כעשרים שנה עד עלותו ארצה 
בשנת תרפ"ד, נשא ונתן עם כל גדולי דורו בשעתו, בעל 

תורת חסד, דרכי תשובה, אבני נזר, חלקת יואב, האדמו"ר 
בעל ישמח ישראל מאלכסנדר ועוד רבים. נתפרסם בעולם 

 התורה בספר תשובותיו עני בן פחמא. 
   

ירושלים תרפ"ט ]1929[ דף כתוב משני צדיו. 28x22 ס"מ. 
קרעים קלים, קמטים וסימני קיפול, מצב בינוני-טוב.



54 Start price:   2000$     :מחיר פתיחה

Letter from Rav Refael Yeshaya Azulai, Av Beis Din of Ancona, son of the Chida 
5548 [1788]   
   
 A Letter in Italian, with Handwritten Signature in Hebrew of the Gaon and Tzaddik Rav 
Refael Yeshaya Azulai, Av Beis Din of Ancona, son of the Chida.   
   
 Rav Refael Yeshaya Azulai, firstborn son of his great father, Rav Chaim Yosef Dovid Azulai- 
the Chida. Born in Jerusalem in year 5503, he was great in Torah and gave Halachik 
responsa. Some of his responses, taken from his Sefer: Imrei Noam Responsa have been 
printed in Sefer Zichron Moshe, and other responses from it have been printed in the 
sefarim of his great father, who would always cherish and honor him. He would speak of 
him in his sefarim with special affection (my dearest son, my firstborn child, the perfect and 
wise, powerful and great, the light of my eyes, my dearest friend etc.) When Rav Avraham 
Yisrael, the Rav of Ancona, passed away in 5545, the heads of the community turned to the 
Chida and he hinted to them that his son Rav Refael Yeshaya was fit for the position. They 
agreed, and for many years he was the Rav of Ancona until his passing on the 9th of Shvat, 
5586. His years are as those of his father's: 83 years. Great honor for him was shown at 
his funeral, and the people of his community mourned him for many days. (See more about 
him in Benayahu's sefer on the Chida, pages 476-487)   
   
 Ancona 5548 [1788]. Page Size: 17X24 cm. In Italian and with his handwritten signature 
in Hebrew. On other side of page is an original wax seal of Rav Refael's. In good condition.

 מכתב רבי רפאל ישעיה אזולאי אב"ד אנקונה 
 בנו של החיד"א. תקמ"ח ]1788[ 

   
מכתב באיטלקית בחתימת יד קדשו בעברית של הגאון 

הצדיק רבי רפאל ישעיה אזולאי אב"ד אנקונה בנו חביבו של 
 החיד"א 

   
רבי רפאל ישעיה אזולאי בנו בכורו של אביו הגדול רבי חיים 
יוסף דוד אזולאי – החיד"א נולד בירושלים בשנת תק"ג, היה 

גדול בתורה והשיב תשובות בהלכה, מתוך ספר תשובותיו 
"אמרי נועם" נדפסו כמה תשובות בספר זכרון משה וכן 
כמה תשובות ממנו נדפסו בספרי אביו הגדול שהוקירו 

וכבדו ותמיד הזכירו בחיבוריו בחיבה יתירה )הבן יקיר לי, בני 
בכורי החכם השלם עצום ורב, אור עיני, ידיד נפשי וכדומה(, 

משנפטר רבי אברהם ישראל רבה של אנקונה בשנת 
תקמ"ה, פנו ראשי הקהלה אל החיד"א והוא רמז להם שבנו 
רבי רפאל ישעיה מתאים לתפקיד זה והם נענו בחיוב, שנים 

רבות שימש כרבה של אנקונה, עד עלותו לגנזי מרומים ביום 
ט' שבט תקפ"ו וימיו כימי אביו פ"ג שנה, כבוד גדול עשו 

לו במותו ובני קהילתו התאבלו עליו ימים רבים )ראה עוד 
 אודותיו בספרו של בניהו על החיד"א עמ' תע"ו-תפ"ז( 

   
אנקונה תקמ"ח ]1788[. דף בגודל: 17*24 ס"מ, באיטלקית 

ובחתימת יד קדשו בעברית, בצדו השני של הדף חותמת 
שעווה מקורית של רבי רפאל . מצב טוב.



55 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Letter from Rav Avraham Tzvi Luzzatto to his Rav- Rav Shabtai Marini,  
Disciple of the Ramchal. Padua 5537 [1777]  
   
 Handwritten letter by Rav Avraham Tzvi Luzzatto - maybe related to the Ramchal- to his 
Rav- Rav Shabtai Marini from Padua.  
   
 It seems that the letter speaks about that works of the Ramchal which Rav Shabtai sent to 
his disciple- Rav Avraham Tzvi Luzzatto, which he is returning to him after studying them.  
   
 The letter is dated Sunday, 21st of Adar 5537 [1777].  
White paper. Page Size: 17x24 cm. In good condition.

 מכתב מאת רבי אברהם צבי לוצאטו 
 אל רבו רבי שבתי מריני תלמיד רמח"ל. 

 פאדובה תקל"ז ]1777[ 
   

מכתב בכתב יד רבי אברהם צבי לוצאטו – אולי מבני 
 משפחת רמח"ל אל רבו רבי שבתי מריני מפאדובה. 

   
כפי הנראה המכתב סובב אודות כתבי רמח"ל שרבי שבתי 

שלח לתלמידו רבי אברהם צבי לוצאטו והוא משיב לו אותם 
 בחזרה לאחר שעיין בהם. 

   
המכתב מיום א' כא אדר תקל"ז ]1777[ נייר לבן, גודל: 

17x24 ס"מ. מצב טוב.



56 Start price:   $5000    :מחיר פתיחה

The Rav Hakadosh Rav Moshe Dovid Ashkenazi of טאלטשווא, Av Beis Din of Tzefas, Father-in-law 
of the Rav Hakadosh the "Yitav Lev", and Grandfather of the Admor Rav Yoel of Satmar / the 
Gaon and Tzaddik Rav Shmuel Heller, Av Beis Din of Tzefas.   
   
 A Thank You and Good Wishes Letter to Sir Moses Montefiore, After his Donation of 10 (Pound) 
Sterling Lirrot to the "Bikkur Cholim and Hachnasas Kallah" Association. Signed by the Ashkenazi 
and Sephardi Rabbonim of Tzefas, at the Head of which stood Rav Moshe Dovid Ashkenazi of 
   .טאלטשווא
   
 The Rav Hakadosh Rav Moshe Dovid Ashkenazi of טאלטשווא   
 (5534-5616) author of "Toldos Adam". He was the Rav of טאלטשווא for 40 years, and held Torah 
discussions with the Chasam Sofer and his Mechutan the Yismach Moshe. When he reached the 
age of 70, he asked his Mechutan the "Yitav Lev" if he should make Aliya to Eretz Yisrael or if he 
should print his Sefarim, to which he received the answer that he should move to Eretz Yisrael. 
There, he was able to print his Sefarim as well. In year 5603, he made Aliya to Jerusalem, and 
in 5604 he moved to Tzefas to be Rav of the Ashkenazi community there. He continued in this 
position until his passing on the 18th of Tammuz, 5616. Of his printed writings are: The "Toldos 
Adam" on the Shas (Jerusalem 5605) with the approbation of the "Netivos", who writes of him: 
"Of this important man, there is no need to praise him (since everyone already knows of his 
greatness)", and the "Be'er Sheva Al Hatorah" (Jerusalem 5613).   
   
 Signed together with him is the Gaon and Tzaddik, Rav Shmuel Heller . At letter's margin, Rav 
Shmuel Heller asks about the welfare of Sir Montefiore's secretary: Reb Elazar Halevi.   
   
 [1] Pages, 21X27 cm. Tzefas, 7th of Iyar 5615. Bluish paper. A few stains. Extremely Rare

הרה"ק רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא אב"ד צפת 
חותנו של הרה"ק בעל 'ייטב לב' וזקנו של האדמו"ר רבי 
 יואל מסאטמר / הגה"צ רבי שמואל העליר אב"ד צפת. 

   
מכתב תודה וברכה לשר משה מונטיפיורי על תרומתו בסך עשר 

לירות שטרלינג לחברת ביקור חולים והכנסת כלה בחתימת 
רבני צפת האשכנזים והספרדים ובראשם רבי משה דוד אשכנזי 

 מטאלטשווא. 
   

הרה"ק רבי משה דוד אשכנזי מטאלטשווא )תקל"ד-תרט"ז( 
בעל 'תולדות אדם' כהן ארבעים שנה כרבה של טאלטשאווא, 
נשא ונתן עם החתם סופר ומחותנו הישמח משה. בהגיעו לגיל 
שבעים שאל את חתנו הייטב לב, אם לעלות לארץ או להדפיס 

את ספריו והוא יעץ לו לעלות לארץ, שם גם זכה להדפיס ספריו. 
בשנת תר"ג עלה לירושלים ובתר"ד עבר לכהן כרבה של הקהילה 

האשכנזית בצפת ועמד בראשה עד פטירתו בי"ח תמוז תרט"ז 
מחיבוריו נדפסו תולדות אדם על הש"ס )ירושלים תר"ה( עם 
הסכמת בעל הנתיבות הכותב עליו האי גברא לא צריך לדידי 

 ולדכוותי, ובאר שבע על התורה )ירושלים תרי"ג(. 
   

בנוסף חתום עמו הגה"צ רבי שמואל העליר בשולי המכתב דורש 
 רבי שמואל העליר בשלום מזכירו של מונטיפיורי ר' אלעזר הלוי. 

   
 1[ דף 21*27 ס"מ. צפת ז' אייר תרט"ו. נייר כחלחל. 

מעט כתמים.  נדיר מאוד



57 Start price:   $800    :מחיר פתיחה

"Invitation and Letter with Handwritten Signature 
of the Imrey Chaim of Vishnitz, to the Wedding of 
his Grandson. And Letter from the Rebbetzin.   
    
 Invitation to the Wedding of Zev Arenster, son of 
the son-in-law of the Admor- Rav Moshe Arenster, 
to Feiga, daughter of the Rav Hagaon, Rav Elazar 
Meisels, Av Beis Din of Ohel-Chicago.   
   
 On other side of invitation is a personal letter with 
handwritten signature of the Admor, to the Gaon 
Hachacham, Rav Avraham Moshe Ba'avad.   
   
 In addition, there is a personal letter from the 
Rebbetzin- Margalia [!] daughter of the Rav 
Hakadosh, Rav Zev of Rachmastrivka. (It is well 
known that there are those who say that the 
Rebbetzin's name was Margalis and not Margalia, 
but in this letter it seems that she signs her name " 
Margalia ")   
   
 Bnei Brak 5727 [1967] 16x22 cm. In good 
condition."

הזמנה ומכתב בחתימת יד קדשו של בעל 
'אמרי חיים' מויז'ניץ לנישואי נכדו. ומכתב 

 מהרבנית.  
   

הזמנה לנישואי הבה"ח זאב ארנסטר בן חתן 
האדמו"ר רבי משה ארנסטר עב"ג מרת פיגא בת 

 הרה"ג רבי אלעזר מיזלס אב"ד אוהל-שיקאגו. 
   

בצידה השני של ההזמנה מכתב פרטי בחתימת 
יד קדשו של האדמו"ר אל הגה"ח רבי אברהם 

 משה באב"ד.  
   

וכן מכתב פרטי בכתב ידה של הרבנית מרת 
מרגליא ]![ בת הרה"ק רבי זאב מרחמסטריווקא. 

)כידוע יש אומרים ששם הרבנית היה מרגלית 
ולא מרגליא, במכתב זה נראה שהיא חותמת 

 מרגליא ( 
   

בני ברק תשכ"ז ]16x22 .]1967 ס"מ. מצב טוב.



58 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Invitation from the Sanz-Klausenburg Admor for His Eldest Grandson's Wedding.  
Netanya 5751 [1991]   
   
 Invitation to wedding of Yechezkel Shraga Baruch [Today: The Young Rav of Kehillas 
Kodesh Kiryas Sanz] son of Rav Tzvi Elimelech [Today: the Admor of Sanz] son of the Admor 
Rav Yekusiel Yehuda Halberstam of Sanz, author of "Shefa Chaim".   
   
 With the bride: Mindel Tzirel, daughter of Rav Yitzchak Aryeh Leibush Halpern, son of the 
Rav Hatzaddik Rav Chuna Halpern of Radomyśl Wielki-London.

הזמנה מאת האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג לחתונת נכדו 
 הבכור. נתניה תשנ"א ]1991[ 

   
הזמנה לחתונת הבחור יחזקאל שרגא ברוך ]כיום: הרב 

הצעיר דק"ק קרית צאנז[ בן רבי צבי אלימלך ]כיום: האדמו"ר 
מצאנז[ בן האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה הלברטשאם מצאנז 

 בעל שפע חיים. 
   

עם הכלה מינדל צירל בת רבי יצחק אריה ליבוש הלפרין בן 
הרה"צ רבי חונא הלפרין מראדומישלא-לונדון.



59 Start price:   $600    :מחיר פתיחה

A Letter of Blessing from the Admor Rav Shlomo Halberstam of Bobov  
  
 Letter with Handwritten Signature of the Admor Rav Shlomo Halberstam of Bobov  
  
 The Admor Rav Shlomo Halberstam of Bobov , son of the Admor Rav Ben Tzion of Bobov. Born 
in year 5668 and named after the founder of the Bobover Dynasty, Rav Shlomo of Bobov son 
of the Rav Hakadosh Rav Meir Nosson Halberstam, son of Rav Chaim of Sanz. Was ordained as 
a Rav in his youth by the Rabbonim of Galicia, and in 5691 he became Rav of Bobov. He was 
miraculously saved from the Nazi inferno and emigrated to the United States in 5706. There 
he rebuilt the Bobover Chassidus after the Holocaust. He passed away in 5760. His teachings 
are written in "Kvatzei Kerem Shlomo" and "Yalkutei Kerem Shlomo". [Encyclopedia Lachasidus, 
Volume 3, Page 706]  
  
 Words of Thanks and Blessing. Brooklyn, New York, 5744. 18X26 cm. Personal document 
paper, in good condition.

מכתב ברכות מאת האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם 
 מבובוב 

   
מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם 

 מבאבוב, 
   

האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבובוב בן האדמו"ר רבי בן ציון 
מבובוב נולד בשנת תרס"ח ונקרא על שם מייסד השושלת רבי 

שלמה מבובוב בן הרה"ק רבי מאיר נתן הלברשטאם בנו של רבי 
חיים מצאנז. בנעוריו נסמך על ידי רבני גאליציה ובשנת תרצ"א 

החל לכהן כרב בבובוב, ניצל בנסים מהתופת הנאצית, היגר 
לארצות הברית בשנת תש"ו ושיקם את חסידות בובוב לאחר 

החורבן, נפטר בשנת תש"ס, תורתו בקבצי כרם שלמה ובליקוטי 
 כרם שלמה. ]אנציקלופדיה לחסידות ח"ג עמ' תשו[. 

   
דברי תודה ברכה. ברוקלין ניו יורק תשמ"ד. 18*26 ס"מ. נייר 

מסמכים אישי, מצב מצוין.
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 "מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות'  
   

  אגרת קדש ארוכה בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר רבי אברהם 
ווינברג מסלונים בעל 'בית אברהם' נכדו של בעל 'יסוד העבודה'. לודז' 

 תרפ"ט ]1929[.  
   

  אגרת חיזוק והתעוררות בכתב יד הרה"ק רבי אברהם מסלונים בעל 
 'בית אברהם'. לחסידיו באמריקה. 

    
  אגרת ארוכה – שני עמודים גדולים - בעצם כתב יד קדשו וחתימתו 

של האדמו"ר השלישי לשושלת סלונים הרה"ק רבי אברהם וינברג בעל 
 בית אברהם לאנשי שלומו וחסידיו במדינת אמעריקא. 

     
  הרה"ק בעל בית אברהם )תרמ"ד-תרצ"ג( בן הרה"ק רבי שמועל 

מסלונים בעל 'דברי שמואל' בן הרה"ק בעל 'יסוד העבודה', יש על כסא 
אביו משנת תרע"ו והקים את חצרו בברנוביץ ואף ייסד שם את הישיבה 

גדולה 'תורת חסד'. עד מהרה הפכה ברנוביץ לאבן פינה לחסידות 
בליטא. הרבה לומר דברי תורה ותוכחות מוסר מתוך אש שלהבת 

קודש. נפטר באופן פתאומי לאחר שובו מביקורו בארץ ישראל. בנו רבי 
 שלמה דוד יהושע – ראה בסמוך – מילא את מקומו. 

    
   מכתב תוכחה נוקב לאנ"ש שעל אף שהוא שלח אליהם כמה מכתבים 

   'לא ראיתי מי שבא במכתב לכאן' ואינני יודע אם קוראים המכתבים. 

ובהמשך מוכיחם שאינם מתכנסים יחד לחזק איש את רעהו, ובפרט 
באמריקה שהנסיונות גדולים מאוד, מי יוכל לעמוד נגדו אם לא על ידי 

 קיבוץ אנ"ש, אולם ' 
  אין איש שם על לב ומעשה שטן מצליח לעשות פירוד לבבות ביניהם' 

 ולכן מתחנן אליהם 
  'התעוררו למען כבוד אבינו שבשמים וכל אחד יקבץ כוחותיו למען 

 עשות שלום והתקרבות... ומחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות' 
   

  בשליש האחרון של המכתב בקשת עזרה לשלוח מעמדות כי הדוחק 
כאן נורא מאוד... אין עתותי בידי להרבות בכתובים כי שבתי מווין 

 מאגודת ישראל והכנסיה הגדולה...' 
   

  תאריך המכתב נקבע על פי מה שכתב שחוזר עתה מהכנסיה הגדולה 
של אגודת ישראל והמכוון הוא אל הכנה"ג השניה בוינה בה השתתף 

 בעל 'בית אברהם'. 
   

  2 דפים כל דף בגודל: 28*21 ס"מ. קרעים במספר מקומות עם מעט 
חסרון של כמה תיבות, וכן כתמי נייר דבק כהים."

"Machlokes Achas Dochah Me'ah Parnassos" (One Dispute 
Causes the Loss of One Hundred Livelihoods)   
  
 A Long"Iggeres Kodesh"- Handwritten Letter, Written and 
Signed by the Admor Rav Avraham Weinberg from Slonim, 
Author of "Beis Avraham" and Grandson of the "Yesod 
Haavoda". Lodz 5689 [1929].   
  
 A handwritten letter of Hisorerus and Chizuk by the 
Rav Hakadosh, Rav Avraham of Slonim author of "Beis 
Avraham". To his Chassidim in America.  
 A long letter - Two large pages - in the handwriting of 
the third Admor of the Slonim dynasty, Harav Hakadosh 
Rav Avraham Weinberg author of "Beis Avraham", to his 
followers and Chassidim in America.  
   The Rav Hakadosh, the Beis Avraham (5644-5693) ben 
Harav Hakadosh Rav Shmuel of Slonim author of "Divrei 
Shmuel", son of the Rav Hakadosh author of "Yesod 
Ha'avoda". He became the Admor in place of his father 
from year 5676 and established the chassidic Court in 
Baranovitsh. There he established the Yeshiva Gedolah 
"Toras Chessed", and Baranovitsh quickly became the 
cornerstone of Chassidus in Lithuania. He used to give 
many fiery Torah and Mussar lectures. When he passed 
away suddenly after his return from visiting Eretz Yisroel, 
his son Rav Shlomo Dovid Yehoshua - see below- took his 
place.  
 A letter of strong rebuke to his followers, in which he 
says that even though he sent many letters,  
 "I did not see those who came in a letter to here" and I 
don't know if they are reading the letters.  
  In the letter's continuation, he rebukes them for the fact 
that they are not gathering together to give each other 
chizuk, especially since in America the Nisyonos are very 
great, and who can stand up against them without a 
gathering together of Yirey Hashem. However,  
 "no one pays attention and the Satan is able to cause 
dissention between them." The Admor therefore pleads 
with them  
 "Wake up in Honor of our Father in Heaven and each 
individual should gather his energy in order to make 
peace and closeness...and one dispute causes the loss of 
one hundred livelihoods".   
  In the last third of the letter is a request for financial 
assistance (ma'amados- the members of the community 
would send donations together with kvitlach-
notes specifying their names and what they would 
like the Rebbe to pray on their behalf) since the 
need is very pressing...my time is not in my own 
hands that I should be able to write many letters, 
since I returned from Vienna from the Agudas 
Yisrael Convention and the Knessia Hagedola..."  
 The date of the letter is deducted by his 
mentioning that he was returning from the 
Knessia Hagedola of Agudas Yisrael - referring to 
the second Knessia Hagedola in Vienna, which the 
"Beis Avraham" participated in.  
  
2 pages. Each page is 21x28 cm. Tears in a 
number of places with slight damage to a few 
words, as well as dark stains from tape."
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"Letter Signed by the Admor Rav Avraham Yehoshua Heshil from קאפיטשניץ.   
   
Letter Wishing Mazal Tov Signed by the Admor Rav Avraham Yehoshua from קאפיטשניץ.   
   
On the bottom half of page is a letter from his firstborn son Yisroel Heshel. Rav Yisroel was a 
great Talmid Chacham with refined Middos. He shunned honor and therefore refused to become 
the Admor after his father's passing. In his letter, Rav Yisroel added his Mazal Tov wishes to those 
of his father's and asked about newly published Sifrei Chassidus. [see more: "Al Tzaddikim V'al 
Chassidim L'beis Rodzin" Volume 2 pages 161-166].   
   
New York 5720 [1960], airmail letter, tear with damage to text of Rav Yisroel's letter]."

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי אברהם 
 יהושע העשיל מקאפיטשניץ, ובנו רבי ישראל השל 

   
מכתב ברכת מזל טוב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי 

 אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ. 
   

בחציו התחתון של הדף מכתב מאת בנו בכורו רבי ישראל 
השל. רבי ישראל היה ת"ח מופלג ובעל מדות אציליות, בהיותו 

נחבא אל הכלים, סירב בתוקף לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת 
אביו. במכתבו מצטרף ר' ישראל לברכות אביו ומתעניין על 

ספרי חסידות חדשים שיצאו לאור. ]עיין עליו: על צדיקים ועל 
 חסידים לבית רוז'ין , ח"ב עמ' 161-166[. 

   
ניו יורק תש"כ ]1960[, אגרת אויר, קרע עם חסרון במכתבו של 

ר' ישראל.
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"A Lengthy and Fascinating Letter, Handwritten by the Admor - Rav Meirleh from Amshinov 
[Grandfather of the Current Admor of Amshinov, Sh"lita] Regarding the Establishment of his 
Yeshiva in Eretz Yisroel.   
   
 The Yeshiva was Purposely Established in Holon, for Kiruv: to be the Spiritual Lighthouse of 
the City- However "We Did Not Merit Such, and the Attempt was Not Successful...and I Need to 
Agree with you" That the Yeshiva Should Move to Bnei Brak, on the Condition that there is Indeed 
a Place for it and a Need for Another Yeshiva to be Opened There. The Admor writes that he 
understands that the Chassidim's priority is to open the Yeshiva in a place that will be convenient 
to the Admor and his family when they make Aliya to Eretz Yisroel. However, he stresses that this 
is not at all a deciding factor. The Yeshiva needs to be established in a place which has a need 
for one, and in a place which has appropriate talmidim.   
   
 [1] pages, 18x31 cm. Air letter from year תשט"ז. Lengthy detailed letter, all in his handwriting.   
   
 The Admor, Rav Meir from Amshinov, son of the Admor Rav Shimon Shalom from Amshinov, son 
after son of Rav Yitzchak from Warka. Born in Peshischa in year [5641], escaped to Shanghai 
with the group that escaped from Vilna, and finally arrived in the United States where he aided 
his father in reestablishing the Amshinov Chassidus after the war. From year 5714 he became 
the Admor in place of his father, and then made Aliya to Eretz Yisroel, where he passed away in 
year 5736."

מכתב ארוך ומעניין בכתב יד האדמו"ר רבי מאיר'ל 
מאמשינוב ]זקנו של האדמו"ר מאמשינוב שליט"א[ 

 בענין הקמת ישיבתו בארץ ישראל. 
   

מכתב מאת רבי מאיר מאמשינוב לרבי דוד ויסברוד - הלחמי, 
אודות הישיבה אשר נוסדה בחולון כדי להוות מגדלור לקירוב 

רחוקים, אך "לא זכינו והנסיון לא הצליח ההכרח לא יגונה ועלי 
להשלים אתכם" שהישיבה תעבור לבני ברק, אך בתנאי שבאמת 
יש מקום וצורך לפתוח בה עוד ישיבה, האדמו"ר כותב שהוא מבין 

שמה שמכריע את הכף אצל החסידים הוא לפתוח את הישיבה 
במקום שיהיה נח לאדמו"ר ולמשפחתו בעת שיעלו ארצה, אך 

הוא מדגיש שזה אצלו לא שיקול בכלל, רק הישיבה צריכה לקום 
 במקום שיש צורך ובמקום שיש תלמידים הגונים. 

   
]1[ דף 31x18 ס"מ. אגרת אויר משנת תשט"ז. מכתב ארוך 

 ומפורט, כולו בכתב יד קדשו. נקב קטן ללא חיסרון, מצב טוב. 
   

האדמו"ר רבי מאיר מאמשינוב בן האדמו"ר רבי שמעון שלום 
מאמשינוב בן אחר בן לרבי יצחק מווארקא נולד בפשיסחא 

בשנת תרמ"א, נמלט לשנחאיי עם גולי וילנא עד הגיעו לארצות 
הברית שם סייע לאביו לשקם את חסידות אמשינוב לאחר 

המלחמה, משנת תשי"ד אדמו"ר על מקום אביו, עלה ארצה ובה 
נפטר בשנת תשל"ו.
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 מכתב בכתב יד וחתימת האדמו"ר מסטריקוב 
 אל האדמו"ר מראדזין 

   
ברכת שנה טובה בכתב יד וחתימת האדמו"ר רבי אברהם 

לנדא מסטריקוב אל רבי אברהם ישכר ענגלארד האדמו"ר 
 מראדזין. 

   
האדמו"ר רבי אברהם מסטריקוב )תרע"ז-תשס"א( מגדולי 

האדמורי"ם בדור האחרון. הוכתר בשנת תש"ח ולמעלה 
מיובל שנים הנהיג את בני עדתו, נמנה על גדולי התורה 

בארץ ישראל, בצעירותו למד בישיבת חכמי לובלין ולימים 
היה ממקורבי מרן הגרי"ז מבריסק ונחשב לאחד מגדולי 

 תלמידיו. 
   

אגרת אויר משנת תשי"ט ]1959[ מעט קרעים לא בטקסט.

A Handwritten Letter from the Admor of 
Stryków to the Admor of Radzyń    
  
A Blessing for a Good Year, Handwritten and 
Signed by the Admor Rav Avraham Landau of 
Stryków sent to Rav Yissochar Englard, the 
Admor of Radzyn.  
   
 The Admor Rav Avraham of  Stryków (5677- 
5761) of the greatest Admorim of the previous 
generation. He was "crowned" as Admor in 
year 5708 and led his community for over 
50 years. He was one of the Gedoley Torah in 
Eretz Yisrael. In his youth he learned in Yeshivas 
Chachmei Lublin and eventually became very 
close to the Gaon Rav Yitzchok Ze'ev of Brisk 
(the Brisker Rav) and is considered one of his 
greatest disciples.  
   
 Airmail Letter from year 5719 [1959]. A few 
tears, with no damage to text.
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Letter from the Admor Rav Yehuda Tzvi Brandwein of Stratyn and the Admor of Sadigora 
(Sadhora).   
   
 Handwritten and signed letter from the Admor and Kabbalist, Rav Yehuda Tzvi Brandwein of 
Stratyn to the Ezras Torah organization heads.   
   
 The Admor Rav Mordechai Shalom Yosef of Sadigora joined and added a few handwritten lines 
of recommendation and his signature.   
    
 The Rav Hakadosh, Rav Yehuda Tzvi Brandwein was the brother-in-law and close disciple 
of Rav Yehuda Leib Ashlag, author of "Hasulam". A definite Gaon in the revealed as well as 
Kabbalistic areas of Torah. He assisted his Rav in preparing the great commentary on the Zohar, 
and wrote the "Ma'alos Hasulam" commentary on the Zohar and on the Tikkuney HaZohar.   
   
 The last line is torn. Damage to a portion of the Admor of Sadigora's signature.   
   
 [1] Pages. 21x28 cm. Tears on bottom with damage to text."

מכתב מאת האדמו"ר רבי יהודה צבי ברדנדווין מסטרטין, 
 והאדמו"ר מסאדיגורה . 

   
מכתב בכתב יד וחתימת האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי 

 ברנדווין מסטרטין אל ראשי ארגון עזרת תורה. 
   

אל המכתב הצטרף האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, 
 והוסיף שורות המלצה בכתב יד קדשו וחתימתו.  

   
הרה"ק רבי יהודה צבי ברנדוויין, היה גיסו ותלמידו המובהק של 
רבי יהודה ליב אשלג בעל הסולם, גאון מובהק בנגלה ובנסתר, 

סייע לרבו בעריכת הפירוש הגדול על הזהר וכן חיבר את הפירוש 
 'מעלות הסולם' על הזהר ועל תיקוני הזהר. 

   
השורה האחרונה קרועה וחסרה חלק מחתימתו של האדמו"ר 

 מסאדיגורה. 
   

]1[ דף, 21x28 ס"מ. קרעים עם חיסרון בחלק התחתון.
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"A "Shaliach Holacha" Contract, Handwritten by Rav Chaim Betzalel Panet, Av Beis Din of 
Tășnad, Son of the "Mar'eh Yechezkel" of Dej - All in his Own Handwriting.   
   
 A Contract in which the Husband Appoints a Messenger to Bring the Get to his Wife. Done 
in the Beis Din of Tășnad, The Beis Din of the Rav Hakadosh Rav Chaim Betzalel Panet, Av Beis 
Din of Tășnad. Completely in his own Handwriting, and with his Signature.   
   
 The Rav Hakadosh Rav Chaim Betzalel Panet of Tășnad (5563-5634) Firstborn Son of the 
Rav Hakadosh the "Mar'eh Yechezkel" of Dej. Disciple of the Chasam Sofer, who held highly of 
him. In year 5595 he was chosen as the Rav of the Tășnad region, a position which he held 
for 40 years until his passing in 5634. Just as his Rav the Chasam Sofer, he fought vigorously 
against any and all attempts to make changes and "corrections" in Torah matters. Of his many 
Torah Novellae, the following Sefarim were printed: "Derech Yivchar", "Yam Harachav", "Otzar 
Chaim" and "Dibros Esh". See "Chachmei Transylvania", page 164.   
   
 Page Size: 18 X 20 cm. Small tear on right side with damage of a few words."

 שטר שליח הולכה בכתב יד הרה"ק 
 רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טאשנאד 

 בן המראה יחזקאל מדעש - כולו בכתב ידו 

שטר מינוי שעושה הבעל למנות שליח להוליך הגט לאשתו 
שנעשה בבית הדין בטאשנאד בבית דינו של הרה"ק רבי 
חיים בצלאל פנעט אב"ד טאשנאד כולו בכתב יד קדשו 

 וחתימתו. 
   

הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד )תקס"ג-
תרל"ד( בנו בכורו של הרה"ק בעל "מראה יחזקאל" מדעש. 
תלמיד החתם סופר שהחשיבו מאוד, בשנת תקצ"ה נבחר 
לרבה של טאשנאד וכל המחוז ושימש בכהונה זו ארבעים 

שנה עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרל"ד. בדרכו של רבו 
החתם סופר לחם בגבורה נגד כל נסיון של שינוייים ותיקונים 
בדת. מחידושיו הרבים נדפסו הספרים: דרך יבחר, ים הרחב, 

 אוצר חיים, דברות אש עיין חכמי טראנסילוניה עמ' 164. 
   

דף בגודל: 18*20 ס"מ, קרע קטן בצד ימין עם חסרון של 
כמה מלים.
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Contract: Salonika 5553 [1793] Signature of Printer: Rav Shabtai Nechama and Others.   
   
 A contract in which two wealthy individuals in Salonika obligate themselves to pay a specified 
sum to a certain merchant.   
   
 One of the signed individuals is the famous gvir (wealthy man) Rav Shabtai Nechama of Salonika, 
in whose home a printing press was operated between the years 5552-5559. His name is 
mentioned on the title pages of many famous sefarim, on which is written something along the 
lines of:"Printed in the home of the wise gvir, our great and honorable teacher, the Rav Shabtai 
Nechama". (Knesses Hagedola, Mishpat Tzedek, Maharsada"m Responsa and more)   
   
 Other signatures: Yosef Yisrael, Avraham Michael, Yosef Gavriel.   
   
 The document was removed from a book's binding. A few tears and moth holes. Size: 18x22 
cm."

 כתב התחייבות: שאלוניקי תקנ"ג ]1793[ 
 חתימת המדפיס ר' שבתי נחמה ועוד 

   
כתב הסכם בו מתחייבים שני גבירים משאלוניקי לשלם סך 

 מסוים לאיזה סוחר. 
   

אחד הגבירים החתומים על השטר הוא הגביר המפורסם 
רבי שבתי נחמה משאלוניקי שבביתו שבשאלוניקי פעל בית 

דפוס בין השנים תקנ"ב-תקנ"ט ובשערי ספרים חשובים נזכר 
שמו: נדפס בבית החכם הגביר המרומם כמוה"ר שבתי נחמה 
 וכדומה. )כנסת הגדולה, משפט צדק שו"ת מהרשד"ם ועוד(. 

   
 חתומים נוספים: יוסף ישראל. אברהם מיכאל, יוסף גבריאל. 

   
המסמך הוצא מתוך כריכת ספר, מעט קרעים ונקבי עש. 

גודל:18x22 ס"מ.



67 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Extraction of a Man of Evil Iniquities from the Community - A Letter from Rav Dovid Modil, Av 
Beis Din of פלאיעשט - Romania. 5608 [1848]  
  
 A Letter Signed by Rav Dovid Modil, Av Beis Din of פלאיעשט to the Heads of the Bucharest 
Community.  
  
 Content of letter: A man whose name is written in the letter arrived from Bucharest to live in 
 without any permits or official documents, and since he is a man of evil iniquities, they are פלאיעשט
asking the heads of the community to make sure that he returns to the place in which he came 
from.  
  
 Rav Dovid Modil was born in the city of Soroka and was the Rav of Ploiesti from 5593-5629 
(1833-1869)  
 Ploiesti 5608 [1848]. 16X19 cm. Filing marks, small tear without damage to text, a few stains, in 
good condition.

סילוק איש רע מעללים מהקהילה - מכתב מאת רבי 
 דוד מודיל אב"ד פלאיעשט – רומניה. תר"ח ]1848[ 

   
מכתב בחתימת רבי דוד מודיל אב"ד פלאיעשט אל ראשי 

 קהילת בוקרשט. 
   

תוכן המכתב: איש הנקוב בשמו במכתב הגיע מבוקרשט 
לגור בפלאישט ללא שום אישורים ומסמכים, ומכיוון שהאיש 

ההוא רע מעללים, מבקשים שידאגו שהוא יחזור להיכן 
 שבא. 

   
ר' דוד מודיל נולד בעיר סורוקה, שימש כרב בפלויישט בין 

 השנים תקצ"ג-תרכ"ט )1833-1869( 

 פלאיעשט תר"ח ]1848[. 16*19 ס"מ. סימני תיוק, 
קרע קל ללא פגיעה בטקס, מעט כתמים, מצב טוב.



68 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A Shochet (Butcher) Rejection Letter Signed by Rav Ohr Shraga- Grandson of the Holy Kabbalist: 
Mula Ohr Shraga , and the Rabbonim of Yazd. (Persia [Iran] 5691.)  
  
 Shochet rejection letter whose Kashrus status was withdrawn since he did not at all feel the 
knife's defection. With the confirmation of the Beis Din in Jerusalem, year 5691 [1931]  
  
 On the copy of the Psak Din of the Beis Din in Jerusalem, Rav Ohr Shraga added his handwritten 
signature: "the servant of the Rabbis, too small for any level, Ohr son of the Rav Moshe, Grandson 
of the great light, the great Rav Ohr Shraga Zatzuka'l.."  
   
 An additional signature of one of the Rabbonim of Yazd: Rav Moshe Refael  
  
 The above Rav Ohr Shraga was one of the Rabbonim of Yazd and the grandson of the well-
known Kabbalist and miracle-worker, the wise Mula Ohr Shraga from Yazd in Persia (Iran).

כתב סילוק שוחט בחתימת ידו של רבי אור שרגא נכד 
 המקובל האלוקי מולא אור שרגא ורבני יזד 

 )פרס תרצ"א( 
   

כתב סילוק לשוחט שהורע חזקתו אחר שאינו מרגיש כלל 
 בפגימת הסכין באישור בית הדין בירושלים בשנת תרצ"א ]1931[ 

   
על העתקת פסק הדין של בית הדין בירושלים הוסיף רבי אור 

 שרגא את חתימת יד קדשו: 
עבדא דרבנן האי חירגא וזעירא מכל דרגא אור בכה"ר משה נכד 

 להמאור הרב הגדול אור שרגא זצוק"ל ס"ט.  
   

 חתום נוסף מרבני יזד רבי משה רפאל 
   

רבי אור שרגא הנ"ל מרבני יזד הוא נכדו של המקובל הנודע איש 
הפלא והמופת החכם מולא אור שרגא מהעיר יזד שבפרס.



69 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Letter from Rav Moshe Halevi, Av Beis Din of Constantinople. 5644 [1884]  
  
Letter with Stamp and Handwritten Signature of the Gaon Rav Moshe Halevi, Av Beis Din of 
Constantinople Regarding the Creation of a Population Register, for Purposes of Tax Payment. 
  
Rav Moshe Halevi, the Av Beis Din and "Chacham Bashi" (head Rav of the community) of 
Constantinople (5590-5670). He achieved a great deal for the Jews of Turkey and kept up a 
positive relationship with the government. In year 5659 he actually received 30,000 "Grush" 
(money) from the government for distribution to the Jews of Constantinople to assist them in 
their Passover purchases.  
Constantinople 5644 [1884] Page Size: 21X26 cm. Small tear at margin.

 מכתב מאת רבי משה הלוי אב"ד קושטא. 
 תרמ"ד ]1884[ 

   
מכתב בחתימת יד וחותמו של הגאון רבי משה הלוי אב"ד קושטא 

 בענין עריכת מרשם אוכלוסין לצורך תשלומי מסים וארנונה. 
   

רבי משה הלוי האב"ד וחכם באשי בקושטא )תק"צ-תר"ע( פעל 
רבות למען יהודי תורכיה, עמד בקשרים טובים עם השלטון 

העותמני ובשנת תרנ"ט אף קיבל מהם 30000 גרוש לחלק ליהודי 
 קושטא עבור צרכי חג הפסח. 

   
 קושטא תרמ"ד ]1884[ דף בגודל: 21x26 ס"מ. 

קרע קטן בשוליים.



70 Start price:   $400    :מחיר פתיחה

Handwritten and Signed Letter by the Gaon and 
Tzaddik Rav Shalom Abuchatzira, Av Beis Din of 
  .regarding his writings ,בשאר
    
 The Gaon Rav Shalom Zatzal was one of the Great 
Geonim in the line of Abuchatzira Rabbonim. An 
amazing Gaon, a fearer of Heaven, for whom Torah 
was his only trade. Extremely studious, he did not 
cease from learning day or night. His humbleness 
did not know bounds and fear of Heaven was his 
highest priority.  
  
 His descendant, known as the Baba Sali describes 
him in one of his Torah letters to him: The light of 
the Menorah, pure and clear, a light for the Jews, 
of honorable stature, the lion of the group, "Rav 
Gedura Me'aryeh D'atra", the great Rav, a source of 
strength and pillar, ever-growing, the high Admor, 
our honorable teacher Rav Shalem Abuchatzira... he 
is Shalem (a play on the word "Shalom", meaning 
complete, without blemish) and his Torah is Shalem. 
(See "Geoney Mishpachas Abuchatzira" Volume 2 
page 197 for more details about him) 
  
Born in Tafilalt in year 5653. Son of Rav Aharon, 
son of the "Abir Yaakov" , Zatz"al . From year 5683, 
he was the Rav of קולומבשאר in Algiers for over 40 
years. In year 5720 he emigrated to France and 
was the Rav of Marseille until his passing in year 
5734. Of his printed writings are: "Kaf Achas" on 
Mishnayos, "Zahav Sh'va" on Tehillim, "Melitz Tov" 
on Shulchan Aruch Even Ha'ezer, "Divrey Shalom" 
on the Tanach and "Kley Kesef on the Parashios. 
He also published his grandfather's Sefer called 
"Levona Zakah" (5689 נא אמון) 
  
 A letter to his descendant, Rav Nissim Vaknin, 
Grandson of Rav Avraham Abuchatzira- son of 
the "Abir Yaakov". 
   
 Official document paper, 20X27 cm. בשאר  
  5726 (1966) In the Rav's handwriting and 
signed by the Rav.

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון הצדיק רבי שלום 
 אבוחצירא אב"ד בשאר בענין חיבוריו  

   
הגאון רבי שלום אבוחצירא זצ"ל נמנה מבין השורה 

הראשונה של הגאונים למשפחת אבוחצירה גאון מופלג 
שקדן עצום וירא שמים, תורתו אומנותו ולא פסיק פומיה 

מגרסא יום ולילה כפשוטו ענוותנותו לא ידעה גבול ויראתו 
 קדמה לחכמתו.  

   
שאר בשרו הבבא סאלי מתארו באחד ממכתבי תורה 

אליו אור המנורה זכה וברה ליהודים היתה לאורה קומה 
הדורה ארי שבחבורה רב גדורא מאריה דאתרא הרב 

הגדול מעוז ומגדול הולך וגדול מעלת אדמו"ר כמוהר"ר 
שלם אביחצירא נר"ו שלם הוא ושלימה משנתו. )ראה 

גאוני משפחת אבוחצירא חלק ב' עמ' 197 ושם תולדותו 
 בהרחבה( 

   
נולד בתאפילאלת בשנת תרנ"ג לאביו רבי אהרן בנו של 

מרן האביר יעקב זי"ע, משנת תרפ"ג שימש כרבה של 
קולומבשאר )בשאר-בצאר(באלג'יר למעלה מארבעים 

שנה בשנת תש"כ היגר לצרפת ושימש כרבה של 
מרסילייא )מארסיי( עד פטירתו בשנת תשל"ד. מחיבוריו 
נדפס: כף אחת על משניות, זהב שבא על תהלים, מליץ 

טוב על שלחן ערוך אבן העזר, דברי שלום על התנ"ך, כלי 
כסף על הפרשיות. וכן הוציא לאור את ספרו של זקנו 

 לבונה זכה )נא אמון תרפ"ט( 
   

מכתב אל שאר בשרו רבי נסים ועקנין נכדו של רבי 
 אברהם אבוחצירא בן האביר יעקב. 

 נייר מסמכים רשמי, 20x27 ס"מ. 
 בשאר תשכ"ו )1966( 

הכל בכתב יד קדשו וחתימתו.



71 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Spanish Rabbonim . Sales Contract 
with Signature of Rabbonim of אליג-
Morocco.  
  
 Sales contract of the home sold by the 
widow of Eliyahu Avitzror to the great 
and wise Rav Machluf son of Yaakov 
Lugasi, in the city of תיליל.  
  
 Signed on the sales contract are the 
Rabbonim of אליג, Morocco: Rav Salam 
ben Rav Yitzchak Assabag and Rav 
Eliyahu ben Rav Yitzchak Raboach.  
  
 Alig (transliterated) 5700 [1940]. 
Page Size: 16x33 cm. 
Writing on both sides. 
Professionally restored, with holes 
causing slight damage to text.

רבני ספרד. שטר מכירה בחתימת רבני 
 אליג - מרוקו. 

   
שטר על מכירת בית שמכרה אלמנת המנוח אליהו 

אביצרור להחכם השלם הרב מכלוף בר יעקב לוגאסי 
 בעיר תיליל. 

   
על השטר מכר חתומים רבני אליג שבמרוקו : רבי 
סללאם בן רבי יצחק אסבאג ורבי אליהו ב"ר יצחק 

 רבוח. 

אליג ת"ש ]1940[. גודל: 16*33 ס"מ. כתוב משני 
 צדדיו. 

חיזוקי נייר ונקבים עם מעט חסרון.



72 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Halachic Rulings Signed by Battei Din in 
Morocco 5623-5664 [1863-1904] 
  
   - Halachic Ruling. Tétouan 5623 [1863] 
Signatures of Tetouan Rabbonim: Rav Shemaya 
Rofeh, Rav Avraham N. Shmul. Size: 10x16 cm. 
  
   - Halachic Ruling. Fez 5646 [1886] 
Signatures of Fez Sages: Rav Avraham Atzeig, 
Rav Yuda Moshe Aflallo 
  
   - Halachic Ruling. Fez 5664 [1904] 
Signatures of Fez Sages: Rav Aharon 
Monsoneigo, additional illegible signature. Size: 
11x18 cm.

 פסקי דינים חתומים מבתי דין במרוקו 
 תרכ"ג-תרס"ד ]1863-1904[ 

   
פסק דין. טיטוואן תרכ"ג ]1863[ חתומים רבני טיטוואן: רבי 

 שמעיה רופא, רבי אברהם ן' שמול. גודל: 10x16 ס"מ. 
   

פסק דין. פאס תרמ"ו ]1886[ חתומים חכמי פאס: רבי אברהם 
 אצאייג, רבי יודא משה אפלאלו 

   
פסק דין. פאס תרס"ד ]1904[ חתומים חכמי פאס: רבי אהרן 

מונסונייגו, חתום נוסף לא מפוענח. גודל: 11x18 ס"מ.



73 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A Letter of Approbation by the Rishon Letzion, Maran Hagaon Rav Ovadia Yosef  
  
  
 A Letter of Approbation for Yeshivas "Ohr Yisrael" in Montreal, Canada Headed by Rav Yehuda 
Benuliel, "in its shade the delightful students find refuge, and strive to open the doors of our Holy 
Torah. They have come to quench their thirst for the pure wellsprings of our Torah." 
  
  
  
 Document Paper, Jerusalem 5765 [2005] with his handwritten signature and his impressive 
stamp. The stamp is in blue.

מכתב המלצה מאת הראשון לציון מרן הגאון רבי 
 עובדיה יוסף 

   
מכתב המלצה עבור ישיבת 'אור ישראל' בעיר מונטריאול 

קנדה בראשות רבי יהודה בן עוליאל אשר בצילה יחסיון 
בחורי חמד השוקדים על דלתות תורתינו הקדושה ובאו 

 לרוות צמאונם ממעינות הזכים של תורתינו. 
   

 נייר מסמכים, ירושלים תשס"ה ]2005[ 
בחתימת ידו וחותמו המרשים, החותמת בצבע כחול.



74 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

A Letter Handwritten by the Gaon and Tzaddik Rav Yechezkel Moshe Fishman, Av Beis Din 
of Miskolc. 5599 [1839] 
 
The Gaon Rav Yechezkel Moshe Fishman, Av Beis Din Mishkolz (5555-5635). Disciple of his 
father Rav Avraham Lifshitz Av Beis Din of נייהוז and disciple of the Gaon known as the "Shemen 
Rokeach". He was given Semicha by the Maharam Bennet and was accepted to the Pressburg 
Rabbinate, with the encouragement of the Chasam Sofer. He held Torah discussions with the 
Maharam Ash and the Mahari Assad, who describes him such: " 
My dear friend of my soul, my precious one, the Rav and Gaon, extremely special and famous, the 
wise and expert, son of holy people, Tzaddik and on a high level, whose name is Moreynu Harav 
Rav Yechezkel Moshe Lifshitz, may his light shine, Av Beis Din of Mishkolz." (Responsa of the 
Mahari, Even Ha'ezer Chapter 92) His son is the Gaon and Tzaddik, the Maggid from Pressburg, 
Rav Shraga Fish Fishman. His son-in-law is Rav Amram Hirsh, Av Beis Din of Hamburg. [see 
further information in "Ba'aley Zicaron 14 page 20-40) 
 
 A letter in Yiddish, beginning missing. [1] Page Size: 20X27 cm. Tear with a bit of damage to 
text, as well as creases and tears in margins. Rare.

מכתב בכתב יד הגאון הצדיק רבי יחזקאל משה פישמאן 
 אב"ד מישקולץ. תקצ"ט ]1839[ 

   
הגאון רבי יחזקאל משה שיפמן אב"ד מישקולץ )תקנ"ה- 

תרל"ה( תלמיד אביו רבי אברהם ליפשיץ אב"ד נייהוז וכן אצל 
הגאון בעל 'שמן רוקח'. נסמך להוראה מהמהר"ם בנעט והתקבל 
לרבנו בפרשבורג בהמלצת ה'חתם סופר'. נשא ונתן עם בהלכה 

 עם המהר"ם א"ש, ומהר"י אסאד המתארו: 
ידיד נפשי וחביבי הרה"ג והמופלג ומפורסם החו"ב בנש"ק צדיק 

ונשגב שמו מוהר"ר יחזקאל משה ליפשיץ נ"י אבדק"ק מישקאלץ 
יע"א. )שו"ת מהרי"א אבן העזר סי' צ"ב( בנו הוא הגה"צ מגיד 

המישרים מפרשבורג רבי שרגא פייש פישמן, חתנו רבי עמרם 
הירש אב"ד המבורג. )ראה עליו באריכות בעלי זכרון, חלק יד עמ' 

 כ-מ( 
   

מכתב ביידיש, חסר התחלה. ]1[ דף בגודל: 20x27 ס"מ. קרע עם 
מעט חסרון וכן קמטים וקרעים בשוליים. נדיר.



75 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Intriguing Halachik Responsa by Rav Chaim Leib Lerner of New York.   
 
An intriguing practical halachic responsa discussing whether one does or does not 
fulfill the requirement of Bikkur Cholim (visiting the sick) via telephone. Handwritten and 
signed by the Gaon Rav Chaim Leib Lerner, to the Admor Rav Shalom Yechezkel Shraga 
Halbershtam of ציעשנוב. 
  
 Rav Chaim Aryeh Leib Lerner (5653-5738) A disciple of the Gaon Hakadosh, author of 
"Atzey Chaim" of סיג and the "Daas Sofer" of Pressburg. He immigrated to the United States 
in 5689 and served as Rav in a number of synagogues in New York. Of his published 
writings are: Imrei Chaim Al HaTorah and Moadim Vechidushim [Hachasam Sofer Vetalmidav 
page 637]. A portion of the Novellae of "Atzey Chaim" which the Atzey Chaim's son, the 
"Berach Moshe" of Satmar published- were printed from the writings of Rav Chaim Leib. 
The Satmar Admor states in his introduction that Rav Chaim Leib was a "Very precious 
disciple" of the Atzey Chaim. 
 
 Page Size: 22x28 cm. Writing on both sides of page. A few tears in margins without 
damage to text, folding creases. In mediocre-good condition.

תשובה מעניינת בהלכה מאת רבי חיים לייב לערנר 
 מרבני ניו יורק  

   
תשובה אקטואלית ומעניינת בהלכה – אם יוצאים ידי חובת ביקור 

חולים בטלפון בכתב יד וחתימת הגה"ח רבי חיים ליב לרנר אל 
 האדמו"ר רבי שלום יחקאל שרגא הלברשטאם מציעשנוב. 

   
רבי חיים אריה ליב לרנר )תרנ"ג-תשל"ח( תלמיד הגה"ק 

בעל עצי חיים מסיג ובעל דעת סופר בפרשבורג, היגר בשנת 
תרפ"ט לארצות הברית ושימש כרב בכמה בתי כנסיות בניו 

יורק, מחיבוריו נדפסו אמרי חיים על התורה, מועדים וחידושים 
]החת"ס ותלמידיו עמ' תרלז[ חלק מחידושי סוגיות עצי חיים 

שהוציא לאור בנו האדמו"ר בעל ברך משה מסאטמר נדפסו על 
פי כתבי רבי חיים לייב, האדמו"ר מסאטמר מעיד בהקדמתו שם 

 שרח"ל היה 'תלמיד חביב מאוד' של העצי חיים. 
   

דף בגודל: 22x28 ס"מ, כתוב משני צדיו,מספר קרעים בשוליים 
ללא חסרון, סימני קיפול מצב בינוני-טוב.



76 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A Letter Handwritten by Rav Avraham Yaakov 
Sofer, Av Beis Din of טעט, and his sons. 5699 
[1939] 
 
A Letter Handwritten and Signed by Rav Avraham 
Yaakov Sofer Av Beis Din of טעט, to his son Rav 
Naftoli Chaim Sofer. 
  
In margins of letter are personal letters from his 
children, Rav Yitzchak Tzvi Sofer and Rav Yosef 
Shmuel Sofer. 
  
Rav Avraham Yaakov Sofer , Av Beis Din of 
 was born in 5639 and was raised "on his טעט
grandfather's lap", the Gaon Rav Eliezer Zusman 
Sofer, Av Beis Din of פאקש. He learned in the 
Yeshiva of the Daas Sofer in Pressburg as well. 
In 5664 he became the Av Beis Din of Gyomore, 
and from 5673 was the Av Beis Din of טעט 
and he supported an important Yeshiva there. 
His Torah novellae was printed in the Sefer 
"Mishpechos Sofrim" and in the Sefer "Zichron 
Sofrim" which his son wrote. [Hachasam Sofer 
Vetalmidav, page 556]. 
  
Document Paper: 14X23 cm. A few tears and 
creases, in mediocre condition.

מכתב בכתב יד וחתימת רבי אברהם יעקב סופר 
 אב"ד טעט ובניו. תרצ"ט ]1939[ 

   
מכתב בכתב יד וחתימת רבי אברהם יעקב סופר אב"ד 

 טעט לבנו ר' נפתלי חיים סופר. 
   

בשולי המכתב, מכתבים פרטיים מבניו רבי יצחק צבי סופר 
 ור' יוסף שמואל סופר. 

   
רבי אברהם יעקב סופר אב"ד טעט נולד בשנת תרל"ט 
וגדל על ברכי זקנו הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד 
פאקש וכן למד בישיבת הדעת סופר בפרשבורג. בשנת 
תרס"ד אב"ד יעמרינג ומשנת תרע"ג אב"ד טעט והחזיק 

שם ישיבה חשובה, מחידושיו נדפסו בספר משפחות 
סופרים ובספר זכרון סופרים לבנו ]החתם סופר ותלמידיו 

 עמ' תקנו[. 

נייר מסמכים: 14*23 ס"מ. מעט קרעים וקמטים, מצב 
בינוני."



77 Start price:   $60    :מחיר פתיחה

Letter from Rav Dovid Shperber, Av Beis Din of פראשוב.  
  
 Handwritten and signed letter by Rav Dovid Shperber, Av Beis Din of פראשוב, author of Afarkesta 
D'anya Responsa.  
  
 The Gaon Rav Dovid Shperber, known as the Gaon of Brashiv, one of the great Poskim of 
Romania in the generation before the Holocaust. Born in 5637. His father was a chassid of Rav 
Chaim of Kossov- the Toras Chaim. After Rav Dovid learned from the Gaon Rav Meir Arik in the 
revealed areas of Torah, he became close to the Admor Rav Moshe Hager of Kossov who gave 
him the job of preparing his sefer "Leket Ani" and his other sefarim for publication. When he 
made Aliyah to Eretz Yisrael in 5710, he was a member of the "Moetzes Gedoley HaTorah" and 
one of the founders of the "Chinuch Atzma'iy". Passed away at age of 85 in 5722.  
  
 Postcard from 5699 [1939] with a request to assist a Talmid Chacham from פראשוב immigrate to 
the United States.

 מכתב מאת הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד פראשוב. 
   

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי דוד שפרבר אב"ד פראשוב 
 בעל שו"ת אפרקסתא דענייא. 

   
הגאון רבי דוד שפרבר המכונה הגאון מפראשוב מגדולי הפוסקים 
ברומניה בדור שלפני השואה. נולד בשנת תרל"ז. אביו היה חסידו 

של רבי חיים מקוסוב בעל תורת חיים ולאחר לימודיו של רבי 
דוד אצל הגאון רבי מאיר אריק בנגלה, נקשר לאדמו"ר רבי משה 

הגר מקוסוב והוא הטיל עליו לערוך את ספרו "לקט עני" ושאר 
ספריו. כשעלה ארצה בשנת תש"י היה חבר מועצת גדולי התורה 

 וממייסדי החינוך העצמאי, נפטר בגיל 85 בשנת תשכ"ב. 
   

גלוית דואר משנת תרצ"ט ]1939[ בקשה לסייע ליהודי ת"ח 
מפראשוב להגר לארצות הברית.



78 Start price:   $60    :מחיר פתיחה

Letter Handwritten and Signed by Rav Yosef Baavad, Av Beis Din of Kalisz-Vienna  
  
Rav Yosef ben Rav Yaakov Baavad , (5635-5703) taught by his grandfather- Rav Alexander 
Shmuel Halpern, Av Beis Din of Lvov and the Mahari Shmelkis. In 5670 he was accepted as Rav 
of Kalisz and filled this position for about twenty years. Afterwards was Rav of Vienna until year 
5699, when he fled to Amsterdam and was able to escape on the last boat leaving for England 
in year 5700. He resided in Manchester and as a result of all the escape and run-around he 
had gone through suffered from a heart condition which worsened with the horrid news from 
Europe. He passed away on the 2nd of Adar 1, 5703 (Meir Wender, Encyclopedia Lechachmei 
Galicia)  
  
14x22 cm. In good condition.

 מכתב בכתב יד וחתימת רבי יוסף באב"ד אב"ד וינה 
    

רבי יוסף ב"ר יעקב באב"ד, )תרל"ה - תש"ג( התחנך על 
ברכי סבו רבי אלכסנדר שמואל הלפרין אב"ד לבוב, ואצל 

מהר"י שמלקיס, בשנת תר"ע נתקבל לרבה של קלוש ומלא 
תפקיד זה כעשרים שנה, לאחמ"כ כיהן כרבה של וינה עד 

שנת תרצ"ט אז ברח לאמשטרדם ובאניה האחרונה היוצאת 
לאנגליה הצליח להימלט בשנת ת"ש וקבע אח מושבו 

במנצ'סטר עקב נדודיו וסבלו לקה במחלת לב והשמועות 
המחרידות שהגיעו מאירופה הכבושה החישו את פטירתו 

ביום ב' אד"א תש"ג )מאיר וונדר, אנציקלופדיה לחכמי 
 גליציה( 

  
22*14 ס"מ. מצב טוב.



79 Start price:   $500    :מחיר פתיחה

A Letter by Rav Shimon Shkop, Author of "Shaarey Yosher". Grodno 5699 [1939]  
  
A letter of blessing for their donation to the yeshiva, with the handwritten signature of the great 
Gaon Rav Shimon Shkop, Rosh Yeshiva of Grodno and author of "Shaarey Yosher".  
   
The Gaon Rav Shimon Shkop (5620-5700) Av Beis Din and Rosh Yeshiva of Sha'ar HaTorah 
in Grodno, Rav of all Roshei Yeshivos of the next generation. He paved a method of learning 
Gemara and Rishonim, and became renowned through his famous Sefer "Sha'arey Yosher" - a 
sefer which is quoted every day in the Batey Midrash. Of the great leaders of his generation, the 
elder of the Rabbonim of his generation. The Chofetz Chaim would request of him to come to 
Radin to personally discuss matters of Klal Yisrael.  
  
Document Paper, 22X28 cm. Written by typewriter, with stamp as well as handwritten signature 
and added words of blessing. A few tears and creases at margins.

מכתב מאת הגאון רבי שמעון שקאפ בעל 'שערי 
 יושר'. גראדנא תרצ"ט ]1939[ 

   
מכתב ברכה בחתימת ידו של הגאון הגדול רבי שמעון 

יהודה הכהן שקאפ ראש ישיבת גראדנא ובעל 'שערי יושר' 
 על משלוח תרומה לישיבה. 

   
הגאון רבי שמעון שקאפ )תר"כ-ת"ש( אב"ד וראש ישיבת 

שער התורה בגרודנא, רבם של כל ראשי הישיבות בדור 
הבא, סלל דרך בלימוד הגמרא ושיטות הראשונים וקנה 

שם עולם בחיבורו הנודע 'שערי יושר' אשר שמועותיו 
מתבדרות כל יום בשערי בתי המדרש. מגדולי מנהיגי דורו 

ואף זקן רבני הדור החפץ חיים היה מבקשו לסור לראדין 
 להתייעץ עמו ביחידות בעניני הכלל. 

   
נייר מסמכים, 22*28 ס"מ. מכונת כתיבה בחתימת ידו 

וחותמו, בתוספת דברי ברכה מעט קרעים וקמטים 
בשוליים.



80 Start price:   $150    :מחיר פתיחה

Handwritten Letter of Rabbi Avraham Kahana Shapira of Kovna, Author of the Dvar Avraham, 
with Handwritten Signature. Written During Travel with a Delegation of Rabbonim, to Save the 
Yeshivos of Lithuania. Far Rockaway 5685 [1925]  

 
 On the 23 of Adar, 5684, Rav Kook set out towards the United States, heading a delegation 
of Rabbonim together with the Gaon Rav Avraham Dov Ber Kahana Shapira, Av Beis Din of קובנא, 
author of D'var Avraham, and Rav Moshe Mordechai Epshtein, Av Beis Din and Rosh Yeshiva of 
Slabodka. Their aim was to collect funds to save the yeshivos of Lithuania. The delegation stayed 
in the United States until the winter of 5685. 
  
 This letter was written on the specially-made official stationary of "Malachos Harabanim", with 
the names of the delegation heads. Size: 21X28 cm. 
 
Everything is handwritten by the Rabbi Avraham Kahana Shapira of Kovna, Author of the Dvar 
Avraham, with his handwritten signature. In original envelope . Fold marks.

מכתב נדיר בכתב יד וחתימת הגאון רבי אברהם 
דובער כהנא שפירא אב"ד קובנה – בעל דבר 

 אברהם. 
בעת נסיעתו לארה"ב במשלחת הרבנים להצלת 
ישיבות ליטא. פאר- ראקאווי תרפ"ה ]1925[ על 

 בלאנק מיוחד ונדיר 
   

בכ"ג אדר תרפ"ד יצא הרב קוק לארצות הברית בראש 
משלחת רבנים, יחד עם הגאון רבי אברהם דובער כהנא 
שפירא אב"ד קובנא בעל דבר אברהם ורבי משה מרדכי 
עפשטיין אב"ד וראש ישיבת סלבודקא. במטרה לאסוף 

כספים להצלת ישיבות ליטא. המשלחת שהתה בארצות 
 הברית עד חורף תרפ"ה. 

   
מכתב זה נרשם על גבי בלאנק רשמי מיוחד של 'מלאכות 
הרבנים' עם שמות ראשי משלחת הרבנים. בגודל: 28*21 

 ס"מ. 

הכל בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי אברהם דובער כהנא 
 שפירא אב"ד קובנה – בעל דבר אברהם. 

עם המעטפה המקורית. סימני קיפול.



81 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

A Letter from the Gaon Rav Reuven Dovid HaKohen Burstyn, Av Beis Din of Kamianets. 
Kamianets 5697  
  
The Gaon Rav Reuven Dovid Burstyn , Av Beis Din of Kaminetz (Kamianets), author of Divrei 
Radach (Warsaw 5687) The close disciple of Rav Chaim Soloveitchik. He was the city's Rav 
during the time period of Rav Baruch Ber in Kaminetz. Rav Baruch Ber honored and respected 
him greatly, and did not agree to be the "Mesader Kiddushin" at his students' weddings when 
Rav Burstyn was present (out of respect of Rav Burstyn). When a question of practical Halacha 
would arise in the middle of Rav Baruch Ber's Shiur, he would say: "Regarding a question of 
practical Halacha, go ask the Rav of the city" (Rav Burstyn). (Harav Domeh L'malach, page 322) 
His Sefer "Divrei Radach" contains much ingenious "Lumdus", as well as fiery Mussar sermons. 
 
A letter requesting assistance for a woman from Kaminetz in a very difficult financial situation. 
  
Document paper: 22X28 cm. With original envelope. Small tear with light damage to words. 
Beautiful handwriting.

מכתב מאת הגאון רבי ראובן דוד הכהן בורשטיין אב"ד 
קאמניץ, לרבי זאב וואלף לייטער אב"ד פיטסבורג. 

 קאמניץ תרצ"ז 
   

הגאון רבי ראובן דוד בורשטיין אב"ד קמניץ בעל דברי רד"ך 
)וארשא תרפ"ז( תלמידו המובהק של הגאון רבי חיים סולובייצ'יק, 
נצר לשושלת רבני ליטא. היה רבה של העיר בתקופת כהונתו של 
הגאון רבי ברוך בער בקמניץ. רבי ברוך בער רחש לו כבוד וערצה 

רבה ולא הסכים לסדר 'קדושין' לתלמידיו בנוכחותו וכשהתעוררה 
שאלה הלכה למעשה באמצע שיעורו, היה אומר: הלכה למעשה 
תלכו לשאול את המרא דאתרא. )הרב הדומה למלאך עמ' 322( 
 ספרו דברי רד'"ך מלא בלומדות נפלאה ובדרושי מוסר נלהבים. 

   
 מכתב בקשה לסייע לאשה מקמניץ שמצבה דחוק מאוד. 

   
 נייר מסמכים: 22*28 ס"מ. עם חלק מהמעטפה המקורית. 

קרע קטן עם מעט חסרון. כתב יד נאה.



82 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Brisk. Letter from the Gaon Rav Yisrael Gershon Soloveitchik, firstborn son of Rav Chaim 
Soloveitchik  
   
 Letter from Rebbetzin Soloveitchik to her son Rav Moshe Soloveitchik who escaped to 
Switzerland. On the letter, his great father, the Gaon Rav Yisrael Gershon Soloveitchik added 
his handwritten signature.  
  
 The Gaon Rav Yisrael Gershon Soloveitchik - Firstborn son to Rav Chaim Soloveitchik, born in 
Volozhin in year 5635 and learned Torah from his grandfather, the "Beis Halevi". All his days, 
he remained very close to his father. He was a genius, diligent, sharp and witty. All his actions 
were done piously and without fanfare.  
  
 His wife was a descendant of the Chiddushei Harim and was known for her righteousness and 
piousness. All her days she solely took care of all financial and other needs of the household 
and after the passing of her father-in-law she took care of collecting funds for the publication 
of his Torah Novellae on the Rambam.

בריסק. מכתב מאת הגאון רבי ישראל גרשון 
 סולובייצ'יק בנו בכורו של הגר"ח  

   
מכתב מאת הרבנית סולובייציק אל בנה רבי משה סולובייצ'יק 
שנמלט לשוויץ, על המכתב הוסיף את חתימת ידו אביו הגאון 

 רבי ישראל גרשון סולובייצ'יק. 
   

הגאון רבי ישראל גרשון סולוביי'ציק – בנו בכורו של הגר"ח 
נולד בוואלוז'ין בשנת תרל"ה ועוד הספיק לחסות בצלו של 

סבו הגדול בעל 'בית הלוי'. כל ימיו היה כרוך ודבוק באביו, היה 
 גאון מתמיד חריף ושנון וכל מעשיו היו בצדקות ובהסתר. 

   
רעייתו הרבנית, הייתה מצאצאי בעל חידושי הרי"מ ונודעה 

בצדקותה וחסידותה, וכל ימיה דאגה להחזקת ביתם, לאחר 
פטירת חמיה הגר"ח פעלה לאסוף כסף כדי להוציא את 

חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם.



83 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A Letter from the Gaon Rav Dov Berish Weinfeld, Av Beis Din of Trzebinia 
 
Thank You Letter Upon a Contribution to the Yeshiva, with Handwritten Signature of the 
Gaon Mitschebin- Jerusalem 5723. 
  
In the letter, the Gaon Mitschebin shows appreciation for the contribution: "...especially 
now, when we are attempting to establish a new spacious home to be a dwelling place 
for the holy Heichal: The Yeshiva Hakedosha, and the dormitory." 
 
1 page, document paper, typewriter with handwritten signature. In good condition.

 מכתב מאת הגאון רבי דוב בעריש ווייענפעלד 
 אב"ד טשעבין 

   
מכתב תודה על תרומה לישיבה בחתימת יד הגאון 

 מטשעבין ירושלים תשכ"ג. 
   

במכתב מודה הגאון מטשעבין על התרומה 'ביותר עתה 
כאשר נגשנו להקים בית חדש ומרווח למשכן היכל הקדש 

 הישיבה הקדושה והפנימיה. 
   

1 דף, נייר מסמכים, מכונת כתיבה בחתימת ידו. מצב טוב.



84 Start price:   $70    :מחיר פתיחה

Approbation Letter for Hachnasas Kallah Charity, Handwritten and Signed by the Gaon Rav 
Shlomo Zalman Auerbach.  
   
 Approbation letter for a Rebbe of the "Etz Chaim" Talmud Torah, a resident of the Shaarey 
Chessed neighborhood, whose daughter was engaged to be married "...and it is a mitzva to 
come to his aid generously and with an open hand." - A handwritten letter written and signed 
by Rav Shlomo Zalman Auerbach.  
   
 Sent to the heads of the Gemach "Ezras Torah" in New York. At the letter's beginning is a 
message from the father of the Kallah, and next to it, Rav Auerbach added his letter. 
  
 Air Letter, Jerusalem 5728.

 מכתב המלצה עבור הכנסת כלה 
 בכתב יד וחתימת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך.  

   
מכתב המלצה עבור מלמד בתלמוד תורה עץ חיים תושב 

שכונת שערי חסד אשר אירס את בתו 'והוא במצוקה 
 גדולה' ומצוה רבה לעזור לו ביד פתוח וברוח נדיבה.  

מכתב בכתב יד וחתימת הגרש"ז אויערבאך נשלח אל 
ראשי גמ"ח עזרת תורה בניו יורק. בראש המכתב אגרת 

 מאבי הכלה ולידו הוסיף הגרש"ז את מכתבו. 
   

אגרת אויר, ירושלים תשכ"ח.



85 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

A List of Names for Prayer (Kvitel) in the Holy Handwriting of the Chazon Ish  
  
A halachic question sent to the Chazon Ish regarding machine weaving of Tzitzis, from Rav 
Mordechai Rabinowitz of Baltimore in year 5710 [1950]  
  
On other side of page, the Chazon Ish wrote in his holy handwriting- names for prayer as well 
as other various names of individuals and organizations [the Rav who sent the halachic question 
added a donation for the Chazon Ish to distribute to the various charitable organizations in Eretz 
Yisrael. Seemingly, for this reason the Chazon Ish wrote the list.]  
  
[1] Rav Rabinowitz's personal document paper. 21x28 cm. A few tiny tears on folding creases.

 רשימת שמות )קוויטלאך( לתפילה 
 בכתב ידו של החזון איש 

   
שאלה הלכתית בעניין טווית ציצית על ידי מכונה 

שנשלחה אל החזון איש מאת רבי מרדכי רבינוביץ 
 – מרבני בולטימור בשנת תש"י ]1950[ 

   
בצדה השני של השאלה רשם החזון איש בעצם 
כתב יד קדשו שמות לתפילה ועוד שמות אישים 
ומוסדות שונים ]הרב השואל צירף תרומת כסף 

שהחזון איש יחלק למוסדות בארץ ישראל וכנראה 
 על כך החזו"א ערך את הרשימה.[ 

   
 ]1[ דף נייר מסמכים אישי של הרב רבינוביץ.
21*28 ס"מ, מעט סימני קרע בקיפולי הדף.



86 Start price:   $300    :מחיר פתיחה

An Approbation, Handwritten and Signed by 
the Gaon Rav Chaim Kanievsky Sh"lita, on the 
Sefer "Igros Ureshimos Kehillos Yaakov" by 
his Father, the Steipler Gaon.  
  
A Letter of Approbation which the Gaon 
Rav Chaim Kanievsky Sh"lita Wrote to his 
Nephew, Rav Moshe Zecharia Barzam, Author 
of Sefer Imros Moshe, on the Printing of the 
Sefer Igros Ureshimos Kehillos Yaakov, by his 
Father the Gaon Rav Yisrael Yaakov Kanievsky 
Zatzal (The Steipler Gaon).  
  
Bnei Brak 5775 [2015] Page Size: 11X15 
cm. All in the Gaon Rav Chaim's Handwriting, 
with his signature. In good condition.

הסכמה בכתב יד וחתימת הגר"ח קנייבסקי 
 שליט"א 

על ספר אגרות ורשימות קהלות יעקב לאביו 
 הסטייפלר 

   
מכתב הסכמה שכתב הגאון רבי חיים קנייבסקי לבן 

אחותו רבי משה זכריה ברזם בעל ספר אמרות משה 
על הדפסת הספר אגרות ורשימות קהלות יעקב מאביו 

 הגאון רבי ישראל יעקב קנייבסקי זצ"ל. 
   

 בני ברק תשע"ה ]2015[ דף בגודל: 11*15 ס"מ 
הכל בכתב יד וחתימת הגר"ח. מצב טוב.



87 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

A Letter of Recommendation with the Signature of the Rabbonim of Cuba From Year 5684 
[1924]  
  
 A document confirming the unmarried status of a resident of Cuba who made Aliya to 
Jerusalem. With handwritten signatures of the Rabbonim of Cuba, attesting to the fact that 
the bearer of the document is single and did not ever marry or become engaged.  
  
 Signed: Rav Yitzchak son of Rav Gershon, Rav of Cuba, Rav Yosef Shor Chaimovitz, Rav Yosef 
son of Rav Binyamin  
  
 Beautiful handwriting. Size: 13x18 cm. Holes from Filing, in good condition.

 מכתב המלצה בחתימת רבני קובא 
 משנת תרפ"ד ]1924[ 

   
תעודת רווקות לתושב קובא שעלה לירושלים בחתימת 
ידם של רבני קובא, המעידים שהמוכ"ז רווק ומעולם לא 

 נשא אשה או השתדך. 
   

חתומים: מרבי יצחק ב"ר גרשון רבה של קובא, רבי יוסף 
 שור חיימאוויץ, רבי יוסף ב"ר בנימין 

   
כתב יד מרובע נאה. גדול: 13*18 ס"מ. נקבי תיוק, מצב 

טוב.



88 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Letter to the Jews of Argentina Regarding Shemiras Shabbos, 
Signed by the Rabbonim of Eretz Yisrael.  
  
"We hereby call out in the name of our Holy Torah: The decree of the Torah is that it is upon 
every man of Israel to rest from labor, to close his store and businesses from the time in which 
the Shabbos commences and until Motzaei Shabbos... and those who make the Shabbos Holy 
will be blessed from He who Makes the Shabbos Holy..." 
 
Letter from year 5709 [1949] to Kahal Adas Yisrael in the city of Buenos Aires. 
  
On the letter are handwritten signatures of the Chief Rabbis: 

The Rishon Letzion Rav Ben Tzion Meir Chai Uziel, Rav Yitzchak Isaak Halevi Hertzog and the 
members of the Chief Rabbinate Rav Yaakov Kalmas, Rav Chezki Shabtai, Rav Shalom Azulai, Rav 
Yaakov Addes and Rav Aryeh Mordechai Halevi Walkovski.  
 
2 pages. Page Size: 20x31 cm. In good condition.

 מכתב ליהודי ארגניטה בעניין קדושת שמירת השבת 
 בחתימת רבני ארץ ישראל. 

   
הננו קוראים בשם תורת קדשינו ואומרים, דא גזירת אורייתא, על 
כל איש מישראל לשבות ממלאכה, לסגור את חנותו ועסקיו מעת 

כניסת השבת ועד מוצאי שבת... ומקדשי השבת יתברכו מפי 
 מקדש השבת... 

   
מכתב משנת תש"ט ]1949[ אל קהל עדת ישראל בעיר בואנוס 

 איירס. 
   

 על המכתב חתומים בכתב ידם, הרבנים הראשיים: 
  הראשון לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, רבי יצחק אייזיק 

הלוי הרצוג, וחברי הרבנות הראשית רבי יעקב קלמס רבי חזקי 
שבתי, רבי שלום אזולאי, רבי יעקב עדס ורבי אריה מרדכי הלוי 

 ולקובסקי.  
   

2 דף. גודל:20*31 ס"מ. מצב טוב.



89 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Letter from the Rabbonim and Gabbai of "Beis Medrash Le'oley Gruzia"(Georgia [country])  
  
Letter with signatures of the Rabbonim and heads of the "Beis Medrash Le'oley Gruzia" to 
the Yotzey Gruzia organization in Tel Aviv.  
  
Request for assistance and support for building their synagogue- "which in Gruzia served 
as a fortress to guard our religion and our faith and to safeguard our unity..."  
  
Signatures of the Gabbai and Roshei Kehilla, headed by Rav Aharon Adjishuyli.  
  
Typewriter without date. 20x31 cm.

מכתב רבני וגבאי בית המדרש לעולי גרוזיה 
 )גאורגיה( 

   
מכתב בחתימת רבני וראשי בית המדרש לעולי גרוזיה 

באשדוד אל חבר הפעילים וארגון יוצאי גרוזיה בתל 
 אביב. 

   
בקשה לעזרה וסויע בבניית בית כנסת – אשר בגרוזיה 

ארץ מוצאנו היווה מבצר לשמירת דתינו ואמונתינו 
 ושמירת אחדותינו... 

   
על המכתב חתומים גבאי וראשי הקהילה ובראשם 

 רבם רבי אהרן אדז'יאשוילי. 
   

מכונת כתיבה ללא תאריך. 20*31 ס"מ.



90 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Kashruth Certificate for Slivovitz (Fruit Brandy) from Rav Yosef Yehoshua Gross, Av Beis Din of 
  .and Carei - Son-in-law of the Gaon Rav Shaul Brach טרענשין
  
 Kashruth certificate for "Slivovitz for Pesach" which is "prepared under my supervision, from 
the initial preparation of the מייטש and up until the final alcohol distillation and filling of the 
containers...each and every container is stamped with my stamp".  
  
 The Gaon and Chassid Rav Yosef Yehoshua Gross- son-in-law of the Gaon Rav Shaul Brach. 
He was one of the elite students of his Yeshiva, and was a disciple of the Rav Hakadosh Rav 
Yechezkel Panet of Dej, author of Knesses Yechezkel. He lost his wife and children in the 
Holocaust. He made Aliya to Eretz Yisrael and from there moved to the USA. There he spread 
Torah and Chessed in the Bais Hamidrash Givas Shaul in Boro Park. He was very close to the 
Rav Hakadosh Rav Yoel of Satmar. Passed away in year 5746.  
  
 Document paper, beautiful handwriting. טרענשין  
 5686 [1926]. Creases.

תעודת הכשר לשליבוביץ מאת רבי יוסף יהושע 
גראס אב"ד טרענשין וקראלי - חתן הגאון רבי 

 שאול בראך. 
   

תעודת הכשר עבור 'שליוואוויטץ לפסח' אשר 'נעשה תחת 
השגחתי מתחילת עשיית המייטש עד גמר מלאכת שריפת 

היי"ש ומילואתה! בצלוחיות... וכל צלוחית וצלוחית נחתם 
 בחותמי'. 

   
הגה"ח רבי יוסף יהושע גראס – חתן הגאון רבי שאול 

בראך, היה מבחירי תלמידי ישיבתו כמו כן קיבל מהרה"ק 
רבי יחזקאל פאנעט מדעעש בעל כנסת יחזקאל. איבד 

את אשתו וילדיו בשואה. עלה לארץ ישראל ומשם לארצות 
הברית בה הרביץ תורה וחסד בבית המדרש גבעת שאול 

בבורו פארק, היה מקורב מאוד להרה"ק רבי יואל מסאטמר. 
 נפטר בשנת תשמ"ו. 

   
נייר מסמכים, כתב יד נאה. טרענשין תרפ"ו ]1926[ קמטים.



91 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

The "Mazhirei Shabbos" Organization- Letter with Handwritten Personal Request and Signature 
of Rav Shimshon Aharon Polanski - The Gaon from Teplyk  
   
Letter from the heads of the "Mazhirei Shabbos" Organization in Jerusalem to the committee 
heads of the Rebbi Meir Ba'al Hannes Fund in Jerusalem  
  
The "Mazhirei Shabbos" organization was established in Jerusalem with the aim of safeguarding 
the Shabbos atmosphere in Jerusalem. They accomplished a great deal in the area of closing 
stores, public transportation etc. on Shabbos. In this letter from year 5701 [1941] they are 
requesting financial support which they need in order to pay for activities- i.e. their publicity, 
advertising, purchasing loudspeakers in which to announce the time for candle lighting, etc.  
  
The letter is typewritten on the document paper of the organization, with the signature of the 
chairman, the Gaon Rav Elkanah Weissenshtern, of the Rabbonim of the Beit Yisrael neighborhood 
in Jerusalem.  
   
After him is the added handwritten personal request and signature of the Gaon of Teplyk- Rav 
Shimshon Aharon Polanski (5636-5708) , of the greatest Gaonim and Tzaddikim of Jerusalem- in 
which he requests "in all the expressions of plea that exist, on behalf of this holy endeavor".  
  
Page Size: 24x29 cm. In good condition.

חברת "מזהירי שבת" – מכתב עם הוספה בכתב יד 
 וחתימת רבי שמשון אהרן פולנסקי – הגאון מטעפליק  

   
מכתב מאת ראשי חברת מזהירי שבת בירושלים אל ראשי הועד 

 הכללי לקופת רמבעה"נ בירושלים 
   

חברת "מזהירי שבת" נוסדה בירושלים במטרה לשמירת צביון 
השבת בירושלים ועשו פעולות רבות היקף לסגירת החנויות, 

התחבורה וכדומה, במכתבם זה משנת תש"א )1941( הם פונים 
בבקשת תמיכה כספית שהם צריכים כדי לממן את פעולותיהם 

 כגון תעמולה רכישת פעמונים להודעת זמן הדלקת נרות וכדומה. 
   

המכתב על נייר מסמכים של החברה במכונת כתיבה ובחתימת 
היושב ראש הגאון רבי אלקנה וייסנשטרן מרבני שכונת בית 

 ישראל בירושלים  
   

לאחריו הוסיף הגאון מטעפליק - רבי שמשון אהרן פולנסקי 
)תרל"ו-תש"ח( מהמיוחדים שבגאוני וצדיקי ירושלים בקשה 

פרטית בכתב ידו וחתימתו בה הוא מבקש "בכל לשון של בקשה 
 עבור הענין הקדוש הזה". 

   
גודל: 24*29 ס"מ. מצב טוב.



92 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Halachik Ruling (Psak Din) with Signature of the Gaon Rav Yosef Shalom Elyashiv and Others 
. Jerusalem, 5713 [1953] 
  
Psak Din of the "Beis Din Harabanni" in Jerusalem, with handwritten signatures of the 
following Dayanim: The Gaon Rav Yosef Shalom Elyashiv, Rav Shalom Mordechai Azulai and 
Rav Yosef Kapach 
  
Typewritten document. Page size: 21x32 cm. Signatures of the Rabbonim are the initials of 
their names.

פסק דין בחתימת הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, ועוד. 
 ירושלים תשי"ג ]1953[ 

   
פסק דין מבית הדין הרבני בירושלים בחתימת ידם של הדיינים 

 הגרי"ש אלישיב, רבי שלום מרדכי אזולאי ורבי יוסף קפאח 
   

 דף במכונת כתיבה בגודל: 21*32 ס"מ 
חתימת הדיינים בראשי תיבות שמם.



93 Start price:   $200    :מחיר פתיחה

Kabbalistic Novellae, Handwritten and Signed by the Kabbalist Rav Moshe Yair Weinstock, with 
Handwritten Comments and Signature of the Kabbalist and Tzaddik Rav Yehuda Zev Leibowitz  
  
The Geonim and Kabbalists Rav Yehuda Zev Leibowitz (5680-5770) and Rav Moshe Yair 
Weinstock (5659-5742) were part of the Kabbalistic group which learned from the Kabbalist 
Rav Yehuda Tzvi Brandwein, who continued on the path of the author of "Sulam". The Kabbalist 
Rav Yehuda Zev was a "hidden tzaddik" most of his lifetime, with few people who knew of his 
greatness. For many years he lived in a room by himself. He held connections with the Admorim 
of Rodzin in Tel Aviv and with the Rav Hakadosh Rav Aharon of Belz as well as the "Shefa Chaim" 
of Sanz.  
  
Page Size: 21X33 cm. The Divrei Torah of Rav Moshe Yair were sent to Rav Yehuda Zev, together 
with words of blessing towards the upcoming holiday of Succos. Rav Yehuda Zev pasted 
the page from Rav Moshe Yair on a larger sized page, and on the larger page he wrote his 
comments.

 מכתב בקבלה בכתב יד וחתימת המקובל 
 רבי יהודה זאב ליבוביץ עם חידושי תורה בכתב יד 
 וחתימת המקובל הצדיק רבי משה יאיר וויינשטוק 

   
הגאונים המקובלים רבי יהודה זאב ליבוביץ )תר"פ-תש"ע( 

ורבי משה יאיר ווינשטוק )תרנ"ט-תשמ"ב( נמנו על בני חבורת 
המקובלים שלמדו אצל המקובל רבי יהודה צבי ברנדוויין ממשיך 

דרכו של בעל ה'סולם'. המקובל רבי יהודה זאב רוב ימיו היה 
צדיק נסתר ורק מעטים עמדו על גדולתו ושנים רבות חי לבדו 
בחדר בודד, עמד בקשרים עם אדמור"י בית רוז'ין בתל אביב, 

 הרה"ק רבי אהרן מבעלז והשפע חיים מצאנז. 
   

דף בגודל: 21*33 ס"מ. דברי התורה של משה יאיר וויינשטוק 
נשלחו לרבי יהודה זאב ליבוביץ בתוספת דברי ברכה לחג 

הסוכות, רבי יהודה זאב הדביק את דף החידושי תורה של רמ"י 
על גבי דף גדול יותר ועליו רשם את הערותיו.



94 Start price:   $50    :מחיר פתיחה

Letter from Rav Abba Appelbaum. רישא  
5667 [1907]  
  
Letter from Rav Abba Appelbaum to Rav Moshe Bloy in Jerusalem Regarding the Printing of his 
Sefer about Rav Azarya Piccio, Author of "Gedoley Teruma".  
  
 Rav Abba Appelbaum (5621-5696). In his youth he was known for his many talents and 
incredible concentration in learning. An answer to him from age 21 is printed in the Harey 
Besamim Responsa (Volume 1 Chapter 50) Afterwards he started writing articles and essays on 
the biographies of Gedoley Yisrael. His famous writings are on the Gedolim of Italy: Rav Yehuda 
Moscato, Rav Azarya Piccio and the Ramaz. (Wender, Encyclopedia Lechachmei Galicia, Volume 1 
page 255)  
  
 A postcard from year 5667 [1907]. In good condition.

 מכתב מאת ר' אבא אפלבוים. רישא תרס"ז ]1907[ 
   

מכתב מאת ר' אבא אפלבוים אל ר' משה בלוי בירושלים בענין 
 הדפסת ספרו על אודות רבי עזריה פיג'ו בעל גדולי תרומה. 

   
ר' אבא אפלבוים )תרכ"א-תרצ"ו( בצעירותו נודע בכשרונותיו 

הרבים והתמדתו העצומה, תשובה אליו מגיל 21 נדפסה בשו"ת 
הרי בשמים )ח"א סי' נ( לאחמ"כ החל לעסוק בכתיבת מאמרים 

וחיבורים על תולדות גדולי ישראל, מהם ידועים חיבוריו על גדולי 
איטליה: רבי יהודה מוסקאטו, רבי עזריה פיג'ו והרמ"ז )וונדר, 

 אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח"א עמ' 255( 
   

גלויית דואר משנת תרס"ז ]1907[ מצב טוב.



95 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection . Mishpat Tzedek Responsa: Salonika 5549 [1799] - 
Signature of Rav Yosef Shaltiel From Salonika- and Additional Important Stamped Signatures.  
  
"Mishpat Tzedek" Questions & Answers, Part II, by the Gaon Rav Meir Melamed. Salonika 5559 
[1799]. Second Edition, with Appendages and Revisions. 
  
On title page is the 
Signature of the Gaon and Tzaddik Rav Yosef Shaltiel , one of the greatest sages of his 
generation in Saloniki, author of the sefer "Yosef Avraham" (Saloniki 5612). Was eulogized by 
Rav Refael Asher Kobo, in his sefer "Shaar Asher" part II, discourse 19. 
  
[1], 202 pages, last page missing. 28 cm. Title page professionally reinforced, in good condition. 
 
Stamped signatures of Rav Asher Anshel Halevi Jungreis, Av Beis Din of  
 
 
the Füzesgyarmat region, and Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, Av Beis Din of Balassagyarmat.

 אוסף משפחת יונגרייז. 
 שו"ת משפט צדק: שאלוניקי תקנ"ט 1799  

חתימת רבי יוסף שאלתיאל משאלוניקי - וחותמות חשובות 
 נוספות. 

שאלות ותשובות משפט צדק חלק שני מאת הגאון רבי מאיר 
 מלמד. 

 שאלוניקי תקנ"ט ]1799[. מהדורה שנייה עם הוספות ושינויים. 
   

בשער הספר חתימת הגאון הצדיק רבי יוסף שאלתיאל מגדולי 
חכמי שאלוניקי בדורו, בעל ספר יוסף אברהם )שאלוניקי תרי"ב( 
נספד על ידי רבי רפאל אשר קובו בספרו שער אשר ח"ב דרוש 

 י"ט. 
   

 ]1[, רב דף, חסר דף אחרון. 28 ס"מ. 
 הדבקות חיזוק בשער, מצב טוב. 

   
חותמות רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל, 

ורבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב"ד פ' יארמוט.



96 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection 
. "Gidulei Terumah": 
With a Few Handwritten 
Notations- First Edition - 
Venice 5403 [1643]  
  
Sefer Haterumos by Rav 
Shmuel Ha-Sardi with the 
commentary of Rav Azarya 
Piccio: "Gidulei Terumah". 
  
Gidulei Terumah- Venice 
5403 [1643]. First Print. 
Printed in author's lifetime. 
On page 298 are three 
notations in Sephardic 
handwriting. The notations 
are a bit cut off.  
   
[1] 382 pages, title page 
and 4 following pages are 
missing. 27.5 cm. Last page 
a bit damaged, with damage 
to text. Water stains, a few 
cut off margins.  
  
On page 1,1 is stamp of 
Rav Asher Anshil Halevi 
Jungreis Av Beis Din of 
 passed away in ,פאביאנהאז
5694, son of Rav Shmuel 
Dovid Halevi Jungreis, Av 
Beis Din of Füzesgyarmat  
(disciple of the K'sav Sofer) 
son of Rav Shraga Feish 
Halevi Jungreis, Av Beis Din 
of טשעטשא (disciple of the 
Chasam Sofer) brother of 
the renowned Tzaddik- 
the "Menuchas Asher" of 
  .טשענגער
 On page before title page 
is stamp of Rav Yaakov 
Tzvi Halevi Jungreis , ben 
Rav Asher Anshil Jungreis, 
son of the Mahasadeh and 
grandson of the "Menuchas 
Asher". 
  
  
  
 Stefansky, Sifrei Yesod 229

 אוסף משפחת יונגרייז. 
גידולי תרומה: עם מעט 

 הגהות בכתב יד  
מהדורה ראשונה - ויניציאה 

 ת"ג 1643 
   

ספר התרומות לרבי שמואל 
הסרדי עם ביאורו הגדול של רבי 

 עזריה פיג'ו 'גידולי תרומה' 
   

גדולי תרומה - ויניציאה ת"ג 
]1643[. דפוס ראשון. נדפס בחיי 

 המחבר.  
   

בדף רח"צ שלש הגהות בכתב יד 
 ספרדי, ההגהות קצוצות מעט. 

   
]1[ שפב דף, השער ו4 דפים 

שלאחריו חסרים. 27.5 ס"מ. דף 
אחרון מעט פגום עם חיסרון, 

 כתמי מים, מעט שוליים קצוצים. 
   

בדף א,א חותמו של רבי אשר 
אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 

פאביאנהאז והגליל, נפטר תרצ"ד, 
בן רבי שמואל דוד הלוי יונגרייז 

אב"ד פעהר יארמוט )תלמיד 
הכתב סופר( בן רבי שרגא פייש 

הלוי יונגרייז אב"ד טשעטשא 
)תלמיד החתם סופר( אחיו של 

הצדיק הנודע המנוחת אשר 
 מטשענגער. 

   
בדף שלפני השער חותמו של רבי 

יעקב צבי הלוי יונגרייז ב"ר אשר 
אנשיל יונגרייז בן המהשד"ה ונכד 

 המנוחת אשר. 
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97 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Panim Yafos - Copy of the Gaon Rav Yonah Ashkenazi, Av Beis Din of 
  .and Important Stamped Signatures ,פשעוורסק
   
 Sefer Panim Yafos on the Torah, by the Gaon Hakadosh Rav Pinchas Halevi Horovitz, author of 
"Hafla'ah", Part 2 - on Vayikra, Bamidbar and Devarim. Lvov 5611 [1851] 
 
 On page before title page is written: 
 The Panim Yafos belongs to the Gaon, the Rav Muvhak, sharp and knowledgeable, meyuchas, 
crowned with graciousness, our honorable and holy teacher, Rav Yonah Ashkenazi, Av Beis Din of 
Przeworsk, and currently of סניטין. 
   
 The Gaon Rav Yonah Ashkenazi, Av Beis Din of Przeworsk (5575-5646) of the great sages 
of Galicia, held Torah discussions with Rav Shlomo Kluger, Rav Chaim from Sanz, Baal Shoel 
Umeshiv, Rav Yitzchak Shmelkish and other Gedolim. 
   
 When Rav Tzvi Hirsh from Zidichov was imprisoned in Sambor, Rav Yona urged the chief of 
police to show proper honor to Rav Tzvi Hirsh, which led to Rav Tzvi Hirsh's release, who then 
gave him a blessing that he should have great wealth and honor. And that is indeed what 
subsequently transpired. (Chachmei Galicia, part 1, page 347). 
  
 Stamps of owners : 
 Rav Asher Anshel Halevi Jungreis , Av Beis Din of פאביאנהאז and 
 Rav Yaakov Leib HaCohen Strasser from Debrecen.

אוסף משפחת יונגרייז. פנים יפות - העותק של הגאון 
 רבי יונה אשכנזי אב"ד פשעוורסק, וחותמות חשובות. 

   
ספר פנים יפות על התורה מהגה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל 

 ההפלאה חלק שני על ויקרא במדבר דברים. לבוב תרי"א ]1851[ 
   

 בדף שלפני השער נרשם: 
הפנים יפות שייך להרב הגאון המובהק חריף ובקי שלשלת 

היוחסין מוכתר בנימוסין, כקש"ת מו"ה יונה אשכנזי האבד"ק 
 פשעווערסק וכעת בסניטין.  

   
הגאון רבי יונה אשכנזי אב"ד פשעוורסק )תקע"ה-תרמ"ו( מגדולי 

חכמי גאליצה נשא ונתן עם רבי שלמה קלוגר, רבי חים מצאנז, 
 בעל שואל ומשיב, רבי יצחק שמעלקיש ועוד גדולי הדור. 

כשנאסר רבי צבי הירש מזידיטשויב בסאמבור פעל רבי יונה אצל 
ראש המשטרה שינהג בו כבוד ובכך גרם לשחרורו של רצ"ה 

 שבירכו בעושר וכבוד וכך היה. )חכמי גאליציה ח"א עמ' 347(.     
   

 חותמות בעלות: של 
   רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל, 

  ורבי יעקב ליב הכהן שטראסר מדעברצין.



98 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. A Collection of Partial Sefarim 
in Various Conditions- From the Jungreis Family Library.  
   
Yalkut Shimoni - On Bamidbar and Devarim, with the 
explanation of the "Bris Avraham" by Rav Avraham 
Gedalya. Livorno 5410 [1650] Of the first sefarim 
printed in Livorno. Pages 360-550 [1] pages. 
Maor HaKatan - Discourses on the Torah by Rav Meir 
Turnopol, Av Beis Din of Itingen. Fiurda 5457 [1697] - 
Stamped Signature of Rav Yechiel Tzvi Segal, Av Beis Din 
Erdőtelek, author of "Tzvi Vechameed "  
Yad Yosef - Discourses on the Torah by the Gaon Rav 
Yosef Tzarfati. Amsterdam, 5460 [1700]. Beginning and 
end of sefer are missing.  
Kevod Chachamim - explanation of the Agados in 
Talmud Yerushalmi, by Rav Shimon Wolf. Hamburg, 5463 
[1703] A bit is missing from the beginning and end of 
the sefer.  
Halacha Berura - on Shulchan Aruch Section Orach 
Chaim, by Rav Pinchas, Dayan of Kehillas Kodesh 
Krakow, son in law of the Gaon Baal Masores Hashas. 
Wilharmsdorf 5477 [1717] First 5 pages are missing.  
Orach Mishor - on Masseches Nazir, and "Darchei 
Moshe" Yoreh Deah by the Gaon Rav Yochanan 
Kramnitzer. Berlin 5483 [1723]. First three pages are 
missing. In good condition.  
Divrei Yosef Responsa - by the Gaon and Kabbalist Rav 
Yosef Irgas, author of "Shomer Emunim". Livorno 5502 
[1742]  
"Mahara"m Milublin" Responsa - Questions & Answers 
by the Gaon Rav Meir, Av Beis Din of Lublin. Metz 5529 
[1769] 3 pages missing from beginning of sefer, as well 
as 3 pages from the end.  
Yad Aharon - last recension (Mahadura Batra) of Orach 
Chaim, by the Gaon Rav Aharon Alfandary. Saloniki 5551 
[1791]. Tear on title page and on page 8. 
Mishnas DeRabbi Eliezer - on the "Choshen Mishpat" 
section of the Shulchan Aruch, by the Gaon Rav Eliezer 
Lazi Heilbut, Rav and Av Beis Din of Altuna. Altuna 5575 
[1815] Title page and last page are missing. 
Imrei Shefer- by Hertz Hamburg- with the approbation 
of the Maharam Bennet. Vina 5576 [1816]. Without 
cover, last page missing. 
Zera Kodesh - commentary on the Mishnayos of 
Masseches Brachos, Peah, and Dmai, by the Gaon Rav 
Shmuel Freund, Rav and Av Beis Din of Prag. Prag 5587 
[1827] Title page defective. Last page missing. 
Kol Yaakov - Commentary on the five Megillos by the 
Maggid Miduvna- Russia Poland around year 5600. The 
sefer is complete and in good shape. Signature of the 
Gaon Rav Asher Anshel Halevi Jungreis, Av Beis Din of 
the Fábiánháza region.  
Ohr Hachama - Explanation on the Zohar of Chumash 
Bereishis, by the Kabbalist Rav Avraham Azulai, author 
of "Chessed LeAvraham". Jerusalem, 5639 [1879] Last 
part missing, torn title page. A handwritten dedication is 
inscribed on the title page in the author's handwriting: " 
From me, the publisher ". 

Some of these sefarim were never printed again. 
Size and condition vary, average condition: mediocre-
poor.

 אוסף משפחת יונגרייז. 
אוסף ספרים חסרים במצבים שונים - מספריית משפחת 

 יונגרייז.  
   

ילקוט שמעוני - על במדבר דברים עם פירוש 'ברית אברהם' 
מאת רבי אברהם גדליה. ליוורנו ת"י ]1650[ מראשוני הספרים 

 שנדפסו בליוורנו. חלק ב בלבד, דפים שס-תק"ן ]1[ דף.  
מאור הקטן – דרשות על התורה מאת רבי מאיר טרנופול אב"ד 
איטינגן. פיורדא תנ"ז ]1697[  - חותמת של רבי יחיאל צבי סג"ל 

 אב"ד ערדאטעלעק מחבר ספר צבי וחמיד  
יד יוסף - דרשות על התורה מאת הגאון רבי יוסף צרפתי. 

 אמשטרדם ת"ס ]1700[. חסר התחלה וסוף.  
כבוד חכמים - ביאור על אגדות הירושלמי מאת רבי שמעון 

 וואלף. המבורג תס"ג ]1703[ חסר מעט בהתחלה ובסוף.  
הלכה ברורה - על שו"ע או"ח מאת הגאון רבי פנחס דיין דק"ק 

קראקא חתן הגאון בעל מסורת הש"ס. וילהרמשדורף תע"ז 
 ]1717[ חסר 5 דפים ראשונים.  

אורח מישור – על מסכת נזיר ודרכי משה יורה דעה מאת 
הגאון רבי יוחנן קרמניצר. ברלין תפ"ג ]1723[ חסר שלשה דפים 

 ראשנים. מצב טוב.  
שו"ת דברי יוסף - מאת הגאון המקובל רבי יוסף אירגאס בעל 

 שומר אמונים. ליוורנו תק"ב ]1742[  
שו"ת מהר"ם מלובלין. - שאלות ותשובות מאת הגאון רבי מאיר 

אב"ד לובלין. מיץ תקכ"ט ]1769[ חסר 3 דפים בהתחלה וכן 3 
 דף בסוף.  

יד אהרן – מהדורא בתרא לחלק או""ח מאת הגאון רבי אהרן 
 אלפאנדארי. שאלוניקי תקנ"א ]1791[. קרע בשער ובדף ח.  

משנת דרבי אליעזר - על שלחן ערוך חשן משפט מאת הגאון 
רבי אליעזר לאזי היילבוט ראב"ד אלטונה. אלטונה תקע"ה 

 ]1815[ חסר שער ודף אחרון.  
אמרי שפר - מאת הערץ האמבורג – עם הסכמת מהר"ם בנעט. 

 וינה תקע"ו ]1816[ . ללא כריכה, חסר דף אחרון.  
זרע קודש – על משניות ברכות פאה ודמאי מאת הגאון רבי 

שמואל פריינד ראב"ד 
פראג. פראג תקפ"ז ]1827[ 
 שער פגום. חסר דף אחרון.  

קול יעקב - על חמש 
מגילות מאת המגיד 

מדובנא – רוסיה פולין ת"ר 
בערך. מצב טוב, שלם. 

חותם בעלים של הגאון רבי 
אשר אנשיל הלוי יונגרייז 

 אב"ד פאביאנהאז והגליל  
אור החמה – ביאורים על 

הזהר ספר בראשית מאת 
המקובל רבי אברהם אזולי 

בעל חסד לאברהם. ירושלם 
תרל"ט ]1879[ חסר בסוף, 
שער קרוע. בשער הספר 
הקדשה קטועה בכתב יד 

 המחבר - ממני המוציא לאור  
   

 חלק מהספרים לא נדפסו שוב. 
גודל ומצב משתנה, מצב כללי בינוני גרוע.



99 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Shem Mishmuel - Lviv 5577 [1817] - Stamped Signature. 
  
Novellae on the Torah and Gemara, by the Gaon Rav Shmuel Shindlinger - Selir, Rav and Av Beis 
Din of Lviv 
  
The author was known in his time as an outstanding Gaon, and in his sefer there are many 
sharp, genius novellae. Among the greatest of his students was Harav Hakadosh, Rav Aryeh Leib 
Malentzhot. There are variances in the approbations among the different manuscripts; in this 
copy there are only three approbations. 
  
Owner's stamped signature: Asher Anshel Halevi Jungreis, Av Beis Din of Fábiánháza and Dayan of 
Kehillas Kodesh Balassagyarmat . (Passed away 5694). 
  
 Lviv 5577 [1817] First Edition . 38, 22 [2] pages. In good condition. Rare.

 אוסף משפחת יונגרייז. שם משמואל 
 למברג תקע"ז 1817 - חותם. 

   
חידושים על התורה ועל הש"ס מאת הגאון רבי שמואל 

 שינדלינגר – סאליר ראב"ד לבוב 
   

המחבר נודע בדורו כגאון מופלא ובספר יש חידושים רבים 
חריפים בין גדולי תלמידיו נמנה הרה"ק רבי אריה ליב מלנצהוט. 

יש שינויים בהסכמות בין טפסים, בעותק זה שלש הסכמות 
 בלבד. 

   
 חותם בעלים בדף הפורזץ: 

אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל ודיין דק"ק 
 יארמוט )נפטר תרצ"ד(. 

   
 למברג תקע"ז 1817 - מהדורה ראשונה.

]2[, לח, כב דף. מצב טוב. נדיר.



100 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection. Handwritten and Stamped Signatures . Tiv Gittin/ D'var Avraham on 
Da'as Kedoshim of the Gaon Hakadosh from בוטשאטש/ Kuntress Hashemos  
 
Three Sefarim Bound Together, In Good Condition. 
  
D'var Avraham - Commentary on the sefer Da'as Kedoshim of the Gaon Hakadosh from בוטשאטש, 
by Rav Yechezkel Frankil from Husiatyn. Przemyśl 5646 [1886]. First Edition . [1], 46 pages. 37 
cm.  

Kuntress Hashemos - regarding the halachos of "shemos gittin", by the abovementioned Rav. 
Przemyśl 5645 [1885] . [1]. 30 pages. First edition.  

Tiv Gittin - with sefer Yad Efraim of the Gaon Rav Efraim Zalman Margolios from Brody. Lemberg 
5619 [1859] . 63. 11 pages.  
  
 Handwritten and stamped signatures: 
     
 - On page before title page of sefer Tiv Gittin is the 
 stamp of the Gaon Rav Ze'ev Wolf Gitzler, Av Beis Din and Rosh Mesivta of Kehillas Kodesh 
 ."and Kehillas Kodesh Fehérgyarmat, author of the sefer "Toldos Yisrael , שאלגאטאריאן
   
 - Signature of his disciple, 
 Rav Moshe Halevi Jungreis (page 2,1) 
   
 - And signature of his son-in-law, 
 Rav Yaakov Tzvi Halevi Jungreis, son of Rav Asher Anshil Jungreis , son of the Mahasa"deh and 
grandson of the Menuchas Asher.

אוסף משפחת יונגרייז. חתימות וחותמות . טיב גיטין / 
דבר אברהם על דעת קדושים להגה"ק מבוטשאטש / 

 קונטרס השמות 
   

 שלשה ספרים כרוכים יחד מצב טוב. 

דבר אברהם - ביאור על ספר דעת קדושים להגה"ק מבושטאש 
מאת רבי יחזקאל פרענקיל מהוסיאטין. פרמישלא תרמ"ו ]1886[. 

 מהדורה ראשונה. ]1[, 46 דף 37 ס"מ. 
   

קונטרס השמות - בדיני שמות גיטין מאת הנ"ל. פרמישלא 
 תרמ"ה ]1885[. ]1[, ל דף. מהדורה ראשונה.  

   
טיב גיטין - עם ספר יד אפרים להגאון רבי אפרים זלמן מרגליות 

 מבראד. למברג תרי"ט ]1859[. סג, יא דף. 
   

 חתימות וחותמות  
בדף שלפני שער טיב גיטין חותמו של הגאון רבי זאב וואלף 

גיצלער אב"ד ור"מ דק"ק שאלגאטאריאן וק"ק פעהערדיארמאט 
 והגלילות בעל ספר תולדות ישראל.  

   
 חתימת תלמידו רבי משה הלוי יונגרייז )דף ב,א( 

   
וחתימת חתנו רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז ב"ר אשר אנשיל יונגרייז 

בן המהשד"ה ונכד המנוחת אשר.



101 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Jungreis Family Collection . Mishpetey Shmuel Responsa: Venice 5359 [1599]  
  
 Questions & Answers on various topics by Rav Shmuel Kaliy - Of the great Poskim of his time, 
a disciple of the Mahardach and son-in-law of author of "Binyamin Zev".  
  
 Venice 5349 [1599] - First Edition. 2-181, [2] pages. Title page missing. 2 index pages with 
damages, stains and creases. Otherwise, everything is complete in good condition. Rare. On 
first page are Italian and Oriental signatures of ownership, and stamp of Rav Asher Anshil 
Jungreis, Av Beis Din of Fábiánháza .

 אוסף משפחת יונגרייז. שו"ת משפטי שמואל: 
 ויניציאה שנ"ט 1599 

   
שאלות ותשובות בענינים שונים מאת רבי שמואל קלעי 

– מגדולי פוסקי זמנו, תלמידו של מהרד"ך וחתנו של בעל 
 בנימין זאב. 

   
 ויניציאה שנ"ט 1599 - דפוס ראשון. ב-קפא, ]2[ דף. 

חסר שער.  2 דפי המפתחות עם פגמים, כתמים וקמטים. 
 מלבד זה הכל בשלמות במצב טוב. נדיר.

  
בדף הראשון חתימות בעלים איטלקית ומזרחית וחותמו של 

רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד פאביאנהאז והגליל.



102 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Kaballa. Sefer HaZohar: Slavita 5569 [1809]  
  
 Sefer HaZohar, by the Holy Tana Rabbi Shimon Bar Yochai on Chumash Bereishis, with "Sisrei 
Torah" and "Midrash HaNeelam".  
  
 Slavita 5569 [1809] Rav Dov Ber Segal & Dov Ber ben Pesach Press.  
 [1] 256, [5] pages. Missing [3] pages at end, in the "Mifal Habibliographia" there are [3] pages 
at beginning of sefer, whereas here there is only one page.  
 On other side of title page are approbations from Zohar Slavita 5559.  
  
 Bluish and greenish paper. Except for scarce defects, in good condition.  
  
וינוגרד, סלאוויטה 85 

 קבלה. ספר הזהר: סלאוויטה תקס"ט ]1809[ 
   

ספר הזהר להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי על חומש 
 בראשית עם סתרי תורה ומדרש הנעלם 

   
סלאוויטה תקס"ט ]1809[ דפוס ר' דב בער סג"ל ודוב בער בן 

 פסח. 
   

]1[, רנו, ]5[ דף. חסרים ]3[ דף בסוף, במפעל הביבליוגרפיה 
 רשומים גם ]3[ דפים בתחילת הספר וכאן יש רק דף אחד. 

   
 מעבר לשער הסכמות מזהר סלאוויטה תקנ"ט. 

 נייר כחלחל וירקרק, מלבד פגמים בודדים במצב טוב. 
   

וינוגרד, סלאוויטה 85



103 Start price:   $10    :מחיר פתיחה

Kabbala - Sha'ar Hagilgulim: Jerusalem 5672 [1912]  
  
 The eighth "gate" of the eight "gates", by the Maharchu: The secret of gilgulei neshamos as he 
received from his Rav- the Arizal.  
 With notations and explanations by the Holy Kabbalist, Rav Sasson Becher Mordechai, author 
of "Shemen Sasson".  
  
 Jerusalem 5672 [1912] First print of the previously mentioned annotations. [1], 77 pages, 22 
cm. In good condition.

 קבלה – שער הגלגולים: ירושלים תער"ב 1912. 
   

השער השמיני משמנה שערים למהרח"ו כפי אשר קבל סוד 
 גלגולי נשמות מרבו האר"י ז"ל. 

   
עם הגהות וביאורים מאת המקובל האלוקי רבי ששון בכ"ר מרדכי 

 בעל שמן ששון. 
   

 ירושלים תער"ב ]1912[ דפוס ראשון של הגהות הנ"ל.
]1[, עז דף 22 ס"מ. מצב טוב,



104 Start price:   $100    :מחיר פתיחה

Sha'ar Hamelech/Ta'am Hamelech. Brno 5561 [1801] - Signature of Rav Naftoli 
Katzenalenboigen, Av Beis Din of Frankfurt an der Oder, author of Sefer Shaar Naftoli.  
   
 Sefer "Shaar Hamelech" by Rav Yitzchak Nunish Bilmonty, volume 2. With "Taam Hamelech" by 
Rav Baruch Yitelles from Prague - First edition. 
  
 Important signatures on title page: 
  
 
  Naftoli Katza- Known as Rav Naftoli Katzenalenboigen, Av Beis Din of Frankfurt an der Oder, 
author of Sefer Shaar Naftoli.  
  Rav Elazar HaCohen, Av Beis Din of Shtarim- He corresponded with Rav Akiva Eiger. One of his 
questions to Rav Eiger was printed in the sefer "Sofrei Hamelech", regarding the halachos of 
Kashrus (Treifos), in year 5575. 
 
  
 With some handwritten notations and corrections.  
   
 Brno 5561 [1801]. 137 pages. 35 cm. A few moth holes.

 שער המלך / טעם המלך. ברין תקס"א ]1801[ 
חתימת רבי נפתלי קצנלבויגן אב"ד פרנקפורט דאודר 

 בעל ספר שער נפתלי. 
   

ספר שער המלך מאת רבי יצחק נוניש בילמונטי חלק 
שני. עם 'טעם המלך' לרבי ברוך ייטלס מפראג – מהדורה 

 ראשונה. 
   

 בשער הספר חתימות בעלים חשובות : 

נפתלי קאצ"א – הוא רבי נפתלי קצנלבויגן אב"ד פרנקפורט 
 דאודר בעל ספר שער נפתלי.  

רבי אלעזר הכהן אב"ד שטרים - נשא ונתן עם רבי עקיבא 
איגר שאלה ממנו בהלכות טריפות משנת תקע"ה אל רבי 

 עקיבא איגר נדפסה בספר סופרי המלך.  
   

 בגליונות הספר מעט ציונים ותיקונים בכתב יד.  
   

ברין תקס"א 1801. קלז דף. 35 ס"מ. מעט נקבי עש.
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Zera Yitzchak: Amsterdam 5549 [1789] This Sefer Was Written by a Ger Tzedek (A Convert to 
Judaism) 
  
 Explanations and Articles on the Sayings of Chazal, Based on the Three Pillars of the World: 
Torah, Avodah, and Gemillus Chassadim, by Rav Yitzchak Ben Avraham, known as Reb Yitzchak 
the Ger (Convert). 
  
 In the introduction, the author tells his life's story and describes his Rebbeim, including the 
Gaon Rav Shaul from Amsterdam. The author would participate in his Shiur on the Tur and Beit 
Yosef, and learned Gemara from him regularly in his home.  
  
 Owner's Signature: Yeshaya Kotenelfen. 
  
 Amsterdam 5549 [1789]. Single Edition.  38 [3] pages. [2] missing pages of the Rabbinical 
approbations. 
 19 cm. In good condition, antique cover and binding.

 זרע יצחק: אמשטרדם תקמ"ט ]1789[ 
 ספר שחובר על ידי גר צדק - מהדורה יחידה. 

   
מאמרים וביאורים על מאמרי חז"ל מיוסד על שלשה עמודי 

עולם תורה ועבודה וגמילות חסדים מאת רבי יצחק בן 
 אברהם הנקרא בפי כל ר' יצחק הגר. 

   
בהקדמה מספר המחבר על קורות חייו ועל רבותיו, בינהם 
הגאון רבי שאול מאמשטרדם ממנו שמע המחבר שיעור 

 בטור ובית יוסף ואף למד עמו בביתו שיעור גמרא. 
   

 חתימת בעלים:ישעי' קוטנלפן. 
   

אמשטרדם תקמ"ט 1789 - מהדורה יחידה. ]3[, לח דף. 
 חסרים ]2[ דפים של ההסכמות. 

   
19 ס"מ. מצב טוב, כריכה עתיקה.
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The Gaon Rav Aryeh Zev Gurwitz's 
Dedication on His Sefer "Roshei Shearim". 
(Author of 'Arza Dvei Rav')  
  
 Handwritten dedication and signature of 
the famous Gaon, of the greatest Roshei 
Yeshivos and Torah disseminators in the 
generation after the holocaust. The Gaon 
Rav Aryeh Zev Gurwitz (5666-5743), Rosh 
Yeshiva of Gateshead and son-in-law of 
the Mashgiach, the Gaon and Tzaddik Rav 
Eliyahu Lopian Zatzal. Dedication on his 
sefer "Roshei Shearim"- discourses on 
Massechtos Kiddushin and Bava Kama 
(Jerusalem 5740)  
  
 [4] 126 pages. 30 cm. In good condition.

הקדשת הגאון רבי אריה זאב גורביץ בעל 'ארזא 
 דבי רב' על ספרו ראשי שערים 

   
הקדשה בכתב יד וחתימת הגאון הנודע מגדולי ראשי 

הישיבות ומרביצי התורה בדור שאחר השואה הגאון 
רבי אריה זאב גורביץ )תרס"ו-תשמ"ג( ראש ישיבת 

גייטסהד וחתן המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל 
על ספרו ראשי שערים – שיעורים על מסכתות קידושין 

 ובבא קמא )ירושלים תש"מ( 
   

]4[ קכו עמ'. 30 ס"מ. מצב טוב.
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Shemen Hamor Responsa: Livorno 5553 [1793] - First Edition- A Fundamental Sefer Regarding 
the Question of "Heter Mechira".  
   
 Shemen Hamor Responsa - Questions & Answers on the Four Sections of the Shulchan Aruch, 
with a few Discourses at the end by the Gaon Rav Mordechai Rubin, Av Beis Din of Hebron. 
  
 In the Yoreh Deah section, siman 4, an elaborate pamphlet is written on the subject of selling 
Israeli soil to a non-Jew during the Shemitta period. Important and Essential concepts regarding 
the seventh year of Shemitta are explained and elucidated thoroughly. The Gaon Rav Yitzchak 
Elchonon Spektor Did Not Want to Make Any Decision Regarding the Question of Heter Mechira 
Until This Rare Sefer Was Brought To Him- To Lithuania.  
   
 Livorno 5553 [1793]. First Edition  
   
 [3] 52 119 pages. 29 cm. With the approbations of the Maharit Algazi and the sages of Hebron. 
In good condition. 
  
 On title page is the stamped signature of Rav Shmuel HaCohen Shwartz , Av Beis Din of Lapush, 
compiler of the "Leket Shoshana" anthology, son of the Gaon Rav Naftali Shwartz, Av Beis Din of 
Mad and grandson of the Kol Aryeh.

 שו"ת שמן המר: ליוורנו תקנ"ג 1793 
 מהדורה ראשונה - ספר יסוד לשאלת היתר המכירה. 

   
שו"ת שמן המור - שאלות ותשובות בארבעה חלקי שולחן 

 ערוך ובסופו מעט דרשות 
 מאת הגאון רבי מרדכי רוביו אב"ד חברון. 

   
בחלק יורה דעה סי' ד נדפס קונטרס ארוך בענין מכירת 

קרקע לגוי בשמיטה ונתבארו יסודות חשובים בשאלתות 
 יסודיות הנוגעות לשנה השביעית. 

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור לא רצה להכריע בשאלת 
 היתר המכירה עד שיביאו לו לליטא ספר נדיר זה.  

   
 ליוורנו תקנ"ג ]1793[. מהדורה ראשונה  

   
]3[ נב, קיט דף. 29 ס"מ. עם הסכמת המהרי"ט אלגאזי וחכמי 

 חברון, מצב טוב. 
   

 בשער הספר חותם 
רבי שמואל הכהן שווארץ אב"ד מ' לאפוש עורך קובץ לקט 

שושנה, בן הגאון רבי נפתלי שווארץ אב"ד ה' מאד ונכד הקול 
אריה.
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Pnei Aryeh Responsa: Amsterdam 5550 [1790] - 
First Edition.  
  
Questions & Answers, Halachic Rulings and Clarifications, "Yesod Hashtaros" Essay, and 
Extensive Pamphlets on a Variety of Subjects. By Rav Aryeh Leib Breslau, Av Beis Din of Emden 
and Rotterdam. 
 
One of the really fascinating answers given in this sefer is in section 4; regarding a wealthy 
donor named 
 Rav Chaim from Philadelphia , U.S.A. who replied to the author's request and sent a donation 
to a certain man in need - who became rich in the meantime, and no longer required the 
donation! At the answer's beginning, the author praises him. 
  
Amsterdam 5550 [1790] - First Edition . [3] 106 pages. 30 cm. Sides of all pages have a 
yellow ink stain, high quality thick paper, simple cover, a little loose, in good condition. 
  
 Bound together with it is the 
 "Arugas Habosem" Responsa, by the Maharam Greenwald, Av Beis Din of Chust. 
 
 
 Șimleu Silvaniei 5687 [1927], fragile paper. At end, some pages are disconnected.

 שו"ת פני אריה: 
 אמשטרדם תק"נ 1790 - מהדורה ראשונה. 

   
שאלות ותשובות פסקים וביאורים, מאמר יסוד השטרות ועוד 
קונטרסים רחבים בענינים שונים מאת רבי אריה ליב ברסלא 

 אב"ד עמדין ורוטרדם. 
   

אחת התשובות המרתקות בספר היא התשובה שנדפסה 
בסימן מ"א בעניין נדיב בשם רבי חיים מהעיר פילדלפיה 
שבאמריקה שנענה לבקשת המחבר ושלח תרומה לאיש 

נצרך ובנתיים נתעשר העני ולא היה צריך לתרומה. בתחילת 
 התשובה משבחו המחבר. 

   
המחבר נשא ונתן בהלכה עם גדולי חכמי דורו: רבי פנחס הלוי 

הורוויץ בעל ההפלאה, רבי ישעיה פיק ברלין, רבי דוד טעביל 
 אבד ליסא ורבי מאיר פוזנר בעל ספר בית מאיר. 

   
אמשטרדם תק"נ 1790 - מהדורה ראשונה. ]3[, קו דף. 30 

ס"מ. שולי כל הדפים עם כתם דיו בצבע צהוב, נייר עבה 
 ומשובח, כריכה פשוטה מעט רופפת, מצב טוב. 

   
כרוך עמו שו"ת ערוגת הבשם למהר"ם גרינוואלד אב"ד חוסט. 
שאמלוי תרפ"ז ]1927[, נייר שביר, כמה דפים בסופו מנותקים.
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Chabad . Kav Naki on Hilchos Gittin. Warsaw, 5628 [1868]  
  
 Part 1: Halachos of Writing the Get and Transmitting it.  
 Part 2: Names of Men and Women by the Gaon and Chassid, Rav Avraham Dovid Lavut, Av Beis 
Din of ניקאאלאייעקב, of the Greatest Disciples of the Admor Known as the "Tzemach Tzedek".  
  
 With approbations from the honorable and holy Admor, Rav Baruch Shalom, son of the 
Tzemach Tzedek, the Rav and Chassid Rav Yosef Tumarkin, the "Shoel Umeshiv" and others.  
  
 Warsaw 5628 [1868 ] [1] 59, 39 pages. In excellent condition.  
  
 Bound with it is Sefer "Yair Netiv" - also dealing with Hilchos Gittin, by Rav Avraham Halevi, 
Av Beis Din of Egypt and author of "Ginas Vradim", with the "Divrei Mordechai" commentary. 
Warsaw 5639.

 חב"ד. קב נקי על הלכות גיטין. ווארשא תרכ"ח ]1868[ 
   

חלק ראשון: דיני סדר כתיבת הגט ומסירתו. חלק שני: שמות 
אנשים ונשים מאת הגאון החסיד רבי אברהם דוד לאוואט 
אב"ד ניקאאלאייעקב מגדולי תלמידי האדמו"ר בעל 'צמח 

 צדק'. 
   

עם הסכמות כ"ק האדמו"ר רב ברוך שלום בן הצמח צדק, 
 הרה"ח רבי יוסף תומארקין, השואל ומשיב ועוד. 

   
 ווארשא תרכ"ח ]1868[ ]1[ נט, לט דף. מצב מצוין. 

   
כרוך עמו ספר 'יאיר נתיב' אף הוא על הלכות גיטין מאת רבי 

אברהם הלוי אב"ד מצרים בעל גינת ורדים עם ביאור 'דברי 
מרדכי' ווארשא תרל"ט.
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Chabad . Iggeres Hakodesh: Lemberg 5620 [1860]  
  
 Discourses of wisdom and mussar regarding fear of Heaven and serving Hashem, by the Rav 
Hakadosh, Rav Shneyor Zalman Maladi- the Baal Hatanya. Taken from letters written to his 
disciples.  
  
 [Lemberg] 5620 [1860]. First printed by the sons of the Rashaz (the Baal Hatanya), at the 
end of Sefer Hatanya, Sklow edition, 5574. (See Stefansky, Sifrei Chassidus #629)  
  
 [28] pages. 19 cm. White paper, in good condition, new beautiful leather binding.

 חב"ד. אגרת הקודש: למברג תר"כ ]1860[ 
   

מאמרי חכמה ותוכחות מוסר ליראת ה' ועבודת ה' מאת 
הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא מתוך אגרות 

 שכתב לחסידיו. 
   

]למברג[ תר"כ ]1860[ הספר נדפס לראשונה ע"י בני הרש"ז 
בסוף ספר התניא מהדורת שקלוב תקע"ד. )ראה סטפנסקי 

 ספרי חסידות מס' 629( 
   

]28[ דף. 19 ס"מ. נייר לבן, מצב טוב, כריכת עור חדשה 
מהודרת.
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Chabad . Likutei Torah: Vilna 5638 [1878]  
  
 A collection of discourses arousing the hearts to service of Hashem- on Chumashim 
Vayikra and Bamidbar, by Moreinu Vrabbeinu, the holy Rav Shneyor Zalman Maladi- the Baal 
Hatanya.  
 Vilna 5638 [1878]. Printed for the third time with superior quality and precise 
proofreading. With all the additional addendums.  
  
 [4], 108. [2], 192 pages. 29 cm. Two title pages at beginning of Sefer Vayikra. One is 
disconnected. Additional title page for Chumash Bamidbar. Detached binding without spine, 
in good condition. Detached binding without spine.

 חב"ד. לקוטי תורה: ווילנא תרל"ח ]1878[ 
   

ליקוטי מאמרים המעוררים הלבבות לעבודת ה' על 
חומשים ויקרא-במדבר מאת איש אלוקים קדוש מו"ה 

 שניאור זלמן מלאדי בעל התניא. 
   

ווילנא תרל"ח ]1878[ נדפס פעם שלישית בתכלית 
 ההידור ובהגהה מדויקת עם כל ההוספות. 

   
 ]4[, 108. ]2[, 192 עמ'. 29 ס"מ 

בראש ספר ויקרא שני שערים הראשון מנותק, 
 שער נוסף לחומש במדבר, 

כריכה מנותקת ללא שדרה, מצב טוב.
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Chabad . Pamphlets of Discourses from the 
Rayatz (Rav Yosef Yitzchak Shneerson) Admor  
  
- Discourses of the honorable holy Admor for 
group learning on the second day of the month 
of Nissan. Riga 5691 [1931]. [1], 8, [1] pages.  
  
- Discourses of the honorable holy Admor for 
group learning during the days of the "Chag 
Hageula" (when the Admor was released from 
prison): the 12th and 13th of Tammuz. Riga 
5691 [1931]. [1], 16, [1] pages.  
  
- Discourses and speeches from the honorable 
holy Admor which were delivered in Warsaw 
and Otwock, on his way to Marienbad 
(Marianske Lazne). Warsaw 5691 [1931]. [1], 
26, [1] pages.  
  
 In good condition, page numbering includes 
original covers.

 חב"ד. קונטרסי מאמרים מהאדמו"ר הריי"צ 
   

מאמרים של כ"ק האדמו"ר שליט"א ללמוד ברבים 
 ביום ב' ניסן. ריגה תרצ"א ]1931[.  ]1[, ח, ]1[ דף  

   
מאמרים של כ"ק האדמו"ר שליט"א ללמוד ברבים 

בימי חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז. ריגה תרצ"א ]1931[.  
 ]1[, טז, ]1[ דף.  

   
מאמרים ושיחות מכ"ק האדמו"ר שליט"א שנאמרו 

בווארשא ואטוואצק בדרכו למארינבאד. ווארשא 
 תרצ"א ]1931[.  ]1[, כו, ]1[  

   
מצב טוב, ספירת העמודים כוללת את המעטפות 

המקוריות.
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Handwritten Section of Sefer on Parchment- 
Rare Section  of the Revayah's Sefer 
 
Handwritten Section of sefer on parchment- which was removed from binding of a book. A 
section from the Halachic sefer of Rav Eliezer ben Rav Yoel Halevi (Revayah). One of the greatest 
Ashkenazic sages during the time of the Tosfos. 
  
Rav Eliezer son of Rav Yoel Halevi (around 4900-4980 [1140-1220]). Born in Mainz (Magenza) 
and lived most of his life in Bonn. A disciple of his father, Rav Yoel and son-in-law of the Revan 
and Rav Meshuel Hachassid- father of Rav Yehuda Hachassid. Held close contact with the 
"Rokeach". Of his greatest disciples is the "Or Zaruah". His sefer, "Piskei Revayah was printed in 
its entirety only a few years ago. 
 
The section is of chapters 993-994- 
attached is the written opinion of the expert who reviewed the section and was thereby able to 
fill in 4 words missing from the handwritten source in the Bodleian Oxford.  
 
[1] pages. Parchment, two columns, block writing (not cursive). Width: 27 cm. Height: 18 cm. With 
moth holes and tears.

 כתב יד על קלף - קטע נדיר מספר ראבי"ה  
   

כתב יד על קלף – שהוצא מתוך כריכת ספר, קטע 
מספרו ההלכתי של רבינו אליעזר ב"ר יואל הלוי 

)ראבי"ה( מגדולי חכמי אשכנז בתקופת בעלי 
 התוספות. 

   
רבינו אליעזר ב"ר יואל הלוי )תת"ק-תתק"פ -1140
1220 בערך( יליד מגנצא ורוב ימיו חי בבון, תלמיד 

אביו רבי יואל חתן הראב"ן ורבי משואל החסיד אבי 
רבי יהודה החסיד, עמד בקשרים הדוקים עם הרוקח, 

מגדולי תלמידיו היה בעל 'אור זרוע'. ספרו פסקי 
 ראבי"ה נדפס בשלמותו רק בשנים האחרונות. 

   
הקטע הוא סימן תתקצ"ג-תתקצ"ד – מצורף חוו"ד 
מומחה שבדק את הקטע והשלים על פיו 4 תיבות 

 שנשמטו מכתב יד אוקספורד.  
   

]1[ דף, קלף, שני טורים, כתב מרובע רוחב: 27 ס"מ. 
גובה: 18 ס"מ. עם נקבי עש וקרעים.
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Handwritten. "Tafsir Rav Saadia Gaon" on Megillas Koheles and Shir Hashirim, Iyov and Mishlei.  
  
Commentary of Rav Saadia Gaon in Judeo-Arabic, on Megillas Koheles and Shir Hashirim, and 
Sefer Iyov and Mishlei. 
  
At beginning of Sefer on Shir Hashirim is the heading: 
'Commentary on Shir Hashirim by Rav Saadia Al-Fayyumi, the Gaon and Rosh Yeshiva of 'Gaon 
Yaakov' z"l and 'Letchia", son of Moreinu Verabbeinu Yosef.'  
  
At beginning of Sefer Iyov is the heading: ' 
The commentary on Iyov is 'the sefer of "tzidduk" (כתאב עלתעדיל in Judeo-Arabic), what we will try 
to give over from the works of our Rav Saadia Al-Fayyumi, Rosh Yeshiva of "Gaon Yisrael" z"l and 
"Letchia"'.  
 
Rasag called each of the sefarim of Nevi'im a special name. For sefer Iyov he chose the name 
 Rav Kapach translated it as 'the sefer of "tzidduk", meaning to accept the heavenly ."כתאב אלתעדיל"
judgment willingly. 
 

[102] pages. Page size: 17x24 cm. 2 columns per page. Beautiful and orderly handwriting. Many 
moth holes.

 כתב יד. תפסיר רב סעדיה גאון על מגילות 
 קהלת ושיר השירים, איוב ומשלי 

   
ביאור רב סעדיה גאון בערבית יהודית על מגלות קהלת ושיר 

 השירים והספרים איוב ומשלי 
   

 בראש ספר שיר השירים כותרת: 
  פירוש שיר השירים לרבי סעדיה אלפיומי גאון ראש ישיבת 

 גאון יעקב ז"ל ולתחיה בן מורינו ורבינו יוסף.  
   

 בראש ספר איוב כותרת: 
  פירוש איוב זהו כתאב עלתעדיל ממא ענא בתאליפה סיידנא 

 ]=זהו ספר הצידוק ממה שנשתדל בחיבורו רבינו-[ 
 סעדיה אלפיומי ראש ישיבת גאון יעקב ז"ל ולתחיה.  

   
רס"ג קרא לכל שם משמות הנביאים בשם מיוחד ולספר איוב 

בחר בשם כתאב אלתעדיל ותרגם הרב קאפח ספר הצידוק 
 שענינו להצדיק דין שמים. 

   
102[ דף גודל: 17*24 ס"מ. 2 טורים בעמ' כתב יד נאה ומסודר. 

נקבי עש רבים.
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Handwritten. An Index Book of the Acharonim's Responsa.  
  
 A large and interesting handwritten index including index according to subject of the 
responsa of the acharonim. Mainly the responsa of Hungarian Gedolim. 
  
 Of the Responsa Sefarim for which the index is prepared: Noda Biyehuda, Maharam Shik, Ksav 
Sofer, Shevet Sofer, Mahari Assad, Shaarei Tzedek, Divrei Chaim, Ramatz Responsa, Mahariatz, 
Maharsham, Zichron Yehuda, Minchas Shai, Arugas Habosem, Maharam Broda Responsa. 
  
 [84] large pages. 5. 21x33 cm. Good Condition. 
  
 Editor's signature on cover: "B"H here in מעדיאש, Y.A.H. (may Hashem watch over it). year 
5701...the small one, Tzvi Reich son of the Gaon, Av Beis Din [Rav Moshe Reich] here in מעדיאש... 
Son of the Gaon Rav Yaakov Keppil Reich Av Beis Din of Budapest. Given Semicha from his 
Rabbonim, the Gedolim and sages of Hungary, taking the place of his father after the churban."

 כתב יד. ספר מפתחות לתשובות גדולי האחרונים.  
   

פנקס גדול ומעניין בכתב יד, כולל מפתחות ענינים לנושאים 
נבחרים בתשובות גדולי האחרונים. ובעיקר תשובות גדולי 

 הונגריה. 
   

בין ספרי התשובות שנערכו להם כאן מפתחות: נודע ביהודה, 
מהר"ם שיק, כתב סופר, שבט סופר, מהר"י אסאד, שערי 

צדק, דברי חיים, שו"ת רמ"ץ, מהריא"ץ, מהרש"ם, זכרון יהודה, 
 מנחת שי, ערוגת הבשם, תשובות מהר"מ ברודא, 

   
 ]84[ עמ' גדולים. 33.5*21 ס"מ. מצב טוב. 

   
 חתימת העורך על גבי הכריכה: 

ב"ה פה מעדיאש יע"א שנת תש"א לפ"ק הק' צבי רייך 
 בהגאון אב"ד ]רבי משה רייך[ פה מעדיאש והגליל יע"א . 

   
  

  בן הגאון רבי יעקב קאפיל רייך אב"ד בודפסט, נסמך 
להוראה מרבותיו גדולי חכמי הונגריה, ממלא מקום אביו 

לאחר החורבן.
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Extremely Rare. "Seder Birkas Halevanah": Fiorda 5600 [1840] (Approximately).  
  
 Two individual pages, printed on both sides with decorated border - the prayer of Birkas 
Halevanah. Introduction in Yiddish at beginning.  
  
 Fiorda [5600, (1840)] approximately. Zomer-Zirndorf Press. Location of printing and 
printers' names written on margin of last page in German.  
 Each page size: 20x23 cm. In mediocre condition, extremely rare .

 נדיר מאוד. סדר ברכת הלבנה: 
 פיורדא ת"ר ]1840[ בערך. 

   
שני דפים בודדים מודפסים משני צדדים, עם 

מסגרת מעוטרת - סדר ברכת הלבנה. ובראשה 
 הקדמה ביידיש-דייטש. 

   
פיורדא ]ת"ר, 1840[ בערך. דפוס זומר – 

צירנדורף. מקום הדפוס והמדפיסים נרשמו בשולי 
 העמ' האחרון בגרמנית. 

   
 כל דף בגודל: 20*23 ס"מ. מצב בינוני, 

נדיר מאוד.
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Chachmei Yisroel Baal Shem Tov - 
 First Publicity of the "Geniza Hachersonis" - Letters from the Baal Shem Tov and his 
Disciples, as Found in the Kiev Archives, which were then Purchased and Given to the Admor, 
Rav Shalom Dov Ber Milubavitch. New York. 5684 [1924]. 
 
124 pages, 22 cm. Thick paper. 
 
 First publicity of the letters from the "Geniza Hachersonis", of which many have doubted 
their authenticity. The header on the top of the pages is: "Kisvei Kodesh". Printed on back of 
title page is a note saying that the sefer can be acquired in the office of Agudas Hachassidim 
Chabad, in New York. In the Chabad chassidus, it is accepted knowledge that the Admor Rav 
Yosef Yitzchak Shneersohn was against the sefer's printing, and the sefer was printed in New 
York before his opinion was known. Rare sefer. Limited number of copies were printed. Not 
listed in the "Beis Akad Sefarim" listing. 
 
 Bound with: 
  
 Haksav Vehamichtav". Letter against irreligious Zionism from the Admor Rav Shalom Dov Ber 
Milubavitch. New York. 5677 [1917]. 32 pages, 22 cm. 
 
 Original, plain cover. In good condition.

 הגניזה החרסונית. חכמי ישראל בעש"ט 

פרסום ראשון של מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו כפי 
שנמצאו בארכיון בקייב ונקנו ונמסרו לאדמו"ר רבי שלום 

 דובער מליובאוויטש. ניו יורק. תרפ"ד ]1924[.  
   

 124 עמ', 22 ס"מ. נייר עבה. 
   

פרסום ראשון של מכתבים שמקורם ב'גניזה החרסונית' 
שרבים פקפקו באמיתות המכתבים. הכותרת בראשי 

העמודים: כתבי קודש. מאחורי השער נדפס שניתן להשיג 
את הספר במשרד אגודת החסידים חב"ד בניו יורק. בחסידות 

חב"ד מקובל שהאדמו"ר הריי"צ התנגד להדפסת הספר 
והספר נדפס בניו יורק לפני שנודעה התנגדותו. ספר נדיר. 

נדפס במספר עותקים מצומצם. לא מוזכר בבית עקד ספרים 
 ]מצורף חומר[. 

   
 כרוך עם: 

הכתב והמכתב. מכתב נגד הציונות מהאדמו"ר רבי שלום 
 דובער מליובאוויטש. ניו יורק. תרע"ז ]1917[. 32 עמ', 22 ס"מ. 

   
 כריכה מקורית פשוטה מעט רופפת, עם חיזוקי הדבקה, 

מצב טוב.
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Hageniza Hachersonis . Chemda Gnuza. 
Vienna 5681 [1921] 
 
 'A compilation of letters...of the Baal 
Shem Tov and his holy comrades...and 
they were hidden in the home of the holy 
Admor of Ruzhin...and on the other side...
words...of the tzaddikim... 
 Rav Dov Ber of Mezeritch .. 
 .Rav Pinchas of Koritz ... 
 Rav Yibi (acronym for Yaakov Yosef ben 
Yehuda) of Ostroha ... 
 Rav Levi Yitzchak of Barditchev ... 
 Rav Yisrael of Kozhnitz. .. 
 Rav Yechiel Michel of Zolochiv ... 
 Rav Tzvi of Zidichov. .. 
 Rav Eliezer of זיקיב ...and the rest of the 
Tzaddikim...and included are the customs 
of... 
 Rav Moshe Leib of Sassov zatzal, 
published by his grandson, our Rav and 
teacher Rav Gershon Hager, of Beis Din 
of טויסטע. 
  
 At beginning of sefer is an approbation 
from the Rav Hakadosh 
 Rav Yisrael of Chortkiv , regarding the 
printing of the letters. 
  
 With the publishing of the 
letters of the Baal Shem Tov 
and his students in this sefer, 
the great controversy started 
regarding the authenticity of 
the writings of the "Geniza 
Hachersonis". See: D.Tz. Hillman, 
The '"Geniza" Hachersonis' in 
his sefer: 'Igros Baal Hatanya 
Uvney Doro', Jerusalem, 5713, 
pages 240-272. 
  
 Vienna 5681 [1921] 27, 5 
pages. Fragile paper, detached 
cover and title page, unbound, 
in good condition.

הגניזה החרסונית. חמדה גנוזה. וינה תרפ"א 
 ]1921[ 

   
'קובץ מכתבים ... של הבעש"ט והחבריא קדישא שלו ... 

והי’ טמונים בבית אדמו"ר הקדוש מריזין ... ועל גביהם ... 
 דיבורים ... מהצדיקים ... 

   ר’ דוב בער ממעזריטש ... 
   ר’ פנחס מקאריץ ... 

   רב ייבי מאסטרהא ... 
   ר’ לוי יצחק מבארדיטשיב ... 

   ר’ ישראל מקאזניץ ... 
   ר’ יחיאל מיכל מזלאטשיב ... 

   ר’ צבי מזידיטשוב ... 
  ר’ אליעזר מזיקיב ... ויתר הצדיקים ... ונכלל בתוכו 

 הנהגות ... 
  ר’ משה ליב מסאסוב זצ"ל בהוצאת נכדו מו"ה גרשון 

 האגער אבד"ק טויסטע. 
   

בראש הספר הסכמת הרה"ק רבי ישראל מצ'ורטקוב על 
 הדפסת המכתבים. 

   
עם הדפסת אגרות הבעש"ט ותלמידיו בספר זה החל 

הפולמוס הגדול על מקוריותם ונאמנותם של כתבי 
הגניזה החרסונית. ראה: ד"צ הילמן, ה"גניזה" החרסונית' 

בתוך ספרו: אגרות בעל התניא ובני דורו, ירושלים תשי"ג, 
 עמ’ רמ-רעב. 

   
וינה תרפ"א ]1921[ 27, 5 עמ'. 

 נייר שביר, 
מעטפת ושער מנותק, לא כרוך, 

מצב טוב.
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Invitation to the Wedding of the Machnovka Admor's son, With 
Personal Addition in His Handwriting.  
 
 Invitation to the wedding of Shalom, son of the Admor Rav Yehoshua Rokeach of Machnovka, 
with the daughter of the Rav Hatzaddik, Rav Yehoshua Menachem Shtern, son of the 
Gaon Hatzaddik, the Rav of Bielsko-Biała and son-in-law of the honorable holy Admor of 
Rachmastrivka. Bnei Brak, 5764. 
 
On margins of invitation, the father of the groom- the Admor Rav Yehoshua Rokeach of 
Machnovka-Belz, added a word before his signature.  
  
The Admor Rav Yehoshua Rokeach of Machnovka (born in 5709) of the Skver-Chernobyl 
dynasty and great-grandson of the Maharid of Belz. Raised in his uncle's home- the Admor 
Rav Avraham Yehoshua Heshel of Machnovka, who was not able to have children of his own 
and raised him as his own son. After his passing in 5749 he received his uncle's position as 
Admor, until this very day, may Hashem grant him many years.

 הזמנה לחתונת בן האדמו"ר ממכנובקא 
 עם הוספה אישית בכתב ידו.  

   
הזמנה לחתונת הבה"ח שלום בן האדמו"ר רבי יהושע רקח 
ממכנובקא עם בת הרה"צ רבי יהושע מנחם שטרן בהגה"צ 
גאב"ד ביליץ וחתן כ"ק האדמו"ר מרחמסטריווקא . בני ברק 

 תשס"ד. 
   

בשולי ההזמה הוסיף אבי החתן האדמו"ר רבי יהושע רקח 
 ממכנובקא – בעלז מילה לפני חתימתו.  

   
האדמו"ר רבי יהושע רקח ממכנובקא )נולד תש"ט( שושלת 

סקווירא - טשרנוביל ונינו של המהרי"ד מבעלז, גדל בבית 
דודו האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל ממכנובקא שהיה 

חשוך בנים והוא גדלו כבן ולאחר פטירתו בשנת תשמ"ט ירש 
את כסאו עד היום הזה, ה' יאריך ימיו.
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Condolence Letter Upon the Passing of the Admor Mislonim.  
  
 Condolence Letter Sent by the Chassid Rav Mendel Brandwein, the Menahel Ruchani 
(Spiritual Supervisor) of the Shlah Hakadosh Beis Medrash in Tiberias. Sent to the sons of 
the Admor: Rav Shmuel Weinberg, the Mayor of Bnei Brak, and Rav Aryeh Weinberg, Rosh 
Yeshivas "Shuvu Banim", upon the passing of their father, Rav Avraham Yehoshua Heshel 
Weinberg- the Admor Mislonim of Tel Aviv. 
  
 Colored Document Paper, Tiberias 5738.

 מכתב תנחומים על פטירת האדמו"ר מסלונים. 
   

מכתב תנחומים שנשלח על ידי הרה"ח רבי מנדל 
ברנדוין מנהל רוחני בבית המדרש של השל"ה הקדוש 

בטבריה אל האחים רבי שמואל וינברג ראש עיריית בני 
ברק ורבי אריה וינברג ראש ישיבת שובו בנים על פטירת 

אביהם האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל וינברג – 
 האדמו"ר מסלונים תל אביב. 

   
נייר מסמכים צבעוני טבריה תשל"ח.
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Letter of Rav Shimon Aharon Sofer to the Maharitz of Dushinsky  
    
 Handwritten and Signed Letter of Rav Shimon Aharon Sofer to his Rav, Rav Yosef Tzvi 
Dushinsky, During his Stay in Karlovy Vary (Karlsbad). He notifies him in the letter that he is 
sending him pamphlets through his relative: 
 Rav Yosef Naftali Stern . Additionally, he requests that he pray for him for good things and 
for his father 
 Rav Moshe Sofer for a full recovery from his illness. 
  
 Signed - 
 Shimon Aharon Sofer ben Chaya 
   
 Vienna (5684? [1924]). Damaged and restored.

 מכתב רבי שמעון אהרן סופר למהרי"ץ מדושינסקי 
   

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שמעון אהרן סופר לרבו רבי 
יוסף צבי דושינסקי בעת שהותו בקארלסבאד, במכתב מודיעו 
כי שולח קונטרסים ע"י שאר בשרו רבי יוסף נפתלי שטרן כמו 

כן מבקש כי יעתיר עבורו בתפילתו לטובה ועבור אביו רבי משה 
 סופר לרפו"ש. 

   
 חתום - 

   שמעון אהרן סופר בן חי' 

ויען ]תרפ"ד? 1924[. פגום ומשוקם.
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Collection of Letters from Roshei Yeshivos on 
Official Document Paper.  
  
   - Letter signed by Rav Dovid Povarsky, Rosh 
Yeshiva of Ponevezh Yeshiva.  
   - Letter signed by Rav Yitzchak Yaakov 
Wachtfogel , Rosh Yeshiva of Meah Shearim 
Yeshiva.  
   - Additionally, a receipt from Meah Shearim 
Yeshiva signed by Rav Wachtfogel.  
   - Letter signed by Rav Michel Dovid 
Shlapobersky , Rosh Yeshiva of Tiferes Tzvi 
Yeshiva.  
   - Letter handwritten and signed by Rav Meir 
Tzvi Bergman , Rosh Yeshiva of Rashbi (Rav 
Shimon Bar Yochai) Yeshiva.  
   - Letter from Rav Nissan Aharon 
Tukachinsky , principal and head of Etz Chaim 
Institute.  
   - 2 letters signed by Rav Avraham Yaakov 
Zelaznik , Rosh Yeshiva of Etz Chaim Yeshiva.  
   - Letter handwritten and signed by Rav 
Chaim Wolkin , Mashgiach of Ateres Yisrael 
Yeshiva.  
   - Happy New Year Postcard signed by Rav 
Moshe Yehuda Shlezinger and Rav Elchonon 
Moshe Kunstadt , the Roshei Yeshiva of Kol 
Torah Yeshiva.  
   - Letter from Rav Avraham Shapira , the 
Chief Rabbi of Israel and Rosh Yeshiva of 
Mercaz HaRav Yeshiva.

אוסף מכתבי ראשי ישיבות על גבי בלאנקים 
 רשמיים 

    
   

 מכתב בחתימת רבי דוד פוברסקי ראש ישיבת פונוביז.  
מכתב בחתימת רבי יצחק יעקב וכטפויגל , ראש ישיבת 

 'מאה שערים'.  
 וכן קבלה מישיבת מאה שערים חתומה על ידי הנ"ל  

מכתב בחתימת רבי מיכל דוד שלפוברסקי ראש ישיבת 
 תפארת צבי.  

מכתב בכתב יד וחתימת רבי מאיר צבי ברגמן ראש 
 ישיבת הרשב"י. 

מכתב מאת רבי ניסן אהרן טוקצינסקי ראש ומנהל 
 מוסדות עץ חיים. 

2 מכתבים בחתימת רבי אברהם יעקב זלזניק ראש 
 ישיבת עץ חיים. 

מכתב בכתב יד וחתימת רבי חיים וואלקין משגיח 
 ישיבת עטרת ישראל 

גלויית שנה טובה בחתימת רבי משה יהודה שלזינגר ו 
 רבי אלחנן משה קונשטט ראשי ישיבת קול תורה 

מכתב מאת רבי אברהם שפירא הרב הראשי לישראל 
 וראש ישיבת מרכז הרב. 

   
גודל משתנה. מצב טוב.
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Two Letters from the Gaon Rav Meir Mazooz  
  
 Letters of Blessing on receiving a sefer, with handwritten comments and clarifications 
from the Gaon Rav Meir Mazooz Shlita.  
 Two Postcards from year 5757-5759 in his beautiful handwriting and with his well-
known signature: N"eMaN [Ne'um Meir Mazooz N"RU (Natrei Rachmana Ufarkei-May 
the Merciful One Watch Over him and bring him salvation)]  
  
 In one of the letters, he added Gematria- (certain words and their numerical 
corresponding)- it is well known that Rav Mazooz was an outstanding Gaon in 
Gematria.

שני מכתבים מאת הגאון רבי מאיר 
 מאזוז 

   
מכתבי ברכה על קבלת ספר עם הערות 
והארות בכתב יד הגאון רבי מאיר מאזוז 

 שליט"א 
   

שתי גלויות דואר מהשנים תשנ"ז-תשנ"ט 
בכתב ידו הנאה ובחתימת ידו הידועה: נאמ"ן 

 ]נאום מאיר מאזוז נר"ו[ 
   

באחד המכתבים גם הוסיף הנאמ"ן גימטריא 
– כידוע הרב מאזוז הוא גאון מופלא 

בגימטריאות"
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