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BOOK S
ספרים

. עותקים מיוחסים ומפוארים.פרי הארץ

1

. ר' ישראל מאיר מזרחי:מחבר
. בדפוס יונה בן יעקב אשכנזי.]1727[ קושטא תפ"ז
. ס"מ32 : גודל. דף92
.58489 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. נייר עבה במיוחד עם שוליים רחבים.עותק במצב מצויין
.כרוך בכריכת חצי עור חדשה
. חתימת הצדיק רבי אליהו חזן,בשער הספר
 נסמך.] בערך1845-8[ ח- בשנת תר"ה,ר' אליהו חזן נולד באיזמיר
 ואחר כך, היה רבה של טריפולי.לרבנות ע"י זקנו ר' חיים דוד חזן
 תעלומות, חיבר ספר זכרון ירושלים.היה ה'חכם באשי' באלכסנדריה
 נפטר בשנת.' פרסם מאמרים רבים ב'הפלס. חלקים4 — לב
.]1908[ תרס"ח

.' חלק ב.פרי הארץ

. ר' ישראל מאיר מזרחי:מחבר
.]1756[ שאלוניקי תקט"ו
. ומרדכי נחמן,בדפוס השותפים רפאל יהודה קלעי
.] דף1[ ] קלו4[
. אך לא חסר- כריכת דפים משובשת
.61246 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 כריכת חצי עור. שוליים רחבים. נייר עבה במיוחד.מצב מצויין
 חתימת הצדיק ר' אליהו חזן (ראה, בשער הספר.חדשה ויפה
, וכן חתימת ר' יאודה אשכנזי מאיזמיר.)'עליו לקמן בחלק א
.מחבר הספרים מחנה יהודה ויד יהודה

$1,200-1,600 : הערכה$ 400 :מחיר

PRI HA’ARETZ, Beautiful, Accredited
Copies.

Pri Ha’aretz: Author Rabbi Yisrael Meir Mizrachi.

Kushta 1727. Printed by Yona ben Yaakov Ashkenazi.
[3] 92 [3] Pages. Size: 32cm
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 58489.
Excellent condition. Exceptionally thick paper with wide
margins. Half the binding is new leather.
Cover page includes signature of HaTzaddik Rabbi
Eliyahu Chazan; born in Izmir, circa 1845-8. Ordained for
the Rabbinate by his grandfather Rabbi Chaim David
Chazan. Rabbi Eliyahu was the Rabbi of Tripoli, and then
the ‘Chacham Bashi’ of Alexander. He authored the book
‘Zichron Yerushalayim, Taalumot Lev’ – 4 volumes. He
published many articles in the ‘Peles’. Died 1908.

PRI HA’ARETZ. Volume 2.
Author Rabbi Yisrael Meir Mizrachi.
Salonika 1756.

Printed by partners Refael Yehuda Kalei and Mordechai
Nachman.
[4] 136 [1] Pages. Pages are bound in incorrect order,
however, none missing.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 61246.
Excellent condition. Exceptionally thick paper with wide
margins. Half the binding is new, beautiful leather. Cover
page includes signature of HaTzaddik Rabbi Eliyahu
Chazan. (See more details in part 1 above.) Also includes
signature of Rabbi Yehuda Ashkenazi of Izmir, author of the
books ‘Machane Yehuda’ and ‘Yad Yehuda’.
Starting Price: $400 Estimate: $1,200–$1,600
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! וואריאנט.סידור תפילה מפואר

 אמשטרדם.סדר התפלות מכל השנה כמנהג אשכנז
. נדפס בדפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימין.]1819[ תקע"ט
. צב דף,] רמג1[
 תהלים שנדפס באמשטרדם בשנת תקפ"ב,ובנוסף
 ולאחריו נדפס תחינות, קכה דף- ] עם שער נפרד1822[
. קכט עד קמד דף,משנת תקפ"ג
.33696 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
מצב מפואר עם כריכת עור מקורית צבעונית עם
.הטבעות זהב
 שונה מהמהדורה,המהדורה הנמצאת במכירה זו
. באותה שנה,שנרשמה באוצר הספר העברי הממוחשב
.העימוד בעותק הזה שונה מהעימוד שנרשם ברשומה שם
בהתחשב בעובדה שסידורים היו בשימוש רב בכל הדורות
 הרי שנדיר מאד למצוא סידור במצב,והתבלו במשך הזמן
.כה מושלם

$ 1000-800 : הערכה$ 600 :מחיר

.סידור תפילה

3

.]1726[ אמשטרדם תפ"ו
.עותק מרשים מאד
.סדר לימים נוראים כמנהג ק"ק ספרדים
.בדפוס יצחק בן שלמה רפאל יהודה ליאון טמפלו
 ס"מ17 : גודל.שב דף
32491 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. כריכת קלף מקורית עם מנעולים.עותק מפואר
,ספרי הדפוס באמשטרדם היו ידועים בפאר הרב שנדפסו
 מכאן באה נטייתם של.באותיות בהירות ובנייר טוב
מדפיסים רבים לכתוב שהדפיסו כמ'ש באמשטרדם (כמו
 לקחו עמם יהודי, להיכן שגלו ונסעו.)שנדפס באמשטרדם
 ובכך שמרו על הנוסח, שנעו ונדו ברחבי תבל, הגולים,ספרד
.המקורי הספרדי

$ 1000-800 :הערכה
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$ 400 :מחיר

EXQUISITE PRAYER BOOK – Variant!

Includes prayers for the entire year according to the Ashkenaz
custom.Amsterdam 1819.
Printed by Yochanan Levi Rofe and his son Benjamin.

92 Pages. Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 33696.
Also includes Psalms printed in Amsterdam 1819, with a separate
cover page. At the back Supplications from the year: 1823 is
printed. Pages 129-144.
Magnificent condition with original colored leather binding,
decorated with gold embossing.
The page-layout of this edition differs from the one registered in
the Computerized Jewish Book Otzar, printed in the same year.
Considering the heavy use that Prayer Books undergo throughout
the generations, it is rare to find a Prayer Book in such complete
and great condition such as this one.
Starting Price: $600

Estimate: $800 - 1000

PRAYER BOOK.

Most impressive Copy. Amsterdam 1726.
The High Holidays prayers according the Sefardic custom.

Printed by Yitzchak ben Shlomo Refael Yehuda Lion Tempelo.
302 Pages. Size 17cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 32491.
Magnificent copy. Original parchment binding with locks.
Amsterdam Print Houses were famed for incredible beauty of
their print, complete with clear lettering and high-quality paper.
This spawned the frequent practice for printers to claim their
products were printed as in Amsterdam. Spanish Jews who
wandered across the globe following their expulsion took this
with them wherever they went. In this way they succeeded in
preserving the original Spanish version of prayer.
Starting Price: $400 Estimate: $800 - 1000

2 Ma rch 2021

SEFER IMREI SHEFER. Exclusive
edition.

Annotated Copy. Commentaries and Corrections.
Rabbi Naftali ben Yosef Ashkenazi.
Venice 1601.

. מהדורה יחידה.ספר אמרי שפר

4

. הגהות ותיקונים,עותק עם הערות
ר' נפתלי בן יוסף אשכנזי
.]1601[ ויניציאה שס"א
 ס"מ21 : גודל. רד דף.נדפס בדפוסו של דניאל זאניטי
42173 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. כריכה חדשה ויפה. עם שוליים רחבים,עותק יפה מאד
. דף י"ז חתוך מעט בשוליים התחתונים.דף אחרון משומש מעט
. הערות הגהות ותיקונים רבים בכתיבה ספרדית,בעותק שלפנינו
 בדורו של ר' חיים וויטל, מחכמי ירושלים וצפת,ר' נפתלי אשכנזי
, ספרו אמרי שפר. ושימש שם כרב, נסע בערוב ימיו לונציה,זיע"א
 'פשטים נאים ומתוקים מדבש,שבו הביא ביאור לדברי חז"ל
 ושלחו להדפסה, כתב את ספרו כאשר הגיע לצפת.'ונופת צופים
, ספרים6- שבו הדפיסו כ, מכיון שהדפוס העברי בצפת,בונציה
 בשנת, כשנה לאחר הדפסת ספרו.]1587[ נסגר בשנת שמ"ז
 ולא, ספר זה הוא מהדורה יחידה.] נפטר ר' נפתלי1602[ שס"ב
.זכה ר' נפתלי להדפיס עוד ספרים

$ 1200—900 : הערכה$ 750 :מחיר

5

Judaica Auction

Printed by Daniel Zaniti.
204 Pages. Size: 21cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 42173.
Beautiful copy, with wide margins. Quality, new binding.
Last page is slightly worn. Page 17 slightly cut at bottom
edges.
This copy includes annotations, explanations and copious
corrections in Spanish.
Rabbi Naftali Ashkenazi, one of the sages of Jerusalem and
Safed, was the same generation as Rabbi Chaim Vital zy”a. In
his later years, Rabbi Ashkenazi travelled to Venice and served
as a Rabbi there. His Sefer Imrei Shefer explains the words
of our Chachamim. His beautiful elucidations have been
described as “sweeter than honey”. Rabbi Ashkenazi authored
his Sefer upon arriving in Safed, and sent it for print to Venice.
The Hebrew printing press in Safed, printed about six books,
but closed in 1587. Rabbi Ashkenazi died in 1602. about a year
after his book was printed. This book is of the only edition
printed and Rabbi Ashkenzi did not merit to print additional
books.
Starting Price: $750

Estimate: $900 - $1200

2 Ma rch 2021

,שאלות ותשובות מהרשד”ם
.על חושן משפט

5

]1595[ שאלוניקי שנ”ה
.מר' שמואל בן משה די מדינה
.בדפוס אברהם יוסף בת שבע
. ס"מ29 : גודל. שך דף,] לה:לו [צ"ל
61093 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 במעט מאד. כמה דפים באמצע מעט קצרים מהשאר.מצב יפה
.דפים חורים קטנים שכמעט ואינם פוגעים ביופיו של הספר
 בדף קעא עמ' ב. ובעמוד ב' של השער חתימות בעלים,בשער
.הגהה מעניינת
 כשסיים. היה דיין בעיר שאלוניקי, המהרשד"ם,ר' משה די מדינה
, מאיטליה, הזמין את המדפיסים בני בת שבע,לכתוב את חיבורו
 ובפסקי, היה ידוע בחריפותו.כדי להקים בית דפוס בשאלוניקי
 'והניף ידו על.ההלכה שהיו נר לרגלי הפוסקים בדורות האחרונים
 דפוסי.כל הפוסקים חדשים גם ישנים' כתב עליו המביא לדפוס
 זה.]1608[  נפטר בשנת ה'שס"ח. נדירים16-שאלוניקי מהמאה ה
.החלק השלישי של ספר ש"ת מהרשד"ם

$ 850 :מחיר פתיחה
$ 1000-1200 :הערכה

RESPONSA FROM THE MAHARSHDAM
on Choshen Mishpat.
Written by Rabbi Shmuel ben Moshe Di Medina.
Salonika 1595.

Printed by Avraham Yosef Bat Sheva
320 Pages. Size: 29cm. Computerized Jewish Book Otzar:
Item no. 61093.
Good condition. Some of the middle pages are shorter
than the others. Very few pages have small holes that
barely detract from the book’s beauty.
The cover page and inner cover page include owners’
signatures.
Interesting annotation on page 171.
Rabbi Moshe Di Medina, the Maharshdam, was a Dayan in
Salonika. Upon concluding his manuscript, Rabbi Moshe
ordered the Bnei Bat Sheva printers from Italy to come
and open a Printing House in Salonika. He was famed for
his astuteness and Halachic rulings, which were a leading
influence for future Halachic authorities.
Salonika printers in the 16th century, who published his
book, described Rabbi Moshe as being way above both
past and future Halachic authorities. He died in 1608. This
is the third volume of the Responsa of the Maharshdam.
Starting Price: $850
Estimate: $1000 - $1200
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.שפתי ישנים

6

.מהדורה ראשונה של ספרי הביבליוגרפיה העברית
. חיברו ר' שבתא בס.]1680[  אמשטרדם ת”מ.עותק מסורג
. בדפוס ר' דוד די קאשטרו תארטאס,נדפס באמשטרדאם
. ס"מ19 : גודל.קח דף- צג,' צא עמ,כ דף
.31671 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. משה הרוש:על כריכת השער הודבקו חתימות בעלים
. עותק מסורג עם דפים ריקים באמצעו. מעט מוכתם,מצב יפה
.כריכת קלף מקורית
 "מהגאון הגדול רבן הגולה, דף בכתב יד אשכנזי,יט-בין עמ' יח ו
."כמוהרר יונתן זצ"ל
 היה רב, שאין ידוע לנו זמן לידתו וזמן פטירתו,הרב שבתי בס
, הקים בית דפוס בעיר דיהרנפורט שבגרמניה.ומשורר בפראג
 שהיא מאסף, עבודתו זו.'נחשב כ'אבי הביבליוגראפים העבריים
 כפי, ושמות מחברים,של שמות ספרים עפ"י האלף בית
' אחיו היה הגאון הרב המקובל החסיד הקדוש ר.שהדפיס בשער
 מת על קידוש, ואביו היה ר' יוסף אשכנזי הי"ד,יעקב שטרימרש
, בדרכו זו. בסוף ימיו חזר ר' שבתאי בס לפראג עיר הולדתו.'ה
 כשכתב את ספרו הביבליוגראפי,הלך גם ר' יוסף חיים דוד אזולאי
. עם שמות הספרים,החשוב "שם הגדולים" להחיד"א

$ 1500–1000 : הערכה$ 500 :מחיר

SIFTEI YESHENIM.

First edition of the Hebrew Bibliographical Books.
By Rabbi Shabta Bass. Amsterdam 1680.

Printed by Rabbi David Di Castro Theartas.
91 Pages. Size: 19cm. Signature of owner: Moshe Harosh,
is affixed on the inner binding.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 31671.
Great condition. Slightly stained. Empty pages in the
middle. Original leather binding. Between 18-19, page
with Ashkenazi handwriting: “MeHaGaon HaGadol Raban
HaGola Kemehudar Yonatan zt”l.”
Rabbi Shabtai Bass’ date of birth and death is unknown. He
was a Rabbi and a poet in Prague. He established a Printing
House in Diharnfort, Germany. He is regarded as “The father
of Jewish Bibliognosts. This work is the collection of names
of books in the order of aleph bet, and names of authors as
appears in the cover pages. His brother was the Mekubal,
the holy Chassid Rabbi Yaakov Strimarsh. His father was
Rabbi Yosef Ashkenazy hy”d, who died Al Kiddush Hashem.
Rabbi Bass returned to his birthplace, Prague, towards the
end of his life.
Starting Price: $500

.ספר תהלים עם שימוש תהלים
.עפ”י ר’ דוד קמחי

7

. בדפוס ישראל מונדווי.]1765[ אמשטרדאם תקכ"ה
. ס"מ26 : גודל. דף72 ]3[
33098 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 ועם 'שמוש תהלים ותפילות,ספר תהילים עם פירוש רד"ק
.'נוראות לרמב"ן
. כריכה ישנה. מעט הדבקות בדפים ראשונים ואחרונים.מצב טוב

$ 500—350 : הערכה$ 250 :מחיר
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Estimate: $1000 - $1500

BOOK OF PSALMS
with commentary of Rabbi David Kimchi.
Amsterdam 1765. Printed by Yisrael Mondvei.

72 Pages. Size: 26cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 33098.
Good condition. Few marks on beginning and end pages.
Old binding.
Book of Psalms with the Radak commentary, as well as
“Shimush Tehillim and Tefillot Noraot...of the Ramban”
Starting Price: $250

Estimate: $350 - $500

2 Ma rch 2021

. ארבעה סידורים מיניאטורים חשובים- לוט
!האחד וואריאנט

8

 כרוכים כריכות מקוריות, ממקומות שונים,ארבעה סידורים
.ובמצב מצוין

.]1837[  רעדלהיים תקצ"ז. סדר רנה ותפלה.1
.בדפוס של לעהרבערגער
. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ8.5 : גודל.ר"מ דפים
.60440 'רשומה מס
 על.עם הפירוש המפורסם והמדוייק של ר' וולף אי"ש היידנהיים
 מרכוס:הכריכה בתחילת הספר ובסופו חתימה בעברית ובלועזית
 מצב יפה דף אחד מעט נחתך. כריכת עור עתיקה ויפה.יבלונסקי
.בשוליים

 סידור בית תפילה כמנהג ק"ק ספרדים.2
.]1861[ ליוורנו תרכ"א
. ס"מ6  גודל.] דף1[  רז.בבית הדפוס של משה ישועה טוביינא
48900 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 כריכת עור מקורית מוזהבת ושוליים מוזהבים.מצב מפואר
 בעמוד האחרון 'מנורה' מורכבת מפסוקים ומילות.מהמקור
. הסידור מונח בקופסא מקורית בלויה.סגולה

. סידור בית תפילה כמנהג ק"ק איטליאני.3
.]1861[ ליוורנו תרכ"א
.בדפוס של ר' משה ישועה טובייאנא הי"ו
 רשומה. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ5.8 : גודל.רפח דף
.48899 'מס
. כריכת חצי עור צבעונית מוזהבת.מצב מצויין

. סדר תפילת ישראל כולל תפלות כל השנה.4
.]1841[ פראג תר"א
 ס"מ9.5 : גודל. קצב דף.בדפוס גוטליב
. כריכת עור מקורית מעט בלויה.מצב מצויין
, אם כי.'מהדורה זו אינה רשומה ב'אוצר הספר העברי הממוחשב
' שהיא רשומה מס,באותה שנה נדפסה בפראג מהדורה אחרת
. אך שונה בעימוד ובשער,56119

$ 1000-700 : הערכה$ 400 :מחיר
8
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FOUR SIGNIFICANT MINIATURE
PRAYER BOOKS. One is Variant!
Four Prayer Books, from different places.
Excellent condition, with original bindings.

1. Prayer Book Rina Utefilla.
Roedelheim 1837. Lehrberger Print.
240 Pages. Size: 8.5cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 60440.
Includes the famous and incisive commentary of Rabbi Wolf Ish
Heidenheim. On the front and back binding is the signature Marcus
Yablonski, in Hebrew and in foreign letters. Beautiful, antique
leather binding. Good condition. One page slightly cut at edge.
2. Prayer Book Bet Tefilla according to Sephardic custom.
Livorno 1861. Printed by Moshe Yehoshua Tobina.
207 Pages. Size: 6cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 48900.
Magnificent condition. Original leather binding with gilt edges. Last
page includes Menorah comprised of Torah verses and ‘Segula’
phrases. Prayer book comes with its original, worn box.

3. Prayer Book Bet Tefilla according to Italian custom.
Livorno 1861. Printed by Moshe Yehoshua Tobina.
288 Pages. Size: 5.8cm.
Computerized Jewish Book Otzar: No. 48899.
Excellent condition. Semi-leather binding with gilt decorations.
4. Prayer Book Tefillat Yisrael, includes Tefillot for the
entire year.
Prague 1841. Gottllieb Printers. 192 Pages. Size: 9.5cm
Excellent condition. Original leather binding slightly worn. This
edition is not listed in the Computerized Jewish Book Otzar.
However, another edition was printed in Prague in the same year,
and this is listed as no. 56119, but has different page layout and
cover page.
Starting Price: $400 Estimate: $700 - $1000
2 Ma rch 2021
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Rare Passover Haggada
Brit Mateh Moshe

Sefer Brit Matah Moshe.

. ברית מטה משה- הגדה של פסח נדירה

]1701[  ברלין תס"א.ספר ברית מטה משה
 ס"מ21  גודל.קד דף-] ה6[ .בדפוס יבלונסקי
.70209 'אוצר הספר העברי הממוחשב רשומה מס
.103 'יודלוב אוצר ההגדות לפסח מס
 דף ראשון מעט חתוך. כריכת חצי עור עתיקה יפה.מצב טוב
 הדף הראשון. דף אחרון מעט מודבק גם על הטקסט.בתחתית
, כך מופיע בכל הטפסים הידועים. אף שאינו נראה כך,הוא השער
.מאחר והדפסת השער הייתה גדולה מהספר
) בשער חתימת ר' מנחם מענקה (מענקי.הגדה זו נדירה מאד
 מחבר דרך.19- מהרפורמיסטים שבגרמניה במאה ה,מגלוגא
.אמת ואמונה

$ 1000-600 : הערכה$ 300 :מחיר
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Berlin 1701. Yablonski Printers.
104 Pages. Size: 21cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 70209.
Yudlov Passover Haggadot Collection. No. 103.
Good condition. Beautiful, antique semi-leather binding.
First page is slightly cut at the bottom. Back page is lightly
stuck together, also on the text.
Although it does not appear as such, the first page is
actually the cover page. This is often the case in many
famous copies, where they printed the cover page larger
than the book.
An extremely rare Haggadah. Signature of Rabbi
Menachem Menke (Menki) of Gluka on the cover page. He
was one of the 19th century Reformists in German, author
of ‘Derech Emet Ve’emuna.’
Starting Price: $300

Estimate: $600 - $1000
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עותק מפואר ונדיר ביבליוגרפית
.העותק של הצדיק ר’ מרדכי לוריא
.שאלות ותשובות בנימין זאב

.מאת בנימין בן מתיתיהו המכונה בנימין זאב מארטה
1475-1545 חי בין השנים
. בבית דפוסו של דניאל בומברגי.]1539[ ויניציא רצ"ט
 ס"מ20.5 : גודל.תקע"ה דף- שצט,שצט-] שעו2[ ,שסז
.41416 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. כריכת קלף מתקופת הדפסת הספר.מצב מפואר
.הדבקה קלה בשער
.נדיר למצוא ספר מהתקופה הזאת במצב כזה
, מחכמי טבריה, חתימת הצדיק ר' מרדכי לוריא,העותק שלפנינו
 כנסת-  'מלחמת יעבץ' ו'דברי מרדכי,'מחבר הספרים 'ציון במשפט
.19- מצדיקי טבריה וארץ ישראל במאה ה.'מרדכי
,נמצאת בשער גם חתימת ר' יוחנן הירש בהר"מ שלנק זצ"ל
.מתלמידי צדיק ופוסק בדורו ה"חתם סופר" זיע"א
 ונדפס, שכתב פרופסור מאיר בניהו ז"ל,בהקדמה לספר זה
, עותקים בהוצאת הרב ניסים בשנת תשמ"ט300 במהדורה בת
מתאר בניהו את הספר "שהוא השו"ת הראשון שנדפס בחיי
.המחבר וביוזמתו
 וגם ראה."היה מפוסקי ההלכה והמשיבים המפורסמים בדורו
.77-79 'בספרו של מאיר בניהו "הסכמה ורשות בדפוסי ונציה" עמ
' בעוד ר,הספר היווה מוקד למחלוקת בין חכמי הדור הפוסקים
. וכך עוד מחבריו הפוסקים,יוסף קארו התעלם ממנו ואינו מזכירו
.הרמ"א מזכירו הרבה
ט- ודפים רצ"ח,ז- מכיל גם את הדפים קס"ה,העותק שלפנינו
, בעותק שלפנינו."שעל פי ספר הזיקוק "יש לתלוש את הדפים
.הדפים מצונזרים מאד
)1555-1621(  "ספר הזיקוק" של דומיניק הירושלמי:ראה גם
 שכתבה גילה פריבור בשנת תשס"ג.והשפעתו על הדפוס העברי
.ארביב- בהנחיית פרופ' שפרה ברוכסון,]2003[

$1500 :מחיר
$ 4000—3000 :הערכה
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Beautiful and Rare Bibliographic Copy, belonged
to the Tzaddik Rabbi Mordechai Luria.
SHE’ELOT UTSHUVOT
BENJAMIN ZE’EV

Outstanding condition. Parchment binding from same
time period of the books’s printing. Small gluing on cover
page. Rare to discover a book from this period in such mint
condition.
This copy is signed by the Tzaddik, Rav Mordechai Luria,
one of the wise men of Tiberias in the 19th Century,
and author of the books, ‘Tzion BaMishpat’, ‘Milchemet
Yaavetz’ and ‘Divrei Mordechai - Knesset Mordechai.’ The
cover page also includes the signature of Rebb Yochanan
Hirsh ben HaRav Reb Moshe Shlank zt”l. He is counted
among the students of the Tzaddik and Posek HaDor, The
Chassam Sofer zy”a. Prof. Meir Benayahu z”l penned an
introduction to this book. It was printed in the 300 copies
edition published by Rav Nissim in 19... Benayahu describes
this book as the first responsa printed at the initiative of
the author and in his lifetime. He was one of the foremost
and famous Halachic authorities in his generation. He also
saw in the Meir Benayahu’s book ‘Approval and Permision
from the Venetiaen Printhouse’, page 77-70. This book was
a point of contention among the wise men and Halachic
authorities of that generation. Rabi Yosef Cairo and others
ignore it and makesno mention of it, while the Rema quotes
it extensively. This copy also includes pages 165-7 and pages
298-9 which were proscribed accoding to the Sfer HaZikuk.
These pages are extremely censored in this copy. Note
‘Sefer HaZikuk’ of Dominic the Jerusalemite (1555-1621)
and his influence on Hebrew printing. Written by Gila Fribor
(2003), under the guidance of Prof. Shifra Brochson-Arbiv.
Starting Price: 1500 $

Estimate: 3,000$ - 4,000$

2 Ma rch 2021
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.מהדורה ראשונה של מסכת תמורה
.דפוס בומברגי
.]1522[  בשנת רפ"ב.ויניציאה
.אצל המדפיס דניאל בומברגי
. ס"מ40 : גודל.לד דף

"זכה ההומאניסטון דניאל בן קרניאל בומבירגי
 בית דפוס16-מאנוירשה וייסד בראשית המאה ה
 כך כותב הברמן על בומברג כפי,".עברי למופת
 בהקדמה לספרו 'המדפיס,שכונה ע"י האספנים
.]1978[ דניאל בומברגי' שנדפס בצפת תשל"ח
המסכת הראשונה שעלתה על מכבש הדפוס נדפסה בשנת
 בדפוס שלמה,) בואדי אל חגארה (גואדלחארה,]1480[ ר"ם
 באוצר הספר העברי37573 'אלקבץ (ראה צילום ברשומה מס
.)הממוחשב
53- נדפסו כ,מאז ועד תחילת הדפסת הש"ס על ידי בומברג
 המדפיס יהושע שלמה. אך מסכת תמורה לא נדפסה,מסכתות
. מסכתות14 שונצינו החל בהדפסת כל הש"ס אך הדפיס רק
 אך,המדפיס גרשון שונצינו החל להדפיס בפיסארו את התלמוד
. מסכתות28 הספיק להדפיס רק
, החל בומברג להדפיס את התלמוד,]1519[ בשנת ה' רע"ט
 בומברג הצליח להשלים את.והדפיס מסכת פסחים ראשונה
 והיה בית. ואפילו כמה פעמים,המלאכה והדפיס את כל הש"ס
.דפוסו מדפיס מסכתות על נייר טוב ובאותיות ברורות מאד
ומושיב מגיהים ואנשי מקצוע מעולים כדי שתצא מתחת ידו
.יצירת דפוס יפה
 קשה כיום למצוא מסכתות,בגלל השימוש הרב במסכתות
. אחת בעיר ואחת במדינה,שלמות
, כמה דפים עם כתם קטן, נדפס על נייר עבה,העותק שלפנינו
 כריכת עור חדשה. עם שוליים רחבים ומהודר,אך הוא ללא פגם
.ומקצועית

$ 9,000—7,000 : הערכה$ 4,000 :מחיר

FIRST EDITION
OF MASSECHET TEMURAH.
Printed by Bombarghi.

Massechet Temurah.
Venice 1522. Printed by Daniel Bombarghi.
34 pages. Size: 40cm.
In the introduction to his book ‘The Printer Daniel Bombarghi’
Haberman writes: ‘The humanist Daniel Karniel Bombirghi
from Anuiresha merited to found in the early 16th century an
amazing Hebrew printing press.’
Haberman wrote a book about “Bomberg”, (this is how the
collectors referred to him,) printed in Safed 1978.
The first Masechta ever printed was in 1480 in Vadi Al Chagara
(Guadalajara), printed by Shlomo Alkabetz (see photocopy
item no. 37573 on Computerized Jewish book Otzar).
From then, until the printing of the Shas by Bomberg, 53
tractates were printed, but Masechet Temurah was not
printed.
The printer Yehoshua Shlomo Shontzino started printing the
whole of Shas, but printed only 14 tractates.
The printer Gershon Shontzino started printing the Talmud in
Pissaro, but printed only 28 tractates.
In 1519, Bomberg started to print the Talmud, starting with
Masechet Pesachim. Bomberg succeeded in concluding the
whole work and printed the entire Shas, even several times.
His printing press used high-quality paper and very clear
letters, and he had excellent professionals for proofreading,
so that his printed tractatess would be masterpieces.
Due to the heavy use of the tractates, it is very difficult
nowadays to find one complete.
The copy here is printed on thick paper, a few pages are
slightly stained, but still undamaged. Wide margins, new and
professional leather binding.
Starting Price: $ 4,000 Estimate: $7,000 - $9,000
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. דפוס ראשון.בית יוסף אבן העזר

]1553[ סביוניטה שי"ג
, ר' יוסף בן אפרים קארו,ר' יעקב בן אשר
.]1553[  סביוניטה שי"ג.מפרש
. ע"י קורינליו אדל קינד,דפוס טוביה פואה
 ס"מ32 .רלב דף
.אוצר הספר העברי הממוחשב
.52465 :'רשומה מס
 דף.ישנה יפה- כריכה חדשה, נייר עבה.מצב יפה מאד
. בשער חתימות בעלים.אחרון מעט משוקם
 חיבורו של ר' יוסף.הספר נדפס בחיי ר' יוסף קארו זצ"ל
 התקבל אצל חכמי הדורות עד ימינו,'קארו ה'בית יוסף
 בספרי ההלכה שבדורו ולאחר מכן.כפסיקת יסוד בהלכה
.'נקרא ה'בית יוסף' בפי הפוסקים 'מרן
,מהדורה זו של 'אבן העזר' היא הראשונה של חיבור זה
.]1550[ ''ש-שר' יוסף קארו החל להדפיסה כבר בשנת ה
, מעניין. בשנת שי"א,את החלק השני הדפיס גם כן בונציה
 דבר שהוא, שורות בעמוד62 ,שבעותק הנמצא לפנינו
.732 'שונה מהעותק שרשם יודלוב ב'גנזי ישראל' מס
 ולעתים סימוני, מחיקות צנזורה רבות,בעותק שלפנינו
 העותק מכיל הערות.קטעים למצנזר שלא צונזרו
 ותיקונים רבים,איטלקיות קדומות מתקופת ההדפסה
 ניתן לומר שהמתקן.בתוך הטקסט או בתוך הפירוש שעליו
 כנראה, מתקן שגיאות בטקסט עצמו,בספר המודפס
.עפ"י כתב יד הנמצא ברשותו

$ 1,500-2,000 : הערכה$ 800 :מחיר פתיחה
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Bet Yosef Even Ha’ezer. First Printing.

Rabbi Yaakov ben Asher, Rabbi Yosef ben Efraim Karo.
Savyonita 1553.
232 Pages.
Size: 32cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 52465.
Extremely good condition. Think paper. Combined
antique and new beautiful binding.
Last page is slightly restored.
Cover page has owners’ signature.

The book was printed during the lifetime of Rabbi Yosef
Karo zt”l. His writings ‘The Bet Yosef’, are the cornerstone
Halachic rulings accepted by Chachamim throughout the
generations. This earned the ‘Bet Yosef’ the title ‘Maran’
both in Halachic book of his generations and afterwards.
This is the first edition of the ‘Even HaEzer’ composition.
Rabbi Karo began printing it in 1550. In 1561 he printed the
second part in Venice as well. Interestingly this copy has 62
lines per page. This differs to the copy listed by Yudlov in
‘Ginzei Yisrael,’ Item no. 732. This copy is heavily censored,
with many sections erased. Other parts are marked as
censored but not removed. The copy has many annotations
in Italian dating back to the period of its printing. Also
includes many corrections on the text and its commentary.
It is most likely that these corrections to the text itself were
made by someone who had the manuscript.
Starting Price: $800 Estimate: $1500 - $2000
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.פירוש דניאל הנקרא חבצלת השרון

. בדפוס שלמה יעבץ.]1563[ קושטא שכ"ג
.נדיר וחשוב
 ס"מ21 : גודל.] דף116[
.58287 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. שיקום אומנותי של השער ועוד דפים.מצב יפה
.דפים עבים עם שוליים רחבים
.פירוש על ספר דניאל מהחכם המפורסם ר' משה אלשיך זצ"ל
,] באדריאנופול1508[  נולד בשנת רס"ח,'ר' משה הנקרא 'הקדוש
.]1593-7[ ז-ונפטר בצפת בין השנים שנ"ג
 נסמך על ידו,היה תלמידו של מהר"י קארו ועלה עמו לצפת
, היה רבו של הקדוש ר' חיים וויטל זיע"א.ושימש כדיין בבית דינו
. ועסק גם בקבלה ביחד עם חברו המבי"ט,תלמיד האר"י זצ"ל
 לצורך הדפסת, נסע לדמשק והמשיך לונציה,]1587[ בשנת שמ"ז
. והדפיס ספר זה, חנה בעיר קושטא, בדרכו לונציה.ספריו שם
.ספריו מהווים ספרי יסוד לפרשנים על התורה נביאים וכתובים
 ועל,חיבר פירושים על נביאים ראשונים ואחרונים ועל כתובים
. במהדורות רבות, כמו ספר זה, שיצאו,חמש מגילות
, 'בין דם לדם בין דין לדין.את הספר כתב באמצע לימודיו לדיינות
.'יורה יורה ידין ידין

$ 5,000 :מחיר
$ 10,000—8,000 :הערכה

COMMENTARY ON THE BOOK
OF DANIEL
Entitled ‘Havatzelet HaSharon’.
Important and rare. 1563.

Shlomo Yaavetz Printers.
116 Pages. Size 21cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 58287.
Good condition. The cover page and a few other pages are
professionally restored.
Thick pages with wide margins.
Commentary on the Book of Daniel by the famed Rabbi
Moshe Alshich zt”l. Rabbi Moshe, who is referred to as
‘The Holy One’, was born to 1508 Adrianopol, and died in
Safed, 1593-7. He was a student of Rabbi Yosef Karo and
emigrated to Safed together with him. Rabbi Alshich was
ordained by Rabbi Karo and served as a Dayan on his Bet
Din. Rabbi Alshich was the teacher of Rabbi Chaim Vital
zy”a, a student of the Ari. He dealt in Kabbala with the Baal
Shem Tov.
In 1587, Rabbi Alshich journeyed to Damascus and on to
Venice, in order to print his books. Before reaching Venice
he stopped in Kushta, where he printed this book.
Rabbi Alshich’s books are foundational for those explaining
Tanach. Like this book, many editions were printed of
Rabbi Alshich’s commentaries. Rabbi Alshich edited this
book while studying for Dayanut.
Starting Price: $5,000
Estimate: $8,000 - 10,000
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 ספר קבלה מיוחס מאד.ספר עץ החיים
!עם הקדשת 'בעל הסולם' הקדוש

. מהדורה ראשונה.עץ החיים מהאר"י ז"ל
.עפ"י איש קדוש האר"י החי ר' יהודה הלוי אשלג
. בדפוס ר' שמואל הלוי צוקערמן.]1927[ ירושלים תרפ"ז
. כרוך בכריכה מקורית.מצב מצויין
, מופיעה הקדשה חשובה מרבי יהודה אשלג,בדף לפני השער
. מגדולי המקובלים בדור האחרון,''המכונה 'בעל הסולם
 נפטר, מחבר פירוש 'הסולם' על הזוהר,הצדיק ר' יהודה אשלג
 עלה ארצה בשנת,' תלמיד ישיבת 'חיי עולם.]1955[ תשט"ו
, פירושו על הזוהר. והתגורר בירושלים ובבני ברק,]1922[ תרפ"ב
 על פיו ילמדו ועל פיו."נתקבל אצל לומדי הזוהר "כרש"י דחומש
. הלכו לאורו של בעל הסולם, כל מפרשי הזוהר בדור אחדון.יפרשו

$ 1500—1000 : הערכה$ 400 :מחיר

"ישנם פירושים רבים מגדולי
 שהסבירו את הזוהר,המקובלים
 אך לא עלה בידם,הקדוש לעומקו
ליתן כלים אל הלומד להבין את
,עד שהגיעה עת רצון....דבריהם
ובעל הסולם טרח להסיר את הלוט
 והציב סולם בו,המכסה על הזוהר
."...ניתן לעלות בהבנת הזוהר
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SEFER EITZ HACHAIM.
A Particularly Significant Book on Kabbalah,
Including a Dedication from the Holy ‘Ba’al
HaSulam’.
Eitz HaChaim of the Ari HaKadosh zt”l. First edition.
Jerusalem 1927. Printed by Rabbi Shmuel Halevi
Zukerman.
Mint condition. In original binding.

The page preceding the cover page includes an important
dedication from Rabbi Yehuda Ashlag, known as the ‘Ba’al
HaSulam’. One of the Mekubalim giants of the previous
generation.
The righteous Rabbi Ashlag, author of ‘The Sulam’
commentary on the Zohar, died 1955. He was a student of
Yeshivat Chayei Olam. Rabbi Ahshlag immigrated to Israel in
1922, and lived in Jerusalem and Bnei Brak. His commentary
on The Zohar became as widely acknowledged as Rashi on
Chumash. Indeed, all further commentaries on The Zohar
were inspired by The Ba’al HaSulam.
“There are a great many commentaries from the great
Kabbala masters, that explain The Zohar in great depth.
They did not, however, succeed in giving the tools to the one
studying to comprehend their words… until an opportune
moment arrived, and the Ba’al HaSulam toiled to remove the
wrapping covering The Zohar, and set up a ladder to climb up
in the comprehension of The Zohar.
Starting Price: $400 Estimate: $1000 - $1500
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,ספר נודע ביהודה
עם הקדשות ארוכות
וברכת ‘אריכות ימים’ של הגאון ר’ אליהו
.אליעזר דסלר זצ”ל

.ספר נודע ביהודה
.]1928[ ווילנא תרפ"ח
.בדפוס רוזנקראנץ ושריפטזצר
. ס"מ35 : גודל. עם חלק שני ושער.עותק שלם
.100193 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. כריכה מקורית מוטבעת עם חותמת מוזהבת.מצב נהדר
 "לתלמידי החביב מוהר"ר:בדף הפורזץ הקדשה חשובה
,יהי חלקכם בנעימים לכל טוב ואריכת ימים...שמואל הכהן
 אלי' אליעזר דעססלער,וישמחו בכם לבות מוקיריכם
."ומשפחתו
: גודל. קג דף. מופיעה באותה הלשון גם בכרך השני,הקדשה זו
. ס"מ33
. אוצר הספר העברי הממוחשב.מצב מצויין כריכה מקורית
.92949 'רשומה מס
, היה חתן נכדתו של הצדיק מקלם,הרב ר' אליהו אליעזר דסלר
' והיה מחנך ב'בית התלמוד, התפרנס ממסחר.ר' שמחה זיסל
 עלה, וסרב! לימד בגייטסהד, הוזמן לכהן כרב בווילנא.בקלם
' ר, תלמידיו. והיה "המשגיח" בישיבת פוניבז' שבבני ברק,לארץ
 הוציאו לאור את ספרו 'מכתב,אליהו כרמל ור' אלתר הלפרין
 נפטר בשנת.מאליהו' שהפך להיות ספר יסוד ללומדי הישיבות
.]1954[ ה'תשי"ד

$ 1500—1000 : הערכה$ 750 :מחיר

SEFER NODA BIYEHUDA, Including
Lengthy Dedications and a Blessing for
Longevity by HaGaon Rabbi Eliyahu
Eliezer Dessler zt”l.
Sefer Noda Bi’Yehuda.
Vilna 1928. Printed by Rosenkrantz and Shpritzer.
Complete copy. Including Part Two and cover page.
Size 35cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 100193.
Fantastic condition. Original binding with gold
embossed signature.

The opening page includes an important dedication:
“To my dear pupil, Moreinu HaRav Shmuel HaKohen…
may your lot be filled with pleasantness, all good and
longevity, and may the hearts of your dear ones rejoice
with you. Eliyahu Eliezer Dessler and family.”
This dedication, written in the same words appears in
the second volume as well.
103 Pages. Size: 33cm.
Excellent condition. Original binding.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 92949.
Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler was the son-in-law of the
grandson of Rabbi Simcha Zissel – the Alter of Kelm.
He was a foremost thinker and philosopher in the last
century. He earned his livelihood from trade and served
as an educator in Beit HaTalmud in Kelm. Rabbi Dessler
declined the offer to serve as Rabbi of Vilna. He taught
in Gateshead, England. Following his immigration to
Israel, Rabbi Dessler became the Mashgiach in the
famed Yeshivat Ponovezh, Bnei Brak. His pupils, Rabbi
Eliyahu Carmel and Rabbi Alter Halpern published his
magnum opus, ‘Michtav MiEliyahu’ which became an
indispensable book for Yeshiva students. Died 1954.
Starting Price: $750
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Estimate: $1000 - $1500

2 Ma rch 2021

שולחן ערוך מיוחס מאד
.עם חתימה והגהות

16

.שולחן ערוך חושן משפט עם פירוש תורת כהנים
.סלאוויטא
בדפוס ר' שמואל אברהם בן המדפיס הקדוש
.רבי משה שפירא זצ"ל
.)] דף (חסר דף1[ ] רעב3[
53156 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 חתימה." "הר' נחום בהרב:בדף השער רישום בכתב יד בדיו ובעפרון
.זו ידועה כחתימת הגבאי של האדמו"ר ר' אהרון מטשרנוביל זצוק"ל
 נכתב על כל ספר של הצדיק מטשרנוביל,עפ"י הידוע והנמצא
. "ר' זוסיא בהרב" ועוד: כגון,שמו של בנו היורש
 נפטר, היה בנו הגדול של הצדיק ר' אהרון,ר' מנחם נחום זצ"ל
 שנה לפני אביו שנפטר בשנת ה'תרל"ב,]1871[ בשנת ה'תרל"א
, שמעט לפני פטירתו של הצדיק ר' אהרון זצ"ל, נראה.]1872[
 ואולם ר' מנחם נחום נפטר לפני,חולקו הספרים על דעתו לבניו
.אביו
 חלק,בספר נמצאו עשרות הגהות ותיקונים של שני כותבים
מההגהות וחלק קטן מהתיקונים דומים מאד לכתב ידו של הצדיק
 מרבית אדמו"רי טשרנוביל, כידוע.הקדוש ר' אהרון מטשרנוביל
 נדיר. הם מצאצאי ר' מנחם נחום זצ"ל,במאה השנים האחרונות
.מאד למצוא ספרים עם הגהות מראשוני אדמו"רי טשרנוביל

$ 2000—1500 :הערכה

$ 1000 :מחיר

בדף השער רישום בכתב יד
." "הר' נחום בהרב:בדיו ובעפרון
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MOST REMARKABLE SHULCHAN
ARUCH WITH SIGNATURE AND
ANNOTATIONS.
Shulchan Aruch Choshen Mishpat with the
Torah Cohanim commentary.

Slavita. Printed by Rabbi Shmuel Avraham son of the holy
printer Rabbi Moshe Shapira zt”l.
272 Pages (missing one page).
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 53156.
Inscribed on the cover page in pen and pencil: “Rabbi
Nachum BaHarav. This is known to be the signature of
the Gabai of the Admor Rabbi Aharon of Chernobyl zt”l.
It is a well-known fact that the name of his son, his heir,
was inscribed in each Tzaddik of Chernobyl’s seforim. For
example: “Rabbi Zusia BaHarav” etc.
Rabbi Menachem Nachum zt”l was the oldest son of the
Tzaddik, Rabbi Aharon. He died in 1871, a year prior to his
father, who died in 1872. It appears that shortly before
Rabbi Aharon passed away, he chose to divide his sefarim
among his sons, although ultimately Rabbi Menachem
Mendel predeceased his father. The sefer is replete with
copious notes and corrections, written by two people.
Many of these annotations and some of the corrections
appear in a handwriting extremely similar to that of Rabbi
Aharon of Chernobyl.
It is well-known that most of the Chernobyl Admorim of the
last century are descendants of Rabbi Menachem Nachum
zt”l. It is rare indeed to discover sefarim with annotations
from the earliest Admorim of Chernobyl.
Starting Price: $1000 Estimate: $1500 - $2000

2 Ma rch 2021
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‘שייך להגאון הגדול’ החסיד
. בחייו,ר’ אליהו מווילנא

, ספר שני משאלות ותשובות מהרש”ך.מהדורה ראשונה
.מר’ שלמה בן אברהם הכהן
.]1592[  בשנת שנ"ב. אצל המדפיס ז'ואן די גארה.ויניציאה
.] נדפסו בשאלוניקי1[  דפים כח.] דף1[ , כח,קפא
42030 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי
.ראה שם בהערות על החלק שנדפס בשאלוניקי
, כריכה חדשה. מצורף גם החלק שנדפס בשאלוניקי.עותק יפה
.שיקום קטן בשער
 'זה: נכתב,18- בכתיבה אשכנזית מהמאה ה,על שער הספר
 והמילה זצ"ל, אין ספק שנכתב בחייו.'הספר שייך להגאון הגדול
. לא מופיע כאן,או כל ביטוי אחר שכותבים לאחר מותו של צדיק
 נח נמצאת חותמת 'שייך לביה"מ של רבינו הגאון רבי,בדפים כג
. המחזקת השערה זו,"אלי' ווילנא יע"א
 שהספר היה בשימושו של הגאון הצדיק החסיד ר' אליהו,נראה
 והועבר אחר פטירתו לספריית בית,בן ר' שלמה זלמן מווילנא
 בחותמת השחורה המרובעת על. בווילנא,המדרש של הגאון
.' כבר נחתם 'הגר"א ז"ל,'השער ובדף ב
 ויש אומרים,]1521[  נולד בשנת רפ"א, המהרש"ך,ר' שלמה הכהן
 וחברם, היה תלמידו של ר' אברהם הכהן משאלוניקי.]1535[ רצ"ה
 נפטר בשנת שס"א.של פוסקי דורו המהריב"ל ומהרשד"ם
 מהדורה, החלק המוצע בזאת הוא חלק שני לספרו.] לערך1601[
.ראשונה

$ 3000—2000 : הערכה$ 900 :מחיר

בחותמת השחורה המרובעת
 כבר נחתם,'על השער ובדף ב
'הגר"א ז"ל
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PROPERTY OF THE GREAT GAON
HaChassid Rabbi Eliyahu of Vilna
during his lifetime.
First edition. The second book of Responsa of the
Rashach – Rabbi Shlomo ben Avraham HaKohen.
Venice. Printed by Joan di Gara. 1592.
Some pages were printed in Salonika.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 42030.

See notes regarding section printed in Salonika.
On the cover page, inscribed in 18th century Ashkenazi
writing: “This book belongs to the Great Gaon.”
Undoubtedly, this was written in his lifetime, since the
extra words zt”l or any other descriptions written after a
Tzaddik’s passing do not appear here. On pages 23 and
68 are signatures “Property Of Rabbeinu HaGaon Rabbi
Eliyahu Vilna’s Beit Medrash”.
It is likely that this book was used by HaGaon HaTzaddik
HaChassid Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman of Vilna.
After his passing, the book was transferred to the library
of the Beit Medrash of the Gaon of Vilna. The black squareshaped signature that appears on the cover page and
second page is signed “The Gra z”l”.
Rabbi Shlomo HaKohen – the MaHarshach, was born in
1512, (or in 1535 according to other opinions). He was a pupil
of Rabbi Avraham HaKohen of Salonika, and a colleague of
the Halachic authorities, the Marivel and Mahashadam. He
died 1601.
This item is the second part of his book; first edition copy.
Beautiful copy. Also included is the part printed in
Salonika. New binding. Minor restoration on the cover
page.
Starting Price: $900 Estimate: $2000 - $3000

2 Ma rch 2021
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 בדפוס האדמו"ר.מחזור סלאוויטא
. אב"ד סלאוויטא-רבי משה שפירא
 כמנהג פולין.מחזור לראש השנה ויום הכיפורים
. שני חלקים,פיהם ומעהרין וליטא ורייסן
 בדפוס הרב משה.]1826[ סלאוויטא תקפ"ו
.שפירא זצוק"ל
.] קס דף [חסר שער שני, ב קנ"א
כל כלי מלאכת ההדפסה של הדפוס בסלאוויטא
 הוטבלו,של הרב הצדיק ר' משה שפירא ובניו
.במקווה בגלל קדושת הדפסת ספרים עבריים
 כריכה. שוליים רחבים ונייר טוב.עותק במצב מצויין
 ומעט, מעט כתמים חומים בפנים.חדשה ויפה
, נדיר למצוא מחזורים מדפוסי סלאוויטא.הדבקות
 שהרי מחזורים אלה היו בשימוש,במצב כה יפה
 בגלל היחוס של,החסידים במשך כל השנים
 אביהם של המדפיסים,המדפיס ר' משה שפירא
.שפירא בדורות שלאחר מכן בסלאוויטא ובז'יטומיר

$3,000 :מחיר
$6,000-8,000 :הערכה

Slavita Machzor. Printed by The
Admor Rabbi Moshe Schapira, Av
Bet Din Slavita.

Machzor for Rosh HaShana and Yom Kippur,
according the customs of Poland, Pihem,
Mehrin, Lithuania and Reisen. Two volumes.
Printed by Rabbi Moshe Schapira zt”l.
Slavita 1826. 160 Pages. (Missing the second
cover page.)
All the tools of the Tzaddik Rabbi Moshe
Schapira and sons’ Slavita Printing Press,
would be immersed in a Mikve (Ritual Pool)
prior to their use for the holy task of printing
holy books.
Excellent condition. Quality paper, wide
margins. Splendid new binding. A few brown
stains inside, and a few adhesions. It is most
rare to discover Slavita Printed Machzorim
in such fine condition, since Chassidim used
the Machzorim heavily throughout the year.
This was due to the exceptional fact that they
were printed by the most pious Rabbi Moshe
Schapira. He was the father of ‘Schapira
Printers’ of later generations, in both Slavita
and Zhitomir.
Starting Price: $3,000
Estimate: $6,000 - 8,000
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 מהדורה מוקדמת ומיוחדת- תנ"ך
.עם ביאורים והסברים בפורטוגזית
.עותק מרשים
.תורה נביאים וכתובים
.]1666[ אמשטרדם תכ"ו
.בבית דפוסו של יוסף עטיאש
! עם השערים הפנימיים.] דף2[ 508 ,178 ]18[
. עם כריכת קלף מקורית,מהדורה מפוארת
.מעט תיקונים קטנים בכריכה ובדפים ראשונים
 וגם,מהדורה מיוחדת עם ביאורים והסברים בפורטוגזית
 נדפס ככל.עם פירוש מילות בתוך התנ"ך לפורטוגזית
הנראה לקהילה הספרדית מצאצאי גולי ספרד שהגיעו
.לאמסטרדם

$ 1000—750 : הערכה$ 500 :מחיר

Magnificent edition, including
original parchment binding.
TANACH – Early and Exclusive Edition
with Explanations and Elucidations
written in Portuguese.

Impressive Copy. Amsterdam 1666.
Pentateuch. Prophets. Scriptures.

Amsterdam 1666. Printed by Yosef Atiash.
508 Pages, including inner cover pages!
Magnificent edition, including original parchment
binding. A few, minor repairs on the binding and first
few pages.
Unique edition including explanations and elucidations
in Portuguese, including word clarifications in
Portuguese. Likely printed for the Sephardi community
connected to the expelled Jews of Spain who escaped
to Amsterdam.
Starting Price: $500
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Estimate: $750 - $1000
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.מקרא והוא תורה נביאים וכתובים
B. Irehtuer

 בבית הדפוס של.]1709[ קיל תס"ט
 ס"מ20 : גודל.] דף2[ תשלח- ב,]1[
.58857 'אוצר הספר העברי הממוחשב רשומה מס
' ראו 'הזדמנות עיסקית,בתי דפוס רבים שהיו בבעלות נוצרים
 החלוצים היו.להדפיס תנ"כים וספרי לימוד ודקדוק עברי
 שהחלו כבר בראשית המאה, ויטנברג ופאריס,מדפיסי באזל
 גם ספרים נוצריים. להדפיס ספרים לשימוש היהודים16-ה
.נדפסו שם עם אותיות עבריות
 ידועים לנו שני ספרים בלבד,]KIEL[ בעיר קיל שבגרמניה
 בסופו של. עבור היהודים, עם כותרים עבריים,שנדפסו
התנ"ך המוצע בזה נוספו 'סימני ההפטרות' של כל שבת
. ומועדים,ושבת

$ 800—600 : הערכה$ 400 :מחיר
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. מהדורה ראשונה.ספר המידות

.ספר מוסר מאת אחד מחשובי המשכילים
מאת נפתלי הירץ ויזל
. בדפוס של חברת חנוך נערים.]1786[ ברלין תקמ"ו
-מהדורה ראשונה של ספר מוסר מאחד מחשובי המשכילים
 אבי תנועת ההשכלה,תלמידו וחברו של משה מנדלסון
.בגרמניה
 היה מתלמידיו של משה,נפתלי הירץ בן יששכר בער וויזל
 שניסו להביא לרפורמה ביהדות, ראשון המשכילים,מנדלסון
.18-גרמניה במאה ה
 הביא, ולאחר מכן על התפילות,חיבורו 'הביאור' על התורה
 יצאו כמובן, רבני אשכנז הגדולים באירופה.'עליו 'חרם לדורות
 בטענה שיש בהם,'כנגדו וכנגד כל הפירושים של 'הביאור
 ואינם עפ"י מסורת,דברים ופירושים של 'המשכילים' בגרמניה
, החת"ם סופר ותלמידיו יצאו נגדו בשצף קצף.''ישראל סבא
 וכן,' 'יין הלבנון,' חיבר גם את 'הלבנון.וחכמי איטליה היו בעדו
.סייע בחיבור 'הביאור' של מורו משה מנדלסון
 ראה בקטלוג זה על המחזורים עם חתימתו,'בעניין ה'השכלה
.והגהות ר' מתתיהו הכהן מונק

$ 700—500 : הערכה$ 300 :מחיר
20
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Mikra, which is Torah, Nevi’im and Ktuvim.

Kiel 1709. Printing Press of B. Irehtuer.
[1], B-738 [2] pages. Size: 20cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 58857.
Many non-jews, who were owners of printing presses, saw it as a
"business opportunity” to print Hebrew books such as bibles, text- and
grammar books. The first ones to do so were the following printers, Basel,
Wittenberg and Paris, who started in the early 16th century to print books
for the use of the jews. They also printed Christian books with Hebrew
letters.
In the German town of Kiel, we know of only two books that were printed
for the Jews, with Hebrew titles.
At the end of the Tanach, there are “Haftara bookmarks” for each
Shabbos, and the Yamim Tovim.
Starting Price: $400 Estimate: $600 - $800

Sefer Hamidot. First Edition. A Sefer Mussar of one of

the most important Maskilim.By Naftali Hirtz Wiesel. Berlin
1786. Printed by Chevrat Chinuch Nearim.
First edition of a Sefer Mussar by one of the most important Maskilim –
disciple and friend of Moshe Mendelson, the founder of the Enlightenment
movement in Germany.
Naftali Hirtz, the son of Yissachar Ber Wiesel, was one of Moshe
Mendelson’s disciples, the founder of the Maskilim, who tried to reform
Germany’s Jewry in the 18th century. His essay ‘the Biur’ on the Torah,
and afterwards on the Tefilot, brought upon him a ‘ban for generations’.
Europe’s Ashkenazi Rabbis naturally went out against him and his
interpretations of the ‘Biur’, claiming that they contained interpretations
of German’s Maskilim and are not according to the tradition of ‘Yisrael
Saba’. The Chassam Sofer and his disciples were very opposed to him, but
the Italian sages of Italy sided with him.
\He was also the author of ‘The Levanon’, ‘Yayin Halevanon’ and assisted
his teacher, Moshe Mendelson, in compiling the ‘Biur’.
Regarding the matter of ‘Maskilim’, have a look in this calalogue at the
Machzorim with the signature and commentaries of Rabbi Mattisyahu
Hakohen Munk.
Starting Price: $300

Estimate: $500 - $700
2 Ma rch 2021
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 מספרייתו של הגאון הצדיק.ספר המצוות
ר’ שמשון רפאל הירש זצוק”ל

.ספר המצות שחבר הנשר הגדול רבינו משה בן מימון
. בדפוס אהרון בן משה רופא.]1793[ ברלין תצ"ג
 ס"מ20 : גודל.] קכ"ד דף1[
.35012 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 בשער הספר מופיעה. כריכה עתיקה מעט פגומה.מצב טוב
. סמסון רפאל הירש- S R H החותמת
 היא חותמתו של הרב הגאון,חותמת זו הידועה מספרייתו
.)הפרשן הצדיק ר' שמשון רפאל הירש (רש"ר
,]1908[  נולד בגרמניה בשנת תקס"ח, בן ר' רפאל,הרש"ר הירש
.וגדל בבית מדרשו של הגאון ר' נתן עליגן מהמבורג
. בניקולשבורג ובפרנקפורט,היה רב בכמה ערים גדולות בגרמניה
היה מחנך ומשפיע גדול על מנהגי קהילות ישראל באשכנז
.19-במאה ה
 נתפס כאבן יסוד לפרשני,פירושו על התורה ועל תהילים ועוד
.התורה והנביאים בדורינו

$ 1,000-2,000 : הערכה$ 500 :מחיר
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. עותק מיוחס.חידושי המאירי

.חידושי הרב המאירי על מסכת שבת
.מאת הרב מנחם בן שלמה המאירי
. בדפוס שלמה זלמן נעטטער.]1862[ וינה תרכ”ב
. מצב מצויין. כט דף,] פט1[
.41152 ’ רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 על גבי השער מופיעות חותמות של ר' משה הגר.עותק מיוחס
 בן ר' יוסף, שתי חותמות ידועות של ר' משה הגר.מסערעט
.]1840[  נולד בשנת ת"ר.אלתר מראדוביץ
 עלה לצפת בשנת, ר' יוסף אלתר היה אדמו"ר מראדוביץ,אביו
. ור' משה ישב על כיסא אביו ברבנות ראדוביץ,]1873[ תרל"ג
 חזר, אחר כך.' וחזר לראדוביץ,הוא יצא לבקר את אביו בצפת
, בערוב ימיו חזר לצפת.לארץ והיה מחה השוב האשכנזי בחיפה
 שנדפס, חיבר ספר ויקח משה.]1902[ ונפטר בה בשנת תרס"ב
.]1907[ במונקאטש בשנת ה'תרס"ז

$ 1000-500 : הערכה$ 300 :מחיר
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SEFER HAMITZVOT. From the Library of
Hagaon Hatzadik Rabbi Shimshon Rafael Hirsch,
may his memory be blessed.
Sefer Hamitzvot by Maimonides.
Berlin 1793. Printed by Aron ben Moshe Rofe.

[1] 124 pages. Size: 20cm. Jewish Book Otzar: Item 35012.
Good condition. Antique cover, slightly damaged. Cover page
includes signature S R H – Samson Rafael Hirsch. This known
signature of his library is the signature of Harav Hagaon
Haparshan Hatzdik Rabbi Shimshon Rafael Hirsch (Rashar).
Harashar Hirsch, the son of Rafael, was born in Germany in 1908,
and grew up at the Bet Midrash of Hagaon Rav Natan Eligen from
Hamburg. He was the Rabbi in a few of Germany’s big cities,
Nikolsburg, Frankfurt. He was a major educator and influenced
many Jewish Ashkenazi community leaders in the 19th century.
His interpretations on the Torah and Tehillim and more, are pillars
used by today’s interpreters of Torah and Nevi’im.
Starting price: $500

Estimate: $1,000 – $2,000

CHIDUSHEY HAMEIRI on Masechet Shabbat.
Harav Menachem ben Shlomo Hameiri. Accredited Copy.
Vienna 1862. Printed by Shlomo Zalman Netter.
[1] 89, 29 pages. Excellent condition.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 41152.

Accredited copy. Cover page includes signatures of Reb Moshe
Hager from Seret. Two known signatures of Reb Moshe Hager,
son of Reb Yosef Alter from Radowitz. Born in 1840. His father Reb
Yosef was the Admor of Radowitz, immigrated to Safed in 1873,
and Reb Moshe inherited his father’s post as Rabbi in Radowitz. He
came to visit his father in Safed and returned to Radowitz. Later
he came back to Israel and became one of the ashkenazic leaders
of Haifa’s settlement. In his later years he returned to Safed and
died there in 1902. Author of the book ‘Vayikach Moshe’, which
was printed in Munkatch in 1907.
Starting Price: $300

Estimated: $500-1,000
2 Ma rch 2021
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 מחזורים 'מנחה חדשה' עם פירוש רפאל9
.בר"י פירשטנטל
.]1838[ קרוטושין תקצ"ח
 ס"מ22 : גודל. מחזורים9 - סט שלם
' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
59909
 כריכות מקוריות מעט,מצב טוב מאד
. בשני מחזורים חסר גב הכריכה.בלויות
 מפורשים ומבוארים ע"י רפאל,המחזורים
 רפאל נולד בגרמניה בשנת.פירשטנטל
.]1855[ ] ונפטר בשנת תרי"א1781[ תקמ"א
' ומעורכי 'המאסף,בין היתר היה משורר
 התרגום והביאור על. ודוד זמושץ,האחרונים יחד עם ידידיו שלום הכהן
.המחזורים הוא על פי רוח מוריו ה'משכילים' נפתלי הירץ ויזל ומשה מנדלסון
 לפעמים רק 'מתתיהו.' חתימת 'מתתיהו הכהן מונק,על גבי חמישה מהמחזורים
.'מונק
 ונפטר,]1814[  נולד כנראה בשנת תקע"ד,רבי מתתיהו הכהן מונק מפוזנא
 ותלמיד צעיר אצל רבי עקיבא,' היה מצאצאי בעל 'בית מאיר.]1856[ בתרט"ו
 וכך כתב במאמר שלו "כאשר יצקתי מים.]1837[  שנפטר בשנת תקצ"ז,אייגר
 היה רב בקהילות בפוזנא ופרסם."ע"י הרב הגאון עקיבא אייגר אב"ד דק"ק פאזען
' היה אביהם של ר.' ונשא ונתן עם בעל ה'ערוך לנר,'מאמרים ב'שומר ציון הנאמן
." מחבר הספר 'מאורן של גדולים- ור' מיכל ליב,משה חריף הכהן מגאלוב
, ותפילות שחוברו או לוקטו על ידו, הגהות רבות ומעניינות,על גבי המחזורים
 על המחזור ליום ראשון ושני של סוכות ולשבת, באחת ההגהות.בכתב ידו
 הוא מצטט בהערה את פירוש 'הביאור' (לר' משה מנדלסון) " עיין ביאור,חוה"מ
."....שמות על הפסוק
 ואף התפלל, למד בה, שר' מתיתיהו מונק היה בקי בספרות ההשכלה,אין ספק
.!בחגים ובמועדים מתוך מחזור תפילה שהוא מהדורה של המשכילים

$ 5000—3000 : הערכה$ 1500 :מחיר
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An interesting discovery about Reb Mattisyahu
Hakohen Munk – disciple of Rabbi Akiva Eiger
and the ‘Maskilim’!
Many handwritten prayers and commentaries.

תגלית מעניינת על ר’ מתתיהו
 תלמיד ר’ עקיבא,הכהן מונק
!’איגר וה‘משכילים
תפילות והגהות רבות בכתב
.יד
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9 Machzorim ‘Mincha Chadasha’ interpreted by Rafael
the son of Y. Fuerstental.
Krutoshin 1838.
Whole set – 9 Machzorim. Size: 22 cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 59909.
Very good condition. Original bindings, slightly worn. By
two Machzorim back cover missing.

The Machzorim are interpreted and explained by Rafael
Fuerstental. Rafael was born in Germany in 1781 and died
in 1855. Among other things he was a poet, and one of
the last editors of the ‘Measef’ together with his friends
Shalom Cohen and David Zamoshtz. The translation
and explanation of the Machzorim are in the spirit of his
‘Maskilim’ teachers, Naftali Hirtz Wiesel and Moshe Mendelson.
Five of the Machzorim include signatures ‘Mattisyahu Hakohen Munk’/ Sometimes only
‘Mattisyahu Munk’.
Rabbi Mattisyahu Hakohen Munk from Posen was probably born in 1814 and died in 1856.
He was a descendant of the Baal ‘Bet Meir’, and the young disciple of Rabbi Akiva Eiger,
who died in 1837. This is what he wrote in his article, ‘when I poured water by Harav Hagaon
Akiva Eiger Avad of Kehila Kedosha Posen’. He was the Rabbi of Posen’s congregation, and
published articles in ‘Shomer Zion Haneeman’. Negotiated with the Baal ‘Aruch Laner’. He
was the father of Reb Moshe Charif Hakohen from Galob, and Reb Michel Leib, author of
Sefer ‘Meoran shel Gdolim’.
On the Machzorim, there are many interesting handwritten commentaries, as well as
prayers which he composed or collected. One of the commentaries, on the Machzor for
the first two days of Sukkot and Shabbat Chol Hamoed, he quotes the interpretation of
the ‘Biur’ (by Moshe Mendelson) “see ‘Biur’ names of the verse…”.
There is no doubt that Reb Mattisyahu Munk was familiar with the ‘Maskilim’s literature,
learned and prayed from them on the Chagim.
Starting Price: $1,500

Estimate: $3,000 - $5,000

2 Ma rch 2021
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שבעה ספרי תקנות נדירים מאד
. יידיש.18-מאמשטרדאם מהמאה ה

. כריכה מקורית עם מנעולים,עותק מרשים
. הנהגת בית הכנסת ואמפליאצי נדירים,שבעה ספרי תקנות קהילה
 עם שני, כרוכים יחדיו בכריכת עור מקורית,טייטש-כתובים ביידיש
! שמור היטב.מנעולים יפים

. תקנות הקהל.1
. בדפוס אברהם עטיאש.]7371[ נדפס באמשטרדם בשנת תצ"ז
. ס"מ61 : גודל.] לג דף3[
.09623 ' רשומה מס,אוצר הספר העברי הממוחשב
.נדפס ע"י מנהיגי הקהילה האשכנזית הפרנסים והגבאים
.מצב מצויין

. סדר הנהגת בית הכנסת.2
. בדפוס של יעקב פרופס.]6771[ נדפס באמשטרדם בשנת תקל"ו
 רשומה. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ61 : גודל. דף21
.47233 'מס
 וכל שאר,' העמוד הראשון נדפס באותיות 'כתב.כתוב ביידיש
.הספר באותיות 'דפוס' רגילות
.במצב מצויין

. אמפליאצי על תקנות דקהלתינו יצ"ו.3
.]9171[ נדפס באמשטרדם בשנת תקי"ט
.)! ד דף (עבים במיוחד.בדפוס שלמה פרופס כ"ץ
. ס"מ61 :גודל
.78923 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
.' נדפס על נייר 'רגאל.מצב מפואר

. אמפליאציא אויף תקון מ"ג מתקוני קהלתינו יצ"ו.4
.]8571[ נדפס באמשטרדם בשנת תקי"ח
.בדפוס האחים פרופס
. ס"מ61 : גודל.] דף2[
.67923 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
! נדיר מאד למצוא שני דפים אלה במצב כה טוב. מצב מצוין
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Seven Books of very rare Takanot from
Amsterdam from the 18th century. Yiddish.
Impressive Copy, original cover with locks.

Seven Sifrey Takanot Kehilla, synagogue customs and rare
regulations. Written in Yiddish-Teitch, bound together
with original leather binding, with two beautiful locks.
Well kept!
1. Takanot Hakahal.
Printed in Amsterdam in 1737. By Avraham Attias.
33 ]3[ pages. Size: 16cm.
Printed by the Ashkenazic Congregation, the Parnassim
and Gabayim.
Excellent condition.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 32690.
2. Synagogue Customs.
Printed in Amsterdam in 1776.
Printed by Yaacov Props.
12 pages. Size: 16cm.
Computerized Jewish Book Otzar: no. 33274.
Written in Yiddish.
The first page is written script letters, the rest of the book in
regular printed letters. Excellent condition.
3. Regulations on the Takanot of our Congregation yz”u.
Printed in Amsterdam in 1719, by Shlomo Props k”z.
4 pages (extra thick). Size: 16cm.
Beautiful condition. Printed on ‘Regal’ paper.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 32987.
4. Rectification on Tikun 43 of the Takanot
of our Congregation yz”u.
Printed in Amsterdam in 1758, by the Props brothers.
[2] pages. Size: 16cm.
Excellent condition. Your rarely find two pages in such good
condition.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 32976.

2 Ma rch 2021

. טראנסלאט אמפליאציען על תקנות דקהלתינו יצ"ו.5
.]5671[ נדפס באמשטרדם בשנת תקכ"ה
.בדפוסו של ר' ליב זוסמנש
. ס"מ61 : גודל.] דף2[
.77033 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
! שני דפים נדירים מאד.מצב מצויין

. טראנסלאט אפוינטימענט.6
. בדפוס פרופס.]1771[ נדפס באמשטרדם בשנת תקל"א
' רשומה מס. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ61 : גודל. דף4
.32233
 נרשמה, בת ארבעה דפים, חוברת נדירה ביותר.מצב מצויין
 פרידברג ב'בית.ד.באוצר הספר העברי הממוחשב רק עפ"י ח
!'עקד ספרים

. אמפליאציע על תקנות דקהלתינו יצ"ו.7
.]7771[ נדפס באמשטרדם בשנת תקל"ז
.בדפוס יעקב פרופס כ"ץ
ספר נדיר זה הוא וואריאנט מיוחד של ספרי התקנות
.מאמשטרדאם
. ס"מ61 .] דף4[
.68233 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב

$ 6000 - 4000 : הערכה$ 2000 :מחיר
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5. Translat Ampliatziyen
on the Takanot of our Congregation yz”u.
Printed in Amsterdam in 1765,
by Reb Leib Zusmansh
[2] pages. Size: 16cm.
Excellent condition. Very rare two pages!
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 33077.
6. Translat Appointment
Printed in Amsterdam in 1771, by Props.
4 pages. Size: 16cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 33223.
Excellent condition. Very rare booklet, containing 4 pages,
was registered in the Computerized Jewish Book Otzar
only through Ch.D. Friedberg at ‘Bet Akad Sefarim’.
7. Ampliatziye on the Takanot of our Congregation yz”u.
Printed in Amsterdam in 1777,
by Yaacov Props k”z.
This rare book is a special variant of the Sifrei Hatakanot
from Amsterdam.
[4] pages. Size: 16cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 33077
Starting Price: $2,000 Estimate: $4,000 – $6,000

2 Ma rch 2021
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סדר והנהגה של החברותא קדישא והאלופים
. וואריאנט.הקברנים
.]1724[ פרנקפורט דמיין תפ"ד
 ס"מ16 : גודל.] דף נספח בסופו1/2[ +  דף20
.57443 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 הייתה החברה החשובה, גחש"א- 'חברת 'גמילות חסד של אמת
 שהיו אנשי הגחש"א, מנהגים רבים מצאנו באשכנז.בקהילות היהודיות מאז
 אנו מוצאים מנהג להתענות ביום תענית, כאן.בקהילות נוהגים לקיים
 בחלק דף נוסף שהודבק בסוף.קבוע שהוא יום שני של פרשת שמות
 לעלות על הקברות: נאמר גם מנהגים נוספים שנהגו באותו יום,הספר
 קורין 'ויחל משה' נותנים,' לומר קדיש יתום בלי 'על ישראל,לבקש מחילה
 והיו יושבים לסעודת מצווה ושותים.'צדקה 'ושולחים מתנות הרבה לעניים
 ביום זה גם היו מביאים את הדו"חות של כספי.יין ואומרים קטעי משניות
. ראה גם אוסף שירים"לחברת גמילות חסדים מאיטליה.'ה'חברה קדישא
 שכתב עליו,עותק זה של הספר מגיע מספרייתו של האספן מהלמן
 נראה גם שאת קטע הדף.' 'יקר מציאות:בכתב ידו המוכר בעפרון
. הקפיד לשמר ולכרוך בצמוד לכריכה,המצורף

$ 1500 - 1000 : הערכה$ 400 :מחיר

27

. נדיר בשלמותו. ווריאנט.עותק נאה

. עם ספר אורח חיים ומרפא לנפש,ספר סאה סולת
.16- שהיה מגדולי רבני איטליה במאה ה,מאת ר' רפאל בן גבריאל נורצי
. בדפוס ר' ליב זוסמאנש.]1757[ אמשטרדאם תקי"ז

 ס"מ20 : גודל.] דף1[ ] לד1[ ]1[ ,] לא1[ , טו-] ב4[
32967 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
.עותק מפואר כרוך בכריכת עור חומה מקורית ויפה
 ולכן, "והוצאתי מהם סאה סולת נקיה:כפי שכותב ר' רפאל נורצי
 המהדורה הראשונה של הספר.קראתי שם הספר סאה סולת
, הספר נתחבב על הלומדים.]1579[ נדפסה בעיר ונציה בשנת של"ט
! מהדורות שונות17 -ואין פלא שנדפס ב
 שונה מהעימוד הנרשם ב"אוצר,העימוד בעותק המוצע כאן למכירה
 ושונה מעותקים.32967 'הספר העברי הממוחשב" רשומה מס
.אחרים שראינו

$700 - 500 : הערכה$350 :מחיר
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REGULATIONS AND CUSTOMS of the Chevra Kadisha
and the champion Undertakers. Variant.
Frankfurt am Main 1724. 20 pages + [1/2] page appendix at the end. Size: 16cm
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 57443.

The organization of ‘Gemilus Chessed Shel Emmes’ – Gachsha, was always a very
important organization in all jewish communities. We found a lot of customs in
Germany, which the ‘Gachsha’ people used to observe. Here we find a fixed custom to
fast on Monday of the week of Parshat Shmot. On part of a page that was pasted at
the end of the Sefer, it says additional customs that they observed on the same day:
go to the cemetery, ask for forgiveness, to say Kadish Yasom without Al Israel, read
‘Vayachel Moshe’, give Tzedaka and sending many gifts to the poor. Then they sat
down for a Seudat Mitzva, drink wine and learning Mishnayot. On the same day they
would also bring in the reports of the ‘Chevra Kadisha’s funds.
See also a collection of songs by the ‘Chevra Gemilut Chassadim’ of Italy.
This copy of the book comes from the library of the collector Mehlman, who wrote
about it in his familiar pencil handwriting: ‘Yakar Metziot’. It also appears, that the part
of the attached page, he preserved carefully and bound to the cover.
Starting Price: $ 400 Estimate: $1000 - $1500

Nice Copy. Variant. Rare in its entirety.
SEFER SEA SOLET, with Sefer Orach Chayim and Marpe
Lanefesh.

By Reb Rafael ben Gavriel Nortzi, who was one of the big Rabbis of Italy in the 16th
century. Amsterdam 1757. Printed by Reb Leib Zusmansh.
[4] B-15, [1] 31, [1] [1] 34 [1] pages. Size: 20cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 32967.
As Reb Rafael Nortzi writes: “I took out one clean measure of fine flour, that is why I
called the book by the name of Sea Solet. The first edition of this Sefer was printed
in Venice in 1579. The book was very liked by the learners, no wonder that it was
printed in 17 different editions!
The layout in this copy for sale is different from the layout listed on the Computerized
Jewish Book Otzar: Item no. 32967. It is also different from other copies that we saw.
Beautiful copy bound in original brown leather binding.
Starting Price: $350

Estimate: $500 - $700
2 Ma rch 2021

SECOND PART OF
HILCHOT RAV ALFAS.

Accredited Copy. Commentaries and Corrections.

28

. עותק מיוחס.חלק שני מהלכות רב אלפס
.הגהות ותיקונים

 בדפוס דב בער בן ישראל ו דב בער.]1808[ סלאוויטא תקס"ח
.בן פסח
 ס"מ36: גודל. כו דף,קפח
52931 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. נדפס על גבי נייר כחול,עותק יפה עם שוליים גדולים
. כריכה עתיקה.מעט דפים עם כתמים קטנים
 היו כל כלי,עפ"י מסורת החסידים והלומדים במזרח אירופה
הדפוס של הרב שפירא ובניו נטבלים במקווה בגלל קדושת
 ולכן נהגו לקנות את ספרי הרב ובניו.הדפסת הספרים הקדושים
. ולהתפאר בהם,מסלאוויטא ומזיטומיר
 "קניתי אותך: ובדף יח עמ' א' חתימה מלאה,בשער חתימה
 רבי אליהו."לעבודת בוראי המפרכס וזן הצעיר אליהו יהודה חזן
 שנדפס בליוורנו בשנת תרל"ד, שחיבר ספר זכרון ירושלים,חזן
 ואחר כך היה, מחכמי ירושלים שהיה רב בטריפולי שבלוב,]1874[
.ה'חכם באשי' בעיר אלכסנדריה
.הגהות ותיקונים רבים בכתיבה אשכנזית

$ 500-700 : הערכה$ 300 :מחיר
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Slavita 1808. Printed by Dov Ber son of Israel
and Dov Ber son of Pessach.
188, 26 pages. Size: 36cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 52931.

Nice copy with wide margins, printed on blue paper. Some
of the pages have small stains. Antique cover.
According to the tradition of the Chassidim and scholars
in Eastern Europe it was said, that the Shapira Family used
to immerse all the printing vessels in a Mikva because of
the sanctity of the printing of the holy books. Therefore
people bought the books from the Rabbi and his sons
from Slavita and Zhitomir, and were proud to possess
them. Cover includes signature and on page 18, first
column, there is a full signature: “I bought you to serve my
Creator who sustains and feeds the young Eliyahu Yehuda
Chazan”. Rabbi Eliyahu Chazan, author of Sefer Zichron
Yerushalayim, printed in Livorno in 1874, was one of the
Sages of Jerusaem, Rabbi of Tripoli, Lybia, and afterwards
the ‘Chacham Bashi’ of Alexandria.
Many commentaries and corrections in ashkenazic writing.
Starting Price: $300

Estimate: $500 - $700
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SEFER YOSIFUN.
The copy of Hagaon Rabbi Shmuel Landau,
the son of the Noda Biyehuda.

 העותק של הגאון רבי שמואל.ספר יוסיפון
.' בנו של ה'נודע ביהודה- לנדא

)ספר יוסיפון (יוסף בן גוריון
. בדפוס בק.]1784[ פראג תקמ"ד
 ס"מ18: גודל. קעה דף,5
55690 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. כרוכה בכריכת עור מפוארת,מהדורה יפה
 מתאר, שהוא תמצית ספרו של יוספוס פלאביוס,הספר יוסיפון
 ובעיקר במרד, את העם היהודי בתקופה של בית שני,היסטורית
 שאיננו, העורך של הספר. אחה"ס66-70 הגדול שארע בשנים
 וכבר בתחילת המאה, כתב את הספר בלטינית,יודעים את שמו
, והפך לספר חשוב על ההיסטוריה היהודית, תורגם לעברית16-ה
.]1948[ מהדורות עד שנת תש"ח80 -ואין זה פלא שנדפס ב
 בנם. הוא העותק של הגאון רבי שמואל לנדא,העותק שלפנינו
 שישב על כסא הרבנות בפראג עיר,'של קדושים ה'נודע ביהודה
" חיבר ספר "שיבת ציון. וההדיר את ספריו של אביו,מעטירה
,' בשער הספר על דף ה'פורזאטץ.]1827[ שנדפס בפראג תקפ"ז
.הקדשה לבר מצוה מהר"ר שמואל זצ"ל
.מצורף אישור המאמת את החתימה מהר"ר ישעיה ווייס

$ 1,500 :מחיר
$ 5,000-3,500 :הערכה

Sefer Yosifun (Yosef ben Gurion).
Prague 1784, printed by Beck.
5, 175 pages. Size: 18cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 55690.

Nice edition, bound in a beautiful leather binding.
The sefer Yosifun, which is a summary of the book by
Josephus Flavius, describes the history of the jewish people
at the time of the second temple, and mainly the great
revolt that occurred in the years 66-70 CE. The editor of the
book, whose name we don’t know, wrote the book in Latin.
In the beginning of the 16th century it was translated into
Hebrew and became an important book on Jewish history.
It is no wonder that it was printed in 80 editions until 1948.
This copy is the copy of Rabbi Shmuel Landau, son of the
holy ‘Noda Byehuda’ who was the Rabbi of Prague, city of
splendor, and composed his father’s books. Author of the
Sefer ‘Shivat Tzion’ which was printed in Prague in 1827.
The cover page of the Sefer, the ‘Porzatch’, includes a
dedication for the Bar Mitzva by the late Moreinu Harav
Reb Shmuel.
Enclosed is a certificate verifying the signature by Moreinu
Harav Reb Yeshaya Weiss.
Starting Price: $ 1,500
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Estimate: $3,500 - $5,000
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Sefer Imrei Shoham. Chassidut, first edition.
Sefer Segulah.
Author Rabbi Moshe ben Dan Shoham, ztz”l.

 חסידות.ספר אמרי שהם

. ספר סגולה.מהדורה ראשונה
.חיבר הרב ר' משה בן דן שהם זצ"ל
 בדפוס אייזיק טייכער ושותפו זאב בר' שמשון שלמה,קולומייא
.ושותפו אפרים ב"ר שלמה משה ממארמרוש
 ס"מ24: גודל. דף62 ]2[
.96893 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
.מצב מפואר כרוך בכריכת עור חדשה
 עליו נאמר "גדול שמו בנגלה ובנסתר בוצינא,ר' משה שהם
 הספר.קדישא וחסידא ופרישה" מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש
.שחיבר הוא על מסכתות כתובות קדושין ועוד
 בהסכמה אחרונה.הסכמות מגדולי החסידות בזמן הדפסת הספר
 שהספר הוא 'שמירה גדולה,נכתב מה שידוע בעולם החסידות
 ומאז הפך הספר. כך כתב הצדיק ר' יהודה צבי מזשאלין,'בבית
.לסגולה להניח בבית

$ 1200 - 800 : הערכה$ 500 :מחיר

Colomia, printed by Aizik Teicher, his partner Reb Zeev son
of Reb Shimon, and his partner Efraim ben Reb Shlomo
Moshe from Marmerush.
[2] 62 pages. Size: 24cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 96893.
Excellent condition, bound in new leather binding.
It says about Reb Moshe Shoham: ‘His has great wisdom
in the revealed and the secret Torah, holiness and purity,
Chassidut and refraint from worldly pleasures’. He was one
of the holy Baal Shem Tov’s disciples.
The Sefer he authored is about the tractates Ktuvot,
Kidushin and more.
Consents from the great Chassidish Rabbis at the time of
the printing of the book. In the last consent it says about
what is known in the Chassidish world, that the book is a
‘big eye-keeper on the house’, this wrote the Tzaddik Rabbi
Yehuda Tzvi Mizashalin.
Since then the book became a Segulah to be kept in the
house.
Starting Price: $500
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 שמונה ספרים שחיבר והדפיס- לוט
.הביבליוגראף אפרים דיינארד

: לפנינו שמונה מהם. ספרים14 -סה"כ הדפיס וההדיר כ

. שחיבר דוד בן בןֿֿ־ציון יחזקאל מגיד. זמיר עריצים.1
.]9981[  בדפוס של בן ציון נתנזון בשנת תרנ"ט.נדפס בנוארק
 נדפס על ניירות. ספר מלבני. ס"מ5.51 : גודל.] דף2[67]81[
. בצבעים שונים ועזים
.45456 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
,הוצאה ביבליופילית מרהיבה ומיוחדת של חובב ספרים
. איתה התפלמס כל חייו,'שמדפיס את הספר נגד 'כת החסידים
.הספר עם כריכתו המקורית במצב מצויין

 כתות בישראל-  זמרת עם הארץ.2
.]9981[  בשנת תרנ"ט, ראזענברג.ח.נדפס בניו יורק בדפוס א
. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ22 : גודל,' עמ52 ,8
.26587 'רשומה מס
 שהיה מתלמידי,העתקה מכתב ידו של ר' בנימין משקלאב
.' נגד 'כת החסידים,הגר"א
מצב יפה מאד עם כריכה מקורית

 זאת תורת הקנאות-  חרב חדה.3
 בדפוס המחבר, שבמדינת ניו ג'רסי,נדפס בעיר קארני
22 : גודל,' עמ42 ,21 .]4091[  בשנת תרס"ד.אפריים דיינארד
.20821 ' רשומה מס. אוצר הספר העברי הממוחשב.ס"מ
 מצא,הספר נדפס עפ"י כתב יד שהמחבר אפרים דיינארד
.' כמובן נגד 'כת החסידים,באוקספורד
. כריכה מקורית.מצב יפה מאד

 זמיר עריצים הראשון.4
מיוחס ע"י ר' אריה יהודה ליב בן מרדכי
. בדפוס המו"ל אפריים דיינארד,נדפס בעיר קארני
.]4091[ תרס"ד
. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ32 : גודל.' דף עמ34 ,8
.72376 'רשומה מס
.'גם ספר זה הוא נגד 'כת החסידים
. כריכה מקורית.מצב יפה מאד
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Lot with 8 books authored and printed by
Bibliographer Ephraim Dinard.
In total he printed and compiled about 14 books.
Here are 8 of them:

1. Zamir Aritzim. Author David son of Ben Tzion
Yechezkel Maggid.

Printed in Newark, by Ben Tzion Nathanson in 1899.
[18] 76 [2] pages. Size: 15.5cm. Rectangular Book.
Printed on paper of different and bright colors.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 65454.
The book and its original binding are in excellent
condition.
Special bibliophilic publication by a book lover, who
printed this book against ‘the Chassidic cult’, with
whom he had been arguing all his life.

2. Zimrat Am Haaretz – Jewish Cults

Printed in New York by A.Ch. Rosenberg, in1899.
8, 25 pages. Size: 22cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 78562.
Very nice condition with original binding.
Copy of Rabbi Benyamin Mishklov’s manuscript,
who was a disciple of Hagra, and was against the
‘Chassidic Cult’.

3. Cherev Chada – Zot Torat Hakanaut

Printed in Kearny, New Jersey, by Ephraim Dinard in
1904.
12, 24 pages. Size: 22cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 12802.
Very nice condition. Original binding.
The book was printed according to the manuscript,
which Ephraim Dinard found in Oxford, and is of
course against the ‘Chassidic Cult’.
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 צלם בהיכל.5
. נדפס בסנט לואיס בדפוס מוינעשטער.מאת אפרים דיינארד
.]6291[ בשנת תרפ"ו
. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ42 : גודל,' עמ481 ]4[
.05566 'רשומה מס
בספר זה יוצא המחבר דיינארד נגד ד"ר יוסף קלויזנר וסטפן
ווייס שעשו פעילות
 בסופו של הספר צרף קונטרס.ציונית מובהקת בניו יורק
.''המשומדים בישראל
 חתימות ספריה שהתפרקה. כריכה מקורית.מצב מצוין
.בארה"ב

. מחלקה שניה מאת אפריים דיינארד. עתיקות יהודה.6
.]5191[  בשנת תרע"ה,נדפס בירושלים בדפוס לונץ
 רשומה. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ13 : גודל. דף44
.18836 'מס
 קיבץ אפרים דיינארד את כל הספרים שנדפסו,בספר זה
 אשר,]0051[ אחרי ר"ס
. ואשר היו באמתחתו,ראה דיינארד במסעותיו

. מאת אפריים דיינארד. דביר אפרים.7
.]6291[ נדפס בסנט לואיס בדפוס מוינעשטער בשנת תרפ”ו
 ס"מ92 : גודל,'] עמ8[ 04 ,] פורטרייט1[
 על מחברים, על ספרים שראה ומצא,ספר ביבליוגראפי
.ומדפיסים ועל ספרים נדירים
. מצב טוב. צילומי פקסימליות של ספרים4 בסופו

. מאת אפריים דיינארד. היער באין דב.8
 ס"מ32 : גודל,' עמ832 ]4[
.]9291[ נדפס בסנט לואיס בדפוס מוינשטער בשנת תרפ"ט

$ 3000 - 2000 : הערכה$ 800 :מחיר כל האוסף

4. The first Zamir Aritzim.
Accredited by Reb Aryeh Yehuda Leib ben Mordechai.
Printed in Kearney, by publisher Ephraim Dinard in 1904.
8, 43 pages. Size: 23cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 67327.
Very nice condition. Original binding.
This book too, is against the ‘Chassidic Cult’.

5. Tzelem Beheychal.
By Ephraim Dinard. Printed in St. Louis by Muenster press in 1926.
[4] 184 pages. Size: 24cm
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 66550.
Excellent condition. Original binding.
Stamps of an American library that no longer exists.
In this book the author Dinard goes against Dr. Yosef Klausner and
Stephan Weiss, who greatly engaged in Zionist activities in New York.
At the end of the book he attached a leaflet ‘Hameshumadim Beyisrael’.

6. Atikot Yehuda – Second class
By Ephraim Dinard. Printed in Jerusalem Luntz press in 1915.
44 pages. Size: 31cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 63881.
In this book Ephraim Dinard compiled all the books that were printed
after 1500, which he saw on his travels and which he obtained.

7. Dvir Ephraim

By Ephraim Dinard. Printed in St. Louis by Muenster press in 1926.
[1] portrait, 40 [8] pages. Size: 29cm.
Bibliographic book, about books he saw and found, about authors,
printers and rare books. At the end of the book there are 4 facsimile
photocopies of books. Good condition.

8. Haya’ar Be’eyn Dov

By Ephraim Dinard. [4] 238 pages. Size: 23cm.
Printed in St. Louis, Muenster press in 1929.

Starting Price for the whole collection: $800
Estimate: $2,000 - $3,000
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. בעברית וצרפתית,ספר חשוב ונדיר
!מספריית הברונית מוירטנברג
POESIES

פיוטים עבריים פרובנסליים
של קהילות יהודיות

Freres Seguin  בדפוס.]1891[ נדפס באביניון בשנת תרמ"א
. אוצר הספר העברי הממוחשב. ס"מ16 : גודל,'] עמ1[13,59
.91902 'רשומה מס
. כריכה מקורית מוזהבת ומוטבעת.מצב מפואר
." כולל פיוט "חד גדיא,ספר בצרפתית עם פיוטים בעברית
, שתורגמו לפרובנסאלית,מנהגי יהודי פרובאנס בימי הביניים
 התרגום של המלך דון פדרו.שהיא שפתם של יהודי פרובאנס
 הודח, שנות מלכות בברזיל49  שלאחר, מלך ברזיל,השני
. וגלה לצרפת,ממלכותו
 כנוצרי. ואהב יהודים, היה מלומד בשפות רבות,דון פדרו השני
 במשך זמן כהונתו.' התחבר ליהדות כ'נצרות שורשית,אדוק
 נסע לבקר בארץ ישראל מתוך אהבה לארץ ולמקומות,כמלך
 – 'דון פדרו השניBisker Arony  בספרו של. הקדושים
 נמצא תיאור,2014  שנדפס בשנת,'וההשפעה היהודית בברזיל
.מעניין של נסיעתו זו לפלשתינה עם הצי המלכותי שלו
 הגיע מספרייתה של הברונית מוירטברג,העותק שלפנינו
 על הכריכה הפנימית מופיע אקסליבריס.]Virtemberg[
הכריכה.רהדה-צבעוני מפואר של הדוכסית קלודין רהדי פון קיש
 קצות הספר מוזהבות.מעוטרת אף היא בסמלה של הדוכסית
 התפזרה הספרייה בתקופת, עפ"י הידוע לנו.בצבע מקורי
.מלחמת העולם השניה

$ 800-500 : הערכה.$ 300 :מחיר פתיחה

Important and Rare Book, in Hebrew and
French, from the Baroness of Wirtenburg’s
Library.
POESIES.

[Provincial Hebrew poems of Jewish communities.]
Size 16cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 91902.
Magnificent condition. Original binding with gilt
embossing.

This book is in French with liturgical poems in Hebrew,
including the “Chad Gadya” poem.
The customs of the Jews of Provence during the Middle
Ages, were translated into the Provencal language which
was the language of the Jews of Provence. Don Pedro
the Second, who was the King of Brazil, translated this.
After 49 years of sovereignty, Don Pedro was deposed
and he transplanted to France. Don Pedro was an expert
in many languages and had an affinity for the Jews.
As a devout Christian he recognized Judaism as the root
of Christianity.
While still King, Don Pedro travelled to the Land of Israel,
out of love for the Land and its Holy Places. In his book:
“Don Pedro the Second and the Jewish Influence in Brazil”
(printed 2014), Bisker Arony describes this fascinating
trip to Palestine along with the royal entourage.
This copy was part of the Baroness of Wirtenburg’s
library. The inner binding includes a magnificent colored
ex-libris of Duke Claudine Rehadi von Kiche – Rahada.
The binding is similarly decorated with the Duke’s
insignia. Original gild edges. As far as we know, this
library was dispersed during the Second World War.
Starting Price: $300
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 שני סידורי תפילה.לוט
!עם כריכות דמוי שנהב מפוארות
. סידור תפילה מנחה קטנה.1
.]0191[ נדפס בפראג בשנת תר”ע
. ס"מ5.01 .עברית וגרמנית
כריכת דמוי שנהב מעוטרת עם פסי מתכת מצופה בצבע
. עם מנעול מרכזי,זהב וניקל
.מצב מפואר

. סידור תפילות ישראל.2
 אצל המדפיס המפורסם.]8981[  בשנת תרנ"ח,נדפס בוינה
.יוסף שלזינגער
. ס"מ5.81 : גודל.עברית וגרמנית
 משובצת בפסי, כרוך בכריכה יפה דמוי שנהב.מצב מפואר
. ומתכת משובצת בחלקי צדפות,מתכת מוזהבת
 לייצר תחליפי19- החלו יצרני מתכות בסוף המאה ה,כידוע
 תחילה עם 'שנהב סינטטי' מחומר.שנהב מחומרים כימיים
 לפנינו שתי.או בקליט/ ולאחר מכן מחומרי צלולואיד ו,'ה'פרקסין
, "תחלפי שנהב" סינטטים מפוארים,כריכות מהחומרים הללו
 מעט מאד סידורים מסוף.עם קישוטים מוזהבים ומוכספים
, נשתמרו במצב כה מפואר20- ותחילת המאה ה19-המאה ה
.עם מנעולים מושלמים

$ 700 - 500 : הערכה$ 300 :מחיר

Two Prayer Books with Magnificent
Faux-Ivory Binding!
Small Prayer Book with Mincha Prayer.
Prague 1910.
Hebrew and German.
Size 10cm.

Faux-ivory binding, decorated with gold-colored and
nickel-colored metal stripes, with a lock in the center.
Stunning condition.

Tefillot Yisrael Prayer Book

Printed in Vienna 1898. By the famed Yosef Schlesinger
Printers.
Hebrew and German. Size 18.5cm
Splendid condition. Beautiful faux-ivory binding, set with
gold-colored metal strips, and metal strips set with seashell pieces.
At the end of the 19th century metal craftsmen began
to produce ivory substitutes from chemical elements.
Initially they produced ‘synthetic ivory’ from percassin,
and then from celluloid and/or baklit materials. These
two bindings are produced from such striking ‘synthetic
ivory’ materials with golden and silvery decorations.
Very few Prayer Books from the end of the 19th and
beginning of the 20th century have been preserved in
such wonderful condition, including locks that remain
fully intact.
Starting Price: $300
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Estimate: $500 - $700
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BET TEFILLA PRAYER BOOK.
Miniature Prayer Book with Silver Locks.
Splendid Copy.

34

.בית תפילה

.סידור מיניאטורי עם מנעולי כסף
.עותק נהדר
בית תפלה כמנהג ק"ק איטליאני
. בדפוס שמואל מולכו.]1816[ פיסא תקע"ו
 ס"מ7 : גודל.רכד דף
54609 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 הוא מנהג של יהודי איטליה שאינם,מנהג איטלייני
 הם נקראו 'היהודים.אשכנזים ואינם ספרדים
 ומנהגם ונוסח התפילה שלהם נוסד בסוף,'הלועזיים
.51- ובתחילת המאה ה41-המאה ה
,הטבעות מוזהבות.כרוך בכריכת עור מקורית נפלאה
.ומנעולי כסף מקוריים

Bet Tefilla according to Italiani custom.
Pisa 1816. Printed by Shmuel Molko.
224 Pages. Size: 7cm
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 54609.
The Italiani custom is that of Italian Jewry who are neither
Ashkenzim or Sephardim. They were referred to as the
‘Loazim – foreign- Jews. Their customs and style of prayer
were established at the end of the 14th and beginning of the
15th century.
Original, beautiful, leather binding. Gold embossed and
includes original silver locks.
Starting Price: $500

Estimate: $1000 - $1500

$ 1000-1500 : הערכה$500 :מחיר
BET TEFILLA PRAYER BOOK.
Miniature complete with original silver clasp.
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.בית תפילה

.מיניאטורה עם סוגר כסף מקורי
.]1837[  ליוורנו תקצ"ז.בית תפלה לאיטלייאני
.בדפוס סאלמוני יינטליומו וקציניו
.  ס"מ8 : גודל. סח דף,רכד
. תקון שבת:אחרי דף רכד שער מקוצר
.63584 אוצר הספר העברי הממוחשב
 כרוך בכריכת קטיפה,סידור תפילה מיניאטורי נאה
. עם מנעולי כסף,עתיקה מקורית

$ 1000 - 800 :הערכה$ 400 :מחיר
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Livorno 1837.

Italiani Bet Tefilla.
Livorno 1837.
Size: 8cm
There is an abridged cover page “Tikkun Shabbat”, after
page 224.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 48536.
A wonderful, miniature Prayer Book, in original antique
velvet binding with silver lock.
Starting Price: $400 Estimate: $800 - $1000
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 עותק מפואר.סידור מיניאטורי זעיר
.בתוך קופסא מקורית

.סדר תפלות לחדשים ולמועדים כמנהג ק"ק ספרדים
. בדפוס נפתלי הירץ לוי רופא.]1739[ אמשטרדם תצ"ט
 ס"מ9.5 : גודל. דף812
97915 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 נתון. שוליים מוזהבים בחיתוך. כריכת עור מקורית.עותק נהדר
 כנראה הסידור המיניאטורי הקטן ביותר.בתוך קופסא מקורית
.81-שנדפס עד סוף המאה ה
 כגון,15-אמנם מצינו כמה ספרים מיניאטורים שנדפסו במאה ה
,225-6 ' עמ, שצילומו מובא אצל פריימן,הסידור שנדפס באיטליה
 וכמו,236 ' ראה שם עמ-וכן הסידור מברישה שנדפס בשנת רנ"ד
 אין ספק שאף אחד,285  ליסבון רמ"ט בעמוד,כן הלכות שחיטה
!  ס"מ5.9 -מהם לא נדפס בגודל כזה
,מעניינת מאד עבודת הדפוס העדינה להדפסת סידור כזה
 שהרי צריך היה המדפיס,הנראית כפלא וכמעט בלתי אפשרית
 או אז האם נראה.לסדר אותיות קטנות מאד על גבי לוח גדול
 עמ' בגליון? או48 שהגליונות היו באימפוזיציה (סדר דפוס) של
, גם מיניאטורים אחרים שנדפסו לפניו.?  עמ' בגליון64 שמא אפילו
 כי האותיות שם היו גדולות יותר (ראה אצל פריימן שם,לא דמו לו
.)
 אין אנו מוצאים דוגמא זהה עד להדפסת התנ"ך הזעיר,אם כן
המכונה 'פאטנט שאלץ' שנדפס בווארשה בערך בשנת תר"מ
 ולא מצאנו לו, שגם שם הוא פלא בעיני חוקרי הדפוס,]1880[
.הסבר
 שינויים טיפוגראפיים בשני השערים שנדפסו,בסידור שלפנינו
. והשער השלישי אחרי עמוד רכ"ב, אחרי עמוד רי"ט-בתוכו

$1500-2000 : הערכה$ 900 :מחיר
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MINIATURE PRAYER BOOK.

Magnificent copy in its original case.
Prayers for throughout the year and the Holidays
according to the Sephardic custom.

Amsterdam 1739. Printed by Naftali Hirtz Levi Rofeh.
218 Pages. Size 5.9cm. Comp. Jewish Book Otzar: Item no. 97915.
Fantastic copy. Original leather binding. Gilt margin cuttings.
Comes with its original case.
This is the smallest miniature Prayer Book to be printed up till the end
of the 18th century.
We know of a number of miniature books that were printed in the 15th
century, such as a Prayer Book printed in Italy whose photo appears by
Freiman, page 225-6. Similarly, there is the Prayer Book from Brisha,
printed in 1495, see page 236, and Hilchot Shechita, 1489, Lisbon
page 285. None, however, are only 5.9cm tall.
It is amazing to see the delicateness of print to complete this almost
impossible feat. The printer had to arrange most miniscule letters
on a large board.
Other previous miniature books included larger letters (see Freiman
as above).
We don’t find anything printed similar to this copy until the miniature
Tanach, known as the ‘Shaltz Patent’ was printed in Warsaw circa
1880. This too, was an incredible work.
This Prayer Book includes typographical changes on the two inner
cover pages, following page 219, and on the cover page after page
222.
Starting Price: $900 Estimate: $1500 - $2000
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תעודה היסטורית חשובה בנוגע לנסיעה של
הגר''א לארץ הקודש
.ספר חידושי הרשב"א על שבע שיטות
 בדפוס האלמנה ליווין,שנדפס בווארשה
. ]1891[ אפשטיין בשנת ה'תרנ"א
. מצב מצויין. סמ33 : גודל. נח דף,] קג1[ ,] קה1[
.85383 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 על פני,בדף הסמוך לכריכה (דף הפורזץ) נרשמה תעודה ארוכה
:עמוד שלם בכתב יד ברור של עדות מפיו של ר' חיים וואלאז'ין
:בכתב יד
"מעשה ששמעתי מפי המופלג הישיש מוהר "ר מאיר הכהן
 ששמע מפה קדוש הרב הגאון מוהר "ר חיים,מוואלאז'ין
 בעת שנסע החסיד. ששמע מפי רבו החסיד מווילנא,וולאז'ין
 ויהי בדרך נסעו. נסע דרך אמשטרדם,]לאה"ק [לארץ הקדושה
לאמשטרדם נתאכסן בבית אחד בכפר אצל איש אחד נכבד
 והוכשר בעיני החסיד לנוח שמה, גם חתניו מופלגים,עשיר מופלג
" ... כמה שבועות מחולשא דאורחא
 נדפס,"וכותב פרופסור אריה מורגנשטרן בספרו "הגאון מוילנה
.44-6 ' עמ.]2018[  בשנת ה'תשע "ח,בירושלים
 נחשפה,]1991[ לפני כעשרים שנה בראשית שנת ה'תשנ"א..."
 תעודה היסטורית,ופורסמה על ידי הביבליוגרף ישעיהו וינוגרד
חשוכה ועל פיה שהה הגר"א בעיר אמשטרדאם במשך כשלושה
, ידיעה מפתיעה זו.שבועות בעת שהיה בדרכו לארץ ישראל
 הביאה בעקבותיה,שלא נזכרה בשום מקור היסטורי קודם לכן
לשרשרת גילויים היסטוריים דרמטיים ששינו באופן מוחלט את
. ...מה שהיה ידוע לנו על דמותו ההיסטורית של הגאון מוילנה
 מתייחסת לשיחה,התעודה שחשף ופרסם ישעיהו וינוגרד...
.."...שהתנהלה בין הגר "א ובין גביר יהודי שבביתו שהה הגר "א
 שמצא ראיות נוספות לדבר היותו של,פרופ' אריה מורגנשטרן
 ופורסם, דבר שלא ידעו עליו בהיסטוריה,הגר"א באמשטרדם
.ראשונה ע"י ישעיהו ז"ל עפ "י תעודה הנמצאת כאן

$4,000-$3,000 : הערכה$1,000 :מחיר
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Historical Document Referring to the Vilna
Gaon’s Journey to the Holy Land.

THE RASHBA’S BOOK OF NOVELLAE
ABOUT THE SEVEN METHODS.
Printed in Warsaw.
The widow Levin Epstein Printers.1891 ,

Size33 :cm .Wonderful condition.
Computerized Jewish Book Otzar :Item no.85383 .
The page adjacent to the binding contains a lengthy
document ,handwritten in clear writing detailing Rabbi
Chaim Volozhin’s testimony:
“I heard of a most amazing event from R ’Meir HaKohen
of Volozhin…that when the Chassid travelled to the Holy
Land ,he journeyed via Amstersdam .On the way to
Amsterdam ,he was hosted in one of the homes in a village
of a wealthy prominent man…The Chassid deemed this
rich man as reliable to stay at …and rest there from his
travels for a few weeks”.
Professor Aryeh Morgenstern wrote in his book“ The
Gaon of Vilna ”printed in Jerusalem ,in ,2018 page…“ .44-6
Twenty years ago ,at the start of ,1991 the bibliographer
Yeshayahu Winograd publicized an unknown historical
document. According to this document ,the Gra stayed in
Amsterdam for three weeks on his journey to Eretz Yisrael.
This document refers to a conversation between the Gra
and his wealthy Jewish host”…
Professor Aryeh Morgenstern discovered additional proofs
of the Gra’s stay in Amsterdam ,a previously unknown
historic fact .Yeshayahu first published this fact based on
this document.
Starting Price: 1,000$
Estimate: 3,000-4,000$
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. מהדורה ראשונה מהגר”א-שני חיבורים
.ספרים ראשונם שנדפסו אחרי פטירתו
 מהגאון הגר”א,פירוש על כמה אגדות

. בדפוס יאזיפה מירסקי.]1800[ ווילנא תק”ס
. ס"מ21 : עם הדף הנדיר אחרי דף ט"ו! גודל.] דף1[  טו,4
.38798 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. ראה במשך.נדפס עם פירוש הגר"א על יונה
. שני דפים פגומים,מצב טוב
 התכנסו בני,]1898[  בחי תשרי תקנ"ח,עם פטירתו של הגאון
 ומי יפרסם, כיצד, והחליטו מתי,הגר"א ואנשי בית הדין בעיר ווילנא
 כי כבר היו כאלה ש'נעתקו בידי שלא שמשו,את כתביו וידפיסם
 כך כותבים בית הדין,'כל ערכיהן ואינם יודעים שיחתו וכ"ש כוונתו
 ספר זה הוא הראשון מהנדפסים.של ווילנא בהסכמתם לספר
.' ביחד עם ספרו 'פירוש על ספר יונה,ברשותם בווילנא

!עם הדף הנדיר אחרי דף ט"ו

Two Compositions of the Gra. First Edition. The
First Books to be Printed Following his Demise.
COMMENTARY ON A NUMBER OF
AGGADOT
by the Gaon of Vilna.
Vilna 1800. Yazifa Mirsky Printers.

15 Pages. With rare page following page 15!!. Size: 21cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 38798.
Printed with the Gra’s commentary on the Book of Jonah. See
further notes.
With the passing of this Torah giant on 18 Tishrei 1898, the Gra’s
sons and the members of Vilna’s Bet Din gathered to decide
the particulars of how to finance and organize the printing of
his writings. In their introduction to this book, the Vilna Bet Din
affirmed that some of the Gra’s writings had been transcribed
by people who were unsuited to do so. This book is the first to
be printed in Vilna with their consent, together with the Gra’s
book, “Commentary on the Book of Jonah.”
Good condition. Two damaged pages.

 מהגאון הגר”א,פירוש על יונה

. בדפוס יאזיפה מירסקי.]1800[ נדפס בווילנא בשנת תק “ס
. ס "מ21 : גודל.] ו דף1[
.38797 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
.מצב מצוין
 פירוש הגר"א על.דפס ונכרך עם ספר פירוש על כמה אגדות
 מראשוני הספרים מהגר"א. עם הטקסט של ספר יונה,ספר יונה
. ראה לעיל,שהובאו לדפוס

$1,200-$800 : הערכה$400 :מחיר

COMMENTARY ON THE BOOK OF JONAH.
By the Vilna Gaon.
Printed in Vilna 1800. Yazifa Mirsky Printers.

6 Pages. Size: 21 cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 38797.
Printed and bound with the book, ‘Commentaries on a
number of Aggadot’.
Excellent condition.
The Gra’s commentary on The Book of Jonah, with the text of
The Book of Jonah. This is of the first of the Gra’s books to be
printed, see notes above.
Starting Price: $400 Estimate: $800 - $1,200
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מחזור ליום כפור נדיר ומיוחד
אשר היה שייך לר' אלחנן בונם
.ווסרמן הי''ד בחייו
 נולד בבירז' בשנת,ר' אלחנן בונם ווסרמן
 והיה, למד בסלובודקה.]1877[ תרל"ז
 ר'חיים סולובייצ'יק,תלמידם של גדולי הדור
 היה תלמידו.ור' שמעון שקופ מגרודנה
 למד ולימד."המובהק של רבנו ה"חפץ חיים
 והיה ראש ישיבת "קול, ובראדין,בבריסק
] כאשר נשלחו1941[ בשנת ה'תש"א."תורה
 היתה לרבי אלחנן,תלמידיו לגיא ההריגה
: אך הוא טען,אפשרות להציל את עצמו
 עם אחי,"נוח לי להיקבר חיים בתוך עמי
 כגורלם יהיה,בני ישראל הקדושים והטהורים
."גורלי ומה שנגזר עליהם גם מנת חלקי יהיה
.הי''ד

$2,000 :מחיר
$6,000-$4,000 :הערכה
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YOM KIPPUR MACHZOR.
Exceedingly rare.
Belonged to Rabbi Elchanan
Bunim Wasserman hy”d,
During his Lifetime.

Rabbi Wasserman was born in 1877 in Birz. He
learned in Slabodka, and was a student of the
Torah giants, Rabbi Chaim Soloveichik, Rabbi
Shimon Shkop of Grodna. He was a very close
pupil of the Chafetz Chaim. Rabbi Wasserman
learned and taught in Brisk and Radin and
was Rosh Yeshiva of Kol Torah. In 1941 when
his students were sent to the valley of death,
Rabbi Wasserman had the opportunity to save
himself. Rabbi Wasserman insisted, “I would
rather be buried alive among my people, with
my pure and holy Jewish brethren. Their lot is
my lot, and what is decreed upon them will be
my portion too.” May G-d avenge his blood.
Starting Price: $2000
Estimate: $4000–$6000
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 וחותמות, חתימה,שני ספרים עם הקדשה
ר’ אלחנן בונם וסרמן מברנוביץ’ תלמיד
.החפץ חיים
מאסף אהל תורה

. שוויראנסקי.י. בדפוס א.]1923[ נדפס בברנוביץ' בשנת תרפ"ד
 ע"י ר' אלחנן,חוברת ראשונה משלושה שנדפסו בברנוביץ
.וסרמן זצ"ל
. ס"מ22 : גודל. ספירת דפים משובשת.שלם
.20303 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
:כרוך עם

קונטרס דברי סופרים

.'המחבר הוא ר' אלחנן בונם וסרמן מברנוביץ
 בדפוס העניך בן.]4291[ נדפס בפיטרקוב בשנת תרפ"ד
.ישעיהי' וואלף פאלמאן
. ס"מ22 : גודל,' עמ49
.20302 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. בכריכה מקורית נאה,שני הספרים כרוכים ביחד
על גבי הכריכה הפנימית הקדשה בכתב ידו של ר' אלחנן בונם
...מאת מוקירו.. "לידיד נחמד ונעים משכיל דורש אלקים.וסרמן
."אלחנן בונם ווסרמן
 למד.]1877[  נולד בבירז' בשנת תרל"ז,ר' אלחנן יחיאל ווסרמן
' ר'חיים סולובייצ'יק ור, והיה תלמידם של גדולי הדור,בסלובודקה
 היה תלמידו המובהק של רבנו ה"חפץ.שמעון שקופ מגרודנה
 והיה ראש ישיבת "קול, ובראדין, למד ולימד בבריסק."חיים
.]1941[  נפטר בשנת ה'תש"א."תורה

$2,500 - 1,500 : הערכה$800 :מחיר
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Two Books With Dedication, Signature and
Stamp of Rabbi Elchanan Bunim Wasserman
from Baranovich, Student of the Chafetz
Chaim.
From the Ohel Torah collection.

Printed in Baranovich, 1923. A. Y. Shviranski Printers.
This is the first of three booklets to be printed in Baranovich
by Rabbi Elchanan Wasserman hy”d.
49 Pages. Size: 22cm.
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 20302.
These two books are bound together, in a beautiful binding.
The inner binding contains a dedication inscribed in Rabbi
Wasserman’s handwriting.
It reads: “To my dear, pleasant and intelligent friend, seeker
of G’d. From one who cherishes
you…Elchanan Bunim Wasserman.”
Rabbi Wasserman was born in 1877 in Birz. He learned in
Slabodka, and was a student of the Torah giants, Rabbi
Chaim Soloveichik and Rabbi Shimon Shkop of Grodna. He
was a very close pupil of the Chafetz Chaim.
Rabbi Wasserman learned and taught in Brisk and Radin
and was Rosh Yeshiva of Kol Torah. Died Al Kiddush Hashem
1941.
Starting Price: $600

Estimate: $1000 - $1500
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הגדה של פסח עם ביאור הגר"א מהדורה ראשונה

 בדפוס של יחזקאל בן משה. נדפסה בהוראדנא.הגדה של פסח
]1805[  בשנת תקס"ה.ושמחה זימל
 נייר. ספירת דפים מאד משובשת במקור! מצב מצויין.לו דף-] ג1[
. כריכת עור מפוארת,כחול
.70647 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
.509 אוצר ספרי הגר"א
ה זלמןn עם פטירתו של הגאון החסיד ר' אליהו בן של,כידוע וכאמור
 גם חיבורים. נותרו כתבי יד רבים שלא נדפסו ולא התפרסמו,הגר"א
, פירוש לאסתר,בפני עצמם וגם פירושים לחיבורים כמו פירוש למשלי
 ישבו ראשי בית הדין וחשובי. ועוד כתבי יד רבים,פירוש על יורה דעה
 והחליטו כיצד ומתי ידפיסו ויוציאו לאור את,העדה עם ילדי הגאון
 ההגדה של פסח הייתה מהחיבורים הראשונים שנדפסו.פירושיו
 בקטלוג זה נמצאים עוד שני חיבורים מהמוקדמים.אחר פטירתו
.שנדפסו
בגלל השימוש הרב שנעשה ב"הגדות של פסח" אצל קהילות
 אזלה המהדורה הראשונה וכבר בשנת תקס"ז נדפסה,ישראל
. ולאחר מכן נדפסה פעמים רבות.מהדורה שניה בלעמברג
קשה מאד למצוא כיום את ההגדה מהמהדורה הראשונה במצב
.כה יפה

$4,500 – 3,500 : הערכה$2,000 :מחיר
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.חמישה חומשי תורה
."עם פירושים ה"מזרחי" ו"גור אריה

.]1815[ לעמברג תקע"ה
.בדפוס של הקדוש ר' שלמה יאריש ראפפורט
. חמישה שערים נפרדים,] כרכים5[
!שער ספר במדבר שונה מכל השערים
, עם כריכות עור מקוריות שחלקן מעט בלויות4 .חמישה כרכים
. בכריכה חדשה,וכרך חמישי ספר דברים
 נדפס הספר אצל המדפיס שהדפיס את הספר "נועם,כידוע
 יש מי שאמר שהיו המדפיסים.]1785[ אלימלך" בשנת תקמ"ה
. וחביבין ספרי המדפיס יאריש בידי חסידים,ל"ו צדיקים-מ

$1,000 – 750 : הערכה$450 :מחיר
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Passover Haggada With the Explanation of the Gra.
First Edition.

Passover Haggada. Printed in Horodna. Yechezkel ben Moshe and Simcha
Zimmel Printers, 1805.
37 Pages. Extremely disordered page count. Great condition. Blue paper.
Exquisite leather binding. Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 70647.
Book Listing of the Gra: Item no. 509.
With the passing of HaGaon HaChassid Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman,
the Gra, there remained many of his manuscripts that were unprinted, and
unknown. These included entire compositions as well as commentaries on
books such as on Mishlei, the Book of Esther, Yoreh Yoreh and numerous
other manuscripts. The heads of the Bet Din, community leaders and the
Gra’s children met together to decide how and when to publish the Gra’s
works. The Passover Haggada was one of the first writings to be printed
following the Gra’s demise. This catalogue includes two other compositions
that were of the first to be printed posthumously.
Due to the Jewish communities traditional heavy use of Haggadot, the first
edition was quickly depleted. Already in 1807, a second edition was printed in
Lemberg. The Haggada was subsequently reprinted many more times.
It is most unusual to find this first edition Haggada in such excellent condition.
Starting Price: $2,000 Estimate: $3,500 - 4,500

PENTATEUCH WITH COMMENTARIES
of “Mizrachi” and “Gur Arye”.

Lemberg 1815. Printed by Rabbi Shlomo Yarish Rapaport.

Five Volumes. Five separate cover pages. The cover page of ‘The
Book of Numbers’ different from the others. Four volumes include
the original leather binding, slightly worn. The fifth volume,
Deuteronomy, is newly bound.
It is well-known that the printers of the book ‘Noam Elimelech’
1785, were the ones to print this book. There are those that claim
these printers were of the thirty-six hidden righteous men, and the
Hassidim greatly cherish books from this printer.
Starting Price: $450

Estimate: $750 - 1,000
2 Ma rch 2021

ספר יסוד
.שני לוחות הברית
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.עותק מרשים ויפה
. השל"ה הקדוש.מאת ר' ישעיהו בן אברהם הורוביץ
. בדפוס עמנואל עטיאש.]1698[ אמשטרדם תנ"ח
. ס"מ32 : גודל.] דף12[ , מד, תכב,]4[
.שער מיוחד לספר הקדמת ווי עמודים
.98157 ' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
. עם הטבעות, כריכת עור מקורית.עותק מרשים ויפה
. דפים ראשונים תוקנו מעט בשוליים4 .שוליים רחבים
. בנו של ר' אברהם מלבוב, ר' ישעיהו הורוביץ-השל"ה הקדוש
א-] (ויש מי שאומר בשנת ש"ל1560[ נולד בפוזנה בשנת ש"כ
 מהר"ם, תלמידם של מהרש"ל. והיה מחכמי דורו,]1570-1[
 היה חבר בוועד ארבע. ור' יהושע פאלק בעל הסמ"ע,מלובלין
. ואחר כך בפראג, היה רבם של קהילות פאר בגרמניה.ארצות
 והתמנה לרבה של, עלה לארץ ישראל,]1621[ בשנת שפ"א
 ברח מפני. כאן כתב את ספרו של"ה המפורסם.ירושלים
 נפטר בשנת ש"ץ.המוסלמים לצפת ולבסוף הגיע לטבריה
.]1630[
 נדפסה,המהד' בראשונה של ספרו שני לוחות הברית
. ולאחר מכן בשנת תמ"ו,]1649[  בשנת ת"ט,באמשטרדם
 כיון שנדפסה בשנת,אולם מהדורה זו חביבה על ישראל
נח"ת שהיא שנת לידתו של מורם של ישראל הבעל שם טוב
.הקדוש זיע"א
, רבה של פרנקפורט,כך כתב עליו ר' יוסף שמואל מקראקא
 " כבר ידוע בשער בת רבים תועלת הגדול:בהסכמה לספרו
היוצא מזה הספר הקדוש שני לוחות הברית אשר חיבר האיש
 והדינים וטעמי המצות המבוארים בספר....האלהי הגאון הגדול
"...ההוא המה לתכלית ותועלת גדול בפני המוני העם
,מדף קס"א פירושו של השל"ה הקדוש על ההגדה של פסח
.פירוש שהיה לעיניהם של גדולי מפרשי ההגדה

$10,000 -7,000 : הערכה$3,000 :מחיר
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Classic Book.
SHNEI LUCHOT HABRIT.

Most Impressive and Beautiful Copy.
Authored by Rabbi Yeshayahu ben Avraham Horowitz,
The Holy Shla
Amsterdam 1698. Emanuel Attias Printers.

Size 32cm. Special cover page for the introduction to the book ‘Vavei
Amudim’ Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 98157.
Impressive, beautiful copy. Original leather binding, with embossing.
Wide margins. The first four pages are slightly restored at the edges.
The holy Shelah, Rabbi Yeshayahu Horowitz, was the son of Rabbi
Avraham of Lelov. Born in Posen in 1560 (some claim it was 15701), he was one of the sages of his generation. He was a student of
The MaHarshal, MaHaram of Lublin and Rabbi Yehoshua Pollack
– author of the Book Me’irat Einayim. The Shelah was a member of
“The Committee of the Four Countries”, and also served as Rabbi of
esteemed communities in Germany and later Prague.
In 1621, The Shlah emigrated to Eretz Yisrael, and was appointed
Rabbi of Jerusalem. It was here that he wrote his renowned book
‘Shnei Luchot HaBrit’. The Shla moved to Safed to escape the Muslims
and ultimately settled in Tiberias. He passed away in 1630.
The first edition of the Book ‘Shnei Luchot HaBrit’ was printed in
Amsterdam in 1649. It was later reprinted in 1687. This copy’s edition
is, however, especially beloved by Jews, as it was printed the same
year that the Ba’al Shem Tov, Teacher of the Jewish Nation, was born.
Rabbi Yosef Shmuel of Krakow, Rabbi of Frankfurt, wrote in his
endorsement of the book: “It is well-known the great benefit resulting
from this holy book, Shnei Luchot HaBrit, authored by the saintly
great Gaon… and the laws and explanations of the commandments in
this book are of tremendous benefit for so many.”
From page 161 is the Shelah HaKadosh’s commentary on the
Passover HaGaddah, a most enlightening commentary.
Starting Price: $3,000

Estimate: $7,000 - $10,000

2 Ma rch 2021

Classic Book.
SEFER MITZVOT GADOL
Authored by Rabbi Moshe MiKotzi.
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Exceptional and Striking Copy.
Venice 1547. Daniel Bombergi Printers.
318 Pages. Size 32cm.

.ספר יסוד
 שחיבר ר' משה,ספר מצוות גדול
. עותק מרשים ומיוחד.מקוצי

. בדפוס דניאל בומברגי.]1547[ ונציה ש"ז
 ס"מ32 : גודל.שיו דף-] רנא2[ ,רן
 בנו של ר' יעקב, מבעלי התוספות,ר' משה מקוצי
, פוסק גדול בדורו, מגדולי הראשונים,מבעלי התוספות
 ושימש אבן יסוד,13-כתב חיבורו ההלכתי כבר במאה ה
 הספר מחולק.לפוסקי ההלכות בכל הדורות הראשונים
 והחלק של 'מצוות,' החלק של 'מצוות עשה:לשני חלקים
 כתב את, ממה שכתב בהקדמה לספרו.'לא תעשה
ספרו אחרי שנתגלה לו חלום שבו נאמר לו "קום עשה
."ספר תורה בשני חלקים
 אותו,ביסס את פסקיו על פסקי גדול הפוסקים הרמב"ם
' על ספרו זה כתב ר. אף שלא כתב את שמו,הוא מצטט
."יצחק מקורוביל את ספרו "ספר מצוות קטן
 נדפסה בראשית מעשה,המהדורה הראשונה של הספר
.]1470[  בשנת רכ"ט –ל,הדפוס בעיר רומא
 טופס מרשים עם כריכה.נדפס על נייר עבה במיוחד
 מוטבע בסמל של ספריה,מקורית מעץ מחופה בעור
4  התלעה מועטה ב. חתימות בעלים, בשער.מאירופה
דפים ראשונים מעט ותיקוני קריעה של דפים בדפים
. אינם מפחיתים מיופי הספר,אחרונים

$2,500-1,800 : הערכה$ 800 :מחיר
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Rabbi Moshe MiKotzi, is one of the Ba’alei Tosafot, and the son
of Rabbi Yaakov of the Ba’alei Tosafot. He was one of the great
Rishonim, an illustrious Halachic authority of his time.
Rabbi Moshe composed his Halachic work in the 13th century.
Rabbi Moshe was a cornerstone for future Halachic authorities.
The book is divided into two parts. The positive commandments
and the negative commandments. We glean from the introduction
to his book, that Rabbi Moshe wrote it following a dream he had,
in which he was instructed to create a Sefer Torah in two parts.
Rabbi Moshe based his rulings on that of the greatest Halachic
authorities, Maimonides. Rabbi Moshe quotes Maimonides,
although not by name. Rabbi Yitzchak MiKorovil based his book
‘Sefer Mitzvot Katan – the small Book of Commandmants’ on this
book.
The first edition was printed at the outset of printing in Rome,
1470.
Printed on exceptionally thick paper. Impressive copy, with
original leather-covered, wood binding. Embossed with the
symbol of a European library.
Owners’ signature on cover page.
The first four pages are slightly worm-eaten. Minor repairs for
tears on the last few pages. Does not detract from the book’s
splendor.
Starting Price: $800 Estimate: $1,800 - $2,500

2 Ma rch 2021

J U DA IC A
& ART
יודאיקה ואמנות
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. כסף מוזהב.מגילת אסתר

.19-עבודת פיליגרן איכותית מהמאה ה
)' אינץ9(  ס"מ23 :מידות
. עם מגילת קלף מקורית,נרתיק למגילת אסתר
 עבודת צורפות נאה ואיכותית בסגנון.עשוי כסף מוזהב
 מחצית השנייה של, תורכיה.)פיליגרן (חוטי כסף
.19-המאה ה
 כתובה על,בתוך הנרתיק מצויה מגילת אסתר מקורית
 רגלית המגילה מעוצבת.גבי קלף בכתב סופרים נאה מאד
.L בצורת האות
. במצב טוב מאד,פריט מרשים וחמוד ביותר

$ 4,500 - $ 3,500 $ 2,200 :מחיר
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. מכסף,מגדל בשמים עשוי עבודת יד
. בערך1870 גרמניה
. חתום. ס"מ19.5 :מידות
 עשוי עבודת,מחזיק בשמים בצורת מגדל ארכיטקטוני
 בתחתית המגדל חרוטה הקדשה.צורפות נאה ביד
.מעניינת למתנת בר מצווה
, ניסור וריקוע איכותיים,המגדל מעוטר בעבודת חריטה
. דגלוני כסף קטנים8-ומוקף ב

$3,000-5,000 : הערכה$2,000 :מחיר
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A FINE SILVER GILT
MEGILLAT ESTHER
Ottoman. Mid 19th Century.
With Original Scroll.
Size: 24 cm.

A fine silver-gilt Megillat Esther case complete with
parchment Megilla Scroll. Crafted in fine filagree design.
Turkey second half of the 19th century. This beautiful
casing holds an original Meillat Esther scroll, written on
parchment in a scribes’s grand lettering. The casing’s leg
is L-shaped. Acharming and impressive piece. Very good
condition.
Starting Price: 2,200$

Estimate:3,500$-4,500$

A SILVER SPICE TOWER.
German, C 1870. In Castle form
Size: 19.5cm. Hallmarked.

Beautifully hand-crafted tower-shaped spice box. The base
of the tower has an interesting engraving of a dedication
on the occasion of a Bar Mitzva. The tower is decorated
with finely made engravings and surrounded with eight
small silver flags.
Starting Price: $2000

Estimate: $3000 - $5000

2 Ma rch 2021

LARGE SILVER GILT TORAH FINIALS
by Lazarus Posen.
Frankfurt Am Main. Circa 1880.

Tall, beautiful set, with genuine gold-plate, classic, delicate
design.
Size: 39cm.

47

. עשויים כסף מוזהב,רימונים לספר תורה

 חתומים על ידי בית המלאכה.19- מחצית השנייה של המאה ה,גרמניה
.החשוב והמפורסם על שם לזארוס פוזן
. עדינה ויפה, קלאסית, עם הזהבה אותנטית, במצב מצוין,זוג גבוה ויפה
 ס"מ39 :מידות
 לתפארת תעשיית19- נחשב במאה ה,בית המלאכה על שם לזארוס פוזן
 בשנות. ונוהל על ידי אלמנתו של לזארוס פוזן1869  נוסד בשנת.היודאיקה
 בנו- הצטרף לבית המלאכה המפורסם ג'ייקוב פוזן,19- של המאה ה80-ה
.של לזארוס
 בתחתית הרימונים חרוטה.1886  חתום ומתוארך משנת,הזוג שלפנינו
. "נדבת לב מהח' ר' שמעון עפפשטיין בשנת תרמ"ו לפ'ק:כתובת הקדשה

$7,000 – 5,000 :הערכה
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Lazarus Posen’s workshop was highly respected for its
Judaica production in the 19 th Century. Established in
1869, it was run by Lazarus Posen’s widow. Jacob Posen,
Lazarus’ son, joined the workshop in around 1880.
This pair of finials are hallmarked and dated 1886. The
base of the finials includes an engraving of a dedication
“Generously donated by HaChaver Rabbi Shimon Epstein.”
Starting Price: $2,600

Estimate: $5,000 - $7,000

2,600 :מחיר

2 Ma rch 2021
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,הונגריה-מגדל בשמים אוסטרו
1856
. ס"מ20 :מידות
.1856  וחתום בחותמות 'אלט וין' משנת,עשוי כסף
בראש המגדל תלוי דגל מעוצב מכסף ועליו חריטה
.' 'מן ר' אברהם אנפער:באותיות עבריות מעוצבות
.מצב מצוין

$300 :מחיר
$600-$400 :הערכה
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,מגדל בשמים מכסף
.עגול ומיוחד

. חתום.19 -גרמניה סוף המאה ה
 ס''מ19 :מידות
כלי לבשמים עשוי כסף בעבודת צורף
 בראש המגדל,בצורה מגדלית מעוגלת ונאה
 בתחתית המגדל.מתנוסס דגל מקורי
. כתר וירח800 – חותמות גרמניות

$900 :מחיר
$2,000-$1,500 :הערכה
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A SILVER SPICE CONTAINER

Vienna, 1856.

Hebrew Inscription.
Size: 20cm. Made of silver.
Signed ‘Alt Wein’ 1856. Includes a flag at the top
of the tower, crafted from silver and engraved
with letters.
Starting price: $300
Estimate: $400-600

SILVER SPICE TOWER.
Exceptional. Round-Shaped.
Germany end of 19th
Century.
Size: 19cm

This spice container is made of silver and is
crafted in the shape of a rounded, beautiful
tower. The tower is topped with its original flag.
The tower’s base includes German hallmarks –
800 crown and moon.
Starting Price: $900
Estimate: $1,500 - 2,000

2 Ma rch 2021
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.גביע כסף לקידוש חשוב ומיוחד

. כנראה1814 וינה
.חריטה יוצאת דופן של טקסט הקידוש כולו
 עבודת. עשוי כסף. נדיר וחשוב במיוחד,גביע קידוש יוצא דופן
.חריטה עדינה ויפה
. מצב נפלא ביותר. חתום. ס"מ9.5 :מידות
 חרט האומן באותיות עבריות,בחלקו העליון של גביע הכסף
 לפנינו. מילה במילה, את טקסט הקידוש במלואו,מעוצבות ונאות
 מרגש להחזיק ביד.דוגמא יוצאת דופן ונדירה של גביע לקידוש
.כוס מוקדמת עם כיתוב כל כך עשיר וחשוב
 מספר חותמות המשייכות את הכוס הנ"ל,בתחתית הגביע
,וינה- חותמת עתיקה של אלט.19- תחילת המאה ה,לעיר וינה
? מזוהה בוודאות כמעט מוחלטת כחותמת181 עם המספרים
 ע"מ,Der Goldschmiede Merkzeichen  (ראה בספר1814-מ
 מוטבעת חותמת מס השייכת, בנוסף לחותמת זו.)7861 ' מס433
Der Goldschmiede  (ראה בספר1810-1824 לפריטים מהשנים
.)7887 ' מס435  ע"מ,Merkzeichen
 מרגש להחזיק ביד כוס מוקדמת.פריט אספנות חשוב ומיוחד
.עם כיתוב כל כך יפה וחשוב

$8,000-6,000 :הערכה

$ 3,000 :מחיר

AN EXTREMELY RARE AND
IMPORTANT KIDDUSH CUP.
Vienna, Probably 1814

Most Unusual Engraving of the Entire Text of Kiddush.
Most unusual Kiddush cup, rare and most significant. Made
of silver. Beautiful, delicate engravings.
Size: 9.5cm Hallmarked. Fantastic condition.
On the upper part of the Kiddush cup, the artist has engraved
in Hebrew, beautiful, decorative letters the full text of
Kiddush, word for word. This is a most extraordinary and
unusual Kiddush cup. It is certainly most poignant to hold
such an antique cup with such rich and significant writing.
At the base of the cup are a number of Hallmarks connecting
the cup to the town on Vienna, early 19th century. The
antique hallmark of ‘Alt Wein’ with the numbers 181? This
is almost certainly a hallmark from 1814. (See the book Der
Goldschmiede Merkzeichen, page 435, no. 7887.)
Most exceptional and noteworthy collector’s item. Most
poignant to hold such an antique cup with such rich and
significant writing.
Starting Price: $3,000
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.חנוכיית כסף יפה ומיוחדת

.20-עירק תחילת המאה ה
 ס"מ33x24 :מידות
 ומתוכננת,' עומדת על גבי 'רגל, עשויה כסף,חנוכייה מעניינת ויפה
.בצורה מעוגלת
 וגם לעמוד על,החנוכיה עוצבה כך שתוכל גם להתלות על הקיר
 עבודת פטיש מיוחדת המזכירה בסגנונה, עבודת יד צורף.''רגל
.'האמנותי של ה'ארט דקו

$2,000-3,000 : הערכה$1,000 :מחיר
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Estimate: $6,000 - 8,000

A BEAUTIFUL IRAQI SILVER
HANUKAH LAMP.
Early 20th Century.

Size: 24 x 33cm. Fascinating and beautiful silver Hanukah
Lamp. Stands on a ‘foot’ and designed in a rounded
shape. The Lamp is designed that it can be hung on the
wall or alternatively stand freestanding. Handcrafted by
a silversmith. Unique hammer work, reminiscent of ‘Art
Deco’ style.
Starting Price: $1000 Estimate: $2000 - $3000
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.1872-1934 ארתור מרקוביץ
.’‘הבדלה

. חתום.שמן על בד
.) ס”מ (כולל מסגרת87x67 . ס”מ59x39 :מידות
 למד באקדמיה. צייר יהודי חשוב וידוע,ארתור מרקוביץ
1896-  בין השנים.1886-1895 בעיר קראקוב בין השנים
 יצירותיו מוצגות. מינכן ופריס, חי ולמד בברלין1903
, וכן בוורשה,במוזיאוניים הלאומיים בעיר קראקוב
.ובישראל כמובן
 מלמדים על,הדמויות והסצנות היהודיות שלצייר
מקוריות וייחודיות סגנון עבודתו המושפעת מסמלים
.עם אלמנטים של אקספרסיוניזם

$5,000 :מחיר
$10,000-8,000 :הערכה
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.1861-1941 מאוריצי טרבאש
.רבי עם לולב ואתרוג
. חתום. שמן על בד. ס"מ47x57 :מידות
. של יהודי האוחז את ארבעת במינים,ציור קלאסי ויפה
 רבות מיצירותיו נעלמו. צייר יהודי פולני-מאוריצי טרבאש
.1941  נפטר בגטו לודג' בשנת.ונכחדו בזמן השואה
 ע"י בית המכירות מצא והוערך2,003 הוצע למכירה בשנת
. דולר6,000-9,000 -על ידם ב

$ 4,000-6,000 :הערכה
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$ 2,000 :מחיר

Arthur Markowitz 1872-1934. ‘
HAVDALA’.

Oil on Canvas. Signed.

Size: 39 x 59cm. 67 x 87cm (including frame).
Arthur Markowitz – a famous and important
artist. He studied in The Academy in Cracow
between 1886 – 1895. Between 1896 – 1903, he
studied in Berlin, Munich and Paris. Markowitz’s
paintings are on display in the National Museums
in Cracow, Warsaw and of course Israel.
The characters and scenes that Markowitz
painted, demonstrate his original and unique
style of work, that was influenced by Impressionist
elements.
Starting Price: $5,000
Estimate: $8,000-10,000

Maurycy Trebasz 1861-1941.
RABBI WITH LULAV AND
ETROG.

Classical, beautiful painting, of a Jew holding
the Four Species. Maurycy Trebasz painted
depicitions of Polish Jewry. Many of his paintings
disappeared or were confiscated during the
Holocaust. Trebasz passed away in the Lodz
Ghetto in 1941. Previously offered for sale by
Mats Art Auction House.
Starting Price: $2000
Estimate: $4,000-6,000
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.19- סוף המאה ה. צפת.גביע לקידוש מכסף
. ס"מ7 :מידות
 ונשלחה לארץ,19- בסוף המאה ה,כוס לקידוש שנעשתה בפולין
 שם נהגו לחרוט בסגנון ייחודי על גבי כוסות, לעיר צפת,ישראל
." וכך נולד הביטוי "כוס צפתית,לקידוש
 עם כותרת עברית מעל כל,חריטות של המקומות הקדושים
.אתר קדוש
. מצב מצויין.12 חתום

$1,800 :מחיר
$3,500-2,500 :הערכה
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.גביע כסף לקידוש
.נעשה על ידי האמן החשוב דוד גומבל
 היה מעצב וצורף ישראלי יליד,)1906-1992( דוד היינץ גומבל
. גומבל נחשב לאחד מראשוני אמני היודאיקה המודרנית.גרמניה
 למשפחה חילונית שעסקה,גומבל נולד בזינסהיים שבגרמניה
 והצטרף, עלה גומבל לישראל1936  בשנת.בייצור כלי מתכת וכסף
, כמורה וכמנהל המחלקה למתכת,לבית הספר לאומנויות בצלאל
.לצד לודוויג יהודה וולפרט
.עבודת פטיש יפה ומסוגננת
.חתום במלואו בתחתית הגביע
. ס"מ9.5 :מידות

SILVER SAFED KIDDUSH CUP
Poland / Safed Late 19th century.
Size: 7 cm.

Kiddush cup made in Poland, late 19th century. It was sent to
the Land of Israel, to the town of Safed where the custom was
to engrave Kiddush cups in a unique style. Hence was born
the term “Safed Cup”.
Includes engravings of the Holy Sites, each one labelled in
Hebrew. Hallmark. Excellent condition.
Starting Price: 1,800$ Estimate: 2,500$-3,500$

A Large Sterling Silver Kiddush Cup
By David Gumbel.
A Beautiful Hammered work.
David Heinz Gumbel (1906–1992)

Given name was Detlev Heinz. He was born in Sinsheim,
Germany, to a secular family among the pioneers of the local
silversmith industry.
Size: 9.5 cm.
Signed
Starting Price: 950$

Estimate: 1,200$ - 1,500$

$1,500 - 1,200 : הערכה950$ :מחיר
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 גביע כסף ייחודי.’‘כוס מרים
.בעבודת יד איכותית ויפה

. בערך1990  ירושלים,ימיני
. חתום. ס"מ11.5 :מידות
 רגע לפני כניסת השבת, ביום השישי לבריאה,לפי המדרש
, ברא אלוקים את כל הניסים הגדולים,הראשונה של העולם
 אחד מהם היה. חורבן וקושי,שלימים יצילו את עם ישראל מהרס
 בארה של מרים. אחות משה ואהרון,כמובן נס באר מרים הנביאה
.שליוותה את עם ישראל בנדודיהם במדבר סיני בזכותה של מרים
' יצר ימיני את 'כוס מרים,בהשראת דמותה של מרים הנביאה
 עבודת פטיש איכותית ומרשימה. המוצעת כאן למכירה,המיוחדת
. גביע מיוחד ויפה. ואבני חן, בשילוב כסף מוזהב, עדינה ויפה,כל כך
.פריט אומנות מודרנית מיוחד ויפה

1,500-2,000 : הערכה$ 850 :מחיר

Beautiful Sterling Silver Miriam Cup
by Yemini.
Jerusalem, circa. 1990.
Hand wrought and hammered.
Size: 11.5cm. Hallmark.

According to the Midrash, on the sixth day of Creation, just
before the onset of the first Sabbath ever, G-d created ten
wonders – miracles that would be wrought for the Jewish
nation at later times. One of these was the Well of the
Prophetess Miriam, sister of Moses and Ahron. Miriam’s
Well accompanied the Jews throughout their wonderings
in the Sinai desert, and this miracle was in Miriam’s merit,
hence the Well’s name.
Inspired by the persona of Miriam the Prophetess, Yemini
crafted this unique ‘Miriam Cup’. High quality and most
impressive hammered work, delicate and beautiful,
blending gold and silver and using precious gems. An
unusual and splendid cup.
A piece of modern art, unique and magnificent.
Starting Price: $850
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Estimate: $1500 - $2000
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נרתיק למגילת אסתר
 קרט24 עשוי כסף בשילוב זהב
 עליו תבליט מזהב יפה,נרתיק בצורת גליל עשוי כסף מרוקע
. עם ציור המתאר קטע מתוך המגילה,במיוחד
 ס''מ34 :גובה
 בן ונכד למשפחת הצורפים,נעשה ע''י האמן הצורף בועז ימיני
.20-הידועה ימיני שעלתה לישראל מתימן בתחלת המאה ה

$11,000-$9,000 : הערכה$7,500 :מחיר

Modern Art: A Magnificent Piece.
MEGILLAT ESTHER CASE,
Made of a Combination of Silver
and 24 Carat Gold.

A cylinder-shaped case made of hammered silver. A
stunning gold embossed section is laid on top, depicting
a scene of the Story of the Megilla. Created by silversmith
artist, Boaz Yemini, son and grandson of the famed Yemini
family of silversmiths. They emigrated from Yemen to
Israel in the early 20th century.
Size: 34cm
Starting Price: 7,500$Estimate: 9,000$ - 11,000$
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. עשוי כסף בשילוב אבני חן,טס לספר תורה

. בועז ימיני,ירושלים
 נעשה בעבודת יד אומן ע"י האומן,טס מיוחד במינו ויפה
 בן ונכד למשפחת צורפים חשובה-הירושלמי החשוב בועז ימיני
, סבו.ביותר לתולדות אומנות הצורפות היהודית הארץ ישראלית
פיליגרן בבית הספר- עמד בראש מחלקת כסף,יחייא ימיני
. ונחשב לאחד מהמפורסמים שבבוגרי בצלאל,בצלאל
12 . ועיצוב עדין ויוצא דופן של ימיני,עבודת ניסור נפלאה ומיוחדת
 בשולי. על פי הסדר, ושמותיהם,סמלים של שנים עשר השבטים
הטס משובצים אבני חן ירוקות ועדינות המוסיפות לפריט מראה
, מצורפת שרשרת חוליות כסף שגם עוצבה ע"י ימיני.ייחודי ויפה
 של טס לספר תורה מודרני וייחודי,ומשלימה מראה יוקרתי ועדין
.במינו

$12,000-8,000 : הערכה$6,000 :מחיר

Shield for Sefer Torah, Crafted with Silver
and Precious Stones. Jerusalem. Boaz Yemini.

A most beautiful, one-of-a-kind Torah Shield, handcrafted
by the eminent Jerusalemite artist, Boaz Yemini. Yemini is
descended from a family of exceptional silversmiths. He is
a link in the generational chain of significant Jewish Israeli
artists.
Boaz’s grandfather, Yichye Yemini, headed the SilverFiligree Department in the Bezalel School of Arts. He is
recognized as one of the most prominent Bezalel alumni.
Delicate and unusual design with splendid and exceptional,
cut-out work. Includes the twelve symbols of the twelve
tribes in order, with their names. Precious, delicate green
stones are set around the Shield’s edges, adding further
beauty to this piece. The piece is completed with a silver
chain of links, also by Yemini, completing the Shield’s ornate
appearance. This is a most unique and modern Torah Shield.
Starting Price: $6,000 Estimate: $10,000 - $12,000
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,זוג רימונים קטנים ומיוחדים לספר תורה
.עשויים כסף

.19- המאה ה,אירופה
. לא חתום. ס"מ15.5 :מידות
 מעוצבים בצורת. חמודים ויוצאי דופן,זוג רימונים לספר תורה
. עם עבודת ריקוע,עמודים ארכיטקטוניים עבים
 ובראשם מעין, חוטי כסף נאים-בראש הרימונים עבודת פיליגרן
.כתר קטן ועליו מונח עמוד נאה ומעוצב

$3,000-2,000 : הערכה$1,500 :מחיר
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Set of Unique, Small, Silver Torah Finials.
Europe. 19th Century.
Size: 15.5cm. No Hallmark.

Set of most charming and unusual finials for a Torah Scroll.
Designed with wide architect-style pillars. Hammer work.
The finials are topped with beautiful filigree (silver thread)
work. Above the filigree lays a small crown, and a beautiful,
decorative pillar above this.
Starting Price: $1,500

Estimate: $2,000 - $3,000
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. עשוי כסף וכסף מוזהב,טס לספר תורה

.19- תחילת המאה ה,פולין
. ס"מ20x14 :מידות
 פריט כמעט זהה מוצג במוזיאון היהודי.טס מיוחד ויוצא דופן
 מעניין לראות את טכניקת ניסור האותיות והעיטורים שעל.בוינה
 בשילוב עם טכניקה, המזכירה אלמנטים מודרניים,גבי העמודים
 בראש הטס זוג אריות כסף.ואלמנטים קלאסיים פולניים עתיקים
 גם הם, במרכז הטס שני לוחות הברית.מוזהב איכותיים ויפים
.עשויים כסף מוזהב
 "יעקב דוב עם:בתחתית הטס הקדשה חרוטה באותיות עבריות
"זוגתו פעסי סאלאמאן
. חתום.טס יפה ומיוחד

$6,000-8,000 : הערכה$4,000 :מחיר
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Shield for Sefer Torah, Made of Silver and
Silver Gilt. Poland. Early 19th Century.

Unusual Torah Shield. There is an almost identical Shield
in the Vienna Jewish Museum. The technique used for the
cut-out work of the letters and decorations on the pillars, is
fascinating. It is reminiscent of a modern style combined
with classic, antique Polish style. A pair of silver gilt lions
are placed at the top of the Shield. In the center are the
‘Two Tablets’, similarly silver gilt. A dedication appears at
the bottom of the Shield. It is engraved in Hebrew letters:
“Yaakov Dov and his wife Pessy Solomon.”
Stunning Torah Shield. Hallmarked.
Starting Price: $4,000 Estimate: $6,000 - $8,000
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, עשוי מכסף.מגדל בשמים
. פולין.עבודת פיליגרן נאה

19-אמצע המאה ה
. חתום. ס"מ24 :מידות
 בתחתית המגדל מופיעה.עבודת צורפות ביד
,עבודת חריטה עדינה
 עבודת צורף עם חוטי,ובמרכזו של המגדל
 בראש המגדל.כסף (פיליגרן) מרשימה ויפה
.מצורף דגל מקורי
.21  חתום:מידות

1,500-2,500 : הערכה1,000 :מחיר
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.קופסת אתרוג עשויה כסף

.19- סוף המאה ה,וינה
 ס"מ19 :מידות
 עשויה,קופסה מפוארת ומרגשת במיוחד
.עבודת יד איכותית ומרשימה
,בראש הקופסה תבליט רקוע של אתרוג
 עבודת.המוקף כיתוב עברי לחג הסוכות
 עם אלמנטים צמחיים,ריקוע איכותית ויפה
.מעטרת ומקשטת את יתרת הקופסה
. חתום במספר מקומות.מצב נפלא ביותר
.פריט אספנות אישי מיוחד וחשוב

$6,000-$4,000 : הערכה$3,000 :מחיר
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TOWER-SHAPED SPICE BOX.
Made of Silver. Beautiful Filigree
Work. Poland. Mid-19th Century.
Size: 24cm. Hallmarked.

Handcrafted by silversmith. Delicate engravings
at the base of the tower.
Exquisite and impressive filigree design at the
center of the tower. A flag is melded to the top
of the tower.
Hallmark: 12
Starting Price: $1,000
Estimate: $1,500 - $2,500

A LARGE SILVER ETROG BOX
Vienna, Late 19th century.
Hand Chase
An exquisite and magnificent box, handcrafted
and most impressive. The lid of the box includes
an embossed relief of an etrog, surrounded with
Hebrew wording relevant to the Sukkot Holiday.
The box is ornately decorated with foliate
embossing. Excellent condition. Hallmarked in a
number of places.
Starting Price: $3,000
Estimate: $4,000-6,000		
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לאיוש קולושברי
1871-1937
.שיחת אקטואליה רבנית

. חתום.שמן על בד
 ס”מ68x56 :מידות
.) ס”מ כולל מסגרת84x96(
 של מפגש רבנים,סצנה מעניינת ואנושית
 דמות הרב האוחזת. ושיחת היום,ביתי
. הפעם הם נפגשים ללא ספר לימוד,בעיתון
 הפרופורציות.ציור איכותי ומרשים מאד
 מאפשרות לצופה,הנכונות של הציור
 ולהיות שם ליד,ממש להכנס לחדר הזה
.שיחת הרבנים הנפלאה הזו
. צייר הונגרי מעניין וחשוב,לאיוש קולושברי
Hall Of יצירותיו מוצגות במוזיאון לאומנות
. שבבודפשט,Art
.פריט נפלא ומרגש

$2,200 :מחיר
$6,000-$4,000 :הערכה
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Lajos Kolozsvary
1871-1937
Rabbis Engaged In
Conversation.
Oil on Canvas. Signed.

Size: 56x68cm (96x84 with frame).
Most interesting scene, of Rabbis meeting
in a home, engaged in discussion. A humaninterest scene with one Rabbi holding a
newspaper rather that holy book. Highquality, magnificent paintings. The picture’s
perspective lends us the opportunity to feel
as if we are withing this historic picture,
almost part of the conversation itself.
Lajos Kolozsvary was a significant and
interesting artist. His paintings are on
display in the Museum ‘Hall of Art’,
Budapest.
Phenomenal and poignant item.
Starting Price: $2,200
Estimate: $4,000-6,000
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YOM KIPPUR.

.יום כיפור

19- המאה ה.ציור שמן על עץ
. חתום. ס"מ69x50 :מידות
ציור מרשים ומיוחד של יהודים מתפללים
. בתפילות הימים הנוראים,בבית הכנסת
 במרכז.ציור אירופאי יהודי קלאסי ומרשים
 או, עומד רב הקהילה,העליון של הציור
. ומסביבו הגבאים, מעל גבי הבימה,העיר
 מצוירים ציבור, לכל רוחבו,ובתחתית הציור
.המתפללים עטוף הטליתות

$1,800 :מחיר
$5,000-3,000 :הערכה

Oil on Wood. 19th Century.
Size: 50x69cm. Signed.

Striking and distinctive painting
depicting Jews praying on the High
Holy Days, in a Synagogue.
European, Jewish painting, classic
and impressive. In the upper-center
of the painting stands the community
Rabbi. On and around the Bima stand
the Gabbaim. Across the entire length
of the lower part of the painting, are
the congregation members, wrapped
in prayer shawls.
Starting Price: $1,800
Estimate: $3,000-5,000
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טס לספר תורה
.עבודת יד איכותית ומרשימה
.כסף מוזהב
. בערך1880 ,ורשה
. ס"מ31.5 :מידות
נעשה בעבודת צורפות נפלאה ביותר על
)A. Riedel( ידי האומן אנטוני רידל
. חקוק ומולחם, רקוע, יצוק.כסף חתום
.מוזהב
הטס עטור כולו בעבודת יד של אלמנטים
.צמחיים המקשטים ומקיפים את מסגרתו
בראש הטס שני אריות איכותיים (חתומים
 בתחתית הכתר.אף הם) אוחזים בכתר
2  ולימינו,רקועה דמות צבי עם קרניים
.אריות קטנים
 עמוס בעבודת יד.טס מרשים ביופיו
 חתום.נפלאה של אומן חשוב ומוכשר
.במספר מקומות

$5,000 :מחיר
$10,000-$8,000 :הערכה

MAGNIFICENT, HANDCRAFTED TORAH SHIELD.
Outstanding, high-quality
handiwork. Silver-Gilt
Warsaw, circa 1880.

Size: 31.5cm
Absolutely magnificent handiwork, gilded by
the artist Anthony Riedel. Silver. Hallmarked.
Hammered, wrought, carved, engraved,
soldered, welded and gold-plated.
The Shield is fully decorated with handiwork
of foliate features, surrounding its edges. Two
high-quality lions, holding a crown, rest at the
top of The Shield (individually hallmarked).
At the base of the crown is hammered a
depiction of a deer with horns. To the right of
this are two small lions.
This Torah Shield is strikingly beautiful,
with extensive, incredible handiwork by an
eminent and most talented artist.
Starting Price: $5,000
Estimate: $8,000-10,000
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.חנוכייה מכסף

.20-גרמניה המאה ה
 ס”מ23 :מידות
 במרכזה.חנוכיית כסף גרמנית קלאסית
 ובמרכזו כתוב,שני אריות האוחזים מגן דוד
 רגלי החנוכייה.’באותיות עבריות ‘נר של חנוכה
. חסר שמש.בנויות מדמויות של אריות כסף
.כסף יצוק וחתום

$900 :מחיר
$2,000-1,500 :הערכה
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A SILVER
HANUKKAH LAMP.
Germany 20th Century.
Size: 23cm.

Silver Hanukkah Lamp in classic German
style. In the center, two lions are holding
a Magen David that has the words 'Ner
Shel Chanuka' written on it. The Hanukkah
Lamp's feet are silver-shaped lions. Missing
the Shamash. Cast silver with Hallmark.
Starting Price: 900$
Estimate: 1,500$-2,000$
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זוג רימונים לספר תורה מכסף
.גדולים ומרשימים

.19- מחצית הראשונה של המאה ה,אירופה
 ס"מ43 :מידות
. גדול ומרשים ביותר,זוג רימונים נדיר ומיוחד
עשויים כסף (נבדק על ידי צורף מומחה בכל
 גבוהים. בעבודת יד אומן מומחה,)! חלקיו
 הרימונים בנויים.ורחבים באופן מרשים ויפה
 עשויים,כשבמרכזם שלוש קומות עם מרפסות
 עבודת,חתיכות כסף מעוצבות בסגנון צמחי
, הרגליים עליהם ניצבים הרימונים.ריקוע ופטיש
. ועליהן עבודה עדינה ויפה מאד,גבוהות ויפות
בראש הרימונים מונח כתר נאה המסתיים
.ב'תפוח' כסף קטן
 ללא ספק לפנינו זוג רימונים מיוחד.לא חתום
. שנעשה באחת ממדינות אירופה,מאד ויפה
.פריט אספנות חשוב ונדיר

$5,500 :מחיר
$10,000-12,000 :הערכה

A BEAUTIFUL LARGE AND
WIDE PAIR OF TORAH
FINIALS.

Europe, First Half Of The 19th Century.
Size: 43cm.

Most rare and special set of Torah finials.
Exceptioanally large and magnificent.
Made of silver. (comprehensively checked
by expert silversmith.) Hand-made,
expert craftmanship. Tall, wide and most
impressive. the finials are built in a threetiered fashion, made up of pieces of
foliate-decorated silver. Hammer-chiseled
craftsmanship. The finials feet are tall
and beautiful , with delicate decorations.
the top of the finials boasts a beautiful
crown cresting in a small silver 'apple'. No
hallmark. Undoubtedly a beautiful piece,
from Europe. An impressive and significant
collectors item.
Starting Price: 5,500$
Estimate: 10,000-12,000$
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.מגדל בשמים מכסף

.נעשה ע”י הצורף יאן פוגורזלסקי
. עם כיתוב עברי.1864 ורשה
. חתום מספר פעמים. ס"מ26 :מידות
, בראש המגדל.כסף יצוק ומנוסר
.חריטה עברית עם ברכת בורא מני בשמים
 פיגורות כסף בצורת4 במרכז המגדל מופיעות
,אריות
.המשקיפים לכל עבר

1,500-2,000 : הערכה$ 850 :מחיר

A Large Silver Spice-Box Tower
By Silversmith Jan Pogorzelski.
Warsaw 1864. With Hebrew Writing.
Size: 26cm. Number of Hallmarks.

Cast and cut-out silver. The top of the
tower includes an engraving in Hebrew
of the words of the blessing, “Borei Minei
Besamim”.
Four lion-shaped figurines are placed at
the center of the tower, each facing a
different direction.
Starting Price: $850
Estimate: $1,500-2,000
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, עשוי כסף וכסף מוזהב,כלי לבשמים
.בעבודת פיליגרן איכותית ויוצאת דופן

.19-בלקן המאה ה
: גובה. ס"מ14 : רוחב בסיס. ס"מ17 : אורך בסיס:מידות
 ס"מ12
 מגש.כלי להרחת בשמים בעל צורה ייחודית ומרשימה
שלם בעבודת פיליגרן עדינה ומפורטת חוטי כסף עדינים
 המגש כולו זרוע. בשילוב חוטים מצופים זהב,ויפים
פרחים בעלי צלעות חלולות עם רצועות פיליגרן מוזהבות
 המגש כולו כולל שני מסגרות.שמחברות בין הפרחים
 מתוך המגש מתרוממות שני.שונות מעוטרות בעדינות
 בתחתית.מוטות מוחבאות ועליהם שני כדורי פיליגרן
הכדורים שני פרחים מוזהבים גדולים שמונה צלעות הכול
 בראש הכדורים שוב שמונה.בעבודת פיליגרן מדויקת
.צלעות פרחים מוזהבות ועליהם כתרים ובראשם חרוזים
.הכדורים נפתחים באמצעם ונסגרים על ידי ציר אחורי
הסיבה לכך שני כדורים על מנת לאפשר מקום לשני מני
 בתחתית המגש ארבע רגליים שמשוות לפריט.בשמים
.מראה מוגבה
.חתימה של ברבור על כל חלק וחלק
 באי. אחד האיים החשובים בחבל המוריאה.האי יאנינה
 תחילה.פעלה קהילה יהודית עתיקה החל מימי החורבן
דרו כאן היהודים הרומנטיונים (יהודים קדמונים שישבו
 לאחר גירוש יהודי ספרד הוצפו.)תחת השלטון הביזנטי
 באיים היווניים.האיים היווניים באלפי משפחות מגורשים
פעלו עשרות ישיבות ספרדיות ובתי מדרשות חשובים
 יאנינה הייתה חלק מאותו,לאורך כל תקופת האחרונים
 כאן ישבו בבית אחד במשך שנתיים רבי יוסף,עולם תורני
טאייטצאק גדול הדור ורבינו הרד"ך (רבי דוד הכהן מקורפו
.)בעל שו"ת הרד"ך הנודע אצל גדולי הפוסקים
כלי בשמים בעל מראה ייחודי הבא מקהילה יהודית
. מצב נפלא.עתיקה וחשובה

A High Quality
SILVER AND FILIGREE SPICE BOX.
Balkan Late 19th Century.

Base Lengh: 17cm. Base Width: 14cm. Height 12cm.
Remarkable and extraordinarily-shaped Spice Box. An
entire tray with delicate and intricate filagree design,
incorporating gold-covered threads.The entire tray is laid
over with flowers comprised of hollowed out components.
Golden filigree strips connect the flowers. The tray is
comprised of two delicately decorated frames. Two rods
project upwards from the tray, each topped with a filigree
ball. Two large, golden, filigree flowers made up of eight
petals are positioned at the base of each ball. The balls
are similarly topped with eight-petalled floweres, covered
with a crown, and some beads above that. The balls open
up using a hinge at the back. The design includes two balls
to enable two types of spices to be stored. the four feet
at the base of the tray lends and elevated appearance
to the piece. A swan stam appears on each part of the
item. Yanina Island is one of the most important islands
in the Moriah region. The island was home to an ancient
Jewish community dating back to the times of the
Temple's destruction. Originally Jews who had been under
Byzantine rule. Following the expulsion from Spain, the
island was flooded with thousands of expelled families.
Tens of Sephardic Yehsivot and Study Halls operated for
mandy years adn Yanina was part of this Torah empire.
The Torah luminary, Rav Yosef Taichak and Rabbeinu
HaRedach resided here. An extraordinaty Spice Box, that
can be traced back to and ancient and important Jewis
community. Fantastic condition.
Starting Price: 1,500 $

Estimate: 2,000 $ -3,000 $

$2,000-3,000 : הערכה$1500 :מחיר
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שתי כוסות זכוכית לפסח

19- המאה,ככל הנראה בוהמיה
 ס"מ7.5 - ו8.5 :מידות
 'כוס-על אחת הכוסות כתוב באותיות מוזהבות ובכתיבה אשכנזית
.' ועל הכוס השנייה כתוב גם כן 'פסח,'של פסח
 וקישוטים עם, עם גווני אדום,עבודת זכוכית בוהמית טיפוסית
.אלמנטים צמחיים

A PAIR OF GLASS PESACH CUPS.
Probably Bohemian 19th Century.
Size 7.5cm and 8.5cm.

One cup includes the words 'Passover Cup' in Hebrew,
Ashkenazi, Gold lettters. The second cup has the word
'Pesach' writtern on it. Classic Bohermian Glass style, with
red hues and foliate decorative additions.

$800-1,200 : הערכה$400 :מחיר

Starting Price: 400$ Estimate: 800-1,200$

. כסף יצוק.טס לספר תורה

Sefer Torah Shield. Cast Silver.

.20- תחילת המאה ה,איזמיר
. חתום. ס"מ37 :מידות
 מקושט כולו באלמנטים צמחיים, עשוי כסף יצוק,טס גדול ומרשים
 בתחתית הטס מופיע אגרטל ומתוכו גבעולים.מרשימים ויפים
, במרכז הטס סמל מגן דוד.עמוסים בעלים ופרחים גדולים
, בראש הטס מופיעה כתובת הקדשה ארוכה.'ובתוכו המילה 'ציון
. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה1914 המתוארכת משנת
. חתום. מכל צדי הטס, פעמוני כסף7 מקיפים את הפריט
The Bezalel Narkiss ראה טס זהה ביותר באתר האינטרנט
.18563 ' פריט מס,Index Of Jewish Art

$1,500-1,200 : הערכה$850 :מחיר

Izmir. Early 20th Century. Hallmarked.
Size: 37cm.

Large and magnificent shield, made of cast silver. Entirely
decorated with beautiful and striking foliate designs. At
the bottom of the shield is a vase containing stems heavily
covered with leaves and large flowers. There is a Magen
David containing the word ‘Zion’ in the center of the shield.
At the top of the shield is a long dedication dating back to
1914, the year of the First World War’s outbreak. Seven
silver bells surround the shield. Hallmarked.
A most similar shield appears on The Bezalel Narkiss Index
of Jewish Art.
Starting Price: $850
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. עשוי כסף מוזהב.טס לספר תורה
.1850 רומניה

21.5 x 27 :מידות
: ומתוארך בכיתוב עברי, עשוי כסף מוזהב,טס יפה ועדין
 במרכז הטס שני אריות.)1850( "נעשה בשנת תר"י לפק
 רקע, למרגלות האריות. אוחזים בכתר גדול,רקועים מכסף
–  ובמרכזו חרוטים בגדול אותיות כת,הצורף כעין צורת לב
.כתר תורה
בצדי האריות רקועים שני עמודים גבוהים המעוטרים
 בתחתית הטס חרוט באותיות עבריות "נעשה.בענפים
.)1850( "בשנת תר"י לפק
. פריט אספנות קלאסי וחשוב.טס מיוחד ויפה

$3,600 :מחיר
$7,000-5,000 :הערכה

62

Judaica Auction

Shield for Sefer Torah. Silver Gilt.
Romania 1850.

Size: 21.5x27
A beautiful and delicate shield. Dated 1850 in
Hebrew letters. In the center of the shield are two
lions hammered from silver, holding a large crown.
At the base of the lions is a type of heart-shaped
piece with large Hebrew letters “Kaf Taf” (standing
for Keter Torah) engraved on it.
The words “Made in the year 1850” is written in
Hebrew.
An exceptional and splendid piece. A classic and
significant collector’s item.
Starting Price: $3,600
Estimate: $5,000-7,000
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מגילת אסתר בנרתיק גדול
ומפואר
נרתיק כסף גדול ממדים עשוי עבודת יד איכותית
 כולל מגילה.19- הונגריה סוף המאה ה.ומדהימה
.כשרה ויפה
. ס"מ ! יוצא דופן בגובהו65 :מידות
.נרתיק כסף גדול ממדים למגילת אסתר
 עבודת.עשוי עבודת אומן איכותית מאד
 מבנה.ריקוע ניסור וחריטה מרשימים
, חלקים מרכזיים3-הפריט מחולק ל
עליהן רקע וסיתת האומן דמויות וסצנות
 המלך אחשוורוש-מתוך מגילת אסתר
 אסתר,יושב עם כתרו על גבי סוס
המלכה ניגשת לפני המלך שמושיט
 מרדכי היהודי היושב,לה את שרביטו
 עבודת צורף נפלאה. ועוד,בשער המלך
, רגל הנרתיק מעוגל.ואיכותית מאד
 ועליו עבודת ריקוע,גדול ומרשים
-בפטיש של אלמנטים צמחיים
.פרחים ועלים רבים
הנרתיק שומר בתוכו על מגילת אסתר
 בכתב,כשרה ויפה הכתובה על גבי קלף
.סופרים נאה

. מצב מצוין.פריט מרשים מאד
$ 7,000-10,000 : הערכה3,500$ :מחיר
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MEGILLAT ESTHER
IN A LARGE AND
SPECTACULAR CASE

Exceptionally large; magnificent, high-quality
handiwork. Hungary. Late 19th Century. Includes
a Kosher, beautiful Megilla.
Size: 65cm! Unusually tall.
Exceptionally large, magnificent case, with
outstanding high-quality handiwork. Impressive
hammer, and cut-out work. The piece is primarily
made up of three parts. The artist has carved and
hammered out scenes and characters of Megillat
Esther. These include King Achashverosh riding a
horse, Queen Esther approaching the King who
extends his scepter to her. Outstanding, highquality craftsmanship. The base of the case has a
rounded large, impressive rounded handle, with
hammered work of decorative foliate, made up of
many flowers and leaves.
The Megilla case contains a Kosher and splendid
Megilla written on parchment, inscribed in a
scribe’s beautiful lettering.

Most impressive piece.
Fantastic condition.
Starting Price: $3,500
Estimate: $7,000-10,000
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Alexander Barkoff 1870-1942.
Har HaBayit. Signed.
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.1870-1942 אלקסנד ברקוף
.הר הבית חתום
.1929  חתום ומתוארך. ס"מ32x46 :מידות
ציור מעניין ומיוחד של הר הבית בתחילת המאה
יווני מעניין בשם אלקסנדר/ על ידי צייר פיני,20-ה
 למד. ברקוף היה גם פסל ואומן גרפיקה.ברקוף
 אך, בעיר הךסינקי,את לימודיו האקדמיים לאמנות
 יצירותיו.את מירב חייו העביר בסלוניקי ובאתונה
 ברקוף ידוע.מוצגות עד היום במוזיאון בהלסינקי
 וכאן לפנינו זכרון,בציוריו ממקומות בהם ביקר
 והחוויה שלו בהר,כנראה מביקורו בארץ ישראל
. ציור מעניין ומיוחד של צייר חשוב.הבית
ציוריו של אלקסנדר מוצעים למכירה לא פעם
 ומקבלים,במכירות הפומביות ברחבי העולם
.מקום של הערכה רבה
. חתום ומתוארך, במצב נפלא,הציור ממוסגר יפה
. ציוריו נמכרים מאד בעולם.זו מציאה ממש

$ 500 :מחיר
$1,500-2,000 :הערכה
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Size: 46x32 cm. Signed and dated 1929.
A fascinating and unique painting of Har
HaBayit, early 20th century. Painting by
Alexander Barkoff, a Greek/ Finnish painter.
Barkoff was also a sculptor. He studied Art in
Helsinki, Finland, although for the most part
of his life he lived in Salonika and Athens.
Barkoff’s paintings are on display till today in
a museum in Helsinki. Barkoff is famed for his
paintings that depict places he visited. This
painting is likely a result of his visit to the Land
of Israel, sharing his experience of seeing Har
HaBayit. An interesting and distinct painting
by a noteworthy painter.
Barkoff’s paintings take a place of honor in the
auctions that they are included in. They are
greatly sought the world over.
This painting is beautifully framed, in
wonderful condition, signed and dated.
Starting Price: $500
Estimate: $1,500-2,000

2 Ma rch 2021

75

.יוסף יזראלס
.1824-1911 הולנד
.רב קורא
. חתום. ס"מ27x30 :מידות
 פורטרייט של.ציור איכותי ויפה של יוסף יזראלס
. יושב ומעיין בספר,רב עם זקן לבן ומעיל שחור
ציור זה הופיע בקטלוג של זגאייסקי בנובמבר
 מופיע ציור זה בחוברת 'ציירים, כמו כן.1955
 חוברת לאמנות בעריכת אריה נבון ולאה-'יהודים
. ודברי המבוא בה נכתבו ע"י מקס ליברמן,גולדברג

$6,000-8,000 :הערכה
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$3,600 :מחיר

Jozef Israels.
Holland 1824-1911.
Rabbi Studying Book.
Size: 27x30cm.

A beautiful high-quality painting by Jozeph
Israels. Portrait of a Rabbi with a white beard and
black frock. He is pictured sitting and studying
a book. This painting is included in the booklet
of “Jewish Paintings” -a booklet of Jewish Art
is edited by Aryeh Navon and Leah Goldberg;
introduction by Max Lieberman.
Starting Price: $3,600
Estimate: $6,000-8,000
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כתובה נדירה וחשובה מהעיר
 אחת הכתובות.1847 , הודו-קוצ'ין
.המצוירות המוקדמות מהודו
.צבעי מים ודיו על גבי נייר
. ס"מ49 X 62 :מידות
 מעוטרת ומצוירת ברמה,כתובה חשובה ומיוחדת
.אומנותית יוצאת מן הכלל יפה
 מתארת את נישואיהם של,הכתובה שלפנינו
 בלהה- עם הכלה, רבי יוליה ב'ר רבי יצחק-החתן
 בתאריך כ"ב, ביום רביעי.מרים בת רבי אליה
 בשנת 'חמשת אלפים ושש מאות ושבע,באדר
. בעיר קוצ'ין.1847 -שנים
 ונחשבת,העיר קוצ'ין שוכנת במדינת קרלה
 מהעתיקות-לקהילה יהודית עתיקת יומין
.בקהילות ישראל הידועות
 בתי כנסת שהיוו מרכז קהילה3 בקוצ'ין נוסדו
. קהילות יהודים שונות3 עבור
בהסתמך על היופי האומנותי והפאר המיוחד
 ניתן לשער כי היא,שנבטים מכתובה זו שלפנינו
.הגיעה מקרב יהודים מבוססים מהקהילה
 הכתובה מעידה על יחסים עם הקהילות,כמו כן
היהודיות השונות במדינת קראלה
, פארור, מאלה, ארנקולם, קוצ’ין: התיישבויות5(
 שכן אנו מוצאים התייחסות,)צ’אנאמאנגאלם

66

Judaica Auction

RARE AND SIGNIFICANT
KETUBAH.
Cochin, India, 1847.
One of the Earliest Illustrated
Ketubot from India

Important and unique Ketubah, illustrated
and decorated with most breathtaking
artwork.
Watercolor and ink on paper. Size: 49x62cm.
This Ketubah is written for the marriage of the
Groom, Rabbi Julia son of Rabbi Yitzchak with
the Bride, Bilhah Miriam daughter of Rabbi
Elyahu. On Wednesday, Date 22 Adar, in the
year ‘Five thousand six hundred and seven’ –
1847. In the town of Cochin.
The town of Cochin is located in the region of
Karla, and is considered to be home to one of
the most ancient Jewish communities.
Three synagogues were established in Cochin,
each a Jewish community center for three of
the different types of Jewish communities.
The sheer beauty and tremendous artistry of
this Ketubah, leads us to believe it came from
a wealthy family.
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 שניתן במסגרת ההסכם בין,)לשטח אדמה בשבנומאלם (צ’אנאמנאגאלם
. מידע המעיד כי אחד הצדדים בא משם,החתן לכלה
בשנים אלו הגיעו לעיר קוצ'ין יהודים מספרת ומפורטוגל (בעקבות גירוש
. תימן וגרמניה, מעירק,)ספרד
 שהיה-עדות מיוחדת ומעניינת מפי יהודי מיוחד ומרתק בשם רבי יעקב ספיר
, נמסרה לאחר ביקורו של רבי יעקב בדרום הודו, שד"ר ותייר,חוקר כתבי יד
 רבי יעקב ספיר מספר שנזדמן לו להשתתף.]1860[ בעיר קוצ'ין בשנת תר"כ
 המיוחדות, מתאר את העושר התרבותי,בחתונת בנו של אחד מנכבדי הקהילה
 רבי יעקב.והייחודיות של מנהגי ואווירת טקס החתונה של היהודים בקוצ'ין
 "שירי,משבח ומזכיר את מנהגי שירי החתונה הרבים שנוהגים יהודי קוצ'ין לשיר
. ושירי תפילה לשיבת ציון,כיסופי גאולה
 ונתונה בתוך מסגרת ריבועית,הכתובה שלפנינו כתובה בכתיבת סופר נאה
, מעל מילות שטר הנישואין. במרכז התחתון של הכתובה,הצבועה בגווני תכלת
כתובות שתי תפילות לחתונה הנתונות בתוך מסגרת מעוטרת בעמודים
, מסביב התוכן הכתוב של הכתובה. צבועים בגווני תכלת,ארכיטקטוניים נאים
 עם פרפרים, גבעולים ופרחים-ציורים עדינים ויפים השוזרים אלמנטים צמחיים
, בראש הכתובה. נדירים ומיוחדים, הכתובה מאוירת בגוונים רבים.נדירים
 האוחזים במקורם חבלים שזורים,) בעלי כנף גדולים (כנראה טווסים2 מצוירים
, דמות הטווס מופיעה לא אחת בפרטי אמנות מהמזרח הרחוק.בפרחים
.ומהווים כנראה אלמנט עיצובי מיוחד באמנות המזרח הרחוק
The  מתוך הספרThe Illuminated Ketubah במאמרו של ד"ר שלום צבר
 מספר ד"ר צבר על,Jews Of India-A Story Of Three Communities
 ובפרט על נדירותן הרבה של,נדירותן של הכתובות מהודו ומן העיר קוצ'ין
 כתובות2  ד"ר צבר מספר על קיומן של.הכתובות המאוירת מהעיר קוצ'ין
2  ולאחר מכן מביא, אך אינן מאוירות,18-מוקדמות יחסית מסוף המאה ה
 נראה אם.1863 ,1860  מהשנים, הפעם מאוירות ומעוטרות,כתובות נוספות
 כי הכתובה שלפנינו היא אולי הכתובה המאוירת ומעוטרת הקדומה ביותר,כן
. ואף אחת הקדומות הידועות מהודו כולה,הידועה מקוצ'ין

! נדיר ומיוחד,פריט מוזיאלי יוצא מן הכלל יפה
$10,000-20,000 : הערכה$6,000 :מחיר
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Due to the Spanish Expulsion, Jews from Spain and Portugal arrived in
Cochin, as did Jews from Iraq, Yemen and Germany.
Rabbi Yaakov Safir, a fascinating Jew who travelled extensively and
examined manuscripts, wrote a description about the Pareshdi
community following a trip to south India in 1860. Rabbi Safir was
invited to join the wedding of the son of an eminent member of the
Pareshdi community. Rabbi Safir describes the cultural richness of the
community, the uniqueness and distinctiveness of their customs, and
the beauty of their wedding ceremonies. He praises their customs and
many wedding songs Cochin’s Jews sang, including “Shiri Kisufei Geula”,
and Shire Tefilla LeShivat Zion”.
This Ketuba is inscribed in beautiful letters, and framed in a square,
light-blue colored frame. At the lower-center of the Ketuba, above the
words “Shtar HaNisuin”, appear two prayers for the wedding. They are
within a decorative frame of ornate pillars, colored in light blue hues.
Surrounding the Ketubah’s text are beautiful, fine-art foliate drawings of
stems and flowers as well as rare butterflies. The Ketubah is decorated
in a range of many beautiful hues. The top of the Ketubah includes two
large birds (likely peacocks) holding strings of flowers in their beaks.
Peacocks often appear in artwork of the Far East and are a beautiful
element of it.
Dr Shalom Tzabar, in his article ‘The Illuminated Ketubah’ in the book ‘The
Jews of India – A Story of Three Communities’ refers to the uniqueness
of Ketubot from Cochin, India, especially illuminated Ketubot. Dr
Tzabar refers to two relatively early Ketubot from the late 18 th century,
although these are not illuminated. He later mentions two illuminated
Ketubot from 1860 and 1863. We can therefore surmise, that this Ketuba
is the earliest, known, illuminated and decorated Ketuba from Cochin,
or from all of India!

Outstanding piece, exceptionally beautiful!
Starting Price: $6,000

Estimate: $10,000-20,000
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“הצביעו פה אחד לרשימה
,”...היהודית הלאומית
.6 ’פתק מס
כרזת בחירות נדירה וחשובה
. כתובה ביידיש,ביותר

.1917 רוסיה
.כרזת בחירות יחידה במינה ונדירה בחשיבותה
הכרזה קוראת להצטרף ולהצביע למפלגה
 מפלגה קצרת-היהודית הסוציאליסטית המאוחדת
 בין, שפעלה ברוסיה בימי מלחמת האזרחים,ימים
.1917-1920 השנים
"שטימען איינשטימיק פאר דער יידישער
 אין א פריי, פרייע יידן.נאציאנאלער ליסטע
, שטייענדיק פעסט און פאראייניגט,רוסלאנד
"קענען בויען זייער אייגענע נאציאנאלע לעבן
. ס"מ76x51 :מידות
.מצב יוצא מן הכלל טוב

ELECTION POSTER
IN YIDDISH.
Most Significant and Rare.
Russia 1917.

“Vote here for the National Jewish….” Note no. 6.
A one-of-a-kind Election Poster, of great import.
The poster exhorts people to vote for the United
Jewish Socialist Party. This was a short-lived party
(1917-1920) in Russia during the Civil War.
“Vote for the Jewish National Party. Free Jews and
a free Russia. Standing strong and united. we can
build our own National life.”
Size: 76x51.
Fantastic condition.
Starting Price: $3,000
Estimate: $5,000-7,000

$3,000 :מחיר
$7,000 - 5,000 :הערכה
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.ג’ פרדריק
.שיחה תלמודית

.שמן על לוח עץ
. חתום. ס"מ31x28 :מידות
ציור חמוד וקלאסי של שיחת לימוד
. או לימוד תורה סביב לשולחן,בחבורה
. אבל חמוד מאד,צייר לא ידוע אמנם

$500 :מחיר
$1,500-1,000 :הערכה

G. FREDERICK.
TALMUDIC DEBATE.
Oil on Wood
Size 28x31cm. Signed

A charming, classical painting
depicting a group engaged in a
Talmudic debate, or Torah study
around a table. Genuine and
enchanting portrayal.
Starting Price: $500
Estimate: $1,000-1,200
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.חדוה פרנצי
.החת”ם סופר
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. חתום. ס"מ33x47 :מידות
,ציור מיוחד ומרגש של החת"ם סופר
, בטכניקת פחם ועיפרון.רבי משה סופר
משרטטת האמנית את דמותו של רבי
. אחד מגדולי ישראל,משה סופר

$1,000 :מחיר
$3,000-2,000 :הערכה
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HEDVA FERENCI.
THE CHATAM SOFER.
Size: 33x47. Signed

A poignant, exceptional painting of
Rabbi Moshe Sofer, The Chatam Sofer.
The artist has sketched this impressive
portrait of one of the greatest Jewish
leaders in charcoal and pencil.
Starting Price: $1,000
Estimate: $2,000-3,000

2 Ma rch 2021

.נוף
.1905-1976 יוחנן סימון
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.פסטל על נייר
. חתום.49.5x34 :מידות
 נחשב כאמן המייצג והמוביל. צייר ישראלי- יוחנן סימון
 ולמד אומנות, נולד בגרמניה.של התנועה הקיבוצית
 אח"כ עבר לפריס ולמד מכמה מורים,שם באקדמיה
.1936  עלה לארץ בשנת.שהשפיעו עליו מאד

5,000$-3,000$ : הערכה$1,500 :מחיר

VIEW.
Jonathan Simon 1905-1976.
Pastel on Paper

Size: 49.5x34cm. Signed
Jonathan Simon is an Israeli painter. He is considered
a foremost representative and artist of the Kibbutz
Movement. Simon was born in Germany, where he
studied Art. Simon later moved to Paris, where he studied
under a number of teachers and was greatly influenced by
them. He immigrated to Israel in 1936.
Starting Price: $1,500
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.הכותל המערבי
.גרולמן יוהנס פאול קונסטנטינוס

]1841-1927 [הולנד
.ציור בצבעי מים של הכותל המערבי
1924 הולנד
 ס''מ28x38 :מידות
בגב הציור יש תיאור ארוך ונוגע ללב של הרקע ההיסטורי
:לציור בכתב ידו של האמן
"זה מראה נוגע ללב ומרגש לראות יהודים משני המינים
 ובוכים וממש מרטיבים את האבן,מתפללים בקולות רמים
"..הקדושה בדמעותיהם

$3,000-2,000 :הערכה
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$1,000 :מחיר

Estimate: $3,000-5,000

THE WESTERN WALL.
Johan Paul Constantinus Grolman.
Holland 1841-1927.

Watercolor painting of the Western Wall.
Holland 1924. Size: 2838cm.
A lengthy and emotive description of the painting’s
historical background, is written on the painting’s back, in
the artist’s handwriting.
He writes: “It is most emotional and moving to witness
Jews of both genders praying loudly, literally sobbing and
wetting the holy stone with their tears.”
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,000-3,000
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. ציור ישן של חתונה יהודית.חופה
. חתום. ציור ישן וחמוד של חתונה יהודית.חופה
. חתום.אמן לא מזוהה
. ס"מ66x50 :מידות

$700-$500 :הערכה

$260 :מחיר

CHUPPAH. Antique Painting of a Jewish
Wedding Ceremony.
Size: 66x50cm.

A charming and captivating antique painting of a
Jewish wedding. Signed
Unknown artist.
Starting Price: $260

Estimate: $500-700

Two Paintings by Artist Ze’ev Roban.
1890-1970. Signed.
Size: 19x25cm and 23.5x32cm.
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1890- שני ציורים של הצייר זאב רבן
. חתום.1970
 ס"מ32x23.5 - ו25x19 :מידות
.שני ציורים יפים ומיוחדים של הצייר החשוב זאב רבן
.בשניהם מצוירת סצנה סביב דמותו של יונה הנביא
.בטכניקת צבעי מים ופסטל ועיפרון
 מאבות, ומעצב תעשייתי עברי, גרפיקאי, היה צייר,זאב רבן
 רבן עלה לארץ בהשראת ידידו.האומנות הארץ ישראלית
 והתמנה למורה בבית הספר בצלאל עד שנת,בוריס שץ
 עיטוריו לספרים וכרזות, חפצי החן שיצר, יוריו של רבן.1929
Art( ””אר נובו- היו ברוח אסכולת ה,פרסומת שעיצב
) שרווחה באירופה בסוף המאה התשע עשרהNouveau
. שהיה בה יסוד דקורטיבי חזק,ובראשית המאה העשרים
כן שילב רבן ביצירותיו יסודות מזרחיים האופייניים לארץ
.ישראל וממוטיבים תנ"כיים ותיאר את נופי הארץ ואנשיה
 רבן."יצירותיו מרובות הסמלים הוגדרו כ"סימבוליזם עברי
."נחשב אחד מיוצרי "סגנון בצלאל

$ 2,500-3,500 : הערכה$ 1,000 :מחיר
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Two exceptional and splendid paintings by Ze’ev Raban.
Both paintings depict scenes connected to the persona,
Jonah the Prophet. Created with watercolor, pastels and
pencils.
Ze’ev Raban was a leading Jewish painter, decorative
artist and industrial designer. He is considered the father
of Israeli Artists. Raban, inspired by his friend Boris
Shatz, decided to immigrate to Israel. He was hired to
teach in Bezalel School, a position Raban held until 1929.
Raban’s paintings, his book designs and advertisement
posters that he crafted, reflected his Art Nouveau style
that he absorbed in Europe, late 19th century and early
20th century. This included a strong decorative style.
Raban did, however, also combine Middle Eastern
elements, characteristic of Israel, in his work. His
pieces include Tanachi themes, as well as depictions
of the Land of Israel and its People. His work is filled
with representations that can be defined as ‘Hebrew
Symbolism’. Raban is deemed to be one of the founders
of the ‘Bezalel Approach’.
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,500-3,500
2 Ma rch 2021
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פורטרט של רב לומד
.ציור איכותי ויפה של רב הולנדי יושב ולומד
 שיצירותיו, צייר הולנדי מוכשר-ווילם וואן נויהובן
.נחשבות ונמכרות ביותר
.מסגרת הציור מעט פגומה
.שמן על גבי עץ
. ס"מ39x29 :מידות

$3,000-$2,000 :הערכה

$1,200 :מחיר

PORTRAIT OF RABBI STUDYING.
William van der Hagen.
Oil on wood.
Size: 29x39cm.

High-quality and beautiful painting, depicting a
Rabbi sitting and studying. William van der Hagen
was a famous and most talented Dutch painter,
whose pictures are widely sold. Slightly damaged
frame.
Starting Price: $1,200
Estimate: $2,000-3,000
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.1853-1921 תיק עבודות של איזידור קאופמן
 ס''מ60x46 מידות
שישה עשר הדפסים איכותיים של עבודותיו המפורסמות של
.הצייר היהודי החשוב איזידור קאופמן
1925 נדפסו בוינה

$2,000-1,000 : הערכה$750 :מחיר

Portfolio of Prints
of Pieces by Isidor Kaufman.
1853-1921.

Sixteen high-quality prints of pieces by famed,
esteemed, Jewish painter, Isidor Kaufman.
Printed in Vienna 1925.
Size: 60x46cm.
Starting Price: $750
Estimate: $1,000-2,000
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 מהסדרה האנטישמית, כרזות6 לוט של
'Musée des Horreurs'
.' 'מוזיאון הזוועות/ ''תערוכת המפלצות
.1900 .צרפת
.65x50 :מידות
 עיתונאים ודמויות יהודיות חשובות,כרזות אנטישמיות נגד מדינאים
V.  מאוירות בידי אמן אשר פעל תחת השם הבדוי,תומכי דרייפוס
 הכרזות פורסמו. נדפסו בדפוס ליטוגרפי וצבועים ביד,Lenepveu
לראשונה בפתיחת היריד העולמי בפריז בעיצומה של פרשת
 לאחר מספר שבועות מהפצתן של כרזות,דרייפוס המפורסמת
 הורה משרד הפנים הצרפתי על איסור הפצתן ופרסומן,אלו
' ז'ורז, אמיל זולה: בניהם, בסדרה הוצגו אישים שונים.הופסק
, אלפרד דרייפוס ועוד, בני משפחת רוטשילד, צדוק כהן,פיקאר
.בקריקטורות נלעגות כאשר כל כרזה הוקדשה לאישיות אחרת
4,6,15,16,20,23 :30- כרזות מתוך כ6 ברשותינו

1,500$-1,800$ :הערכה
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'דגל' של קצין יהודי בצבא האמריקאי
.2-במלחמת העולם ה

3,000-5,000 : הערכה$1,200 :מחיר

פריט היסטורי ייחודי ומרגש ביותר
Judaica Auction

‘The Exhibit of Monsters’ / ‘Museum of Horrors’. France 1900. Size: 50x65.
These anti-Semitic posters demonize, diplomats, journalists, and important Jewish
personalities who were supporters of Dreyfus. The posters were illustrated by an
artist with the pseudonym V. Lenepveu. These lithograph prints are colored by hand.
The posters were first published with the launch of the International Fair in Paris,
which took place at the height of the infamous Dreyfus affair. A few weeks after
publicizing these posters, they were banned by the French Interior Ministry, and
their publication ceased.
Various personalities are depicted in this series including Emile Zola, George Piker,
Tzadok Cohen, members of the Rothschild family and Alfred Dreyfus. Each character
is evidently mocked, as the poster includes a dedication to a specific personality.
This lot includes six out of thirty posters; Numbers: 4,6,15,16,20,23.
Starting Price: $850

Estimate: $1,500-1,800

$850 :מחיר

 לחמו בשורות הצבא האמריקאי,בזמן מלחמת העולם השניה
.כחצי מליון יהודים
 ובה, שניתנה לכל קצין, היתה ערכת דת, לכל יחידה בצבא,כידוע
 הדגל שלפנינו.היה דגל מיוחד שנישא על ידם לכל אורך המלחמה
 בצד של, בצד היהודי הלוחמני,שרד את נוראות השואה הארורה
 על,החיילים היהודים האמריקאים שלחמו בעוז בנאצים הארורים
 במחנות ההשמדה, שנותרו חיים,מנת להציל את אחיהם השבויים
. וברחבי אירופה הנאצית,והעבודה
 ועל גביה סמליהן של שני, פרוכת כחולה גדולה ומרשימה:הדגל
. מצב מצויין.לוחות הברית ומגן דוד
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LOT OF SIX POSTERS
part of the Anti-Semitic Series ‘Musee de Horrerus’.

FLAG of Jewish Officer in the American Army
during the Second World War.
Moving, historical item.

Around a half a million Jewish soldiers fought in the American
Army during the Second World War.
Each Unit’s Officer received a Religion Kit that included a
special flag that the officer kept with him throughout the
duration of the war. This flag survived the horrors of the
war, remaining at the side of Jewish American soldiers, who
bravely battled the accursed Nazis. They fought to save their
Jewish brethren who were being decimated in Concentration
Camps across Nazi Europe.
The Flag: A large, impressive light blue material, decorated
with the ‘Two Tablets’ and a Magen David.
Excellent Condition.
Starting Price: $1,200

Estimate: $3,000-5,000
2 Ma rch 2021
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קופת הצדקה מהציון הקדוש
,של רבי לוי יצחק מברדיטשב
.סנגורם של ישראל
 ס"מ גובה31 :מידות
”“אלוקי דרבי לוי יצחק בן שרה סשה ענני
“אלפים ורבבות היו נוסעים אליו בשביל לראות עבודתו ובגלל
 אך יותר מכל היה ידוע בתואר "סניגורן של.מופתיו ונפלאותיו
 ודרכו המיוחדת ללמד זכות על, בגלל אהבת ישראל שלו,"ישראל
.”כל יהודי ולסנגר עליו לפני הקב"ה
 אשר שכנה עשרות שנים, ישנה ומרגשת,קופת צדקה עשויה עץ
 עם, קופסת עץ גדולה.בציון הקדוש של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב
 שלדברי, ומנעולי מתכת בראשה,הכיתוב "צדקה גדולה" על גבייה
 ורבבות יהודים שפכו ליבם,גבאי המקום שכנה בציון עשרות שנים
 רבי-ופתחו ידם ונדבו לזכותו של רבנו הקדוש סנגורם של ישראל
.לוי יצחק בן שרה סאשה
 והיא תמליץ טוב ותלמד,"היום ירדה נשמה גדולה וקדושה לעולם
 כך אמר הבעש"ט הקדוש על רבי לוי,"סנגוריה על כנסת ישראל
.יצחק מברדיצ'ב כשנולד

$12,000-8,000 : הערכה$2,500 :מחיר

"היום ירדה
נשמה גדולה
,וקדושה לעולם
והיא תמליץ טוב
ותלמד סנגוריה
על כנסת
"ישראל

CHARITY BOX from the Gravesite
of the Holy Rabbi Levi Yitzchak of
Berdichev, Advocator of the Jews.
Size: 31 cm tall.

“G-d of Rabbi Levi Yitzchak ben Sara answer me.”
Thousands upon thousands used to travel to Rabbi
Levi Yitzchak, to witness his service of G-d and behold
his miracles. Above all, Rabbi Levi Yitzchak was the
embodiment of his title “Advocator of the Jews”. His deep
love for his brothers, and his unusual way of judging each
Jew favorably, made Rabbi Levi Yizchak the ultimate
advocate for all Jews before G-d.
This charity box is made of wood. It is an antique and
emotive piece, which was located for tens of years at the
holy Rabbi Levi Yitzchak’s gravesite. It is a large box with
the words ‘Tzedaka Gedola’ written on it, and includes
metal locks on the top. A local caretaker who was active
at the site for many years testified that myriads of Jews
would pour out their heart and donate generously towards
the merit of our holy master and advocator, Rabbi Levi
Yitzchak ben Sara Sasha.
When Rabbi LeviYitzchak was born, the holy Baal Shem Tov
proclaimed, “Today a great and holy soul has descended to
the world, and will advocate for the people of Israel.”
Starting Price: $2,500
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Estimate: $8,000-12,000
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 חנוכיית פיוטר ומתכת:פולק ארט
. פריט מרגש.נדירה ויוצאת דופן

.20-אירופה תחילת המאה ה
22 x 44 :מידות
, עממית, סיפור של אמנות יהודית. מספר סיפור,הפריט שלפנינו
. וחשובה כל כך.פשוטה ואמתית
 שלקח את כלי נטילת הידיים מפיוטר,חנוכייה זו נבנתה על ידי אדם
 עממית, וממנה בנה לעצמו חנוכייה,2- חצה אותה ל,שהיה ברשותו
 וכך בחנוכייה זו הדליקה. בעזרת האמצעים שעמדו לרשותו,ופשוטה
, במשך שנים רבות,אותה משפחה יהודית את נרות החנוכה שלהם
. וכך נשתמרה.ואף העבירו אותה בירושה
! נדיר ומיוחד, 'פולק ארט' מרגש-פריט אמנות יהודית עממית

Folk Art: A Rare and Unusual Pewter and
Metal Hanukkah Lamp. Europe 20th Century.

Size: 22cm x 44cm. This signinficant and special item
tells the story of Jewish Folk Art, beautiful and genuine
in its simplicity. The one who crafted this Hanukka Lamp
used a pewter Netillat Yadayim wash basin. With the most
basic materials at his disposal he succeeded in creating
this Hanukka Lamp. And throughout the years, this simple
Jewish family lit the Hanukkah lights, holding on to their
precious tradition, treasuring it at they bequeathed this
item to future generations - an heirloom we have till today.
Starting Price: 1,000 $ Estimate: 3,000$-4,000$

$ 3,000-4,000 : הערכה$ 1,000 :מחיר
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 קערת ליל סדר נדירה ונוגעת:פולק ארט
, אירופה. זכוכית וטקסטיל, עשויה עץ,ללב
.20-תחילת המאה ה
! ס"מ קוטר30 :מידות
 זוהי. יוצאת דופן ומרגשת,לפנינו קערת ליל סדר מיוחדת ונדירה
 עשוי, של פריט יהודי קלאסי,שוב דוגמא יפה כל כך ומדויקת
. פולק ארט-בעבודת יד עממית
 כתובים, ובחלקיו, מגן דויד גדול, מצויר בצבעי זהב,בראש הקערה
.' 'חג המצות- ובמרכזה נכתב בגדול, מרכיבי הקערה,באותיות זהב
 מונח מגש זכוכית מסותת וחתוך בצורה,על גבי הצלחת העליונה
, מתחת למגש העליון.הגיאומטרית מרובת צלעות ומעט מעוגלת
 ואת מקום אחסון. מגשים נוספים עבור אחסון המצות3 בנויים
: עליה רקום ברקמת זהב, מכסה פרוכת בד בהירה ויפה,המצות
.''לשנה הבאה בירושלים
! נדיר ומיוחד, 'פולק ארט' מרגש-פריט אמנות יהודית עממית

$ 2,000-3,000 : הערכה$ 1,000 :מחיר
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Folk Art: A Rare and Poignant Wood, Glass
and Textile Seder Plate.

Europe, 20th Century.
Size: 30cm diameter!

This rare and unique Seder Plate is particularly unusual
and poignant. Another moving example of classic, simple
Jewish Folk Art; the creation of a Jewish piece, handcrafted with the simplest of materials. The top of the Seder
Plate is decorated with a large Magen David in gold colors.
The words ‘Chag HaMatzot’ are written in large letters in
the center. The different sections of the Plate are labelled,
also in gold lettering. A glass tray rests on the upper shelf,
chiseled and carved with a geometric but slightly rounded
design. Three additional trays to store the Matzot are
constructed under the top tray. A light-colored beautiful
curtain covers the Matza strorage area. On it, embroidered
in gold are the words, “LeShana HaBa’ah BiYerushalayim”.
Starting Price: 1,000$ Estimate: 2,000 $-3,000 $
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.יעקב אגם
פולימורף

1984
עבודה מקורית וממוספרת של האומן
. יעקב אגם,הישראלי הנודע והחשוב
 נחשב לחלוץ,האמן הנודע יעקב אגם
 הוא.ואבי האמנות הקינטית העכשווית
,מציג את מושג הזמן והתנועה באמנות
 יעקב.ובכך משלב את הממד הרביעי
אגם ערער ביסודו על הרעיון המקובל
 יצירותיו.של אמנות כתמונת סטילס
מוצגות במוזיאונים מרכזיים וחשובים
.ברחבי תבל

$10,000 :מחיר
$22,000-18,000 :הערכה
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YAAKOV AGAM.
POLYMORPH.
1984

An original, numbered piece, by the
famous Israeli artist, Yaakov Agam.
He is considered to be the father and
pioneer of Kinetic and Modern Art.
He includes the concept of time and
movement in Art, and in this way,
he combines the four dimensions.
Yaakov Agam’s style as an artist
went against the still life grain. His
pieces are on display in prominent
museums around the globe.
Starting Price: $10,000
Estimate: $18,000 – 22,000

2 Ma rch 2021
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פרוכת לספר תורה עם רקמת זהב
.וכיתוב מעניין וחשוב

.1866 פרשבורג
. ס"מ70x47 :מידות
 בעבודת יד, ארוגה בחוטי זהב,פרוכת בד יפה ומיוחדת במיוחד
 על גבי הפרוכת ארוגה כתובת זיכרון "לזכר.אומן איכותית ויפה
."עולם יהיה נשמת הצדיק הר'ר איצק סופר סתם ז"ל מפ'ב
 שכן כידוע מורנו,) בירת סלובקיה (הונגריה בעבר-בעיר פרשבורג
 שנים והיה רבה33  רבי משה סופר זצוק"ל במשך-החתם סופר
 בה שכנה הקהילה היהודית החשובה ביותר בהונגריה,של העיר
.דאז
. מהעיר פרשבורג.]1866[ הפרוכת לפנינו מתוארכת לשנת תרכ"ו

$2,500-$1,500:הערכה
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$1,000:מחיר

קופת צדקה נדירה וחשובה מפינלנד
20-המאה ה
. ס"מ13 :מידות
 עשויה מתכת צבועה בגוון כחול.קופת צדקה נדירה ומעניינת מאד
. בעברית ובפינית, ועליה הטבעות באותיות ומסגרת שחורים,בהיר
 ובצד השני," "חברה 'בקור חולים' העלסינגפארס:תוכן הכיתוב
.בשפה הפינית
 הרב משה. מיוחדת וחשובה,קהילת היהודים בפינלנד מעניינת
 "קהילה צפונית זו: רבה של הקהילה תיאר את ייחודה,אדלמן
באירופה הייתה מבודדת יחסית מהעולם היהודי בגלל מיקומה
 החיים. אבל הצליחה לבנות ולשמור על חייה היהודיים,הגאוגרפי
.”היהודיים שמרו על רצף בין העבר בשטייטל לבין ההווה בקהילה
!פריט נדיר ומיוחד

$1,500-$1,000 : הערכה400 :מחיר

TORAH SCROLL COVER, Including
Fascinating Gold Embroidery. Pressburg 1866.
Size: 47x70cm

Unique and pretty cloth cover, woven with gold threads,
in the most beautiful, high-quality handiwork. The cover is
embroidered with the following commemorative words: “In
eternal memory of the Tzaddik HaRav Reb Itzik Sofer Stam z”l
mp’b”. The last letters stand for ‘From Pressburg’- capital of
Slovakia (previously Hungary). It is well-known that Moreinu
The Chatam Sofer – Rabbi Moshe Sofer, served as Rabbi of
Pressburg for thirty-three years, leading a most prominent
Hungarian community.
This cover dates back to 1866. City of Pressburg.
Starting Price: $1,000 Estimate: $1,500 – 2,500

Rare and Significant Charity Box.
Finland. 20th Century.
Size 13cm.

Fascinating and unusual Charity Box. Made of light blue
colored metal, with embossed, black edged letters in Hebrew
and Finnish. The following is written: “The Helsingpress
Bikur Cholim Society.” The other side of the box includes this
inscription in Finnish.
The Finland Jewish community is both prominent and
intriguing. Rabbi Moshe Edelman, Rabbi of the community
describes its uniqueness. “Due to its geographical location, this
northern European community was relatively cut-off from the
rest of the Jewish world. Nonetheless, it succeeded in building
up and preserving its Jewish life. Jewish life here maintained a
style that was a cross between the Shtetl and contemporary
Jewish life.”
Exclusive, rare item!
Starting Price: $400 Estimate: $1,000 – 1,500
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קופת צדקה ייחודית ומעניינת
.מביתו של האדמו”ר מדרוהוביץ
. ס"מ10 :מידות
 מבית התבשיל ומוסדות מאה,קופת צדקה ישנה ממתכת
 בחזית הקופה כתובת.20- ירושלים תחילת המאה ה.שערים
 'הישיבה הגדולה והתלמוד תורה ובית התבשיל:באותיות שחורות
."מאה שערים בעיה"ק ירושלם תוב"ב
 מודפס, על גבי נייר ישן מהתקופה,בצידה האחורי של הקופה
 "בלומא רייזל שפירא בת הרה"צ חיים מאיר יחיאל שפירא:הכיתוב
"האדמו"ר מדרוהוביץ זצ"ל

$ 600-800 : הערכה$300 :מחיר

Intriguing, extraordinary CHARITY BOX
that Belonged to the Admor of Drohowitz.
Size: 10cm.

An old, metal Charity Box for funds for ‘The Soup Kitchen
and Meah Shearim Institutions.’ Jerusalem, early 20th
century. At the front of the box, inscribed in black letters,
is the following: ‘The Yeshiva Gedola and Talmud Torah
and Soup Kitchen of Meah Shearim, in the holy city of
Jerusalem, may it be rebuilt.” At the back of the box, on an
old paper from that time period, the following is printed:
“Bluma Raizel Shapira daughter of HaRav HaTzaddik
Chaim Meir Yechiel Shapira, The Admor of Drohowitz zt”l.”
Starting Price: $300
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.קמיע זהב ייחודי ויפה
. גרם17.8 :משקל
, תלוי על גבי שרשרת נאה גם היא מזהב,תליון זהב מיוחד
.ששימש כקמיע לשמירה
 ישראל משה- השמות, חרוט באותיות יפות,בשני צידי התליון
. ולצד שמם חרוטה מנורה קטנה,ואיידל
. תליונים קטנים מזהב2  וממנה תלויים עוד,שרשרת חוליות נאה

$ 2,000-3,000 : הערכה$1,200 :מחיר

STRIKING, DISTINCTIVE
GOLD AMULET.

Unique, gold pendant on a beautiful, gold chain.
Weight: 17.8 grams.

On both sides of the pendant, engraved in exquisite
letters are the names ‘Yisrael Moshe and Aidel.’ A
small Menorah is engraved adjacent to the names.
This beautiful chain includes two more small, gold
pendants.
Starting Price: $1,200
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Estimate: $600 – 800

Estimate: $2,000 – 3,000
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,זוג רימונים מוכספים לספר תורה
.גבוהים מאד

.20-כנראה אמריקה המאה ה
. ס"מ47 :מידות
. מוכספים.זוג גבוה מאד של רימונים לספר תורה
3 . ועליהן כתר ומגן דוד,בראשם זוג אריות אוחזים בלוחות הברית
.קומות מעוגלים ומעוטרים בפרחים ועלים

$1,000-1,500 : הערכה$ 700 :מחיר
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. בערך1900 ,הונגריה- אוסטרו.חנוכייה מכסף

 ס"מ29 x 32 :מידות
 שלימה. גדולה מהרגיל,חנוכיית כסף אוסטרו הונגריה טיפוסית
 במרכז. חתומה בכל חלק וחלק. כולל הבזיכים והשמש,ויפה
. ולצדם פרוכות מפוארות,החנוכייה שני אריות גדולים אוחזים מגן
.רגלי החנוכייה מעוצבים בדמויות ציפורים גדולות
.חתום במספר מקומות

$ 2,000-3,000 : הערכה$ 1,000 :מחיר

SET OF VERY TALL TORAH FINIALS.

Likely America, 20th Century.

Size: 47cm
Set of very tall Torah finials, silver-plated.
At the top of the finials is a set of lions holding a ‘Set of
Tablets’, with a crown and Magen David above ‘The Tablets.
The finials include three rounded tiers that are decorated
with leaves and flowers.
Starting Price: $700

Estimate: $1,000 - 1,500

SILVER HANUKKAH LAMP.

Austro-Hungarian. Circa 1900.
Size: 29x32cm.

Classic Austro-Hungarian Hanukkah Lamp, made of silver.
Unusually large. Splendid and complete, including the
Shamash and accompanying receptacles. Each part is
Hallmarked. In the center of the Hanukkah Lamp are two
large lions holding a shield, with beautiful curtains next to
them. The base of the Lamp is decorated with the design
of large birds.
Hallmarked in a number of places.
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,000 – 3,000
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 מגש מביתו של הרבי מלובביץ.חב”ד
זצוק”ל
  . מצב טוב. ס"מ:מידות
.מגש אובלי גדול ומוכסף של הרבנית חיה מושקא שניאורסון
 ראשי התיבות של הרבנית-MS במרכז המגש חרוטות האותיות
.מושקא שניאורסון
מצורפת תמונה ועליה אישור המעיד כי הכפית היתה בשימוש
בבית האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי מליובאוויטש
.והרבנית חיה מושקא שניאורסון

$10,000 - 8,000 : הערכה$2,500 :מחיר
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. כפית מביתו של הרבי מלובביץ.חב”ד
  . מצב טוב. ס"מ15 :מידות
.כפית מוכספת ומוזהבת של הרבנית חיה מושקא שניאורסון
 ראשי-MS בצדה האחורי של הכפית חרוטות האותיות
.התיבות של הרבנית מושקא שניאורסון
מצורפת תמונה ועליה אישור המעיד כי הכפית היתה
בשימוש בבית האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון הרבי
.מליובאוויטש והרבנית חיה מושקא שניאורסון

$5,000–3,000 : הערכה$1,000 :מחיר

Tray from the Home of the Lubavitcher
Rebbe zt”l – Chabad.

Good condition.
An oval-shape, silver-plate tray that belonged to Chaya
Mushka Schneerson.
Its accompanying picture includes a testimony that this
piece was used in the home of the Admor Rabbi Menachem
Mendel Schneerson, the Lubavitcher Rebbe, and his
Rabbanit Chaya Mushka Schneerson.
Starting Price: 2,500

Estimate: $8,000-10,000

SPOON from the Home of the
Lubavitcher Rebbe – Chabad.
Size: 15cm. Good condition.

Silver gilt spoon that belonged to the Rabbanti Chaya
Mushka Schneerson.
On the back of the spoon the letters MS,the Rabbanit’s
initials, are engraved.
Its accompanying picture includes a testimony that
this spoon was used in the home of the Admor Rabbi
Menachem Mendel Schneerson, the Lubavitcher Rebbe,
and his Rabbanit Chaya Mushka Schneerson.
Starting Price: $1,000 Estimate: $3,000-5,000
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כוס קידוש מהאדמו”ר הקדוש רבי דוד משה
.)1827-1903( מטשורטקוב

. הרה”צ רבי ישראל מרוז’ין-בנו של הרוז’ינר
. ס"מ7 :מידות
 היה יכול לשמוע,"וכל איש אשר רצה להשתתף בצרות ישראל
,צרות ישראל בלי שיעור אצל האדמו"ר הקדוש בטשורטקוב
"...שבאו אליו מכל פינות ישראל
 ובמרכזו חריטה מרגשת במיוחד "מן, עדין ויפה,גביע כסף איכותי
."הצדיק מטשרטקוב
 על.19-הגביע ללא כל ספק נעשה במחצית השניה של המאה ה
 לפנינו פריט יחידי.גבי הגביע עבודת חריטה פרחונית עדינה ויפה
. פריט של רגש וקדושה, פריט של נשמה,במינו
,'ידוע הסיפור המרגש והפלאי המופיע בספר 'נדע בקדושים
, שבשעת הקידוש,על הרבי הקדוש ר' דוד משה מטשורטקוב
 היה היין שבגביע מתחמם,כשהיה ר' דוד ברתחא דקדושה
.ורותח ממש
הרב דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב
 כ"א- 1827 ,(ז' בסיון תקפ"ז
) היה1903 ,בתשרי תרס"ד
 בנו של,אבי חסידות צ'ורטקוב
רבי ישראל מרוז'ין (נין למגיד
ממזריטש) וחתנו של רבי אהרון
.מצ'רנוביל
,מילדותו היה ידוע כילד מוכשר
אביו אמר עליו עוד בהיותו תינוק
כי בקרבו מקננת נשמה גדולה
שתקרב את לבבות ישראל
.לאלוקים

$20,000-15,000 : הערכה$6,000 :מחיר

KIDDUSH CUP that Belonged to
the Holy Rabbi David Moshe of Chortkov
(1827-1903).
Son of the Ruzhiner, HaRav HaTzaddik
Rabbi Yisrael of Ruzhin.

“Anyone who wanted to share in the troubles of the Jewish
Nation, could hear the recounting of infinite troubles at the
Holy Admor of Tchortkov. Jews would flock to him from all
over.”
This quality, silver cup, is a splendid and delicate piece.
Engraved in its center are the words, “From the Tzaddik of
Chortkov”.
This cup was no doubt crafted in the second half of the 19th
century. Delicate and beautiful foliate engravings decorate
the cup. This is an exclusive and soul-stirring item, one that
evokes much emotion and yearnings of holiness.
A famous, fascinating and wondrous story appears in the
book, “Noda BaKedoshim’. It tells that when the Chortkover
Rebbe recited Kiddush and reached the peak of holiness
during this spiritual experience, the wine heated up and
literally boiled.
Rabbi David Moshe Friedman of Chortkov, (7 Sivan,
1827 – 21 Tishrei, 1903) was the founder of the Chortkov
Chassidus. He is the son of Rabbi Yisrael of Ruzhin (greatgrandson of the Maggid of Mezerich, and is the son-in-law
of Rabbi Aharon of Chernobyl.) Ever since his youth, he
was recognized as a tremendously talented child. While
still only a baby, his parents maintained that he had an
elevated soul that would draw close Jewish hearts to G-d.
Size: 7cm.
Starting Price: $6,000
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.מנורת שבת מנחושת

.18-גרמניה המאה ה
. ס"מ82 :מידות
 המנורה. עשויה עבודת יד יפה וטובה,מנורת נחושת יפה ומוקדמת
 חלקים מחוברים האחד לשני ותלויים על ידי לולאות6-בנויה מ
. גזור ודפוק ביד, החלק העליון בנוי בצורת כתר.נחושת עבות
 בו היו ממלאים,במרכז המנורה תלוי החלק המרכזי והרחב ביותר
' בתחתית המנורה תלוי 'תפוח.את השמן ומניחים את הפתילות
, כנראה מגרמניה, מנורת שבת יפה מאד וקלאסית.נחושת נאה
 דוגמא זהה כמעט לחלוטין למנורה. מצב טוב מאד.18-מהמאה ה
Sotheby’s, - ניתן למצוא בקטלוג המכירה הפומבית,שלפנינו
Important Judaica, April 12th, 1996, lot 248

$ 5,000-3,000 :הערכה

$ 1,500 :מחיר

BRASS SABBATH LAMP.
Germany 18th Century.

Size: 82cm

Historic and magnificent Lamp, hand-crafted in a beautiful
style. The Lamp is constructed of six components joined
together and hung one from the other using thick, copper
loops. The upper part is constructed in the shape of a
crown, cut and hand-hammered. The middle component is
widest part of the Lamp, and was used for filling with wicks
and oil. An ‘apple’ is suspended at the Lamp’s base. This is
a classic and splendid Sabbath Lamp, likely from Germany,
18th century. Wonderful condition. Almost identical Lamp
appears in Sotheby’s Auction Catalogue, April 12. 1996. Lot
248.
Starting Price: $1,500
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 בכתב יד קדשו של הרה’ח,דברים בקבלה
הצדיק מנחם מנדל בן ברוך בענדיט
. מתלמידיו המובהקים של הגר”א.משקלוב
.כולל ארבע הערות שוליים בכתב ידו
. ] עמודים מחיבור בקבלה2[
. מצב מושלם. שורות בכל עמוד38 . ס"מ31 :גודל
 היה משמשו, מתלמידי הגאון מווילנא,ר' מנחם מנדל משקלוב
 עסק הרבה בהבאת כתבי היד של רבו.בקודש בשנותיו האחרונות
 והדפיס ספרים ראשונים, ביחד עם בניו של הגר"א,הגר"א לדפוס
 הגיע. מראשוני תלמידי הגר"א שיצאו לארץ ישראל.של הגר"א
 שם הייתה כבר קיימת,]1838[ תחילה לטבריה בשנת תקצ"ח
 אחר. משם עלה לצפת.קהילה חסידית של חסידים שהגיעו לפניו
.'כך עבר ירושלים וייסד שם את קהילת ה'פרושים
 הוא למד ולימד את, ממנו יצק הרבה מתורת הקבלה,כמו רבו
 הנה מעט ממה שכתב בדף המוצע.תורת הסוד מהאר"י זצ"ל
 " וגדולה צדקה: דברים מר' שמעון בר יוחאי, עניינים שבסוד:בזה
 ובפרט מתן בסתר יכפה אף,שמהפך מדות אכזריות לרחמנות
 ונדפסו רק בשנים, חיבר חיבורים רבים שנשארו בכתב יד."ויחזור
 פירוש: נדפסו בעבר, בענייני קבלה, שני ספרים ממנו.האחרונות
, שנדפס בווארשא בשנת תרע"ו,''מים אדירים' על ה'אדרא זוטא
 מתלמידיו,שעל חיבור זה כתב פירושו ר' יצחק אייזיק חבר
 כן נדפס פירושו ל"אדרא" ספר 'מנחם ציון' שנדפס.של רמ"מ
.]1885[ בפשעמישל בשנת תרמ"ה
 ר' מנחם.אחד מתלמידיו המובהקים היה ר' יצחק אייזיק חבר
. ונקבר בהר הזיתים, בירושלים,]1827[ מנדל נפטר בשנת תקפ"ז

$ 3500 – 2500 : הערכה$1300 :מחיר

KABBALA WRITINGS. In the Handwriting
of the Tzaddik Menachem Mendel ben Baruch
Bendit MiShklov, a Primary Disciple of the Gra.
Includes four handwritten annotations in the margins.
Size: 31cm. 38 lines per side of the page. Mint condition.

Rabbi Menachem Mendel MiShklov was a disciple of the
Vilna Gaon (The Gra), and attended to him in his latter years.
Rabbi Menachem Mendel, together with the Gra’s sons,
was very active in bringing his Teacher’s writings to print.
Rabbi Menachem Mendel was among the first of the Gra’s
disciples to make his way to the Holy Land. He first settled
in Tiberias in 1838, where a Hassidic community had already
been established. He later continued on to Safed, and finally
to Jerusalem where he founded the ‘Perushim’ community.
Rabbi Menachem Mendel absorbed much of his wisdom in
Kabbala from his Teacher, and similarly studied and taught
the Kabbalistic teachings of the Holy Ari zt”l. The following
is only a small sample of the writings in this paper, that are
Kabbalistic teachings and words of Rabi Shimon bar Yochai:
“Charity is great as it transforms the trait of cruelty to pity,
specifically giving charity confidentially…”
Rabbi Menachem Mendel authored many compositions that
remained unprinted for many years, and were only recently
brought to print. One of his books on Kabbala, printed in
Warsaw in 1916, was ‘Mayim Adirim,’ on ‘Adera Zutra’. Rabbi
Menachem Mendel’s primary disciple, Rabbi Yitzchak Eizek
Chaver, wrote a commentary on this. Rabbi Menachem
Mendel’s sefer ‘Menachem Zion’, a commentary on ‘Adera’,
was printed in Premishal in 1885.
Rabbi Menachem Mendel passed away in 1827 in Jerusalem
and is buried on Har HaZeitim.
Starting Price: $1,300 Estimate: $2,500-3,500
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! מכתב נדיר מאד מהאדמו”ר ממעזעריטש
-'מכתב בכתב יד קודשו של ר' מאיר שלמה לייב יהודה רבינוביץ
 בנו של. בעל המחבר ספר זכרון משלי,האדמו"ר ממעזעריטש
 האדמו"ר- 'האדמו"ר ר' יצחק יעקב רבינוביץ' בעל ה"דברי בינה
.הראשון מביאלה
. מצב מצויין.]1931[ נכתב בווארשה בשנת תרצ"א
 ומבקש ממנו ענייני,המכתב נשלח לעסקן ר' מרדכי דובין מריגא
 "ואני תפלה: חתום ר' שלמה לייב זצ"ל וכך כותב, בסופו.שידוכין
"אשר חפץ ה' בידו יצליח ובכל אשר יפנה לימין יהי' לו עוזר וסומך
 ברכת האדמו"ר שנפטר בגיטו ווארשה.נדיר

$ 1000 - 800 : הערכה$ 500 :מחיר

Exceedingly Rare Letter from the Rebbe of
Mezeritz.

This letter is written in the holy handwriting of Rabbi Meir
Shlomo Leib Yehuda Rabinowitz – The Rebbe of Mezeritz,
author of the book ‘Zichron Mishlei’. He was the son of the
Admor Rabbi Yitzchak Yaakov Rabinowitz, author of ‘Divrei
Bina’ – the first Admor of Biala.
Written in Warsaw, 1931. Fantastic condition.
The letter was dispatched to the community activist, Rabbi
Mordechai Dubin of Riga, and inquires about matchmaking
matters. Rabbi Meir Shlomo signs off, “It is my fervent
prayer that whatever is the will of G-d will succeed, and
whatever you endeavor to do, may G-d assist and support
you.” This was the blessing of the Rebbe of Mezeritz who
passed away in the Warsaw Ghetto.
Starting Price: $500
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דף בכתב יד קדשו של רבנו הבן איש חי
 מחבר, מנהיג קהילה,  דרשן,הרב יוסף חיים מבגדאד היה מקובל
.ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלם
נולד באב תקצ''ה ונפטר. הוא מכונה הבן איש חי על שם ספרו
. דף אחד כתוב משני צדדים.באלול תרס''ט

$ 1,000 - 500 : הערכה$350 :מחיר

Estimate: $800-1,000

Handwritten Page in the Holy Ben Ish Hai’s
handwriting.

The saintly Rabbi Yosef Chaim of Bagdad, was a Mekubal,
community leader and orator. He authored holy books,
and was one of the foremost Halachic authorities in the
Islamic countries. Rabbi Yosef Chaim was referred to as the
Ben Ish Hai due to the title of his book ‘Ben Ish Hai’. The Ben
Ish Hai was born in 1832, and passed away in 1909.
One page, inscribed on both sides.
Starting Price: $350 Estimate: $500 - $1,000
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 רבי-דף בכתב יד קודשו של הסנדלר הקדוש
.משה יעקב רביקוב
. כתובים בכתב ברור ויפה, עמודים בענייני שמחה2
- "הסנדלר הקדוש" זי"ע [תרל"ג- המקובל הקדוש רבי משה יעקב רביקוב
. צדיק נסתר מקובל ופועל ישועות.' תלמידו של בעל ה'לשם.]תשכ"ז
 לאחר שמרן בעל.העידו עליו כי הוא מל"ו הצדיקים הנסתרים שבדור
 בעקבות. נודע לציבור-החזו"א עודדו לצאת מד' אמותיו לעזרת הרבים
 בעיקר בענייני,זאת החלו לפקוד את ביתו יהודים שביקשו את ברכתו
 התברכו מפיו, רבים פקדו את מעונו מדי יום ביומו. ילדים ושידוכים,רפואה
.וחזו בישועות ונפלאות

1,000$ - 500$ : הערכה$300 :מחיר

106

Two sides of the page, written in beautiful, clear writing, discussing topics of ‘simcha-joy’.
The holy Mekubal, Rabbi MosheYaakov Ravikov zy”a, was known as ‘The Holy Shoemaker’.
(1873-1966). He was a student of the saintly Leshem. ‘The Holy Shoemaker’ was a Mekubal
and ‘Po’el Yeshuot’ (miracle worker). He was considered to be one of his generation’s 36
Hidden Tzaddikim. It was only after the Chazon Ish zy”a encouraged him to enter the
public sphere, that people began to flock to him, seeking his blessing for health, children,
matches and more. Each day, many seeking salvation received his blessing and merited
its fulfilment.
Starting Price: $300 Estimate: $500 - $1,000

דף בכתב יד קודשו של המקובל האלוקי רבי
 בנו של מהרח”ו זיע”א,שמואל וויטאל זיע”א

Letter written in the Holy Handwriting of the Saintly
Mekubal Rabbi Shmuel Vital, son of Rabbi Chaim Vital.

21.5 : גודל. על גבי נייר.ישראלית- כתיבה ארץ,] עמודים עוקבים2[
. מצב מצוין.ס"מ
 נראה שהוא קטע מתוך ספר הדרשות.' 'דרוש ד' לפרשת וירא:התוכן
 'מקור: ונקרא,]1792[ של ר' שמואל שנדפס בליוורנו בשנת תקנ"ב
.'חיים
 לאביו,] בעיר דמשק1598[ המקובל רבי שמואל נולד בשנת שנ"ח
, ששם משפחתו היה קאלאבריס,הקדוש האלוקי ר' חיים וויטאל זיע"א
 ושינה שמו לוויטאל,משום שעלה מדרום איטליה מקאלאבריה
 ולמד ממנו 'קבלה, רבי שמואל גדל על ברכי אביו.חיים-שתרגומו
 והיה, החזיק בחלק מכתבי אביו.וסוד' שקיבל מהאר"י הקדוש זצוק"ל
המעתיק המגיה והמהדיר של ספריו ושל כתבי האר"י הקדוש שהיו
 היה. רבנו החיד"א בספרו 'שם הגדולים' שיבח ופאר את דקדקנותו.בידו
 היה חתנו של ר' יאשיהו. והקים שם ישיבה מפוארת,רבה של דמשק
 כפי שהעיד, חלק מכתבי ידו נגנבו,' בעל ה'כסף נבחר,פינטו זיע"א
 גם לאחרונה נדפסו ספרים מתוך. וחלק יצא לאור לאחר פטירתו,בעצמו
 בערוב ימיו עבר. היה מורו של המקובל הצדיק ר' יעקב צמח.כתבי ידו
 שחזר ליהדות אחר, לפי בקשת רפאל בן יוסף ברהין,להתגורר במצרים
. רבי שמואל נפטר במצרים.שהמיר את דתו בעקבות שבתאי צבי

Content: Explanation no.4 on Parshat Vayeira. This appears to be part of a book of
Rabbi Shmuel’s speeches, printed in Livorno in 1792, entitled ‘Mekor Chaim’.
The Mekubal, Rabbi Shmuel was born in 1598 in Damascus, to his saintly father
Rabbi Chaim Vital zy”a. His family name was Kalabris, since he immigrated from
Kalabria in south Italy. Rabbi Chaim changed his name to Vital which means ‘life’.
Rabbi Shmuel absorbed his erudition in Kabbala from his venerated father, who in
turn received his wisdom in the hidden parts of Torah from the Holy Ari zt”l.
Rabbi Shmuel received his father’s manuscripts, and was very involved with copying,
proofreading and editing them, as well as his that of the Holy Ari. The Chida, in his
book ‘Shem HaGedolim’ lauded Rabbi Shmuel’s careful and particular work. Rabbi
Shmuel served as Rabbi in Damascus, and established an outstanding Yeshiva. He
was a son-in-law of Rabbi Yeshayahu Pinto zy”a, author of ‘Kesef Nivchar’. Some of
his manuscripts were stolen and others were printed following his demise. Others
were printed more recently. Rabbi Shmuel was the teach of the Tzaddik HaMekubal
Rabbi Yaakov Tzemach. At the behest of Refael ben Yosef Barhain, Rabbi Shmuel
lived his latter years in Egypt, and passed away there. Refael was a Jew who returned
to Judaism following his denouncing it in wake of Shabtai Zvi’s influence.

$ 4000 – 3500 : הערכה$ 2.500 :מחיר
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Handwritten Page in the handwriting of ‘The Holy Shoemaker’,
Rabbi Moshe Yaakov Ravikov.
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Two consecutive pages. Written in Eretz Yisrael style writing, on paper.
Size: 21.5cm. Excellent condition.

Starting Price: $2,500

Estimate: $3,500-4,000
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,כתב יד לא ידוע נדיר מאד מהאי קורפו
.18-המאה ה

.תפילות לשבת ראש חודש ומועדים
 אליעזר בן שבתי די מורדו.קורפו
 ס"מ19.5 : גודל. על נייר.] עמודים56[
. מצב יפה מאד.איטלקית-כתיבה ספרדית
. חנוכה פורים ועוד,יוצרות לשבתות ראש חודש
." כותב הכותב "למעלת מורינו הרב אליעזר מורדו יצ"ו42 בעמוד
.18-  במאה ה,הוא רבי אליעזר בן שבתי מורדו שהיה רב בקורפו
 החל.14-הקהילה היהודית באי קורפו מוכרת לנו כבר מהמאה ה
. ולא קלטו יותר יהודים מחוץ לאי, חיו היהודים בגיטו16-מהמאה ה
. משפחת רבנים וחכמים ידועה מהאי קורפו,משפחת מורדו
נוסח יהודי קורפו ששימר את המנהגים והנוסחים הקדומים של
 התפילות והפיוטים. כמעט ואינו מצוי בכתבי יד,מגורשי ספרד
 נשמרו בתוך מחזורי,המיוחדים שהביאו עימם מהגולה בספרד
 ראה בתוך, על הפולמוסים שעסקו בתפילות ופיוטים.התפילות
 ספר- המרכז למורשת העם היהודי-פרסומי מכון קהילות ישראל
. ההדיר וחקר פרופ' יעקב שמואל שפיגל.ראשון על האי קורפו
60-61  ע"מ. תשע"ז.ירושלים
 ובתוכו מנהגים. אינו ידוע בעולם המחקר,כתב היד המוצע בזה
 מועטים מאד הם. ויוצרות לא ידועים,רבים של קהילת יהודי קורפו
. ולפניה18-כתבי היד מקורפו מהמאה ה
 הוצע,240 ' פריט מס,57 'בבית המכירות 'קדם' במכירה מס
. ללא תאריך מקורפו, כתב יד מחזור$3000 במחיר

$ 3000 - 2000 : הערכה$ 1000 :מחיר

Most Rare Manuscript from the Island of
Corfu. 18th century.

Prayers for Sabbath, Rosh Chodesh and Holidays.
Corfu. Eliezer ben Shabtai di Mordu.
56 Sides. On paper. Size: 19.5cm
Spanish-Italian writing. Extremely beautiful condition.
Includes ‘yotzrot’ – additional special prayers – composed
for Shabbat, Rosh Chodesh, Hanukka, Purim etc.
On page 42 the author writes: “To our esteemed teacher
Rabbi Eliezer Mordu”. This refers to Rabbi Eliezer ben Shabtai
Mordu who served as Rabbi of Corfu in the 18th century.
As early as the 14th century there has been a known presence
of a Jewish community in Corfu. From the 16th century the
Jews lived in a Ghetto, and no additional Jews were able to
join the community. The Mordu family were a well-known
Rabbinic family from this island.
The Corfu Jewish version of prayer, preserved the customs
and early versions of prayer of those expelled from Spain.
These traditions are barely documented. These expelled
Spanish Jews preserved their unique prayers and piyyutim
through their Machzorim.
In ‘The First Book on the Corfu Island’, published by Machon
Kehillat Yisrael – The Center LeMoreshet Ha’am HaYehudi,
the prayers and piyutum of Corfu’s Jews are debated.
(Professor Yaakov Shmuel Spiegel. Jerusalem 2016. Page
60-61).
This manuscript is not documented in the world of research.
It includes many of Corfu’s Jews’ customs and unknown
additional prayers. There are very few manuscripts in existence
from 18th century Corfu or earlier.
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,000-3,000
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 עותק יפה ומעוטר. שלוש מגילות.כתב יד
.18- תימן המאה ה.בצבעים
. שלש מגילות.כתב יד
.עם תרגום יונתן בן עוזיאל ופירוש רש"י
 ס"מ5.61 : גודל.] דף1[ ] ע1[ .81- המאה ה.תימן
. כריכה חצי עור חדשה.מצב יפה מאד
: דף מעוטר במסגת צבעונית,לפני התחלת שיר השירים
 כל מגילה, בספר עצמו.הקדמה לרש"י על שיר השירים
מתחילה במילים מעוטרות באיניציאלים צבעוניים בסגנון תימני
. ואלמנטים פרחוניים, גם בתוך הספר קישוטים בצבע.מובהק
הדף האחרון אינו שייך לספר ועליו ענייני כתיבת זמנים בכתובה
.ובגט

$700-500 : הערכה$300 :מחיר
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Manuscript. Three Megillot. Striking Copy,
Decorated in Color. Yemen 18th Century.

A manuscript of three Megillot. Includes Targum Yonatan
ben Uziel and Rashi. Yemen, 18th century. Size 16.5cm
Fantastic condition. Semi-new leather binding.
A page, ‘Introduction to Rashi on Shir HaShirim’, decorated
with a colorful frame, appears before ‘Shir HaShirim’. Each
Megilla in this book begins with its initial letters colorfully
decorated in a distinct Yemenite style. The book includes
additional foliate and colorful decorations. The last page is
unconnected to the rest of the book, and discusses the writing
of times for a Ketuba and Halachic Divorce Document.
Starting Price: $300

Estimate: $500-700
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. עם מנהגי מרוקו, תפילות לכל השנה.כתב יד

! נדיר ומיוחד.מאות דפים
.שלום בן משה קאקון
, שבמרוקו,]Oulad Ber Rehil[ נכתב בעיר אולאד ברחיל
. ק"מ מהעיר אגאדיר140 הנמצאת
.]1911[ ] ונסתיים בשנת תרע"א1899[ נכתב בשנת תרנ"ט
 שלום בן משה קאקון מהעיר אולאד ברחיל שבמרוקו:הכותב
 אפשר שהוא בנו של הרב הגדול ר' מרדכי קאקון שהיה,הדרומית
 שכתב יד ממנו נמצא, כתב ספר שארית יוסף.דיין בעיר מאראכיש
.]000061742YBZ[ בספריה הלאומית
. מאות דפים! עם קטעי דפוס מודבקים בתוכם.ספירת דפים משובשת
 ובכתב יד מזרחי 'חצי, מזרחי מרובע, כותב בשני סוגי כתב יד,הכותב
 לאחר מכן. הספר פותח בספר תהילים בכתב יד מרובע.'קולמוס
 חצות תיקון שובבים, ברכות הנהנין.''קצת סוכה' ו'תוכיחה בלערב
 גם נמצא.מארוקאי- עם תפילות בתרגום ערבי,ועוד תפילות והספדים
. ולוח לסימני השנים עם לוחות עיבור,פיוטים וזמירות כמנהגי מרוקו
 עם מנהגים בלשון, מלא וגדוש בתפילות שונות שמביא הכותב,הספר
-' שהיו נוהגים בקהילות היהודיות המשויכות ל'תארודאנת,ערבית
התרבות של יהודי ספרד שגלו ממקום מושבם למרוקו והביאו עימם
.מנהגיהם מספרד
.התפילות המנהגים והתרגום לא נחקרו מעולם

$ 5000 - 3000 : הערכה$ 1200 :מחיר

Manuscript. Prayers for the Entire Year, with
Moroccan Customs.

Hundred of Pages. Exceptionally rare!Manuscript. Prayers
for the entire year.
Shalom ben Moshe Kakun. Written in 1899, and
completed in 1911.
The author, Shalom ben Moshe Kakun, lived in Oulad Berehil,
a southern Moroccan town about 140 Km away from Agadir.
He is possibly the son of the great Rabbi Mordechai Kakun,
a Dayan in the town Marcharish. Rabbi Mordechai authored
the book ‘She’erit Yosef’ whose manuscript is in the National
Library [000061742YBZ].
The page count is disordered. Hundreds of pages! Includes
printed sections affixed to them.
The author writes in two handwriting styles, square Eastern,
and ‘Chatzi-Kolmus’ which is a type of cursive script used by
Spanish communities.
The opening part of the book is a section of Psalms in
square writing. This is followed by a section with some of
‘Sukka’, Blessings, ‘Tikkun Shovavim’, additional prayers,
eulogies, with translation of prayers in Moroccan-Arabic.
Also included is piyyutim and songs according to Moroccan
custom, yearly calendars including for a leap year. This book
is brimming with different prayers. It includes customs of
the “Trodanti” communities - these were originally Spanish
communities that transplanted to Morocco and preserved
their previous homeland’s customs.
Starting Price: $1,200 Estimate: $3,000-5,000
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 מנהג ספרדים, מחזור מכל השנה.כתב יד
! עם פיוטים שונים מהידוע,מתוניסיה

. 17- המאה ה.חתום ומיוחס
 מנהג ספרדים.] [תפילות מכל השנה ולמועדים.כתב יד
.שבתוניסיה
 מספר דפים. חסר דפי' ראשונים ואחרונים. על נייר.] דף266[
.17- המאה ה. כתיבה מזרחית תוניסיה.כנראה אינם במקומם
, ממשפחת עידאן המפורסמת,נכתב ע"י ר' יעקב עידאן
]201[  כגון בדף,שחתימתו מופיעה מספר פעמים בכתב היד
.'עמוד ב
'בקטע על נושא ההקפות לשמחת תורה ועל ה'כוונות הקבליות
 "כתוב על: ולפני כן כתב, מופיעות חתימותיו של הכותב,שבו
."דעת בוצינא קדישא כה"ר רבי יהודה שוואט
 במאמרה בכתב העת, עפ"י הגב' עליזה משה-רבי יהודה שוואט
 הם נולדו. אחיו של ר' פארג'י שוואט, תשס"ח17 'מעמקים" גליון
 ונאלצו לעזוב אותה וברחו לתוניסיה,16- בסוף המאה ה,במרוקו
, ואביו ר' ניסים ואחיו ר' יהודה, ר' פארג'י.17-בתחילת המאה ה
 לתפילות ולמאורעות בקהילה (חתן,חיברו שירים ופיוטים רבים
 היה לדברי פרופסור אפרים חזן "הפורה, ר' פארג'י.כלה) ועוד
, אין ספק שאביו ואחיו יהודה."שבפייטני תוניס והמעולה שבהם
 הושפעו,] "המוזכר בכתב היד שלפנינו ["תפילות לכל השנה
, הכותב. ושירם ופיוטיהם התחבבו מאד על ידי יהודי תוניס,ממנו
, אפשר שהוא ממשפחת עידאן המפורסמת מתוניס,יעקב עידאן
.19-אף שהוא קודם לר' משה עידאן זצ"ל המפורסם מהמאה ה
 שונים, בחתימת ר' יעקב עידאן, שפיוטים הנמצאים כאן,מעניין
' 'שירו לאל בשירה: כגון הפיוט המפורסם,מהפיוטים הידועים
.50 הנמצא בעמוד
 פסח שבועות- פיוטים לחגי השנה,כתב היד עשיר בתפילות
 ופיוטים ושירים רבים הנהוגים אצל יהודי ג'רבה ותוניסיה,וסוכות
.עד היום

$ 5000 - 3000 : הערכה$ 1500 :מחיר

Manuscript. Machzor for the Entire year, According
to Sefardi Custom of Tunisia, with non-typical Piyutim!
Signed and Accredited. From the 17th century.

Manuscript. [Prayers of the whole year and the Chagim] according
to Sefardi custom of Tunisia.
266 Pages. On paper. First and last pages are missing. Some pages
are probably not in their correct order. Eastern-Tunisian Sefardi
writing from the 17th century.
Written by Rabbi Yaacov Eidan of the renowned Eidan family. His
signature appears a few times in the book in his handwriting, see
page [201] second column.
In the section of the Hakafot of Simchat Torah and its "Kabbalistic
meanings" appears prior to his handwritten signature: "Written
according to the opinion of Butzina Kadisha who is Rabbi Yehuda
Shvat."
According to Mrs. Aliza Moshe, in her journal 'Ma'amakim' issue no. 17,
2008, Rabbi Yehuda Shvat was the brother of Rabbi Fargi Shvat. They
were born in Morocco at the end of the 16th century. At the beginning
of the 17th century they had to leave and fled to Tunisia. Rabbi Fargi, his
father Rabbi Nissim and brother Rabbi Yehuda composed many songs
and piyyutim for prayers,community events (Chatan Kalla) and more.
According to Professor Ephraim Chazan, Rabbi Fargi was 'one of the best
Paitanim of Tunis'. His father and brother Yehuda, who is mentioned here
[Prayers for the whole year], were no doubt influenced by him. The Jewish
people of Tunis cherished all their Piutim. The writer, Rabbi Yaacov Eidan
is most likely related to the famous Eidan family from Tunis, although he
lived before the known Rabbi Moshe Eidan, ztz"l from the 19th century.
It is interesting that the Piyutimm authored by Rabbi Yaacov Eidan
mentioned differ from the usual Piutim, such as the known Piyut: 'Shiru
Lakel Beshira', see page 50.
This manuscript rich with prayers, Piyutim for the Chagim, Pesach,
Shavuot and Sukkot. Poems and songs, sung until today by the Jews of
Djerba and Tunisia.
Starting Price: $1,500
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 כתב יד מיניאטורי. הגדה של פסח.כתב יד

. נדיר.חמוד ויוצא דופן
 מתחיל הגדול- סדר ההגדה שנהגו אבותינו לומר בגלות החיל הזה
]1834[  תקצ"ד. תימן.כתב יד
. כרוך בכריכת עור עדינה ויפה. ס"מ7.5 : גודל.] דף15[
 עם שרטוט, דמוי קלף, על גבי נייר דק מאד,כתוב בכתיבת סופר מומחה
.על הנייר
.נוסח תימני קדום
 ולאחר מכן כותב הסופר 'שיר נחמד לרשב"י,' 'הלל הגדול,בסוף ההגדה
. ]1834[  תקצ"ד: מסתיים.' לאחר השיר 'אחרת.'שבזי
דומני שלא ראינו מהדורה כזאת של הגדה של פסח בגודל כזה! אף אם
 ולפלא הוא שעותק נדיר, אין פלא שברבות השנים אבדו,היו מעטים כמוה
.זה נשמר ונותר

$1500-1000 : הערכה$400 :מחיר

Manuscript. Passover Haggada.

Charming and unusual miniature manuscript. Most rare.

Manuscript. Yemen. 1834.
15 pages. Size: 7.5cm. Bound in delicate and beautiful leather
binding.
Written in an expert scribe’s writing, on very thin parchment-like
paper, with a sketch on the paper. Ancient Yemenite version of
prayer.
At the end of the Haggada, appears 'Hallel Hagadol', and following
that the scribe writes: 'Enchanting song for Rashbi Shabazi', then
following the song 'Acheret' it ends: 1834.
To the best of our knowledge, an edition of a Passover Haggada of
this size is previously unknown! Even if there similar sized ones were
published, it is no wonder that over the years they got lost. It is a
wonder that this rare copy remained and was preserved.
Starting Price: $400 Estimate: $1,000 - $1,500
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. כתב יד מתימן.מגיד מישרים

.מעוטר ומיוחס
. תימן. מגיד מישרים.כתב יד
 כותרי. שער מעוטר בצבעי אדום שחור. כריכת עור חדשה יפה.עותק יפה
.הדפים וחלק מהאותיות הפותחות (איניציאלים) גם הם מעוטרות באדום
]1864[  תרכ"ד- בשנת ב'קע"ה לשטרות. משה בן יחיא אלקאפח:הכותב
.]1849[ ונשלם בשנת תר"ט
.הספר נכתב עבור שמואל אברהם צאהרי
כתב היד הוא העתקה של ספר מגיד מישרים שנדפס בלובלין בשנת ת"ו
. שהיא המהדורה הראשונה של הספר שחיבר ר' יוסף קארו,]1646[
 מאחת המשפחות החשובות של רבני, ר' משה בן הרב יחיא קאפח,הכותב
, הוא ר' שמואל אברהם צ'אהרי, וחברו הטוב שעבורו כתב את הספר.תימן
 סבו של ר' שמואל בן אברהם,גם הוא ממשפחת צ'אהרי המפורסמת
.20- ותחילת המאה ה19-צ'אהרי מחכמי ירושלים בסוף המאה ה

$1000 - 1500 : הערכה$750 :מחיר

Maggid Meisharim. Manuscript from Yemen.
Decorated and Accredited.

Manuscript. Maggid Meisharim. Yemen.
The author: Moshe ben Yichya Elkapach. Written in 1864.
The book was written for Shmuel Avraham Tzahari.
This manuscript is a copy of the book Maggid Meisharim, which was
printed in Lublin in 1646. That was the first edition of the book authored
by Rabbi Yosef Karo.
Beautiful copy. Lovely new leather binding. Decorated cover page in
red and black colors. The titles on each page and some the opening
letters (initials) are also decorated in red.
The author, Rabbi Moshe ben Harav Yichya Kapach, was from one
of distinguished rabbinic families of Yemen. His good friend, for
whom he wrote the book, Rabbi Shmuel Avraham Tzahari, was from
the renowned Tzahari family. Rabbi Shmuel ben Avraham Tzahari’s
grandfather was one of the Sages of Jerusalem in the late 19th century
and beginning of the 20th century.
Starting Price: $750
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. תיקון פסח מתאפילאלת שבמרוקו.כתב יד
. נדיר וקדום.תקנות ומנהגים

 תקנות וחוקים לפסח- צ’היר של פסח
.נוסח תאפילאלת שבמרוקו
. חתום בסופו, משה עמאר:הכותב
 נייר עם סימני מים.19- תחילת המאה ה18- סוף המאה ה.על נייר
. ס"מ14 : גודל.] דף58[
.צ'היר או טהיר הוא תקנה או חוק
לפנינו כתב יד של תקנות ומנהגים שנהגו היהודים במחוז
.תאפילאלת שבמרוקו
 שנה.לדעת פרופ' משה בר אשר (תיקון פסח מתאפילאלת
 הוא טוען,) פורסם ב"דעת" אתר לימודי יהדות ורוח,בשנה
." רבים מכתבי היד הללו נעלמו ואינם,ש"למרבה הצער
,]1911[  הוא כתב יד משנת תרע"א,כתב היד שחקר בר אשר
 בכתב יד זה.שנכתב על ידי ר' משה אלעסרי לבנו ר' אברהם
 ורק אחר כך מעבר,נמצאת הגדה של פסח חסרה בתחילתו
 הוא, בכתב היד שעליו פרסם בר אשר את מאמרו."ל"צ'היר
כותב שבכל ההפטרות הנ"ל מוצע נוסח המסורה העברי ותרגומו
 לא נכלל-  שגם הוא נהג בהפטרות אלו- הארמי התרגום לערבית
 מסירתו של זה הייתה.בתיקון אף על פי שהוא נהג בבית הכנסת
.תמיד בעל פה
.! נמצא גם התרגום בערבית, בכתב היד שלנו,ואולם
 והוא כנראה,כתב היד המוצע בזה נכתב על נייר עם סימני מים
.19- או תחילת המאה ה18-מסוף המאה ה

$ 2500 - 1500 : הערכה$ 900 :מחיר

Manuscript. Tikkun Pessach
from Tafilalet, Morocco.

Customs and Regulations. Rare and Ancient.
Chahir of Pessach – Rules and regulationss for Pesach,
Moroccan Tafilalet version.
Authored by Moshe Amar, signed at the end.
On Paper. Late 18th century, beginning of 19th century.
Paper with watermarks.
58 pages. Size: 14cm.

Chahir or Tahir is a regulation or rule.
This is a manuscript of regulations and customs practiced
by Jews living in Tafilalet, Morocco.
Professor Moshe bar Asher (Tikun Pessach from Tafilalet)
writes: "unfortunately, many of these manuscripts
disappeared and are no more".
The manuscript that Bar Asher researched, is from 1911,
written by Reb Moshe Alessri to his son Avraham. In this
manuscript, there is a Passover Hagadda with pages
missing in the beginning, and only afterwards continues
with the "Chahir". Regarding the manuscript that Bar
Asher discusses in his article, he writes that all Haftarot
mentioned are in the traditional Hebrew version with
Aramaic translation. The translation into Arabic which he
also used in these Haftarot – are not included in the Tikkun,
although they were used in the synagogue. The delivery in
Arabic was always oral.
However, in our handwriting, we also have the Arabic
translation!
This handwriting is written on paper with watermarks, and
is probably from the late 18th century or early 19th century.
Starting price: $900 Estimate: $1,500 - $2,500
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אוסף נדיר של מנהגים ושטרות בית דין
.18- והמאה ה17- המאה ה,ממרוקו – פאס
,] דפים של העתקות פסקי דין והלכות מבית דין בעיר פאס9[
 חתומים ע"י18 - וטפסים של שטרות מהמאה ה,17-מהמאה ה
. ס"מ19 : גודל.רבני העיר פאס שבמרוקו
 ה' תקל"ג.18- המאה ה,כתיבת יד מזרחית חצי קולמוס ממרוקו
.]1773[
 ובהם, אבל בלי פגיעה קשה בטכסט, מעט מחורר,קובץ דפים
.העתקות של בית הדין בעיר פאס שבמרוקו
. עוסקים במנהגי מסירת מודעה וקבלת עדות,] דפים ראשונים3[
)! חתומים (אוטוגראף,] עמ' טפסי הסכמה של בתי דין בעיר פאס5[
] עמוד חתום מהעיר פאס משנת תקל"ז1[ .ע"י שניים מרבני העיר
,17-] עמודים של העתקות מפסקי דין מתחילת המאה ה8[ .]1777[
.]1616[ עם ציון שנם שע"ו
 שהיה משויך לפנקס בית דין, דף12  שלפנינו קונטרס בן,נראה
, מנהג ידוע היה בבתי הדין בצפון אפריקה.בעיר פאס שבמרוקו
שהיו פוסקים על פי פסקים ומנהגים שנהגו ופסקו גדולי הרבנים
 ההלכה בעיר הייתה מבוססת על פסיקת.שקדמו לבית הדין
.'הגדולים' שהיו לפניהם בבית הדין
 עם פסקים מתוארכים משנת, קונטרס בכתב יד סופר,כאן כאמור
.]1616[  עם שילוב פסקים משנת שע"ו,]1777[ תקל"ז

$800–600 : הערכה$300 :מחיר

Rare collection of Customs and Bet Din
Deeds from Morocco – Fes, 17th and 18th
Century.

[9] pages with copies of Bet Din rulings and laws from the
city of Fes, 17th century, and forms of deeds from the 18th
century signed by the Rabbis of Fes, Morocco.
Size: 19cm
Sefardi Handwriting ‘Chatzi- Kolmus’ – a type of cursive
script from Morocco, 18th century. 1773.
A collection of pages slightly perforated, without serious
damage to the text, written on them are copies of the Bet
Hadin of Fes, Morocco.
First [3] pages deal with handing over reports and receiving
testimony.
[5] pages are consent forms of Batei Din of Fes, signed
(autograph!) by two Rabbis of Fes.
[1] page signed in Fes 1777.
[8] pages with copies of Court rulings of the Bet Hadin
from the early 17th century, 1616.
We have here a booklet of 12 pages which was part of a
notebook of the Bet Din in Fes, Morocco. In North Africa, it
was their custom to rule in the Bet Din, according to their
forefather's rulings in the Bet Din. The Halacha in the city
was to rule as the great Rabbis ruled before them.
As mentioned, this booklet is handwritten by a scribe, with
rulings dating back to 1777, combined with rulings from
1616.
Starting Price: $300

95

Judaica Auction

Estimate: $600 - $800

2 Ma rch 2021

115

חיבור בכתב יד מאת ר’ אהרון מנדל
 בעל ה’אבל,הכהן אב”ד אלכסנדריה
.’מצרים
ספר תרוכין
.קונטרס דינים כוללים לכל סדרי גיטין

.]1900[ נכתב בערך בשנת תר”ס
נדפס בתוך קונטרס יד רא"ם שנדפס בתל אביב תש"ך
.]1960[
. כריכה חדשה ויפה. ס"מ22 : גודל. לא דף,] יא2[
 הלכות, סגנון כתיבת גיטין.הספר עוסק כולו בענייני גיטין
 גט ע"י, ענייני חליצה,גיטין ושמות האנשים והנשים בגט
 מכל, הן תשובותיו לשואלים, הרבה מהכתוב.שליח ועוד
 את ספרו הוא מתחיל ב"התר לכתוב.קהילות ישראל בגולה
וליתן גט מפי כתבו של הבעל – וזאת השאילה ממדינת
 בין היתר עוסק הרב בענייני גט 'להאיש העומד."...ברזילייע
.'במרחקים
, נולד בטבריה,הרב ר' אהרן מנדל בן נתן הכהן בהר"ן
 ונפטר ונקבר בטבריה בשנת תרפ"ח,]1866[ בשנת תרכ"ו
, אבל מצרים, כלילת חתנים: חיבוריו שנדפסו הם.]1928[
 ו"הניח בכתב יד ספר, חוברת הקדיש,הנשמה והקדיש
."תרוכין
אחד מפעלו הרבים כאיש ציבור המבקש להשפיע על עם
 היה רצונו לייסד מחדש את הסנהדרין,ישראל בתפוצות
 הוא ייסד." ע"י כינון מועצת "הכנסת הגדולה,בישראל
, רבנים ברחבי העולם500 –  שמנתה מעל ל,אגודת רבנים
 בשנת תרס"ג,שהתכנסו לקונגרס עולמי בעיר קראקא
] כדי לטפל בבעיות השעה הדחופות של קהילות1903[
.ישראל בעולם

$750–500 : הערכה$300 :מחיר
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Handwritten composition by Rabbi
Aharon Mendel HaKohen, Av Bet Din
Alexandria, Author of ‘Evel Mitzraim’.
SEFER TERUCHIN –
A comprehensive book of laws
regarding the Jewish Divorce Contract.
Circa 1900.

Printed in the booklet ‘Yad Re’em’, Tel Aviv, 1960.
31 Pages. Size: 22. Exquisite, new binding.
The book deal entirely with matters of Jewish
divorce; the style of writing divorce contracts, laws
of divorce contracts, men and women’s names in the
document, the topic of ‘chalitza’, divorce contract
through an emissary etc.
Rabbi Aharon Mandel ben Natan HaKohen BaHaran
was born in Tiberias in 1866. He died and was buried
in Tiberias in 1928. He published a number of his
works including, Klilat Chatanim, Evel Mitzrayim,
HaNeshamah VeHakadish, Choveret HaKadish. He
left a manuscript of his Sefer Teruchin.
One of his many accomplishments as a community
activist was the founding of Agudat Rabbanim. This
was a committee that included over 500 Rabbis
worldwide. In 1903 they gathered together for a
World Congress in Cracow. Their goal was to deal
with urgent issues affecting Jewish communities
around the world.
Starting Price: $300

Estimate: $500 - $750
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. מנוקד.תורה עם הפטרות

.]1502[ שאלוניקי רס"ב
. ס"מ18 : גודל. שורות18 .] גליונות5[ .] דפים10[
60957 :' רשומה מס.אוצר הספר העברי הממוחשב
 ככל הנראה הספר העברי הראשון,לפנינו שרידים של ספר קדום ולא ידוע
.בלקן-שנדפס במזרח התיכון
.]1502[  בשנת רס"ב,חומש שנדפס בשאלוניקי
.' 'ידוה' ו'אלדיכם: שם השם נדפס. מנוקדות,אותיות ספרדיות מרובעות
.כותרות עמודים באותיות ספרדיות בינוניות קטנות
 עמודים] הנמצאים באוסף מהלמן בספריה28[ ] דפים14[ בתיאור המלא לקטע בן
, וחלקם נדפסו רק על עמוד אחד, כולם לא שלמים, קטעים שהוצאו מכריכה,הלאומית
,' ב'גנזי ישראל, כותב יצחק יודלוב,)יודלוב-"("אולי עלי הגהה ראשונים להדפסת הספר
 שנדפסו, שנוספו מאוחר יותר מאוסף ולמדונה, שמדובר בחומש עם הפטרות,37 'מס
, ועל כן, אין סימני מים, בכל הדפים שבדק יודלוב.?] לערך-1510[ בשלוניקי בשנת ר"ע
 קטעי2  בדף אחד בלבד נמצאים. לא יכול היה לתארך את הדפים במדויק,כך סיפר
. ולא יכול היה לתארך אותו, שהם קטע קטן מסימן מים שלם,משולשים בתוך עיגול
 בעיקר מספר. תואמים באופן זהה לדפים הנמצאים שם,חלק מהגיליונות שלפנינו
 שני סימני מים שונים המאמתים, בשני גיליונות שבעותק אצלנו. בפרשת וישב,בראשית
 וניתן לקבוע בוודאות תאריך כמעט מדויק של שנת,אחד את תאריכו של השני
 ונמצא גם בגיליון, סימן מים אחד הנמצא בדף הראשון מספר בראשית.ההדפסה
 מזוהה היטב לסימן, צורתו היא 'כף יד' עם 'מפרצים' רחבים בין האצבעות,מספר ויקרא
.1501 : ומתוארך10719 '[ מסM. Briquet[ המים הנמצא בקטלוג בריקה
' הוא של 'עוגן' עם שני 'חיצים, הנמצא בדף האחרון של ספר דברים,סימן מים שני
478 ' מס,[M. Briquet[  והוא מזוהה היטב בקטלוג בריקה, בתוך עיגול,משולשים
. ניתן להניח שאלו חלקי שרידי סימן המים המופיעים באוסף מהלמן.1502 :ומתוארך
 בערך98 ' מס,]1992[  ירושלים תשנ"ב,'בספר 'הדפוס העברי מראשיתו עד תש"ח
 זאת עפ"י,]1502[  נכתב שתחילת הדפוס העברי בשלוניקי היה בשנת רס"ב,''שלוניקי
. נראה שלפנינו עותק זהה.עותק שראה המחבר מאוסף פרטי
 ירושלים,'ראוי להביא את הנחתו של אברהם יערי בספרו 'הדפוס העברי בקושטא
 שהדפסת 'ארבעה טורים' הייתה בשנת: שבו כותב יערי,17 ' וכן עמ,11 'תשכ"ז עמ
 ולא כפי שטענו מספר חוקרים שהספר נדפס כפי שנרשם בטעות,]1504[ רס"ד
.]1494[ בקולופון רנ"ד
.הרי שלפנינו ביכורי הדפוס העברי בבלקן

$8,000–6,000 : הערכה$2,800 :מחיר

97

Judaica Auction

PENTATEUCH WITH HAFTAROT
Vowelized. Salonika 1502.

10 Pages. 5 sections. 18 lines. Size: 18cm
Computerized Jewish Book Otzar: Item no. 60957.
These are remnants of a previously unknown antique book, likely the
very first Hebrew book printed in the East Mediterranean-Balkan
region. Pentateuch printed in Salonika 1502. Square, Sefardic lettering,
punctuated. Page titles are in medium to small Sefardic letters. The
National Library contains a section of 14 pages (28 sides) as part of
the Mahelman Collection. This section has been removed from the
binding, is incomplete and parts are printed on only one side of the
page. (“Possibly first galley proofs for printing the book” - Yudlov). So
writes Yitzchak Yudlov in ‘Ginzei Yisrael’, no. 37 regarding a Pentateuch
with Haftorot, which were added at a later date from the Walmadona
Collection, and were printed in Salonika circa 1510. There are no
watermarks on any of the pages that Yudlov checked and therefore he
could not accurately date them. On only one page he found 2 triangular
marks within a circle, which is a small section from a larger watermark.
He therefore could not accurately date this.
Some of these sections are extremely similar to the National Library
ones, in particular Sefer Bereishit, Parshat VaYeishev. In two of these
sections there are watermarks that enable us to almost exactly date the
year it was printed. One is found on the first page of Sefer Bereishit,
and also appears on a section of Sefer VaYikra. It is in the shape of a
hand with great spaces between the fingers. Extremely similar to the
watermark found in the Briquet Catalogue No. 10719, dated there 1501.
A second water mark appears on the last page of Sefer Devarim. It is the
shape of an anchor with arrows, within a circle. It is easily identifiable in
the Briquet Catalogue No. 478, and is dated 1502. One can deduce that
these are the watermarks that appear in the Mahelman Collection.

This item, is therefore according to many calculations, the
first Hebrew book printed in the Balkans.
Starting Price: $2,800 Estimate: $6,000 - 8,000
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. דפי שיר איטלקיים מעניינים ונדירים6 -לוט
.בכתב יד

.19-המאה ה- איטליה, על נייר, דפי שיר בכתב יד6
, חידות ופיוטים, שהיו כותבים שירים,מנהג נפוץ מאד בין יהודי איטליה
 או אבי החתן, שהיה פעמים רבות רב הקהילה, הכותב.לזמני שמחה ואבל
 היה מביע את שמחתו או לעתים אבל את עצבותו באמצעות,או הכלה
. בתוך השיר, פעמים רבות מצינו את שמם את נושאי השיר.שירת או חידה
 כנראה באותה, מושרים לחברת גמילות חסד של מת,השירים שלפנינו
, וליום בהם נהגו להתכנס ולעשות סעודת מצוה באותו יום בכל שנה,עיר
.כנראה בר"ח שבט
.נוסף גם דף זכר לחרבן שלא שייך לשאר הדפים
כל יום.. "על ציון שוממה. על נייר.18-19- המאה ה. איטליה.""זכר לחרבן1.
,נראה שהמחבר.חושב רק רע" כותב המחבר בכתיבה איטלקית רהוטה
.היה נוהג לומר קטע זה עם קהילתו בצום תשעה באב
. על נייר. פיוט לח"ג בראש חודש שבט.""קומו אחי ליל הזמיר הגיע2.
 שיר ל"ליל התקדש.]1861[  נכתב בשנת תרכ"א.כתיבה איטלקית
 איננו יודעים לאיזה חג התכוון המשורר."הח"ג הוא ראש חודש שבט
. ומבקש רפואה לחברו שמואל חי פקיד,'המכונה 'יעקה פקיד
 כמו.]1862[  כתיבה איטלקית נכתב בשנת תרכ"ב. על נייר.שיר חדש3.
." הכותב מתאר שהשיר כתב ל"ליל ר"ח שבט,השיר הקודם
 נכתב בשנת תרכ"ד. כתיבה איטלקית על נייר. על נייר.שיר חדש4.
 וראה, מזכיר הכותב את המילה "ח"ג, גם בשיר זה הכותב.]1864[
.שכוונתו ל"חברת גמילות חסד" של מת
.]1873[  נכתב בשנת תרל"ג. כתיבה איטלקית. על נייר.שיר חדש5.
 משבח את האנשים הנוכחים "אחי תנו כבוד, כמו בשיר הקודם,הכותב
."... עשות חברה תמה לזכות נפשמו,אז כי נתכוננו יחד כלמו,ושיר זמרו
.ובסופו מזכיר שמות כמה מהחברה שלמה ואדולפו
.]1869[  נכתב בשנת תרכ"ט. כתיבה איטלקית. על נייר.שיר חדש6.
 ומכוון אל "רעים. כותב להתקדש החג, כנראה אותו מחבר,כמו קודמיו
 גם בשיר זה." בכוונו אל החברה שהם חברים בה...בחברתם נפשם
. גם גרשון, יגל רפאל- מוזכרים מנהיגי החברה בשמותם

$1000-750 : הערכה$400 :מחיר

Lot – 6 Pages of Fascinating, Rare Italian
Songs, Handwritten.
6 Handwritten Pages of Songs, on paper,
Italy, 19th century.

Italian Jewry had a widely spread custom to compose songs
and poems for both joyous and sorrowful occasions. Very
often, the community Rabbi or the father of the Groom
or Bride composed these songs to express their joy or
sorrow. The composer often included his name within the
composition.
The songs in this Lot are associated with the Gemillut
Chessed Shel Met (Burial Society), and were likely used at
the annual gathering that took place for this group (probably
on Rosh Chodesh Shevat).

Also included is a page ‘Zecher LeChurban’, Commemoration
for the Temple’s Destruction, unrelated to the other items.
1. ‘Zecher LeChurban’. Italy. 18th-19th century. On
paper.
“Al Zion shomema….kol yom choshev rak ra.” Written
in eloquent Italian, it is likely that the author recited this
passage with his congregation on the fast of Tisha Be’av.
2. “Kumu achi leil hazamir higia”. A poem for a Chag on
Rosh Chodesh Shevat. Written on paper in Italian.
1861.
The songwriter was known as ‘Yaakov Pakid’. In the song
he entreats for his friend Shmuel Chai Pakid to recover.
3. ‘Shir Chadash’ – a new song.
Written in Italian on paper. 1862. Like the previous song,
this was written for Rosh Chodesh Shevat.
4. ‘‘Shir Chadash’ – a new song.
Written in Italian on paper. 1864. This too was written for
Rosh Chodesh Shevat likely for the Burial Society yearly
gathering.
5. ‘‘Shir Chadash’ – a new song.
Written in Italian on paper. 1873. As in the previous songs,
the songwriter praises the people (of the Burial Society)
present (at this yearly gathering) and lists their names.
6. ‘‘Shir Chadash’ – a new song.
Written in Italian on paper. 1869. Likely the same author
as the previous songs, the song is for this special, annual
occasion held by the Burial Society, and mentions the
names of its leaders, Yagel Refael and Gershon.
Starting Price: $400 Estimate: $750 - 1,000
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תפילות מיוחדות לשליח ציבור על קלף
.סדר תפילות לשבתות ומועדים לשליח ציבור
. נכתב על גבי קלף.כתב יד אשכנזי של סופר
. ס"מ29.5 : גודל.] דף9[ . 19- תחילת המאה ה- 18-המאה ה
. כריכת עור חדשה ויפה.כתיבה על קלף עבה ומשורטט
 'סדר, היו מונחים על דוכן החזן בכל קהילות אשכנז,עפ"י המסורת
. ובו גם מנהגי הקהילה והתפילות המיוחדות לחזן,תפילות לחזן' לכל השנה
 ולגבאי, שליח ציבור, המכיל תפילות מיוחדות לבעלי תפילה,כתב יד זה
 ברכת, לערב שבת, תפילות לימים שני וחמישי: עם הוראות,בית הכנסת
 ברכת, ברכות ההפטרה, לחולי,הגומל ברכות 'מי שברך' לעולים לתורה
 לתענית ציבור,' תפילות 'יזכור, ברכות לשבת מברכין החודש,החודש
.ברכות הקורא מגילה בציבור סדר תקיעות שופר ועוד
 כפי שהופיע שם בסידורי,הנוסח הוא אשכנזי ממזרח ומרכז אירופה
הוא..."  גם נמצאת כאן תפילת 'הנותן תשועה למלכים' ובה.התפילות
"...אדונינו (פב"פ) ירום הודו...יברך וישמור

$2500–2000 : הערכה$1000 :מחיר
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Special Prayers for the Cantor on Parchment
PRAYERS FOR THE SABBATH AND FESTIVALS,
FOR THE CANTOR.

Written on parchment by a scribe in Ashkenazi writing,
18th century – early 19th century.
9 Pages. Size 29.5cm.

According to tradition, throughout German communities, they would place
a book of “Cantor’s Prayers” on the Cantor’s podium. This book included the
community’s customs, as well as special prayers for the Cantor.
This manuscript includes clear directions which occasion each prayer is for,
including prayers for Mondays and Thursdays, Blessings for the New Month
etc.
This Ashkenazi prayer version originates in Eastern and Central Europe.
The special prayer of “HaNoten teshua lamelachim…” also appears here.
Written on thick parchment. New and beautiful leather binding.
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,000 - 2,500
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.14-15- אשכנז מהמאה ה.כתב יד על קלף

. שימש ככריכת ספר.כתיבה אשכנזית
 ס"מX 21 31.5 : גודל.] עמודים2[
, הכותב. המעתיק ענייני הלכות בכמה וכמה נושאים,דף מעתיק
,11-2 רש"י מהמאה ה: ומזכיר כמה מהם,מצטט מדברי הראשונים
 ראב"ן – ר' אליעזר בן,12-רבינו תם מבעלי התוספות מהמאה ה
 מזכיר פעמים רבות.12 -נתן שהיה מבעלי התוספות וחי במאה ה
את הרמ"ם שהוא כנראה ר' משה מקוצי שהיה אף הוא מבעלי
 מצאנו גם. וחיבר ספרו הגדול סמ"ג – ספר מצוות גדול,התוספות
.שמביא ציטוטים מספר הסמ"ג בכמה מקומות
 אפשר שבגלל הנוסח שלו.אין ספק שלפנינו חיבור הלכתי מעניין
 איננו יכולים לקבוע בוודאות,השונה מנוסח חיבור זה הידוע לנו
.את שמו
 היו הגויים משתמשים בקלף, כידוע. שימש ככריכת ספר,הדף
 וע"י כך נשתמרו,של כתבי היד ככריכה כדי לחסוך מהוצאותיהם
.חיבורים רבים של ראשונים שלא היו ידועים
 ראה,על מנהג זה של כריכת ספרים בקלף של ספרים יהודיים
2008  שנדפס בשנת," THE PERUGIA GENIZAH" :בתוך
 מפעלו החשוב של חוקר כתבי היד,בעיירה פרוג'יה שבאיטליה
 'אוצרות: ראה גם.האיטלקי המפורסם יוסף ברוך סרמוניטה
, לכבודו של עזרא גורודצקי, חוברת על גניזת כריכות,'ספונים
.שנפטר בחודש שעבר מנגיף הקורונה

$2500 – 1500 : הערכה$ 500 :מחיר
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MANUSCRIPT ON PARCHMENT.

Germany. 14th-15th Century. Ashkenazi writing. Was
Used as a Book Binding.
Size: 21x31.5cm.

Copy page. A variety of Halachic Topics are copied on this
manuscript. The author quotes words of the Rishonim,
and mentions the source, including: Rashi from the 1112th century and Rabbeinu Tam from the Ba’alei Hatosafot
12th century. The author frequently mentions the Ramam
– likely referring to Rabbi Moshe MiKotzi who was also
one of the Baalei Hatosafot, and authored Sefer Mitzvot
HaGadol’.
This is a most interesting Halachic composition. Since its
style differs to what we are accustomed to, we cannot be
certain of the author’s name.
This page served as a binding for a book. It is well-known
that the non-Jews used parchment of manuscripts as
bindings, thereby saving themselves its cost. This actually
resulting in many Rishonims’ unknown writings being
preserved, albeit unintentionally!
See ‘The Perugia Genizah’ for details of non-Jews binding
books using parchment of Jewish books. Printed 2008,
Perugiah, Italy.
Starting Price: $500

Estimate: $1,500 - 2,500
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. מרשים ומעניין,כתב יד מעוטר
.’‘תפלה להתפלל בימים הנוראים

.)1834(  תקצ”ד,פאדובה/בודפשט
 מאוירים ומעוטרים, עמודים כתובים בכתיבת יד סופר נאה12
. ס”מ22 .בדיו בצבעי שחור ואדום
,אומן יצחק יהודה הכהן שוסטר-כתב היד נכתב ע"י הסופר
 בעל התפילה, לכבוד בנו,)1834( בבודפשט בשנת תקצ"ד
 רבי משה שהיה חזן בביהכנ"ס האשכנזי-ושליח הציבור
 בשבתות,בפאדובה שבאיטליה במשך שישים וחמש שנים
 כפי,' 'שלא ע"מ לקבל פרס, וכמובן בימים הנוראים,וימים טובים
.שהעיד וכתב על עצמו
,שער כתב היד כתוב בכתב יד נאה עם אותיות נאות במיוחד
.ועיטורים עדינים ויפים
,בעמוד השני של כתב היד מצויר וכתוב דף 'שיוויתי' שלם
.' 'צום קל:ובאמצעו נכתב
 מצוייר בחן רב סמל גדול ובתוכו זוג,לקראת סופו של כתב היד
 מסביב.' ובניהם נכתב 'כתר כהונה, סמל הכוהנים-ידיים פשוקות
:הסמל כתב האומן בכתיבה נפלאה ויפה
 יצחק יהודה כהן וסופר מבודא,"מעשי ידי לא להתפאר כי להדר
." בשנת התקצ"ד, ועשיתי לתשוקת נפש משה בר יהודה כהן,יע"א
 בשנת, שנים) לאחר כתיבתו51( כתב היד נתרם שנים רבות
, על ידי החזן בעצמו רבי משה בן האמן רבי יצחק יהודה,תרמ"ה
 בראש כתב היד צירף דף.לבית הכנסת בפאדובה שבאיטליה
 "לזכרון באוצר: בו כתב באותיות סת"ם בדיו כחולה,הקדשה מיוחד
 מאתי הצעיר משה בן המ' יצחק יהודה כהן שוסטר- 'בית ה
 בבית הכנסת,שנדבה רוחי למלאת ידי שליח ציבור בלא מחיר
,הגדולה קק"י אשכנזים פה פאדובה משך ששים וחמש שנה ויותר
." ש' התרמ"ה. וה' עזרני,ולהתפלל גם בימים הנוראים

$2,000-4,000 :הערכה
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$1,500 :מחיר

Decorated Manuscript.
Fascinating and Impressive.
‘PRAYER FOR THE HIGH HOLY DAYS’.
Budapest / Padova, 1834.

12 sides written in a scribe’s beautiful writing. Illuminated and
decorated in black and red ink. Size: 22cm.
The manuscript was written by the scribe and artist Yitzchak
Yehuda HaKohen Schuster. Budapest, 1834. It was in honor of
his son, Rabbi Moshe, who served as a Cantor in the Ashkenazi
Synagogue in Padova, Italy. Rabbi Mosher held this position
for sixty-five years! As he himself documented, Rabbi Moshe
served as Cantor throughout the years, over Shabbatot,
Holidays and of course the High Holy Days, all in a voluntary
capacity.
The cover page of the manuscript is written in exceptionally
beautiful letters, along with delicate and delightful decorations.
An entire ‘Shiviti’ page appears on the second side, with
the words ‘Tzom Kal’ in the center. Towards the end of the
manuscript a large symbol of two hands spread out – the
symbol of the priests, are tastefully drawn. The words ‘Keter
Kehuna’ is inscribed between them. The artist wrote a beautiful
pasuk in exquisite lettering around the ‘hands’ symbol.
The Cantor himself, donated this manuscript to the Padova
synagogue, 51 years after it was created. He attached a paper
to it with a moving dedication written in a scribe’s lettering,
inscribed in blue ink. The dedication recounts the many years
he served in the synagogue in his position as Cantor.
Starting Price: $1,500

Estimate: $2,000 - 4,000

2 Ma rch 2021

121

דף סגולה נדיר מאד
!מהצדיק הקדוש ר' זונדל מסלאנט
.לחש לחולי השיניים ר"ל
. על נייר.נכתב על ידי ר' יוסף זונדל מסלאנט

.ך- תר"י19- כנראה באמצע המאה ה,נכתב בירושלים
 ומכונה, נולד בעיר סלאנט,ר' יוסף זונדל בן ר' בנימין בונם סלאנט
 ובעיקר למד אצלו, היה תלמידו של ר' חיים מוולוז'ין.''הסלאנטר
 עלה לירושלים בשנת, הצדיק ר' יוסף זונדל.את תורת המוסר
, היה ידוע בצניעותו. והיה מעט זמן רבה של העיר,]1838[ תקצ"ח
 כדי שיהיה נשכר ויהיה בידו ללמוד,והיה מוכר לפרנסתו חומץ בן יין
.תורה
, שנדפס בירושלים,'בספרו 'הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו
 מתאר ר' אליעזר ריבלין את קורות חייו,]1927[ בשנת תרפ"ז
 ציין את, בעיקר. אותם כתב בכתבי יד שהשאיר לרוב,ותורותיו
. המכתבים והסגולות שהותיר אחריו ר' זונדל,הדפים של כתבי היד
," מביא ר' אליעזר ריבלין "לחש לחולי השיניים ר"ל,בעמוד ס"ז
. וזה הדף המוצע כעת.שמצא בקובץ כתבי ידו של ר' זונדל זצ"ל
 חתנו ר' שמואל סלאנט היה גם הוא מרבני.נפטר בשנת תרכ"ו
.ירושלים
!'סגולות' מר' זונדל מסלאנט זצ"ל נדירות מאד

$3000-2000 : הערכה$1000 :מחיר

A Paper of a Segula, Exceedingly Rare from
the Holy Tzaddik Rabbi Zundel of Salant!

A Segula for those sick with bad teeth G-d Forbid.
Authored by Rabbi Yosef Zundel of Salant in Jerusalem.
On paper. Likely mid-19th century.

Rabbi Yosef Zundel ben Rabbi Binyomin Bunim Salant,
was born in the city of Salant, and was referred to as ‘The
Salanter’. He was a disciple of Rabbi Chaim of Volozhin,
mainly learning Torat Mussar (Ethics) from him. The
Tzaddik, Rabbi Yosef Zundel, immigrated to Jerusalem in
1838, where for a short time he served as the city’s Rabbi.
Rabbi Yosef was famed for his humility, and sold wine
vinegar for his livelihood.
Rabbi Eliezer Rivlin authored his book ‘The Tzaddik
Rabbi Yosef Zundel MiSalant and his Teachers’, printed
Jerusalem 1927. In it he describes Rabbi Yosef’s life stories
and his Torah writings, which he left behind, primarily in
manuscript form. He details the manuscripts, letters and
Segulot that Rabbi Yosef bequeathed us.
On page 67, Rabbi Rivlin mentions “Segula for those with
bad teeth, G-d Forbid’, that he discovered in a folder of
Rabbi Yosef’s manuscripts.” This piece is the page he refers
to.
Passed away 1866. His son-in-law, Rabi Shmuel Salant was
similarly one of Jerusalem’s Rabbis.
‘Segulot’ of Rabbi Yosef Zundel of Salant zt”l. Extremely
rare!
Starting Price: $1,000 Estimate: $2,000 - 3,000
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חידושי תורה בכתב יד קדשו
.של המהר”ם שיק

. עמודים מלאים בכתיבה צפופה2
תרל"ט) גדול תלמידי החתם-הגאון הצדיק מהר"ם שיק (תקס"ז
 העמיד,סופר וממשיך דרכו בדרך הלימוד ובהנהגת הדור בהונגריה
, המהרש"ג:תלמידים רבים גדולי עולם (מהם נמצאים בקטלוג זה
רבי שאול רוזנברג ורבי שאול בראך) ולאור פסקיו ותשובותיו הלכו
 וקדושתו מנעוריו, 'מעולם לא טעם טעם חטא.חכמי הונגריה
 לא יאומן כי יסופר מקדושתו ופרישותו והתמדתו יום,עד פטירתו
ולילה ובעל חתם סופר הפליג בשבחיו ואמר לא אוכל לחדש שום
 והיה בענוותנותו ממש כדמות רבי עקיבא,דבר נגדו כי הכל יודע
 תקון,איגר (תלמידו רבי זלמן שפיצר חתן החת"ס בהספדו עליו
)קו-שלמה עמ' קד

$4,000-$3,000 : הערכה$1,800 :מחיר
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מחברת ייחודית וחשובה בכתב יד הגאון
.’ ראש ישיבת פוניבז- רבי שמואל רוזובסקי
 ובהם חידושי תורה בעצם כתב יד, עמודים27-מחברת ובה כ
.קודשו של הגאון רבי שמואל רוזובסק
מחברת ייחודית זו היא מחברת חידושי תורה שנתחדשו לרבינו
,בשנתו! וכתב אותם תוך כדי שנתו! כפי שמתואר בספר על רבינו
 ואילך וכפי עדות הרבנית שהיה377 ספר "ראש הישיבה" בעמוד
זה דבר קבוע שרבינו היה קם מספר פעמים בלילה והולך לעיין
.בספר או לכתוב חידושי תורה ושב למיטתו
 נולד:]1913-1979 הגאון רבי שמואל רוזובסקי [תרע"ג – תשל"ט
,לאביו הרה"ג רבי מיכל דוד שהיה מורה הוראה בגרודנא שבליטא
 בשנת,למד בישיבת שער התורה אצל הגאון רבי שמעון שקופ
תרצ"ו עלה לארץ הקודש ולמד בישיבת לומז'ה בפתח תקוה אצל
, נישא לבתו של הגאון רבי צבי פסח פראנק,הגאון רבי ראובן כץ
 עם הקמתה של ישיבת,רבה הראשי האשכנזי של ירושלים
 נקרא על,פוניבז' ע"י הרה"ג רבי יוסף שלמה כהנמן בשנת תש"ד
 שיעוריו,ידו לעמוד בראשות הישיבה ובמשרה זו כיהן עד פטירתו
ודרך לימודו נלמדים ומשפיעים עד היום בעולם הישיבות ובהיכלי
.התורה

$3,000-5,000 : הערכה$1,200 :מחיר
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Torah Novellae in the Holy Handwriting
of the Maharam Schick.
2 sides filled with densely written words.

HaGaon HaTzaddik MaHaram Schik was one of the most prominent disciples of
the Chatam Sofer. He perpetuated the Chatam Sofer’s style of learning and the
Hungarian style of conduct. He had many great disciples who were themselves
Torah giants. (A number are mentioned in this catalogue including HaMaharshag,
Rabbi Shaul Rosenberg and Rabbi Shaul Brach). The Hungarian sages followed
MaHaram Schik’s Halachic rulings.
MaHaram Schik’s student, Rabbi Zalman Spitzer (son-in-law of the Chatam Sofer)
eulogized him, declaring: ‘He never sinned, and remained pure and holy from
his youth until his demise. His holiness, abstinence, and intensity in learning was
legendary. The Chatam Sofer was effusive in his praise of his disciple, saying that
there were no new ideas in Torah that he could teach him, since he knew everything.
Additionally, he mirrored Rabbi Akiva Eiger in his great humility.”
Starting Price: $1,800 Estimate: $3,000 - 4,000

Exclusive and Significant Notebook, in the Handwriting of
Rabbi Shmuel Rozovsky, Rosh Yeshivat Ponovezh.

A 27 page in notebook of Torah novellae in Rabbi Rozovsky’s holy handwriting.
This incredible notebook includes novellae that Rabbi Rozovsky conceived in his
sleep! This remarkable feat is recounted in the book about Rabbi Rozovsky, “The
RoshYeshiva” page 377. Rabbi Rozovsky’s wife testified to this amazing achievement,
recounting how the Rosh Yeshiva would arise a number of times at night, check up
books or write his Torah thoughts, before returning to bed.
Rabbi Shmuel Rozovsky, 1913-1979, was born to his father, HaGaon Rabbi Michel
David, who was a Rabbi in Grodna, Lithuania. He studied in Yeshivat Sha’ar Haorah
under HaGaon Rabbi Shimon Shkop. He immigrated to the Holy Land in 1936, and
studied in Lomza Yeshiva, Petach Tikva, under HaGaon Rabbi Reuven Katz. Rabbi
Rozovsky married the daughter of HaGaon Rabbi Zvi Pesach, Ashkenazi Chief
Rabbi of Jerusalem. With the establishment of Ponovezh Yeshiva in 1944 by Rabbi
Yosef Shlomo Kahaneman, Rabbi Rozovsky was called upon to head the Yeshiva.
Rabbi Rozovsky held this post until his passing. His lessons and style of Torah study
continue to influence the World of Yeshivot and Study Halls around the world.
Starting Price: $1,200

Estimate: $3,000 - 5,000
2 Ma rch 2021

Interesting and Unique Manuscript.
Prayers to be Recited at the Holy Sites.
Segulot of the Righteous.

כתב יד ייחודי ומעניין
תפילות אצל מקומות הקדושים .סגולות צדיקים.

Significant Kabbalistic Teachings, not Discovered
Elsewhere. Late 18th Century.

Prayers to be recited at Holy Sites, and prayers for times of
need. Includes Mussar topics, and customs and Segulot of
Tzaddikim. Discusses matters of repentance, and significant
Kabbalistic teachings, not narrated elsewhere.
Possibly authored by Rabbi Yosef Zundel of Salant and Rabbi
Shmuel MiDolhinov. 104 Pages. Ashkenazi writing. (Two
authors). Size: 17cm.
Jerusalem, 1857.
Most significant manuscript. Rich in content. Replete with
prayers, ethics and Kabbala, written by Jerusalem’s sages,
early 19th century. Among the prayers are those to be recited
at the Western Wall, the Cave of Machpela, Meron, Tiberias
and Safed.
Rabbi Yosef Zundel of Salant was a disciple of the Tzaddik
Rabbi Chaim of Volozhin who in turn was a disciple of the Gra.
He was therefore ‘the third mouth’ – a third link in the chain.
The manuscript is bound in the same manner as all others the
others he owned, and numbered: 23.
In 1849, the book ‘Shaarei Dim’ah by Rabbi Shmuel Midolhinov,
(author of Minchat Shmuel) was printed in Jerusalem. Rabbi
Shmuel was a member of the Perushim community of
Jerusalem, as was Rabbi Yosef Zundel MiSalant, together
with other Perushim Jews who emigrated from Vilna. This
manuscript mentions on page 29 the date of the Reformist
Convention in Brunschwig, 1846. This Convention prompted
the writing of the book ‘Shaarei Dim’ah”. This manuscript,
clearly notes the date of its writing -1856. It is most likely
that this book was written by two authors; Rabbi Shmuel
MiDolhinov and Rabbi Yosef Zundel MiSalant.
Estimate: $5,000 - 7,000

2 Ma rch 2021

"אולם זכות מיוחדת נודעה לר' שמואל
מדולהינוב שספרו "שערי דמעה" נתקבל
ונעשה ספר יסוד לבאי הכותל :בבואו לכותל
מערבי יחלוץ מנעליו וינשק אבני הכותל
וישתחווה ויאמר :ה' אהבתי מעון ביתך ומקום
משכן כבודך ,יהי רצון שאומרים קודם אמירת
תהילים ,יהי רצון שלאחר אמירת תהילים
וכו'...
חיבר גם תפילה מיוחדת לאלה הבאים לכותל
בפעם הראשונה ,תפילה בעד ביתו ומשפחתו,
תפילה לשלום אחינו בגולה ,תפילה עבור
תומכי הישוב בארץ הקודש . " ...
ד"ר יום טוב לוינסקי .מחניים ק"ז ,תשכ"ו' .דעת'.

124

ירושלים .ה’תרט”ז [.]1857
[ר' יוסף זונדל מסלאנט  -ר' שמואל מדולהינוב]
תפילות להתפלל על המקומות הקדושים ,ותפילות לעת צרה.
עם ענייני מוסר ודברי הנהגות וסגולות מצדיקים ,ודברים בענייני
תשובה .דברי קבלה חשובים שאינם במקור אחר!
 104דף .כתיבה אשכנזית (שני כותבים) .גודל 17 :ס"מ
כתב יד חשוב מאד ,עם תוכן עשיר מאד בתפילות ,קבלה ומוסר,
שנכתב על ידי חכמי ירושלים בתחילת המאה ה ,19-אצל חכמי
הפרושים בארץ ישראל .בין היתר ,מביא תפילות להתפלל על יד
הכותל המערבי ,מערת המכפלה ,מירון ,טבריה וצפת.
ר' יוסף זונדל מסלאנט ,שהיה מתלמידיו של הצדיק ר' חיים מוולוז'ין,
תלמיד הגר"א ,היה 'פה שלישי' ,כיון שקיבל מר' חיים מוולוז'ין שקיבל
מהגר"א .כתב היד ,שנכרך ככל כתבי היד שהיו ברשותו ,וממוספר
מס'  ,23התפרסם לראשונה בספרו של ר' אליעזר ריבלין' ,הצדיק
ר' יוסף זונדל מסלאנט' ,שנדפס בירושלים בשנת תרפ"ז [.]1927
שם הזכיר ר' אליעזר ריבלין את כתב היד ,אך מרבית החומר הכתוב
בו לא פורסם .בערוב ימיו ,העביר את כתב היד לבנו בנימין ריבלין,
שהעבירו לר' ישעיהו וינוגרד ז"ל" -אוצר הספר העברי".
בשנת תר"ט [ ,]1849נדפס בירושלים ספר 'שערי דמעה' לר' שמואל
מדולהינוב ,מחבר ספר 'מנחת שמואל' .ר' שמואל היה מחברם של
עדת הפרושים בירושלים ,ביחד עם ר' יוסף זונדל מסלאנט ועוד
אנשי הפרושים שעלו מווילנא .נראה ,שכתב היד הזה ,שבו ציון
(עמ'  )29תאריך ההתכנסות של וועידת הרפורמים בעיר בראונשוויג
שבגרמניה שהיה בשנת תר"ו [ ,]1846היווה יסוד ובסיס לספר 'שערי
דמעה' שנדפס בשנת תר"ט .בכתב היד שלנו ,צויין בפירוש תאריך
כתיבתו" :האידנא שנת תרט"ז".
נראה לשער שהספר היה ברשות שני כותבים :ר' יוסף זונדל
מסלאנט ור' שמול מדולהינוב.
*מצורף מאמר של ר' נחמיה פפר.

מחיר פתיחה $ 3,000 :הערכה$ 5,000-7,000 :

Starting Price: $3,000
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. אטוגראף.כתב יד
 כולם בכתיבת ידו של,ארבעה חיבורים
תלמיד הצדיק ר’ נתן אדלר וחברו של
.רבנו החת”ם סופר זצוק”ל

. ספר תולדות האר”י. כתב יד.1
, כתב יד (העתקה) פירוש מגילת רות שנדפס בקראקא.2
. כתב יד (העתקה) מגילת איכה.3
. אמרי דעת שחיבר ר’ יהודה ליב קארלבורג. כתב יד.4
, דבר בעתו מה טוב, איגרת מלחמת חובה:חיבוריו של ר' יהודה
. זרע יהודה ועוד,דברי אבל
! ולא נדפס,הספר האחרון בכתב היד אינו ידוע ברשומות
. ס"מ16 : גודל.] דף8[ ,]1[ ]2[ , יד, יב,יט
, ופירוש מגילת איבה, מגילת איבה, תולדות האר"י-הספרים
 אף שבהעתקה, ונדפסו בכמה מהדורות,נעתקו מספרים נדפסים
 מצורף גם ספר. יש בהם שינויים רבים מהנדפס,שבעותק זה
. לשם השוואה,מגילת איבה מדפוס מאוחר יותר
 "אל מרדכי כהן מנחה: הקדשה בכתב יד המחבר,דף הראשון
נשלחת הוא אש רוח חכמה עליו צולחת" מאת יהודה ליב
.קארלבורג
 היה.]1765[  נולד בשנת תקכ"ה,הצדיק ר' יהודה ליב קארלבורג
 מתלמידיו של ה'נחל,תלמידו של הצדיק ר' נתן אדלר זצוק"ל
 וחברו המובהק של רבנו החת"ם סופר, ר' צבי אוירבאך-'אשכול
.זצוק"ל

$1000 :מחיר
$3000 – 2000 :הערכה

Autographed Manuscript.
FOUR COMPOSITIONS.
All Handwritten by Rabbi Natan Adler,
Student and Confidante of the Chatam
Sofer zt”l.

Manuscript ‘Sefer Toldot Ha’Ari’
Manuscript (copy) Commentary on Megillat Ruth,
printed in Cracow.
Manuscript (copy) Megillat Eicha.
Manuscript Imrei Da’at, authored by Yehuda Leib
Karlburg.
Rabbi Yehuda authored: Igeret Milchemet Chova,
Davar Be’Ito Ma Tov, Divrei Evel, Zera Yehuda and
more.
The last book is not listed, and remained handwritten,
not printed!
8 Pages. Size: 16cm.

The first three manuscripts are copies of books that
have been printed in a number of editions. These
manuscript copies, however, contain many changes
to the printed versions. Also included for the sake of
comparison, is a Megillat Eicha, printed at a later date.
The first page includes a handwritten dedication by the
author, Rabbi Yehuda Leib Karlburg, attesting to the
immense wisdom in the book on Megillat Eicha.
The Tzaddik Yehuda Leib was born in 1765. He was a
student of Rabbi Natan Adler zt”l, who was a student of
“The Nachal Eshkol” – Rabbi Zvi Auerbah. Rabbi Yehuda
Leib was also a close confidante of the Chatam Sofer
zt”l.
Starting Price: $1,000
Estimate: $2,000 - 3,000
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.כתב יד
 עם ספר.דרשות לשבתות ולימים טובים
.לשון צדק וספר כתב נבחר

.נכתב ע"י ר' יעקב היילפרין (היילברון)אב "ד אדא
1840-[ג-  בין השנים ה' ת "ר.]SENTA[ )נכתב בזענטע (סנטה
.]3
. שני חלקים כרוכים יחד. ס"מ19.5 .' קנו עמ,קיד
.מצב מצויין עם כריכתו המקורית
 נולד בשנת, שכך חתם את שמו על הספר,ר' יעקב היילפרין
" , לאביו הרב ר' יצחק אייזיק היילברון,]בזענטע1810[ ה' תק"ע
, כבר בצעירותו. בדף צ"ו,אבא מארי הרב דמתא " כפי שכתב
 כתב עליו. ולמד אצל מרן ה "חתם סופר " זצ"ל,עבר לפרשבורג
החת "ס "המופלג בתורה כ"ה יעקב נ "י " (הרב אלכסנדר זושא
,]2005[  ה'תשס "ה, בני ברק," "החתם סופר ותלמידיו,קינסטליכר
 ובשנת ה'תר "ג עבר ליהיות,עמ' רי "ז)שימש בהוראה תחת אביו.
.רבה של אדא
מלבד דרושים לשבתות ולמועדים שהכותב קורא את שמם
 מפרידים שני,ראשון של הספר-"לשון צדק" שהם חלק אחד
 גם," הנקרא"כתב נבחר,דפים ריקים לפני חלק שני של הספר
 בדף י"ג ובדף, בשני עמודים בחלק שני.הוא דרשות ודברי מוסר
, בהגהה בדף פ"ו.! הגהות מעניינות שלא בכתב יד המחבר,פ"ו
ועיין כתבי באופן אחר אשר חנני ה' פר ויקרא שנת..." כותב הכותב
."...לקרוע לבבי על מות ביתי רחל...: בדף ס"ד.)? תרכ"ג (תרפ"ג
'הכותב מספר שהגיע אליו שמועה על דבר פטירתו של הצדיק ר
.]1841[ משה טייטלבוים (שפטר בתמוז שנת ה' תר"א
 נהרג על קידוש,ר' יעקב בן ר' יצחק אייזיק היילפרין – היילברון
 כאשר סרבים התקוממו נגד,השם בעת המהפכה ההונגרית
 יום. והרגו שלושים איש מקהילתו של ר' יעקב הי"ד,ההונגרים
 נקבע כיום צום ותענית בקהילתו בקהילת, בתאריך י' שבט,הריגתו
.זענטע
 "לשון צדק" נדפס במונטריאול,החלק הראשון של כתב היד
!" "כתב נבחר, ואולם לא מצאנו שנדפס החלק השני.תשמ"א

$5,000-$3,000: הערכה$1,800 :מחיר
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Manuscript.
Speeches for Shabbat and the Holidays,
contained in the books, ‘Lashon Tzedek’ and
‘Ketav Nivchar’.
Authored by Rabbi Yaakov Heilperin (Heilbron),
Av Bet Din Ada.
Written in Senta, between the years 1840-1843.

156 Pages. Size: 19.5cm. Two volumes bound together.
Fantastic condition, includes original binding.
Rabbi Yaakov Heilperin (this is how he signs his name), was
born in 1810, in Senta, to his father Rabbi Yitzchak Eizik
Heilbron. Already in his youth, Rabbi Yaakov journeyed
to Pressburg to learn under the Chatam Sofer zt”l, who
described him as “outstanding in Torah”. Rabbi Yaakov
trained for Rabbinical duties under his father, and in 1843
became the Rabbi of Ada.
The first part of the book is entitled ‘Lashon Tzedek’ and
contains speeches for Shabbatot and Holidays. The second
part of the book, ‘Ktav Nivchar’, follows after two empty
pages. This part contains speeches as well as Ethical
lessons. In part two, pages 13 and 86 there are interesting
annotations – not in the author’s handwriting.
Rabbi Yaakov ben Rabbi Ytzchak Heilperin was killed Al
Kiddush Hashem during the Hungarian Uprising. The
Serbians revolted against the Hungarians and murdered
thirty people from Rabbi Yaakov’s community, hy”d. The
day of his death, 10 Shevat was established as a fast day in
his community as well as the community of Senta.
The first part of this manuscript, ‘Loshon Tzedek’ was
printed in Montreal, 1981. We do not know that the second
part, ‘Ketav Nivchar’ was ever printed.
Starting Price: $1,800 Estimate: $3,000 - $5,000
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כתב יד היסטורי מעניין על הדפסת ספרי
.הראי"ה קוק זצ"ל
פנקס הפרטי של ישיבות מועצת ה"אגודה
"להוצאת כל ספרי הרב הראי"ה קוק ז"ל

.]1936[  תרצ"ו.ירושלים
. מצב מצוין. כריכה מקורית. ס"מ21 . דף14
 הרב אברהם,'' 'העילוי מפוניבז, תלמיד וולוז'ין,עם פטירתו של גאון הדור
 הותיר אחריו,]1935[  ביום ג' אלול בשנת תרצ"ה,יצחק הכהן קוק זצ"ל
 מכתבים ומאמרים אשר לא הספיק,הרב אוסף עצום של כתבי יד
.להדפיסם בחייו
 היה,]2020[ עפ"י פרסומי 'אור האורות' לאחרונה בחודש טבת תשפ"א
 (סבו של ר"ה בנימין, נתניהו- רבי נתן מיליקובסקי- מקורבו של הראי"ה
צוטט כמי ש "מיטב.נתניהו) מתאמץ להוציא את כתבי הראי"ה לאור
."הגיגיו היו אך להוציא לאור את תורת הרב קוק
, בנו וחתנו, התכנסו בבית הרב חבריו,פחות משנה לאחר פטירתו
, בעיקר. כדי להחליט על סדר הדפסת חיבוריו של הרב,"והקימו "מועצה
משימתם הייתה "להמשיך בהדפסת הס' אורות הקודש ולזרזה ככל
, מהווה בסיס להגותו המיוחדת של הרב, הספר אורות הקדש."האפשר
.ולעיצוב דרך המחשבה של היהודי
,לימים הסתבר שחלק מהכתבים והמכתבים הגיע לכמה ידיים פרטיות
 הנמצאת כיום בביתו ברח' הרב,אף שרובם נאספו בספריית בית הרב
.קוק בירושלים

$ 1000 - 750 : הערכה$ 350 :מחיר
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מכתב ברכות בכתב יד וחתימת הגאון רבי
יוסף שלום אלישיב אל מחותנו הסטייפלער
.רב יעקב ישראל קנייבסקי זיע"א
 בו,מכתב שכתב הגאון ר' יוסף שלום אלישיב למחותנו הסטייפלער
איחל לו שנה טובה ושאר ברכות
.חתום

$800-$600: הערכה$350 :מחיר
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Historical and Fascinating Manuscript
regarding the Printing of Rabbi Kook zt”l’s
Books.
A private notebook of Yeshivot Moetzet
HaAguda, regarding publishing all of Rabbi
Kook’s books, Jerusalem 1936.
14 Pages. Size: 21cm. Original binding. Excellent
condition.

With the passing of the Torah Giant, student of Volozhin,
‘the Iluy of Ponovezh’, Rabbi Avraham Yitzchak HaKohen
Kook zt”l, on 3 Elul 1935, many of his writings were as of
yet unprinted.
According to ‘Ohr HaOrot’ Publications, Rabbi Natan
Milikovsky of Natanya made great efforts to recently
publish Rabbi Kooks writings. Withing a year of Rabbi
Kook’s passing his children and friends established a
Mo’atza to take care of printing his writings. Their main
goal was to complete the printing process for the book,
‘Orot HaKodesh’.
Although at first it seemed that private individuals got hold
of some of the writings, most are compiled in the library in
the Rabbi’s home, located on Rabbi Kook Street, Jerusalem.
Starting Price: $350

Estimate: $750 – 1,000

A letter, Handwritten and Signed by HaGaon
Rabbi Yosef Shalom Eliyashiv zt”l
to his Father-in-Law, The Steipler, Rabbi Yaakov
Yisroel Kanievsky zt”l

In this letter, Rabbi Yosef Shalom Eliyashiv wishes his
father-in-law a good,z new year, together with other
blessings. Signed.
Starting Price: $350

Estimate: $600 - 800

2 Ma rch 2021
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.מכתב 'שנה טובה' מהרה"ג ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל
 של הרה"ג ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל,]1958[ מכתב משנת תשי"ח
. ס"מ23.5: גודל.] שורות24[ . חתום.אל הרה"ג ר' שלמה בעוודה
. באמצע כתם שאינו מפריע לקריאת המכתב.מצב טוב
 לאחר שהגיע.]1885[  נולד בווארשה בשנת תרמ"ה,הרה"ג ר' יחזקאל
 הקדיש.' אצל ה'חפץ חיים, נסע ללמוד בישיבה בעיר ראדין,לגיל בר מצווה
. נחשב לאחד ממורי תורת המוסר.את חייו ללימודי תורה ומוסר
 ומשם עבר, עבר ללמד בישיבה בקלם,לאחר שלמד כמה שנים בראדין
 ולימד בישיבת, הגיע לארץ לשנתיים וחצי,ללמד בישיבה הגדולה בעיר מיר
 אחר. תחת הנהגתו של ראש הישיבה הרב ר' ראובן כ"ץ זצ"ל,פתח תקווה
 חזר למיר ושם, ר' ירוחם זצ"ל,ששמע שנפטר המשגיח של ישיבת מיר
.קיבל עליו להיות המשגיח הרוחני
 הם. בבריחתם מהנאצים,מראשי רבני מיר שהתרחש להם נס של ממש
,הצליחו להציל את נפשם בעזרתו הרבה של ה"ה ד"ר זרח וורהפטיג זצ"ל
 ולאחר מכן סייע, תחילה לווילנא,שסייע לתלמידי הישיבה במיר לברוח
 לאחר מכן גלה עם. ומשם לקובה שביפן,להם להגיע לשנחאי שבסין
, מישיבת מיר.בחורי ישיבתו לארה"ב ועלה עם רוב בחוריו לארץ ישראל
 נפטר בשנת תשל"ד.עבר להיות המשגיח בישיבת פוניבז' שבבני ברק
.]1974[
 ר' שלמה.המכתב מופנה לתלמידו המובהק ר' שלמה ליב ברוודה זצ"ל
 ואח"כ למד, למד אצל ר' יחזקאל בישיבת מיר שבארצות הברית,לייב
 נפטר בארצות הברית ממחלה קשה בשנת תשע"ג.'ב'ישיבה דלייקווד
.]2013[
 אמן. "כתיבה וחתימה טובה: מאחל הגאון ר' יחזקאל לתלמידו,במכתב

$1,200-$800 : הערכה$500 :מחיר

A ‘SHANA TOVA’ LETTER
from HaGaon Rabbi Yechezkel Levenstein zt”l.

A letter dating back to 1958, from Rabbi Levenstein to Rabbi Shlomo
Brevda. Signed. 24 Lines. Size: 23.5. Good condition. Stain in the center
does not affect the letter’s legibility.
Rabbi Levenstein was born in Warsaw in 1885. Upon reaching Bar Mitzva age
he travelled to Radin, to learn in the Yeshiva there under the Chafetz Chaim.
Rabbi Levenstein dedicated his life to the study of Torah and Mussar. He is
respected as one of the Mussar giants.
Following a few years of study in Radin, he continued his learning in Yeshivat
Kelm, and from there moved on to the large Yeshiva in the town of Mir. He
came for two and a half years to the Land of Israel, and learned in Petach
Tikva under Rabbi Reuven Katz zt”l. After hearing that the Mashgiach of Mir,
Rabbi Yerucham zt”l, had passed away, he returned to Mir and resolved to fill
the position of Mashgiach.
Rabbi Levenstein was one of the Mir Rabbanim who miraculously escaped to
Shanghai together with the students, during the Holocaust. Ultimately, they
arrived in America. From here they immigrated with most of the students
to Israel. In time, Rabbi Levenstein moved from Yeshivat Mir to become the
Mashgiach in Ponovezh, Bnei Brak. He passed away in 1974.
This letter is addressed to his primary disciple, Rabbi Shlomo Brevda, zt”l.
Rabbi Shlomo learned under Rabbi Levenstein in Yeshivat Mir of America.
He continued his learning in Lakewood Yeshiva. He passed away, following
an illness in 2013. Rabbi Levenstein wishes his student, “Kesiva Vachasima
Tova, Amen”, in this letter.
Starting Price: $500
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מכתב מעניין ויפה ובו ‘ברכת שנה טובה’ מאת רבי
.יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק

 שנשלח אל הגאון רבי, כתוב על גבי נייר דואר מקורי,מכתב מקורי ויפה
.שלמה ברעוודה זצ"ל ובו איחולים וברכות לבביות לשנה טובה ומבורכת
 ניתן לראות כמה כיבדו בבית,מעצם כתיבת המכתב והאיחולים הלבביים
.בריסק את רבי שלמה ברעוודה

$800-1,200 : הערכה$500 :מחיר
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Estimate: $800 - $1,200

Interesting and Special Letter Containing Good Wishes for
the New Year, from Rabbi Yosef Dov HaLevi Soloveichik zt”l.

An original and beautiful letter, written on postal paper. It is addressed to
Rabbi Shlomo Brevda, with warm wishes and blessings for a good new year.
The composing of this letter, and the warmth of wishes it contains, reflects
the respect that the Brisk family had for Rabbi Brevda.
Starting Price: $500

Estimate: $800 - $1,200

2 Ma rch 2021

