
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .21קטלוג מכירה מספר 

 

 תשפ"ב י"ד כסלו שתתקיים ביום 21שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 ב"ב. 21)שעון ישראל( במשרדנו ברח' אברהם בן דוד  19:00בשעה  18/11/2021

ווטסאפ ובמייל;  –לפנות אלינו בטלפון נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר 

c7602610@gmail.com 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 בני ברק 21המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' אברהם בן דוד 

 0527-602-610התצוגה בתיאום בטלפ' 

 19:00בשעה  18/11/2021 תשפ"ב י"ד כסלוהמכירה תתקיים במשרדנו ביום 

 c7602610@gmail.comאימייל:  610-602-0527לפרטים: 

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/16456/1?lang=he 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

משלמים בכרטיס אשראי לא השתנה אופן , לבשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment in Israeli  -Please note the opening prices 

shekels only !!, for those who pay by credit card, the method of 

t, our credit device charged payment has not changed (even in the pas

)in shekels 

 לתמונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישור

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות והקושיות לגבי הפריטים 

 לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

We ask all customers and interested parties, please all questions and difficulties regarding 

the items to ask before the sale and not after. 

כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש וכן פרטים נוספים 

 על מצב הפריט.

Also: You can ask us for more pictures for the items you are interested in purchasing as 

well as more details about the condition of the item. 

mailto:c7602610@gmail.com
mailto:c7602610@gmail.com


ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות אצלנו במכירות  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not pay within 12 business days from the date of sale will beהבאות. 

blocked and will not be able to buy from us at subsequent sales 

 Shipments abroad We ship !!בלבד dhl  –משלוחים לחו"ל אנו שולחים ב 

!! by DHL only 

ד!! עלות משלוח למשלוחים משלוחים בארץ דואר שליחים בלב

 למשלוחים מיוחדים בבקשה צרו קשר.₪,  06רגילים 

g cost for regular Deliveries in Israel by courier only !! Shippin

.deliveries 50 NIS, for special deliveries please contact us 

 

 תנאי המכירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".

 לפני התנאים, ברצוננו להודות לכל המתעניינים והרוכשים.

 מבוא והסבר:

ביות רבות ובעזרת ה' נמשיך תנאים אלו הם תנאים חדשים לאחר שברוך ה' כבר ניהלנו מכירות פומ

 הלאה.

. בעקבות כמה וכמה לקוחות ומתעניינים שלא ממש הבינו את תנאי 1תנאים אלו נעשים בעקבות: 

 . בעקבות שינויים בעלויות המשלוחים ונושא המע"מ.2והתנהלות בית המכירות. 

לסחורה ואינו  אינו מקום אחסון בית מכירות פומביות בלבד!!א'. "ברנד מכירות פומביות" הוא 

 חברת משלוחים!!!

 ישראלי!!ב'. ברנד מכירות פומביות הוא בית מכירות פומביות 

ג'. "ברנד מכירות פומביות משמש כמתווך בלבד בין מוכרים לקונים ובהתאם לכך "ברנד מכירות 

 פומביות מתנהלת הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.

נאים טוב ואם יש שאלות בבקשה לפנות לבית ומכאן לתנאים החדשים, בבקשה לקרוא את הת

 המכירות.

"ברנד מכירות פומביות" )להלן "ברנד"( פועלת כשלוחה מטעם מוכרי הפריטים המוצעים  .1

 למכירה פומבית.

ברנד תפיק קטלוג אינטרנטי לכל מכירה ובו יפורטו הפריטים, מספריהם ומחיר הפתיחה של  .2

 הפריטים
ים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לרוכשים ואין למען הסר ספק!!! הנתונים המופיע

 בהם אחריות לגבי תיאור, יחוס, בעלים קודמים, מקור או כל נתון אחר!!! 
 

היות ואנו בני אדם וגם לנו יכולים לקרות טעויות בקשר לפריטים ותיאורם לכן "ברנד"  .3

דוק את הפריטים, מקציבה כמה ימים בהם הלקוחות או מי מטעמם יוכלו לבוא לראות ולב

שעות לפני המכירה בכדי  24ווטסאפ עד  -מייל וב  –כמו כן אפשר לפנות אלינו בטלפון 

לראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו מבלי ש"ברנד" תיקח אחריות  –לשמוע 

 לכך ואך ורק לפני נתינת הצעה על הפריט.

בדק או ביקש פרטים נוספים, לקוח שלא יממש את זכותו או שייתן הצעה לפריט לפני ש

מצהיר בזאת שהוא מוותר על כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי ברנד ו/או המוכר וכל 

 גורם שהוא בקשר למצב הפריטים שהוא רכש.



מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות למנוע השתתפות במכירה מאנשים שאינו מעוניין  .4

קבוע מי זכה במכירה, לבטל מכירה של בהשתתפותם. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית ל

פריט כלשהו )גם אחרי מכירתו(, או להעמידו מחדש למכירה וזאת עפ''י שיקול דעתו 

הבלעדי. כן רשאי מנהל המכירה להוסיף או להוציא פריט מהמכירה, או לשנות נתונים לגבי 

 פריט המוצע למכירה גם לאחר הופעת הקטלוג.

הזכות לחלוק מידע על לקוחות שלא משלמים או שקשה  כמו כן "ברנד" שומרת לעצמה את .5

להשיגם, עם בתי מכירות אחרים! וכול גורם אחר שלדעתנו יכול לעזור בזה או להפיק תועלת 

מזה! כמו כן ברנד שומרת לעצמה את הזכות לברר על לקוחות המבקשים אישור בבית 

 המכירות! 

כמו ום יהיה בשקלים ישראלים בלבד! מחירי הפתיחה יוצגו בשקלים ישראלים ולכן גם התשל .6

ועלויות הפריטה כן מכשיר האשראי של בית המכירות מושך תשלום בשקלים בלבד!! 

 חלים על הלקוח.
"מחיר פטיש" לעניין המכירה הפומבית משמע הסכום הנקוב כהצעת קונה בכוח שהצעתו  .7

ספרו הסידורי של נתקבלה עפ''י תנאי בית המכירות. מיד לאחר הקשת ה''פטיש'' והכרזת מ

הקונה בכוח ע''י מנהל המכירה, תיחשב הצעת הקונה בכוח כנתקבלה והפריט שהוצג 

למכירה יהפוך לקניינו של אותו קונה מציע ההצעה )להלן: "הקונה הזוכה"(, בכפוף לביצוע 

מלוא התחייבויותיו לפי תנאי בית המכירות ובמיוחד התחייבותו לתשלום. הקונה בכוח 

 23%למחיר הפטיש, עמלה בשיעור של  בתוספתלה ישלם ל"ברנד", שהצעתו נתקב

בתוספת מע''מ )על העמלה, להלן "העמלה"(, התשלום המלא של מחיר הפטיש, כולל עמלה 

 ימי עסקים מיום המכירה!!! 12 –מע"מ ועלויות הנוספות)משלוח וכו'(יעשה לא יאוחר מ  –
העברות בנקאיות מהארץ ומחו"ל)העברה ניתן לשלם במזומן )שקלים בלבד(, כרטיס אשראי,  .8

 על כל הסכום לרבות עלויות משלוח( 5%בנקאית מחו"ל תחויב בעמלה של 

הרוכש פריט כלשהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים  .9

ולקחתם. בידי מנהל המכירה הסמכות לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש 

בהתחייבותו ובין השאר גם לבטל מכירה, למכור הפריט לאחר, לחייב את הרוכש יעמוד 

בהוצאות שנגרמו למנהל המכירה כולל ריבית והצמדה, להגיש תביעת פיצויים, לעכב שחרור 

 הפריט ולהוסיף לסכום הכולל את ההוצאות שנגרמו.
ותו ומצבו. מבלי "ברנד" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקורי .10

לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר ע''י "ברנד" ניתן מטעם המוכר ומבוסס 

על מידע מצטבר וניסיון מומחים מטעמה. על כל קונה בכוח לבדוק במהלך הצגת הפריטים 

לקהל במועדים שלפני המכירה, את מצבו, גודלו, מקורו, טיבו וערכו של הפריט. כמו כן 

 –שעות לפני המכירה בכדי לשמוע  24מייל ובווטסאפ עד  –פנות אלינו בטלפון אפשר ל

, ואך ורק מבלי ש"ברנד" אחראית לכךלראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו 

לפני נתינת הצעה על הפריט לקוח שלא יממש את זכותו או שישים הצעה על פריט לפני 

שהוא מוותר על כל טענה בקשר למצב  מצהיר בזאתשבדק או ביקש פרטים נוספים 

 הפריטים שהוא רכש.

לא הקונה מתחייב לקבל לחזקתו את הפריט שרכש ולהשלים את התחייבויותיו לתשלום  .11

למען הסר ספק, מסירת החזקה בפריט תעשה ימי עסקים ממועד המכירה.  12 –יאוחר מ 

 רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.
האחריות לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "ברנד", או באמצעות  על הקונה .12

שליח או חברת משלוחים מטעמו!!. במקרה שהרוכש יבקש, "ברנד" תוכל, ללא אחריות 

מצידה, לארוז ולשלוח את הפריטים בתשלום מלא על חשבון הקונה. לתעריפי אריזה 

בסוג האריזה, חברת המשלוח וארץ  ומשלוח יש לפנות למשרדי "ברנד". המחיר מותנה

 היעד.

החוק  הורדת המע"מ מהקניה אינה אוטומטית!!לקוחות חו"ל הרוכשים במכירה שימו לב!!  .13

במדינת ישראל מתיר שלא לגבות את המע"מ אך ורק במשלוחים מסוימים וגם זאת רק 

הירות בלבד במילוי טופס הנקרא רישומון "יצוא"!! רישומון זה נעשה ע"י חברות המשלוח המ

לכל חבילה בנפרד ובהצגת החשבונית של הקונה ולכן גם אי ₪  45ועלותו  ems, dhlכגון 

 לקוחות ולשלוח יחד! 2אפשר לעשות רישומון אחד ל 

היות וכאמור ברנד מכירות פומביות אינה חברת משלוחים אלא בית מכירות בלבד, לכן אנו   .14

וכן אנו לא לוקחים אחריות צוא ללקוחות חו"ל נגבה עלויות משלוח מלאות וכן את הרישומון י



אנו נשתדל מאוד לארוז טוב את החבילות, לרשום את פרטיכם המופיעים  על המשלוחים

בבידספיריט או מה שתשלחו לנו בהקדם ובצורה מסודרת וכן נשתדל לעזור במקרה הצורך 

 מכם!!אבל אין אנו לוקחים אחריות!!! מבחינתנו תבוא לקחת או שתשלחו מי מטע
יחויב בעלויות  500$כל משלוח לחו"ל על פריטים שעלותם הכוללת מעל דבר נוסף.  .15

 ביטוח משלוח.
בחלק מהמדינות יש עלויות מכס בכדי לשחרר את הפריט, עלויות אלו יחולו על הלקוחות ולא  .16

 על בית המכירות.
יטים יעברו יום מהמכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות יותר והפר 12לקוחות שלא ישלמו תוך  .17

יום,  30 –למכירות הבאות. כמו כן לקוחות שישאירו את הפריטים בבית המכירות יותר מ 

 הפריטים יצאו מבית המכירות ויהיו הפקר, למרות ששולם עליהם. 
לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקשים לפנות לבית  .18

 שעות לפני המכירה(. 24 –אוחר מ המכירות מראש ובהקדם לצורך תיאום)לא י
לפי בחירת בית המכירות "ברנד" לבתי הדין הרבניים המוסמכים או בתי המשפט )באישור  .19

מוקנית סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לעניינים  באזור המרכזרב(

 הנובעים ו/או הקשורים ל/או רכישת ו/או למסירת הפריט בין "ברנד" לבין הקונה.

 

לנוחיות לקוחות חו"ל אנו משתדלים להוסיף בקטלוג פרטים על הפריטים גם בשפה  .20

 האנגלית, אבל לא את כל פרטי הפריטים. אלא רק מה שנראה לנו מעניין וחשוב. 

 

הכיתוב טעות או כל דבר אחר  –חסר  –סתירה  –אבל. זה אך ורק לנוחיותכם, בכל שינו 

גם באתר בידספיריט יש לכם אפשרות לראות את הוא הקובע ויחייב!!!!!  בשפה העברית

הפריטים בשפה העברית!! וכן אנו משתדלים לשים מספיק תמונות באתר על מנת 

 שתהיה אפשרות להתרשם ממצב הפריט.

 

"ברנד מכירות פומביות" מודה מראש לכל המתעניינים והרוכשים על האימון שאתם  .21

 נותנים בה.

 

נו, אין לנו אחריות על תיאור הפריטים למרות מאמצינו . לאלו שלא הבי1השינויים בקצרה: 

 –. עלויות המשלוחים 4.  אישור שימוש במידע על לקוחות שמתקשים לשלם. 3לתאר נכון. 

 . אנגלית בקטלוג.6. עלויות אחסון. 5רישומון יצוא ללקוחות חו"ל וביטוחים. 

 

 ברנד מכירות פומביות. –תודה רבה חנוך ברנד 

 

Terms and conditions for the public auction house "Brand Public Auctions". 

Before listing the Terms and conditions, we would like take this opportunity to 

thank all our customers and interested parties. 

Introduction and explanation: 

The following Terms and Conditions were compiled after running many successful 

public auctions, and planning many more for the future. 

They were written because of  

A. A number of customers and interested parties who did not properly understand the 

Terms and Conditions and policies of the auctions,  

B. Changes in the cost of Shipping/delivery and VAT regulatory changes. 

Terms and Conditions: 



Please read the Terms and Conditions carefully. If you have any questions, kindly 

turn to the Brand Public Auction house for answers. 

"Brand Public Auctions" (Henceforth "Brand") is exclusively a public auction house. 

It is not a warehouse nor a shipping company. 

1. Brand is an Israeli auction house, governed by Israeli laws and tax regulations, and 

physically located in Israel. 

2. Brand exclusively serves as a broker between buyers and sellers, and therefore has to 

deals with both: the sellers and the buyers. 

3. "Brand Public Auctions" (henceforth "Brand") serves as an agent on behalf of the 

sellers for the items presented for public auctioning.  

4. For every auction, Brand will issue a catalog via the internet listing each item, its 

number and opening price. 

To avoid any doubt!: The details appearing in the catalogue are intended solely to 

provide information to the buyers. Under no circumstance shall Brand bear any 

responsibility as to the description, status, previous ownership, source or any other 

factor related to the item. 

5. In order to avoid human error and in order to enable all customers to ensure the items 

meet their expectations, Brand allocates a few days for the customers or their 

representatives to come and examine the items. Similarly, we can be reached by 

phone, mail and WhattsApp up until 24 hours before the auction to hear, see and 

inquire about the items. Nevertheless, as mentioned above Brand does not assume 

any responsibility. Inquiries can be made only before bidding for the item. 

6. A customer bidding for an item without examining it or without  requesting more 

details, hereby declares that he renounced any complaint, demand and/or legal claim 

against Brand and/or the seller and/or any other responsible body regarding the 

condition of the items he purchased. 

7. Brand reserves the right to prevent the participation in the auction of any buyer not 

approved by Brand to participate in the auction, or for whom the approval has been 

rescinded by Brand. Brand has the sole authority to determine the winning bidder for 

any item, to nullify the sale of any item (even after its purchase) or to put it up for 

resale, all according to his sole judgment. Likewise, Brand has the right to add or 

withdraw items from the auction, or to change details regarding items offered for sale, 

even after the catalog was published. 

8. Brand reserves the right to share information about non-paying or unreachable 

customers with other auction houses, and other party that we think that will help us 

with this or will be helped by it. Brand also has the rights to do research on costumers 

that are asking for permits to participate in the auctions. 

9. The price advertised in the catalog is listed in Israeli New Shekel and also the 

payment will be in Israeli New Shekel only.  

Also the credit card processing is also only in Israeli New Shekel. 



10. The "hammer price" regarding the public auction refers to the potential buyer's bid 

that was accepted by the auction house. Immediately after the auctioneer strikes the 

"hammer" and announces the serial number of the potential buyer, the buyer's offer 

will be considered accepted, and the item offered for sale will become the property of 

the buyer who offered the price (henceforth: "the winning buyer"), subordinate to 

execution of all his obligations as per the conditions of the auction house, specifically 

his obligation to pay. In addition to the hammer price, the buyer whose bid was 

accepted will pay Brand a commission of 23% plus VAT (on the commission), 

(henceforth "commission"). The full amount of the hammer price, commission + 

VAT as well as additional costs such as shipping, insurance etc. must be paid in full 

no later than 12 business days from the day of the auction. 

11. Payments can be made in cash in NIS only, by credit card, bank transfer from Israel 

or international wire transfers from abroad. Please note that bank transfers from 

abroad will be charged an additional fee of 5% of the total amount transferred. 

12. Whether the item was purchased for himself or for others, the buyer is responsible to 

pay for the items and ensure delivery or pick-up of the items. Brand has the authority 

to take any measures he sees fit to ensure that the buyer fulfills his obligations 

including but not limited to: cancelling the sale, selling the item to someone else, 

charging the purchaser with any or all expenses sustained by Brand including 

charging interest, claiming compensation, withholding release of the item and adding 

the cost of the resulting expenses to the price. 

13. Brand is responsible to provide the potential buyer with information about the nature 

of the item, its source and condition. Without limiting the above, it is clear that 

information given over by Brand is provided by the seller and based on accumulated 

information and experience of experts on their behalf. During the time between the 

catalog publication and the auction date, potential buyers can examine the condition, 

size, source, quality and value of each item. Similarly, he can contact us by phone, 

mail and/or WhattsAp until 24 hours before the auction to hear, see and inquire about 

the products. All of the above is with the recognition that Brand does not assume any 

responsibility for that information, and inquires can be made only before bidding for 

the item. A customer that does not implement this right or bids for an item without 

examining it or requesting more details, hereby declares that he renounces any legal 

claim against Brand regarding the condition of the items he purchased. 

14. The buyer obligates himself to take possession of the purchased item after completing 

his payment obligation no later than 12 business days from the date of the auction. To 

remove any doubts, we hereby clarify that ownership of the item will only pass on to 

the buyer after he has fulfilled his payment obligations in full. 

15.  The buyer has the responsibility to retrieve the items he purchased directly from the 

offices of Brand, or via a messenger or shipping company at his cost. Upon the 

purchaser's request, Brand can, with no obligation or responsibility on its part, pack 

and ship the items at full cost for the buyer. For packaging and shipping rates, the 



buyer can contact Brand offices. The prices vary according to the type of packaging, 

the shipping company and country of destination. 

16. Overseas customers: International customers who purchase items at the auction 

should understand that excluding VAT from the purchase is not automatic. Israeli law 

allows removal of VAT only in certain instances, and even so it is dependent on 

completing an export form called "Rishumon Yitzu". This form is completed by the 

express shipping companies only, i.e. DHL, EMS and the charge for completion of 

such form is 45 NIS for every package. It also requires the presentation of the 

purchaser's invoice. For this reason it is impossible to use one form for two customers 

and to ship the items together. 

17. As indicated above, Brand is not a shipping company but solely an auction house. We 

will gladly assist our customers in the shipping process though will have to collect 

full shipping costs, insurance (if requested) as well as cost of the export form 

"Rishumon Yitzu" for customers abroad. Brand does not assume responsibility for the 

shipments. We will do our best to pack the packages properly, Mark your information 

as it appears in Bidspirit or whatever updated information you send us in a timely and 

orderly manner. We will also do our best to help as necessary, yet we cannot assume 

responsibility. As far as Brand is concerned, we expect the buyer to come and pick up 

the items or send someone to do so. 

18. Additionally: From now onwards, for items whose total cost exceeds 1.750 ₪, every 

shipment abroad will be insured and the charges applied to the buyer's invoice. At this 

time insurance for items with total cost of less than 1.750 ₪, the insurance remains 

optional at the buyer's discretion. 

19. In some countries there are import and/or other taxes levied on items shipped. These 

charges are the sole responsibility of the customer, and Brand has responsibility as to 

the payment of such taxes. 

20. Customers that do not pay for their items in the 12 days from the auction, will be 

blocked and will not be able to buy anymore, and the items will go to the next 

auction. Also customers that will leave their items at th auction house for more than 

30 days, the item will go out from the auction house and will be considered Hefker, 

even though they paid on it.  

21. Customers interested in participating in the auction via telephone, should kindly 

contact the auction house in advance and as soon as possible to coordinate this (no 

later than 24 hours before the auction). 

22. By choice of the Brand auction house, the authorized rabbinical courts or secular 

courts of  justice (with a Rav's permission) in the Central Region of Israel have the 

sole authority regarding every and any disagreement concerning, stemming from 

and/or related to the purchase of or delivery of the item, between Brand and the 

buyer. 

23. For the convenience of customers abroad, we attempt to add information about the 

items in English, yet we do not always provide all the details, only those that we seem 

essential and of interest. 



BUT.... This is for convenience purposes only. Any change, contradiction, lack or 

mistake or any other variation between the two, the Hebrew writing is determining 

and obligating! You likewise have the option to view the items in Hebrew on the 

Bidspirit site. We similarly try to put enough pictures on the site, so you can get an 

proper representation of the condition of the item. 

24. We express our appreciation for the trust invested in us by all the buyers and all who 

take interest in our products. 

Yours truly,  

Chanoch Brand 

"Brand Public Auctions"  

 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

אשראי לא השתנה אופן , למשלמים בכרטיס בשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment  -Please note the opening prices 

in Israeli shekels only !!, for those who pay by credit card, the 

method of payment has not changed (even in the past, our 

)device charged in shekelscredit  

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

בכל אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: 

כלי  –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 

 We accept items for the following כסף וזהב.

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

silver and gold vessels, and all  -and Zionism 

.other antiquities 

 

 0527 – 602 – 610 טלפונינשמח להיות בקשר 
 



 

 

"חזנות", "ספרי , "ודאיקה ועודתחריטי י –ציורי  –חפצי "במכירה: 

וענייני קבלה", "סלאוויטא וזיטומיר", "ספרי סגולה וספרי 

חסידות", "גור", "צאנז", "חב"ד", "חפצי צדיקים", "רבי עקיבא 

אירועים היסטורים ופולמוס", "החתם סופר ומשפחתו",  –איגר 

עותקים "ספרים שונים", "דעעש", ""לאדינו וערבית יהודית", 

הגהות ורישומים", "מכתבים  –חתימות  –חותמות  –ים מיוחס

משפחת הרה"צ רבי עקיבא יוסף "וכתבי יד", "ביאלה", 

מנהגי יהודים והסטוריה "שלזינגר", "ציונות וארץ ישראל", 

 היסטוריה ועוד". –מסעות  –ארץ ישראל "יהודית", 

 

 פריטים בולטים במכירה:

מוד תורה' לבעל הספר החב"די הנדיר. הלכות 'תל :50פריט 

התניא, מהדורה שניה שנדפסה בחייו!!! נדיר ביותר. לבוב, תקנ"ט 

1799. The rare Chabad book. Halachot 'Talmud Torah' for 

Baal HaTanya, second edition printed in his lifetime!!! Very 

rare. Lebov, 1799. 

דות, מהפסח סגולה נדירה ושילוב של שני שמירות מיוח :61פריט 

האחרון של האדמו"ר ה'ישועות משה' והפסח הראשון של 

האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ להעלותו על כס האדמו"רות. 

שיירי אפיקומן מהאדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ ומצה מי"ב 

 A תשע"ב. –מצות מהאדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ. תשע"א 

rare virtue and a combination of two special guards, from the 

last Pesach of the Rebbe Yeshuot Moshe and the first Pesach 

of the Admor Rabbi Yisrael Hagar Miviznitz to raise him to the 

throne of the Rabbinate . Remains of Afikoman from the 

"Yeshuot Moshe" Rebbe of viznitz and matzah from 12 

matzahs from the Admor Rabbi Yisrael Hagar viznitz. 2011-

2012.. 

מים מבורכים מידיו הקדושות של הבבא סאלי, ניתן  :64פריט 

 Blessed water מידיו הקדושות לאחד מחשובי חסידי גור זצ"ל.



from the holy hands of Baba Sally, given from his holy hands 

to one of the most important chasidim of Gur. 

'מגיד  –ברכה' חסידות, דפוסים ראשונים. 'והיה : 92פריט 

תעלומה' העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעש, 

 chasidut, first.1875/76ל"ו  –בניו ונכדו. פרעמישלא, תרל"ה 

printings. ‘vehaye bracha’- ‘magid tahaluma’ The copy of the 

Admor Rabbi Yechezkel Panet from Daesh, his sons and 

grandson. Premisla, 1855 - 1875/76.  

 

דרמה מרעישה בעולם היהודי, האם נחשפה חתימת  :96פריט 

 .1716הגאון מווילנא??? 'לחם הפנים' דפוס ראשון. הענא, תע"ד 

A sensational drama in the Jewish world, has the signature of 

the gaon from Vilna been revealed ??? 'lechem hapanim' 

nt. Hena, 1716first pri. 

 

הטור של האדמו"ר הראשון מבנדר!! הרה"ק רבי אריה  :100פריט 

 The column of the. 1822ליב גוטרמן מבנדר. מעזיבוז, תקפ"ב 

first Rebbe of Bender !! Rabbi Aryeh Leib Gutterman of 

Bender. Mazibuz, 1822. 

בידיו העותק שלפנינו היה  המהפך בעולם ההלכה!!! :115פריט 

הקדושות של בעל ה'קיצור שולחן ערוך' הגאון העצום רבי שלמה 

גאנצפריד עם חתימתו בכת"י, ולפי המסופר, בעיונו בספר 

שלפנינו, גמר בדעתו להשקיע את כל מעיינותיו בהלכה ולהוציא 

לאור את ספריו הנודעים ובראשם הספר המפורסם קיצור שו"ע, 

 The revolution in the world ofשהפכו לנכסי צאן ברזל.  

halacha!!! This copy was in the holy hands of the author of the 

‘kitzur Shulchan Aruch' the great gaon Rabbi Shlomo 

Ganzfried with his signature in his handwriting, and according 

to the narrator, when he studied this book, he decided to 

invest all his energy in halakhah and publish his famous 



books. They are headed by the famous book kitzur Shulchan 

Aruch, which became the basis of every Jewish home 

הספר שבו למדו יחדיו מצוקי ארץ  תגלית נדירה!!! :116פריט 

בצעירותם, הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא מגדולי האדמו"רים 

וידידו מגדולי פוסקי ההלכה הגאון בעל קיצור שולחן ערוך רבי 

שלמה גאנצפריד עם חתימותיהם הנדירות והמלאות בצעירותם. 

לר(. שו"ת 'פנים שניהם תלמידי הגאון רבי צבי הירש חריף)ה

.  1738מאירות' ח"ג. דפוס ראשון בחיי המחבר. זולצבאך, תצ"ח 

A rare discovery !!! The book in which great men of the world 

studied together in their youth, Rabbi Zvi Hirsch of Liska, one 

of the greatest Admors and a friend of the greatest jurists of 

halacha, the great gaon the author of the Kitzur Shulchan 

Aruch Rabbi Shlomo Ganzfried with their rare and full 

signatures in their youth. Both are students of Rabbi Zvi 

Hirsch Harif (Heller). Responsa 'panim mehirot' Part C. First 

print in the author's life. Salzbach, 1738. 

המחותן הוא האדמו"ר מבאטשאן חיפה מגזע הדברי : 162פריט 

חיים והאדמו"ר משינאווא.... עשיתי שידוך עם בני היקר מר יצחק 

יעקב... ואבקש מאוד לבוא להשתתף ולקחת חבל בשמחתי. מכתב 

האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא, לכלל החסידים בירושלים, 

 The father-in-law is .בעניין שידוך בנו והזמנה להשתתף בתנאים

the Rebbe from Batchan Haifa from the Divrei Chaim race and 

the Rebbe from Shinawa .... I did a match with my dear son 

Mr. Yitzchak Yaakov ... and I would very much like to come 

and take part in my joy. The letter of the Rebbe of the 

"chelkat yehoshua" from Biala, to all the Hasidim in 

Jerusalem, regarding the marriage of his son and an invitation 

to participate in the tnahim. 

 

 ולהבדיל!

 



פריט היסטורי מיוחד! דרכון  תגלית מרעישה ביותר!!!: 169פריט 

ן זאב ז'בוטינסקי עם זמני ולא ידוע של ראש וראשון למנהיגי הימי

יום בלבד! הופק  15-דרכון אוסטרי, תקף ל –תמונתו וחתימת ידו! 

 Exciting. 1924התנועה הרויזיוניסטית.  לרגל מסעו להקמת

Discovery!!! Unique Historical Item! Temporary and Unknown 

Passport of Zeev Jabotinsky, First and Foremost Right Wing 

Leader, with His Photo and Signature! Austrian Passport, Valid 

for 15 Days Only! Issued During His Voyage for Establishing 

the Revisionist Movement. 1924.  

. זיכרון לרובע היהודי ובית הקברות היהודי נדיר ביותר: 172פריט 

ג ציורים מהדורה יחידה? ראשונה?. פרא 13בפראג עם 

1855.Very Rare Memorial Book of the Jewish Quarter and 

Cemetery in Prague, with 13 Illusrtrations. Single Edition? 

Prag 1855. 

 

טקסים ומנהגים דתיים של עמי  -"נדיר! פיקארט : 174פריט 

. התייחסות נרחבת ליהודים. תחריטים רבים!  1789העולם, פריז 

 -חלקים ב  4שונה ממהדורות קודמות! סט מהדורה טקסטואלית 

 Rare! Picard - Jewish Customs andכרכים גדולים!" " 2

Ceremonies in 1789 World Survey. Wide Extensive reference 

to Jews. Many Illustrations! 2 Large Volumes! 

 

מ'!!   1.20פנורמה גדולה מתקפלת של ירושלים באורך : 180פריט 

 - Le Brun, תחריטים רבים.1700ללבאנט, דלפט)הולנד( מסע 

Voyage to the Levant, 1700. Many Engravings including large 

Panorama of Jerusalem of 120 cm!!!   
 

 . . ועוד ועוד.
 

 

 

 



 .ועוד תחריטי יודאיקה -ציורי  –חפצי 

 

ומר. עבודת יד! ייחודי! "וספרתם לכם ממחרת השבת" מתקן שולחני מכסף, לספירת הע .1

 unique! "And you counted it from the day after Shabbat" A silver tableכסף. 

device, for counting the Omer. Handmade! Of silver. 

 

פריט יודאיקה ייחודי. מתקן שולחני מהודר, לספירת העומר)אולי מתאים לדברים 

 A unique Judaica item. Elegant desk fixture, for counting the Omer נוספים(.

(maybe suitable for other things). 

 !Handmade from silver)לא חתום, נבדק בחומצה והוא כסף(. עבודת יד מכסף! 

(Unsigned, tested for acid 

and is silver). 

עשוי כעין בית, בחלקו העליון 

גג נפתח, משם ניתן להשחיל 

ם את ספירת העומר)תהלי

וכו'(, סביב למוטות ברזל)לא 

מכסף(, במרכזו כעין חלון)ללא 

הזכוכית( משם ניתן לראות 

את הכתוב. מתחת לחלון 

חתיכת כסף עליה חרוט: "נכון 

 Made like a house, with an open roof at the top, from there you לבי אשירה ואזמרה".

can thread the Omer count (tehilim, etc.), around iron bars (not silver), in the center 

like a window (without the glass) from where you can see the scripture. Under the 

window is a piece of silver engraved on it: "nachon libi ashira veazamera”". 

 .Total weight: 970 grams. Very good condition גרם. מצב טוב מאוד. 970משקל כולל: 

 ₪ 4200מחרי פתיחה: 

 

 

 

. עם חריטה: "מהרה ישמע בערי יהודה 18-גביע כסף, בסגנון גרמני סוף המאה ה .2

 :A silver cup, German-style, late 18th century. With engraving ובחוצות ירושלים".

"mehera yishama bearey Yehuda hubechutzot yerushalayim". 

 

כוס קידוש? לשמחת חתן? 

גביע כסף, בסגנון גרמני סוף 

. עם חריטה: 18-המאה ה

"מהרה ישמע בערי יהודה 

ובחוצות ירושלים")כפי 

 50-הנראה הכיתוב הוא מה

 Kiddush שנה האחרונות(.

cup? To the joy of the 

groom? A silver cup, 

German-style, late 18th century. With engraving: "mehera yishama bearey Yehuda 

hubechutzot yerushalayim " (apparently th e inscription is from the last 50 years). 

 Standsס"מ.  8ס"מ. גובה:  6.5עיגולי כסף. מעוטר בתבליטי פרחים. קוטר:  3עומד על 

on 3 silver circles. Decorated with flower reliefs. Diameter: 6.5 cm. Height: 8 cm. 

 g. silver tested. unsigned. Very 120 גרם. כסף נבדק. לא חתום. מצב טוב מאוד. 120

good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 



. עם חריטה "פסח, והוצאתי אתכם 84פסח. גביע ותחתית רוסיים מאסיביים ונאים. כסף  .3

 Pesach. Massive and handsome Russian בקירוב. 1880מתחת סבלת מצרים". רוסיה 

cap and bottom. Silver 84. With engraving "pesach, vehotzeti etchem mitachat 

sivlot mitzrayim." Russia circa 1880. 

 

 Massive and handsome Russian cap and גביע ותחתית רוסיים מאסיביים ונאים:

bottom. 

, עמודים ושערים. במרכזו חרוט: "פסח" ומתחת גביע רוסי נאה מעוטר בתחריטי פרחים

לעיטורים חרוט: "והוצאתי 

אתכם מתחת סבלת 

 A handsomeמצרים". 

Russian goblet decorated 

with engravings of 

flowers, pillars and gates. 

In the center is engraved: 

"Pesach" and under the 

decorations is engraved: " 

vehotzeti etchem mitachat 

sivlot mitzrayim.“ . 

תחתית עם שוליים גבוהים ורחבים עם חריטות הקרמלין ועיטורים נוספים והמילה 

 Bottom with high and wide edges with Kremlin"פסח". במרכזה שקע לגביע.  

engravings and other decorations and the word "Pesach". In the center is a socket 

for the cup. 

 The cup and bottom are similar, but notהגביע והתחתית דוגמתם דומה, אך אינם סט. 

a set. 

כמו כן חריטת "פסח" והפסוק "והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" לא נחרטו בתקופת 

 Also the engraving ofשנה האחרונות.  50/80 -עשיית הגביע והתחתית אלא כפי הנראה ב

"pesach" and the verse " vehotzeti etchem mitachat sivlot mitzrayim " were not 

engraved during the making of the cup and the bottom but apparently in the last 

50/80 years. 

, אמנים שונים, והתחתית אף וחותמות נוספות 84בחותמות שניהם רוסיים וחתומים 

 Both are Russian and signed with 84 stamps and other .1881ותמת שנה חתומה בח

stamps, various artists, and the bottom is even signed with the year 1881 stamp. 

מ"ל. קוטר גביע:  200-ס"מ. גביע גדול, מכיל כ 8.3גרם. גובה:  118.6משקל גביע: מפרט: 

 גרם. 226.5גרם. משקל כולל:  107.9מ. משקל תחתית: ס" 12.7ס"מ. קוטר תחתית:  7

 ,Specification: Cup weight: 118.6 grams. Height: 8.3 cm. Large cupמצב טוב מאוד. 

contains about 200 ml. Cup diameter: 7 cm. Bottom diameter: 12.7 cm. Bottom 

weight: 107.9 grams. Total weight: 226.5 grams. 

 ₪ 2,800ר פתיחה: מחי

 

 

 

שעון כיס קטן, מחברת  .4

AVANCE RETARD  .שוויץ

 Smallקראט.  18זהב 

pocket watch, from 

AVANCE RETARD 

Switzerland. 18ct Gold. 

 



 קראט. 18שוויץ. זהב  AVANCE RETARDשעון כיס קטן, מחברת 

קראט.  18מכסים זהב, שניהם חתומים, זהב  2שעון מכני, מצב עבודה לא נבדק. 

Mechanical watch, working condition not tested. 2 gold covers, both signed, 18ct 

gold. 

 .Total weight 23.2 grams. Without chain גרם. ללא שרשרת. 23.2משקל כולל 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 Picture of Rabbi Chaim תמונת רבי חיים הכהן. מסגרת עץ מיוחדת מאוד. אלג'יר. .5

HaCohen. A very special wooden frame. Algiers. 

 

"תמונת הרב הגדול המפורסם כמוהר"ר חיים הכהן זצוקלה"ה נתבש"מ באחד בחשון 

 תרפ"ה לפ"ק"

אלג'יר, תרצ"ה בערך. 

ס"מ כולל.  35.5/44.5

בראש התמונה ציורי 

כתר תורה וכתר 

כהונה ובתחתית 

עיטורי שופרות. קרע 

עם חסר בשוליים 

מעט קרעים וכתמים ו

 At the topנוספים. 

of the picture are 

Torah crown and 

kehuna crown 

paintings and at the bottom are shofarot decorations. A tear with a incomplete edge 

and a few more tears and stains. 

רים אשר תופסים את מאחורי המסגרת חסרים את המסמ מסגרת עץ מיוחדת וחזקה מאוד.

התמונה והזכוכית, וכשנגר ניסה לחבר מסמרים, הם התעקמו מרוב חוזק העץ. המסגרת 

רבעה חלקים. רווח קטן בין החלקים. בחלקה העליון אבזמי ברזל מעוטרים ולהם  עשויה מא

 A special and very strong wooden frame. Behind the מחובר חוט לתליית התמונה.

frame are missing the nails that capture the image and the glass, and when a 

carpenter tried to attach nails, they warped from the strength of the wood. The 

frame is made of four parts. Small space between the parts. At the top are 

decorated iron buckles and a wire is attached to them to hang the picture. 

 ]תקצ"ו תרפ"ה[ כיהן כרב בפאס שבמרוקו.  רבי חיים הכהן

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

. LESYA BERSHOV -לסיה ברשוב  .6

יהודים חרדים ברחובות ירושלים 

 LESYAציור ענק. שמן על בד. 

BERSHOV. Haredi Jews on the 

streets of Jerusalem Huge 

painting. Oil on canvas. 

ישוב הישן, יהודים חרדים מאנשי ה

צועדים ברחובות שכונת מאה 

שערים שלמרגלות העיר העתיקה. 



ישראל תלמידתו של הצייר מארק  –שמן על בד, ציור ענק מהציירת לסיה ברשוב מאוקרינה 

וחברה בחברה לאמנות  1997-ל  1992טוצ'ילקין. למדה במכון לאמנות בחרקוב בין 

 היגרה לישראל בסוף שנות התשעים. ו 1975באוקראינה. נולדה בחרקוב אוקראינה בשנת 

 Size 132/119 cm. No ס"מ. ללא מסגרת, מצב טוב מאוד. חתום באנגלית. 132/119גודל 

frame, very good condition. Signed in English. 

 ₪.  525מחיר פתיחה 

 

 .LESYA BERSHOV . פורים. ציור גדול שמן על בד.LESYA BERSHOV -לסיה ברשוב  .7

Purim. Large painting oil on canvas. 

רחוב יהודי בפורים, אנשים מחופשים כולל 

 אנשים שנראה שקיימו את השתיה כדת..
A Jewish street on Purim, disguised 

people including people who seem to 

have practiced drinking as wri tten שמן .

על בד. ציור גדול מהציירת לסיה ברשוב 

דתו של הצייר מארק טוצ'ילקין. למדה תלמי

 1997-ל  1992במכון לאמנות בחרקוב בין 

וחברה בחברה לאמנות באוקראינה. נולדה 

והיגרה  1975בחרקוב אוקראינה בשנת 

גודל  לישראל בסוף שנות התשעים.

ס"מ. ללא מסגרת, מצב טוב  120/100

 .Size 120/100 cm מאוד. חתום באנגלית.

No frame, very good condition. Signed in English. 

 ₪. 525מחיר פתיחה 

 

 יהודים חרדים בגשם. שמן על בד. "נרות חנוכה" .LESYA BERSHOV -לסיה ברשוב  .8

LESYA BERSHOV. " Hanuka's candles" orthodox Jews in the rain. Oil on canvas. 

"חנוכה" יהודים חרדים מבני 

הישוב הישן הולכים בגשם בליל 

נוכה, בחלק מהחלונות מציצים ח

חנוכיות ועל גג בית הכנסת 

החנוכייה דולקת בגאון. בין 

ההולכים נראה נער צעיר 

כנראה מיד אחרי בר המצווה 

הולך ללימודו כשספר מתחת 

 "Chanukah" לבית שחיו.

Haredi Jews from the old settlement walk in the rain on Hanukkah night, some of 

the windows have menora hs peeking and the menorah is proudly lit on the roof of 

the synagogue. Among the walkers is a young boy apparently immediately after the 

bar mitzvah going to school with a book under his armpit  

ו של הצייר מארק טוצ'ילקין. למדה במכון שמן על בד. ציור מהציירת לסיה ברשוב תלמידת

וחבר בחברה לאמנות באוקראינה. נולדה בחרקוב  1997-ל  1992לאמנות בחרקוב בין 

ס"מ. ללא  70/90גודל  והיגרה לישראל בסוף שנות התשעים. 1975אוקראינה בשנת 



 .Size 70/90 cm. No frame, very good condition מסגרת, מצב טוב מאוד. חתום באנגלית.

Signed in English. 

 ₪. 525מחיר פתיחה 

 

 Tenתחריטים עתיקים.  3תיבת נוח.  -דיברת לא תחמוד  –עשרת הדיברות  .9

Commandments / Tenth Commandment / Noah's Ark 

, המראה את 16-. חיתוך עץ מקורי מתוך ספר עתיק מהמאה ה1תחריטים עתיקים:  3לוט 
ת. התחריט לקוח מספר לא יהודי, וכך כולל לוח אחד, משה רבנו אוחז בלוחות הברי

בעברית, את שלושת הדיברות 
הראשונות בעוד השני כולל 

את קריאת שמע. שאר העמוד 
בלטינית. העמוד לקוח מתוך  -

הספר "קוסמוגרפיה" של 
המלומד מונסטר, שיצא 

בגרמניה במספר מהדורות 
 27. לפחות 16-במאה ה

ס"מ. שולי הדף נמצאים /19

תחת למסגרת הקרטון ולא מ
 נבדקו. 

לא תחמוד. התחריט  -. תחריט מקורי עתיק, מספר לא ידוע, המתאר את הדיבר העשירי 2
מראה שני אנשים ולצידם בית נאה, בהמחשה לדיבר "לא תחמוד בית רעך". משפט זה 

 . ס"מ 13.5/12.5התחריט /16 24כתוב מתחת לאיור בעברית, יוונית, לטינית וגרמנית. הדף 

. תחריט עתיק של נוח עומד לפני התיבה, וזוגות של חיות עולות עליה. בחלקו העליון של 3
 ס"מ./17.5 24.5מטבעות עתיקים עם כיתוב ביוונית.  2התחריט איור של 

הראשונים נתונים בפספרטו מקרטון, השלישי מודבק  2שלושת התחריטים במצב טוב מאוד, 
 בנייר דבק על קרטון. 

Lot containing 3 antique engravings: 
1. Original woodcut from 16th century book, depicting Moses holding the Tablets of 
the Covenant. It is taken from a non Jewish book, and so the first Tablet has, in 
Hebrew the first 3 commandments, and the second Tablet has the "Shema Yisrael". 
The rest of the page is in Latin. It is taken from Munster's Cosmography, published in 
Germany in several edition during the 16th century. Size at least 27X19. Margins of 
the page are inside a cardboard frame and were not examined.  
2. Original antique engraving, from an unknown book, depicting the Tenth 
Commandment - Thou shalt not covet thy neighbour's house. The engraving shows 
two men next to a large house. The Biblical phrase is written under the illustration in 
Hebrew, Greek, Latin and German. The page is 24X16 cm, the engraving is 13.5X12.5 
cm.  
3. Original antique engraving of Noah in front of the Ark, with couples of animals 
ascending it. On the upper part of the engraving are illustrations of two antique 
coins with inscriptions in Greek. 24.5X17.5 cm.  
All three are in very good condition, the first two are in cardboard frames, and the 
third is laid on cardboard by adhesive tape.  

 
 ₪. 525מחיר פתיחה 

 
 
 



ליטוגרפיות  5דרייפוס   -ראובן ששון  –הרב אברהם יוסף הרץ הרב הראשי לבריטניה  .10

 Rabbi Abraham Joseph Hertz / Reuben Sassoon / Alfred Dreyfus – 5 Antiqueעתיקות.
Lithographs. 

 
מהן קשורות למשפט  3ליטוגרפיות עתיקות הלקוחות מהמגזין האנגלי ""ואניטי פייר"".  5

ליטוגרפיה מתקפלת המראה סצנה מהמשפט, דיוקן של דרייפוס ודיוקן של  -דרייפוס 

 שעיו הואשם דרייפוס החף מפשע!.  צרפתי שבגד בארצו, ובפאסתרהאזי, הקצין ה

 2דיוקנאות של  -בנוסף 

דמויות יהודיות אנגליות 

איש העסקים  -נודעות 

והרב  הנודע ראובן ששון

הראשי לבריטניה, הרב 

גודל כל הדפס הרץ. 

ס"מ, פרט /26  40

להדפס המתקפל 

ס"מ.  /38 53שגודלו 

 מצב טוב מאוד. 

5 lithographs taken from British magazine Vanity Fair. 3 are connected to the 

Dreyfus affair – a foldout litho depicting a scene from the trial, a portrait of Dreyfus 

and a portrait of Esterhazy, the French officer who betrayed his country and for 

whose crimes innocent Dreyfus was accused. I addition – 2 portraits of famous 

British Jewish figures – Famed businessman Reuben Sassoon and Rabbi Hertz, Chief 

Rabbi of England. Each print is 40x26 cm, foldout print is 53x38 cm. Very good 

condition.  

 ₪. 525מחיר פתיחה 

 

 בתי כנסת, דמויות יהודיות, א"י... -הדפסים ואיורים  -תחריטים עתיקים  22אוסף  .11
Lot containing 22 Antique Engravings, Prints and Illustrations – Synagogues, Jewish 

Figures, Palestine…  

תחריטים /  5: 1האוסף כולל: 

 - בתי כנסתהדפסים של 

, אחד של ריטניהמבשלושה 

בית הכנסת החדש בברלין, 

חורבות בית הכנסת ואחד של 

העתיק בבירעם. חלקם 

 .צבועים ביד

תחריטים / הדפסים /  11: 2 

דמויות יהודים איורים של 

. כולל צילום והווי חיים יהודי

קים בכדור בשוק של סט. פטרסבורג, יהודי  יהודים בירושלים, יהודים משחבדפוס של 

וד, בית מטבחיים יהודי בלונדון, יום כיפור בבית כנסת, יהודים מתפללים לומד תלמ

חלקם צבועים ביד, רבים מהם איורים ועוד.  בכותל, יהודים בסוכה, נאום בר מצווה,

 גדולים מכתבי עת עתיקים. 

 תחריטים עתיקים של ירושלים, חברון ועוד. חלקם צבועים ביד.  5: 3

 .  1789חלוקתה לנחלות השבטים. : מפה עתיקה של ארץ ישראל ו4



Lot contains: 

1. 5 engravings / prints of Synagogues – 3 from Britain, one of the New Synagogue 

in Berlin one of the ruins of the antique Synagogue in Bir'am. Some are hand 

colored.  

2. 11 Engravings / Prints / Illustrations of Jewish figures and scenes. Among them a 

printed photo of Jews in Jerusalem, Jews playing ball in the market of St. 

Petersburg, Jew studying Talmud, Jewish slaughterhouse in London, Yom Kippur at 

the Synagogue, Jews praying at the Western Wall. Jews in a Sukkah, Bar Mitzvah 

speech etc.  

A few are hand colored. Many are taken from antique periodicals.  

3. 5 antique engravings of Jerusalem, Hebron etc. A few are hand colored.  

4. Antique map of Palestine and its division among the 12 tribes. 1789.  

 ₪. 875מחיר פתיחה 

 

 .1924'ברתולד' קטלוג אותיות ועיטורים עבריים, עם ציורים צבעוניים. ברלין,  .12
'Barthold' A catalog of Hebrew letters and decorations, with colorful paintings. 

Berlin, 1924. 

 

 .1924"בערטהאלד שריפטגיסעריי און מעסינגליניע פאבריקן". דפוס ברתולד. ברלין, 

קטלוג לגופנים של אותיות ועיטורים, עם ציורים צבעוניים, וקטעים מתוך ספרי קודש 

הגדה של פסח, ברכת יצחק לבניו  מעוטרים ומסוגננים)פרק ראשון שבתהלים, חלק מה

עם ציור מיוחד 

ועוד(. מאת 

המדפיס יוסף 

טשרקסקי. כולל 

 שפות. 7-הקדמה ב

Catalog of fonts of 

letters and 

ornaments, with 

colorful paintings, 

and excerpts from 

decorated and stylish holy books (first chapter of the tehilim, part of the Passover 

Haggadah, yitzchak blessing for his sons with a special painting and more). By the 

printer Yosef Cherkasky. Includes introduction in 7 languages. 

 ..Artistic cover. Stains. Good condition כריכה אמנותית. כתמים. מצב טוב..

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 חזנות.

 

 
 'תהלות לקל עליון'. –חזנות, ספר בכת"י ושני ספרים מודפסים. 'קול תודה'  .13

Cantorship, a handwritten book and two printed books. ‘kol toda’- ‘tehilot lekel 

elyon’.. 

 



 Cantorship books ספרי חזנות ונוסח תפילות. תווים. ספר בכ"י ושני ספרים מודפסים.

and prayer text. Characters. A book in handwriting and two printed books. 

א'. ספר בכ"י: תפילות שבת 

וחגים, לפי סדר התפילה. 

שערים נפרדים לשבת ולכל 

בים  עמ'; רובם כתו 364חג. 

 A. Book inהצדדים.  2-מ

handwriting: Shabbat and 

holiday prayers, in the 

order of the prayer. 

Separate title pages for 

Shabbat and each holiday. 

364 pages; most of them 

are written from 2 sides. 

 .B. 'Toda vezimra' Berlin 1876. 1876ב'. 'תודה וזמרה' ברלין 

 .c. 'tehilot lekel elyon' Frankfurt, 1911. 1911. 'תהלות לקל עליון' פרנקפורט, ג'

 varies Size and condition. Overall good גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.

condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 Dedication by תקליטים. הוצאה לא מסחרית! 4הקדשת החזן העולמי משה קוסביצקי.  .14

world cantor Moshe Kousvitsky. 4 records. Non-commercial edition! 

 

 World cantor תקליטים. קטעים מוכרים וידועים. 4החזן העולמי משה קוסביצקי. 

Moshe Koswitzky. 4 records. Familiar and well-known passages. 

נתון בתוך מעטפת, 

הקדשת החזן ועליה 

העולמי משה 

 It is צקי.קוסבי

placed in an 

envelope, on which 

the dedic ation of 

the world cantor 

Moshe Kousvitsky. 

הוצאה לא מסחרית! 

 TEST PRESSING Non-commercial edition! Written on theנכתב על התקליטים: 

records: TEST PRESSING 

 .The envelope is slightly torn. Good condition המעטפת מעט קרועה. מצב טוב.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 ספרי וענייני קבלה

 

חודים ותיקון עוונות'. דפוס ראשון. קוריץ, גיפה מרבינו חיים ויטאל. 'שער היקמיע למ .15

 Amulet for the plague from Rabbi Chaim Vital. 'shaar hayicidim .1783תקמ"ג 

vetikun avonot '. First printing. Kuritz, 1783. 



 

הענף השלישי והרביעי מספר 'פרי 'שער הייחודים ותיקון עוונות' מרבינו חיים ויטאל,  ספר

 עץ חיים' שערך רבי מאיר פופרש על פי עריכת רבי יעקב צמח.

. 1783קוריץ, תקמ"ג דפוס ראשון. 

י"ב נכרכו לפני  –[ מ' ד'; דפים י"א 1]

 ס"מ. 20י'.  –דפים ט' 
קמיע למגיפה  סבדף כ"ט ע"ב: מודפ

על חלק מהעמוד. בראשה: "קמיע 

 זו למגפה". 

. תעלות ונקבי עש,  כריכה ישנה

ובחלקם פגיעה בטקסט. מעט 

 טוב. –כתמים. מצב בינוני 
Pages 11 - 12 were bound before 

pages 9 – 10 

. On page 29b: A plague amulet is 

printed on part of the page. In her 

head: "This amulet for the 

plague". 

Old cover. Canals and moth holes, some of which damage the text. Few stains. Fair- 

good condition. 

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

'מבוא שערים' מרבינו חיים ויטאל. ספר קבלה, מהדורה שנייה עם הוספות חשובות שלא  .16

 mevo shearim' by Rabbi Chaim' .1806קס"ו נדפסו במהדורה הראשונה. שאלוניקי, ת

Vital. Kabbalah book, second edition with important additions not printed in the 

first edition. Thessaloniki, 1806. 

 

 ספר 'מבוא שערים' דרושים ומאמרי קבלה מרבינו חיים ויטאל.

ההוספות: שער ורה הראשונה. מהדורה שנייה, עם הוספות שלא באו בדפוס במהד

קליפות נוגה מהדורא בתרא, דרוש ברכת הלבנה, מאמרים דראש השנה, מאמרים דסוכות, 

הטבת חלום, הגהות של 

רבי יעקב צמח, ומספר 

הגהות מרבי משה 

זכות)הרמ"ז( ומרבי אהרן 

 ,Second edition חיון.

with unprinted a 

dditions in the first 

edition. Additions: 

Sha'ar Klipot Noga 

mahadura batra, drush 

birkat halevana, 

mahamarim derosh 

hashana, mahamarim 

desukot, hatavat 

chalom, postscripts of rabbi Yaakov tzemach, and number of postscripts by rabbi 

moshe zakut (harama”z) and rabbi Avraham chayun.   [ 1. ]1806י, תקס"ו .  שאלוניק

 ס"מ.  20קע"ו ד'; 

כריכה חצי עור מעט בלויה. כתמים ומעט מאוד נזקי עש)בודדים(. הדבקה קטנה בדף השער 

 .Cover half leather slightly worn מספר הדבקות בשוליים הפנימיים. מצב טוב מאוד.



Stains and very little moth damage (individual). Small adhesion on the title page 

Number of adhesions on the inner margins. Very good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

קבלה. מהדורה יחידה. חתימת הדיין הצדיק, הגאון רבי משה לנדסברג מפוזנא. 'בית  .17

 Reception. only edition. Signature of the Tzaddik. 1792יעקב' ליוורנו, תקנ"ב 

Dayan, the Gaon Rabbi Moshe Landsberg of Poznań. 'Beit Yaakov' Livorno, 1792. 

 

'בית יעקב' ספר קבלה מרבי אברהם 

 הכהן מלאסק.

[ 6. ]1792ליוורנו, תקנ"ב מהדורה יחידה. 

 ס"מ. 20.3נ' ד'; 

ימת הדיין הצדיק מרבי  חת בדף השער

 משה לנדסברג מפוזנא.

עש. מצב  כריכה חדשה. כתמים. מעט נזקי

 New cover. Stains. Slight moth טוב.

damage. Good condition. 

 –]תקס"א  הגאון רבי משה לנדסברג

[. מגדולי דייני פוזנא, 1801/1884תרמ"ד 

מצאצאי בעל היסוד יוסף. למד תורה אצל 

מרן רבי עקיבא איגר עד שמינהו לדיין 

גר ברחוב בפוזנא שנדפסה באגרות בבית דינו. בתמונה המפורסמת של מרן רבי עקיבא איי

סופרים הוא נראה לצד רבו. מצויות תשובות רע"א אליו ופנקס חידושים, ממנו נדפס דברים 

 ששמע מרבי עקיבא איגר.

 ₪ 525מחיר פתיחה:           

 

 

ה'חמדת ימים' לשב"ק של הגאון רבי עקיבא ורטהיימר, ראב"ד אלטונא. ליוורנו, תקכ"ב  .18

1762. The 'Hemdat Yamim' for Shabbat Kodesh by Rabbi Akiva Wertheimer, 

rahavad of Altona. Livorno, 1762. 

 

ספר 'חמדת ימים' 

לשבת קודש, 

העותק של הגאון 

רבי עקיבא 

ורטהיימר, ראב"ד 

 אלטונא.
ליוורנו, תקכ"ב 

[ קל"ח ד'; 2. ]1762

 ס"מ. 20

חתימה בדף השער 

 :On the title page full signatureברעסלא" ור..  מלאה: "עקיבא בן מהר"ר אביגד

"Akiva son of Rabbi Avigdor .. bResla" 

 .Simple old cover טוב. –כריכה ישנה פשוטה. כתמים ונזקי עש. מעט הדבקות. מצב בינוני 

Stains and moth damage. Slight adhesions. Fair - good condition. 

[ נולד בברסלאו לאביו רבי 1778/1838תקצ"ח  –ל"ח ]תקהגאון רבי עקיבא ורטהיימר 

אביגדור ורטהיימר. למד אצל הגאון רבי עקיבא איגר. כיהן כרב במויסלינג וליבק. מאוחר 

 הולשטיין.-יותר עבר לכהן כרב באלטונה ושלזוויג

 ₪ 525מחיר פתיחה: 



 .וזיטומיר סלאוויטא

 

 .Slavita .1817/18תקע"ח  – שקלים. נייר כחלחל. תקע"ז –סלאוויטא. מסכת פסחים  .19

Psachim - Shkalim Tractates. Bluish paper. 1817/18. 

 

מסכת פסחים עם פירש"י ותוס' 

ומסכת שקלים עם  –והמפרשים 

 הרמב"ם. 

תקע"ח  –תקע"ז סלאוויטא. 

בדפוס רבי משה  .1817/18

 –קל"ז; כ"ד, ק"ל  –[ ב' 2]שפירא. 

ב רוס"מ.  34י"ג ד';  –[ ב' 1קע"ג; ]

 הדפים בנייר כחלחל.

כריכה ישנה בלויה וללא שדרה. 

נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים 

וחלקם אף על הטקסט. עט כתמים 

והדבקות. דף כ"א מנותק. מצב 

 Most of the pages are בינוני.

bluish. 

Old cover worn and without spine. Moth damage mainly in the inner margins and 

some even on the text. Pen stains and pastes. Page 21 detached. Fair cond ition. 

לספרי סלאוויטא וזיטאמיר שנדפסו ע"י נכדי הרב מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה 

קדושה מיוחדת, כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני המלאכה, ואף החזקת 

 ירת הבית ולהצלחה.ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמ

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

 

אוסף ספרי סלאוויטא וזיטאמיר בדפוס הרבנים שפירא. רובם עותקים פגועים או  .20

 Collection of Slavita and Zhitamir books printed by Rabbis Shapira. Most of חסרים.

them are damaged or incomplete copies. 

 

 מיר בדפוס הרבנים שפירא. רובם עותקים פגועים או חסרים.אוסף ספרי סלאוויטא וזיטא
דפים  3-קס"ב ד'; חסר שער ו –א' א'. מחזור לר"ה ויו"כ נוסח אשכנז. זיטאמיר. 

 .1אחרונים.

machzor for 

rosh 

hashana 

veyom kipur 

ashkenaz 

verdict. 

Zitameer. 

Missing title 

page and 3 

last pages. 

עברי טייטש. כנראה סלאוויטא.  תרגום, רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון ועם ב'. ספר איוב 

 .sefer iyov probably slavita. Blew paper .2קע"ז ד'; חסר תחילה וסוף. –ב'  נייר כחול.

The beginning and the end are missing. 



 .Title page ‘en yaakov’ zitameer .3דפים.  6 -. ו 1850זיטאמיר, תר"י ג'. שער 'עין יעקב' 

And 6 pages. 

כנראה  עם תרגום, רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון ועברי טייטש.שופטים,  –ד'. ספר יהושע 

 the book .4פ"ג ד'; חסר תחילה וסוף. –ס'; א'  –[ א' 1]חלקו נייר כחלחל.  סלאוויטא.

Yehoshua-shoftim. Probably slavita. Some of it blewish paper. beginning and the end 

are missing. 

 Sanhedrin tractate of the Talmud .5ה'. מסכת סנהדרין מן תלמוד בבלי. זיטאמיר,

bavli. Zeetameer.  ל"ב,  –[ ב' 2]שערים, חלק מהאותיות בדיו אדומה.  2. 1859תרי"ט

 רפ"ג)דף אחרון מסומן כדף כ"ז(. –מ"ז, רנ"ז 

 , רצ"א ד'; 1851תרי"ב .ashli ravrevi’ part 1. Zitameer‘ .6מיר, ח"א, זיטאו'. 'אשלי רברבי' 

 maginey aretz’ part 2. Zitameer. In this copy 2 pages‘ .7זיטאמיר, ז'. 'מגיני ארץ' ח"ב, 

at the end is missing. בעותק ’; עמ 129-330, 49-136, 5-44[, 2. במקור: ]1864תרכ"ה

 עמודים בסופו. 2זה חסרים 

'. טור יורה דעה ח"ב, סלאוויטא, ע"י: רבי דוב בער ב"ר ישראל סג"ל ורבי דוב בער ח

תקס"ב ב"ר פסח. )בדפוסו של רבי משה שפירא בתקופה שלא נקרא הדפוס על שמו(

8.tur yure dea part 2. Slavita. 1802.1802[ .1 ;'רצ"א )צ"ל רצ"ב( ד ] 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 .וספרי חסידות הסגולספרי 

 

 

ספר סגולה! חסידות, דפוס ראשון. 'תולדת יצחק' לאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז.  .21

 A book of virtue! chasidut, first print. 'Toldat Yitzchak' by .1868ווארשא, תרכ"ח 

the Admor Rabbi Yitzchak of Nashchiz. Warsaw, 1868. 

 

דים ועל תהלים מהאדמו"ר הרה"ק רבי ספר 'תולדת יצחק' אמרי קודש על התורה והמוע

 יצחק מנעשכיז.

 29.5[ לב, ל, כב, לב ד'; 4. ]1868ווארשא, תרכ"ח דפוס ראשון, שנדפס בשנת פטירתו. 

 ,First printingשערים, בראשון שאריות הזהבה. גיליונות רחבים במיוחד.  2ס"מ. 

printed in the year of his death. 2 title pages, in the first remnants of gilding. Extra 

wide sheets.  



ספר סגולה, קדוש ונורא! הסכמות גדולי וצדיקי החסידות, בהם מהרה"ק מצאנז בעל 

 שכותב בהסכמתו:מהרה"ק "השרף ממוגלינצא" ה'דברי חיים', מהמגיד מטריסק, 

ך ומהרה"ק רבי אלימל ולהביא ברכה לתוך בתיהם","ומהראוי לכל אחב"י לקנותם 

כלי המחזיק ברכה.... ומהראוי לכל אחב"י "והספר הקדוש הלז הוא : מגרודז'יסק שכתב

עדת ישורון להביא כ"א ספר הקדוש הלזה בחדרי משכיותו למען להיות למשמרת 

 ברכה". 

 And to bring a blessing into their homes, "a vessel.    607סטפנסקי חסידות מס' 

that holds a blessing. 

 חתימות: הק' משה הכהן... שטיין. נחום פאדהורצר, יחיאל פאדהורצר.

כריכה ישנה. מעט כתמים ונקבי עש בודדים. הדבקה קטנה באחד הקצוות של דף השער. 

 Old cover. Few spots and individual moth holes. Small glue at one מצב טוב מאוד.

end of the title page. Very good condition. 

[ בנו וממלא מקומו 1686/1788תרכ"ח  –]תקמ"ח  האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז

של האדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז וחתנו של הרה"ק רבי מאיר בן הרה"ק רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב. תלמידם של האדמו"רים הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' והחוזה מלובלין, והרה"ק 

שוב. הרה"ק רבי רבי יעקב שמשון משפטיבקה אמר עליו: "כשיגדל רבי לוי יצחק מברדיט

ירוצו אחריו חסידים, אך לא תהיה להם השגה בגדלותו" הרה"ק רבי חיים מצאנז כתב אליו 

באיגרת: "והנני מוכן לשרתו ככל אשר יצווה לי מחווה קידה מול קדושתו". רבים נהרו לחצרו. 

 נודע בקדושתו וכבעל מופתים.

 ₪ 1750ה: מחיר פתיח

 

 

 

סגולה לשמירה ולשפע ברכה והצלחה. ספר 'עטרת תפארת ישראל' עם רשימת חותמים  .22

ובהם גדולי הרבנים והאדמו"רים שאינה מופיעה במהדורות הקודמות!! לובלין תרל"ה 

1875.. Virtue for preservation and abundance of blessing and success. Book 

'Ateret Tiferet Yisrael' with a list of signatories including the great rabbis and 

rebbe who does not appear in previous editions !! Lublin 1875... . 

 

ספר 'עטרת תפארת ישראל', סודות וענייני קבלה על התורה מאת הרה"ק רבי ישראל 

 תלמיד הבעל שם טוב הקדוש. -חריף מסטאנוב 

וכה מגדולי אדמור"י הדור שכותבים בהסכמותיהם שהספר הוא רשימת הסכמות אר

סגולה לשמירה מעולה ושפע ברכה והצלחה למי שיחזיק את הספר בבית, בין 

האדמורי"ם המסכימים: בני ונכדי הרה"ק מרוז'ין, שושלת טשרנוביל לשושולתיהם, 

 ויזניץ ועוד.  –שושלת קוסוב 

 



בנים שהתחייבו לקנות את הספר: השפת במהדורה זו נוספה רשימה של אדמורי"ם ור

אמת מגור, רבי יעקב אריה מרדזימין, רבי יחיאל מאיר מגוסטנין, רבי צדוק הכהן 

מלובלין, חב"ד, רבי אלימלך מגרודזיסק ועוד ועוד. רשימה זו אינה במהדורות 

 In this edition, a list of Rebbe and rabbis who undertook to buy the הקודמות!!!

book was added: The yimrey Emet of gur, Rabbi Yaakov Aryeh Mardzimin, Rabbi 

Yechiel Meir of Gustnin, Rabbi Tzadok HaCohen of Lublin, Chabad, Rabbi Elimelech 

of Grodzisk and more. This list is not in previous editions !!! 

 ס"מ. 26.5[ ד'; 3, פ"ב ]4. 1875לובלין תרל"ה 

בדפי הפורזץ רישומים וחתימות שייך להרבני הנגיד החסיד...מאיר גמרא מזעליחאב. יצחק 

 ,In the pages of the fortress יעקב גמרא. מענדיל דיממענטמאן. אברהם יוסף דימענטמאן.

inscriptions and signatures belong to the rabbis of the Hasidic nagid ... Meir Gemara 

from Zelihab. Yitzchak Yaakov Gemara. Mendel Dimentman. Abraham Joseph 

Dimentman. 

 Old cover. Few stains and moth כריכה ישנה. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב מאוד.

holes. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

ימת חותמים חשובה, בהם הרה"ק . רש1912ספר סגולה. 'דברי דוד' סוואליווע, תרע"ב  .23

 A book of virtue. 'Divrei David' Swalive, 1912. An important רבי ישעיה מקרעסטיר.

list of signatories, including Rabbi Yeshaya of Krestir. 

 

ספר 'דברי דוד' ביאור 

על פירוש רש"י, מרבינו 

 הט"ז.

. 1912סוואליווע, תרע"ב 

ס"מ.  23[ ד'; 4[ רכו ]6]

רשימת  בסוף הספר

עמ'(  8.5חותמים)

חשובה, בהם הרה"ק 

 רבי ישעיה מקרעסטיר.

ספר סגולה: הסכמות 

חשובות, ובהם הסכמתו 

של הרה"ק רבי שאול 

רוזנברג מראצפערט 

שכותב: ".......להגין על 

כל הקונים הספר הנ"ל 

 At the end of the book is an שיתברכו ממקור הברכות בברכה משולשת...".

important list of signatories (8.5 pages), including Rabbi Yeshaya of Krestir.  

Sefer Sgula: Important Agreements, including the consent of Rabbi Shaul 

Rosenberg of Ratzpert who writes: "....... to protect all buyers of the above book 

who will be blessed from the source of the blessings with a triple blessing ."... 

 Antique cover. Slight moth damage and כריכה עתיקה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב.

stains. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 



ספר סגולה "לשמירה מעולה וינצל מכל צרה". 'אילת אהבים' רשימת חותמים חשובה.  .24

 A book of virtue "for excellent preservation and will save. 1888למברג, תרמ"ט 

from any trouble." 'ayelat Ahavim' is an important list of signatories. Lemberg, 

1888. 

 

 ספר 'אילת אהבים' פירוש על שיר השירים מאת רבי שלמה הלוי אלקבץ.

 ס"מ. 22ב' ד';  -סח, א'  -ב', ה'  -[ א' 1. ]1888למברג, תרמ"ט 

מגדולי אדמו"רי החסידות: מהרה"ק רבי ישכר דוב הסכמות חשובות מאוד ובהם 

מבעלזא, הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב, מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ומהרה"ק 

רבי אליעזר צבי סאפרין מקאמרנא שכותב: "ובוודאי כל מי שיקח את הסה"ק הזה לביתו 

 very important Agreements, including the יהיה לו לשמירה מעולה וינצל מכל צרה".

greatest Admors of the 

Chassidut: Rabbi Yissachar 

Dov of Belza, Rabbi 

Yehoshua Madzikov, 

Rabbi Yechezkel Shraga of 

Shinawa and Rabbi Eliezer 

Zvi Safrin of Kamarna who 

writes: "And certainly 

everyone who will take 

the holy book This one for 

his house will have 

excellent protection and 

will save him from any 

trouble" . 

רשימת חותמים  בסוף הספר

עמ'(, ובהם: בני האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר רבי יוסף מרימנוב בן רבי  4חשובה מאוד)

 At the end of the book is a צבי הירש מרימנוב. בני האדמו"ר מקאמרנא ועוד ועוד.

very important list of signatories (4 pages), including: the sons of the Rebbe of 

Belza, the Rebbe Rabbi Yosef of Rimanov, the son of Rabbi Zvi Hirsch of Rimanov. 

The sons of the Rebbe of Kamarna and more and more. 

 On the title page are inscriptions in Orientalרישומים בכ"י מזרחי. בדף השער 

handwriting. 

 Bound with him is a book ינו עובדיה מברטנורה.ספר 'פירוש על רות' מרבכרוך עמו 

‘perush al rut’ by Rabbi Ovadia of Bartenora [ ד';1[ יז ]2. ]1889. למברג, תרמ"ט 

כריכה ישנה פשוטה. מעט מאוד כתמים ונזקי עש. מספר קרעים קלים. בספר 'פירוש על רות' 

 Simple old cover. Very few מספר הדבקות וקרעים עם פגיעה בטקסט. מצב טוב מאוד.

stains and moth damage. Several minor tears. In the book ‘perush al rut’ a number 

of adhesions and tears with damage to the text. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

[ ספרי חסידות 29]מהדורה יחידה. אוסף גדול  –דפוס ראשון  –סגולה לברכה והצלחה  .25

 Virtue for blessing and success - first printing - singleחשובים. חלקם חסרים. 

edition. Large collection [29] Important chasidut books. Some are incomplete. 

 

 אוסף ספרי חסידות חשובים. חלקם חסרים.



לענדוב בן הרה"ק רבי חיים מאיר א'. 'אמת ליעקב' מהרה"ק רבי יעקב יצחק שפירא מב

 [ ד'; 2פ"ז ] –[, ד' 2בערך. ] 1930ווארשא, תר"ץ יחיאל "השרף ממוגלניצא". 

צוואות התנא רבי אליעזר הגדול עם הספר 'עשר מלין דחסידותא'  'ארחות חיים' ב'.

 ד'; [ ע"ב 2. ]1903מהאדמו"ר רבי גרשון חנוך העניך ליינר מאיזביצא ראדזין. לובלין, תרס"ג 

ד'. 'אילה שלוחה' להרה"ק רבי מנחם מנדל מליסקא עם קונטרס 'לקוטי מהר"ם'  –ג' 

הסכמה חשובה . 1903פאדגורזע אצל קראקא, תרס"ג מאביו. דפוס ראשון של הקונטרס. 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב "ואבקש מכל איש שיבוא הברכה 

כרוכים עמם: 'דברי גאונים' ורי מסטרעליסק. 'אמרי קדוש' מהרה"ק רבי א ספרביתו". 

ה'. 'הקדמה ודרך לעץ החיים' מהאדמו"ר הרה"ק רבי 'מגילת יוחסין' 'טעמי סוכה' 'רוח חן'. 

ו'. ספר 'רפואות'  .1942פעסט, צבי הירש מזידיטשוב, עם הוספות מהרצ"א השלם. 

סגולות לטיעק. עם אשר לו שם בגבורים אשר נמצא בכ"י בב’ מהרופא הגדול אביר הרופאי

ז'. 'עמוד  .1882למברג, יץ מסורקא בעל ה'לבושי שרד'.  מהרה"ק רבי דוד שלמה איבש

והוא החלק השני מספר יסוד האמונה וכולל ויכוח השואל והמשיב, דרושים, העבודה' 

 ח'.   .1863טשערנאוויץ, תרכ"ג רבי ברוך מקאסוב.  ביאורים וליקוטים בהרבה עניינים. מאת

לים עם פירוש 'תפלה למשה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה טייטלבוים בעל ספר תה

. 'דברי תורה' עם חידושים מהרה"ק רבי 1ט"ו. כרך ספרים.  –הישמח משה מאיהעל. ט' 

שמעלקי' מניקלשבורג, הרה"ק רבי יעקב יצחק מלובלין, הרה"ק רבי אברהם יהושע 

ם מאיר יחיאל ממאגלינצע. העשיל ממעזיבוז', רבי מרדכי מטשערנאביל ומרבי חיי

לבוב . צוואת ריב"ש והנהגות ישרות' 3 ללא שער.. 'לקוטי אמרים' 2 .1864למברג, 

. 5 לבוב, תרכ"ג.. 'דרכי ישרים' הנהגות מהרה"ק רבי מענדיל מפרמישלאן. 4 .1862

. 'מדרש פנחס' ח"ב 6 .1876ווארשא, תרל"ו 'מדרש פנחס' להרה"ק רבי פנחס מקוריץ. 

 זיטאמיר, בדפוס באקשט,. 'דברים נחמדים' להרה"ק רבי פנחס מקוריץ. 7ר"ס. לובלין, ת

. 'דרכי אמת' עם 'דרך אמת'. מרבי מענדיל מליסקא. ט"ז. ספר 'אלפא ביתא' 8 תרל"ז.

. 'פתגמין קדישין' אמרי קודש 1י"ט. כרך ספרים.  –י"ז  .3מתחיל בעמוד ו'מילי דאבות' 

חידושי תורה וסיפורים . 'שמן הטוב' 2 .1895רנ"ה לובלין, תמגדולי צדיקי החסידות. 

. 'זכרון 3 מהרה"ק רבי שמעלקי' מניקלשבורג ומבעל ההפלאה ועוד. פיעטרקוב, תרס"ה.

כ'. 'פאר יצחק' תולדות הרה"ק רבי  סיפורים מהרה"ק מנשכיז. פיעטרקוב, תרנ"ב.טוב' 

ר ישרים' מהרה"ק רבי כ"א. מהדורה יחידה.  'אוסאטו מארע. יצחק אייזיק מזידיטשוב. 

מרדכי מלעכיווטש ומבנו הרה"ק רבי נח, מהרה"ק רבי משה מקוברין ומתלמידו הרה"ק 

כ"ב. 'אגרא דכלה' עה"ת, להרה"ק  שערים. 2ווארשא, תרפ"ד. רבי אברהם מסלאנים. 

רבי צבי אלימלך מדינוב. ב"ח בשערים נפרדים. כ"ג. דפוס ראשון. ספר סגולה. 'לשון 

 2-שערים לכל חלק, ב 2 פיעטרקוב, תר"ס.בי זאב וואלף מליזנסק. הזהב' ב"ח. מר



הסכמות חשובות מגדולי אדמו"רי החסידות: הרה"ק רבי יחזקאל  החלקים שערים זהים.

"כל אחב"י אשר כל או"א יקח את הספר התורה שרגא הלברשטאם משינאווא הכותב: 

וך ביתו". וכן הסכמה הזה אל ביתו כי ברכה בו ובזה יביא ברכה והצלחה רבה אל ת

מהרה"ק רבי שלמה מבאבוב, מהרה"ק רבי דוד משה מטשרטקוב, ומהרה"ק רבי יצחק 

 . 23First printing. sgula book. 'leshon hazahav' 2 מבאיאן המברכים את הקונים.

parts.by Rabbi Zeev Wolf of Lizansk. Pietarkov, 1905. 2 title pages per part, in 2 

identical titles. Important Agreements from the Greatest Admors of parts 

"Every Ahabi  nawa writes:Hassidism: Rabbi Yechezkel Shraga Halberstam of Shi

who is all OA will take this Torah scroll to his house because a blessing in it and in 

d great success into his house." As well as consent from it will bring blessing an

bbi Yitzchak of Rabbi Shlomo of Babov, Rabbi David Moshe of Tchertkov, and Ra

Bayan who greet the buyers.  כ"ד. ספר 'ערבי נחל' על התורה וחלק מהמועדים מאת

כ"ה. 'שו"ת  .1863למברג, תרכ"ד הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ מח"ס לבושי שרד. 

הרי"מ' מהאדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור. עם תיקונים והוספות מרבי מנחם מנדל 

מה אייבשיץ. כ"ו. 'לבושי שרד' מאת הרה"ק רבי דוד של .1882ווארשא, תרמ"ב יוסטמן. 

כ"ז. 'דבש השדה' חידושים וסיפורים מגדולי אדמו"רי החסידות, רוסיה, תקפ"ד. 

כ"ח. 'עמק הלכה' מהרה"ק כרוך עמו 'נפלאות אליהו' מהגאון מווילנא.  בילגורייא, תרס"ט.

על מסכתות כתובות וקידושין כ"ט. 'חדושי הרי"מ'  .1870למברג, רבי יהושע מדזיקוב, 

 ווארשא, תרמ"ו.

 ספרי חסידות, וספרים נוספים. גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמות שהוא. 29סה"כ 
A total of 29 chasidut books, and additional books. varies Size and condition. The 

collection is sold as is. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

נהגות האדם". חתימות 'נועם אלימלך' תק"פ. זיוף שם המחבר. דפוס ראשון! של "ה .26

 Noam Elimelech' 1820. Forgery of the' בערך. 1820פולין, תק"פ -ורישומים. רוסיה

author's name. First printing! Of "hanhagot adam" Signatures and drawings. 

Russia-Poland, 1820 approx.. 

 

 ספר 'נועם אלימלך' להרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'נסק.



 ס"מ. 22צה ד';  -צא, צג  -[ ג', ה' 1בערך. ] 1820פולין, תק"פ -הרוסי

 First print ofדפוס ראשון של "הנהגות האדם" מהרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'נסק. 

"hanhagot haadam" by Rabbi Elimelech of Lizhensk. 

 The בדף השער זויף שם המחבר ומיוחס למגיד הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

author name is forged on the title page and is attributed to the Maggid Rabbi 

Yechiel Michal Mazlotschov.  

שייך לה"ה הנגיד מו"ה יצחק...   זה הנועם אלימלך שייך לי  רישומים וחתימות:בדף השער 

שפרינצא  הצעיר יצחק כץ מפשעוורסק המתגורר כעת בקריניצע יע"א. כותב יא"צ של אמו

 On the title ושל אביו מו"ה יחיאל הכהן בן מו"ה יצחק הכהן. פנחס? רייך אין? מושנא?.

page, inscriptions and signatures: Belongs to the nagid Yitzchak… this is the noam 

Elimelech belong to me the young Yitzchak katz of psheversk who lived at krinitze 

now. Writing of his mother shprintza and his father rabbi yechiel Hacohen son of 

rabbi Yitzchak Hacohen. Pinchas? Rayich in? mushna? 

 .Stefanski Chassidut No. 380 .380סטפנסקי חסידות מס' 

מצב   כריכה ישנה פשוטה. כתמים. מעט נזקי עש חלקם על הטקסט. מעט הדבקות סלוטייפ.

 Simple old cover. Stains. Some moth damage some on the text. Slight טוב.

cellophane adhesion. Good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

חסידי נדיר ביותר. דפוס ראשון. משניות 'כ"ב ונקי' עם סדר ליארצייט מה'שר שלום'  .27

 Chasidik  very rare. First printing. Mishnayot ‘kav .1871מבעלז. למברג, תרל"ב 

venaki’ with Seder for yurtzahyit from the 'sar shalim' from Belz. Lemberg, 1871. 

 

נדיר ביותר. משניות 

כ"ב ונקי והוא לפי 

סדר א"ב עם פירוש 

ר"ע מברטנורה ועם 

עברי טייטש, ללימוד 

 ליארצייט. 

עם סדר אותיות נשמה 

על פי האדמו"ר 

"ק ה'שר שלום הרה

 מבעלזא'.

למברג, דפוס ראשון. 

[ מח 3. ]1871תרל"ב 

 שערים. 2ס"מ.  21ד'; 
With the order of 

neshama letters 

according to the Rebbe, the ‘sar shalom from Belza.' 

First printing. 2 goals. 

 חתימות ר' אהרן לוי כהנא שו"ב בטשחוב.

 .Old cover. Few stains. Very good condition טוב מאוד. כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

ספרי חסידות  3'פרי הארץ'. כרך  –'סוד יכין ובועז' ברדיטשוב  –'פרי עץ' דפוס ראשון  .28

 pri etz First print - 'Sodot Yachin' חשובים. חתימת רבי ארי' לייב גור אריה מחארול.

veBoaz' Berditchov - 'pri haaretz'. Volume 3 important chasidut books. Signature 

of Rabbi Ari Leib Gur Aryeh of Harul. 



 ספרי חסידות חשובים. 3רך כ

 'פרי עץ' אמרי קודש עה"ת ומועדים מהרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. ספרא'. 

 481' . ט"ו ד'; סטפנסקי חסידות מס1874דפוס ראשון. זיטאמיר, תרל"ד 

תרס"ט  -ירושלים. תקע"ח  –חתימת רבי ארי' לייב גור אריה מחארול  בעמוד אחרון

 )כנראה מרבני חב"ד(.
a. The book ‘pri haaretz’ imrey kodesh. First print. Zitameer 1874. Stefanski 

Chassidut No. 481.    On the last page is the signature of R abbi Ari Leib Gur Aryeh 

of Harul - Jerusalem. 

(Probably from the 

Chabad rabbis). 

'סוד יכין ובועז'  ספרב'. 

להרה"ק רבי מאיר 

 מרגליות. 

תרס"ב ברדיטשוב, 

 . כ"ג ד'; 1902

הסכמות חשובות מאוד 

למהדורה זו מהאדמו"ר 

הרה"ק רבי אברהם 

מתתיהו משטפנשט 

ומהאדמו"ר הרה"ק רבי 

דוד משה מטשרטקוב. 

The book ‘sod yachin 

veboaz’ berditchov 

1902. very important 

Consents for this edition from the Admor Rabbi Avraham Matityahu of Stepanesht 

and from the Admor Rabbi David Moshe of Tchertkov. 

ל"ב ד'; . 1878ווארשא, תרל"ט 'פרי הארץ' להרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק.  ספרג'. 

 .the book ‘pri haaretz’ varsha 1878ס"מ. 21

 Simple old cover. Few stains כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב מאוד.

and moth damage. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

קאווא, הסכמות ורשימת חותמים מגדולי אדמו"רי וצדיקי החסידות. ספר יראים. זאל .29

 Agreements and a list of signatories from the . חתימות עתיקות.1804תקס"ד 

greatest rebbe and tzaddiks of Hasidism. Sefer yerehim. Zalkawa, 1804. Ancient 

signatures. 

 

 ספר 'יראים' על מצוות התורה לרבינו אליעזר ממיץ מבעלי התוספות. 

[ פ"ב, כ' ד'; 8. ]1804זאלקווא, תקס"ד  Basic book. Second print ספר יסוד. דפוס שני.

 ס"מ. 21.5

 At עמ'( מגדולי אדמו"רי וצדיקי החסידות. 6בתחילת הספר הסכמות ורשימת חותמים)

the beginning of the book, agreements and a list of signatories (6 pages) from the 

greatest Admors and Tzaddiks of Hasidism. 

הסכמות: הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא, הרה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד, 

  Agreements: Rabbi the Ohev Yisrael of Apta, Rabbiוהרה"ק המגיד מקאז'ניץ ועוד.

Ephraim Zalman Margaliot of Brad, and Rabbi Maggid of Kazenitz and more. 

אשר מופיעים בה שמותיהם  ותמים החשובות והנדירות ביותר,לפנינו אחת מהרשימות ח

של גדולי צדיקי החסידות, ובהם: הרה"ק ה'חוזה מלובלין', הרה"ק המגיד מקאז'ניץ, 

ריה לייבוש אביו של הרה"ק ה'דברי חיים'  הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ, הרה"ק רבי א



נקה בעל 'אור החכמה'. מצאנז. ה'ישמח משה' מאיהעל. הרה"ק רבי אורי פייבל מדובי

  Here is one of the most important and rare listsהרה"ק ה'אריה דב' אלעי' ועוד ועוד.

of signatories, in which the names of the greatest Tzaddiks of Hasidism appear, 

of Ropshitz, including: the 'achoze meLublin', the Maggid of Kazenitz, Rabbi Naftali 

Rabbi Aryeh Leibush the father of the Rabbi 'Divrei Chaim' of Sanz. 'Yismach 

Moshe' from 

Ihel. Rabbi Uri 

Feibel of 

Dubinka, 

author of 'Or 

Hachma'. The 

'Aryeh Rabbi 

Dov Elhi 'and 

more and 

more. 

בדף השער 

חתימות 

עתיקות: 

"אברהם אביש 

מרגליות 

ם")אחיו מראדו

 On the title page are היה חתנו של מהרא"ל צינץ( וחתימת בנו "הק' פנחס...".

ancient signatures: "Avraham Avish Margaliot of Radom" (his brother was the son-

in-law of Maharal Zintz) and the signature of his son "K. Pinchas ."... 

מעט . נותקת. כתמים ונזקי עש ובחלק מהמקומות פגיעות בטקסטכריכה ישנה בלויה ומעט מ

 Old cover worn and slightly detached. Stains and הדבקות בעיקר בשוליים. מצב בינוני.

moth damage and in some places damage to the text. Slight adhesions mostly at the 

margins. Fair condition. 

 ₪ 700 מחיר פתיחה:

 

 

חסידות. דפוס ראשון! 'אגרא דפרקא' להרה"ק ה'בני יששכר' מדינוב. חתימות  .30

 1858chasidut. First print! ‘agra defarka’ by harav theורישומים. למברג, תרי"ח 

‘bne yisaschar’ of dinov. Signatures and side scripts. Lemberg 1858. 

 

 "ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר'.ספר 'אגרא דפרקא' אמרי קודש מהרה

רובו  דף א'ס"מ.  18[ ד'; 47[ יח ]1. ]1858למברג, תרי"ח חסידות. דפוס ראשון. 

 .page a mostly missingחסר.

 5סטפנסקי חסידות מס' 
ם וחתימות עתיקות: "שייך לי לשמי הק' שמואל בכרך? בהרך?"  רישומי בדף השער

 at the title page sideחם נחום בהרבני? מו"ה יעקב מסאניק?"."שייך לי לשמי הק' מנ

scripts and antique signatures: “shaykh li leshmi hak’ Shmuel bachrech? Baharach” 

shayach li leshmi hak’ Menachem Nachum baharabani? Muha Yaakov mesanik? 



ללא כריכה. מספר דפים 

מנותקים. מעט קרעים 

בקות. כתמים ונזקי עש והד

ובחלק מהדפים פגיעות 

קשות בטקסט. מצב בינוני 

 .Without cover גרוע. –

Several pages detached. 

Slight tears and 

adhesions. Stains and 

moth damage and some 

pages severely damage 

the text. Fair - poor 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

ה במונקאטש מיסודו של ה'בני יששכר'! דפוס ראשון. 'תקנות תמכין תקנות החבור .31

דאורייתא' שתיקן הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב ה'בני יששכר'. מונקאטש, 

 The regulations of the group in Munkatch are based on the 'Bnei.1895תרנ"ו 

Issachar'! First printing. ‘takanot Temchin Dauriyta' corrected by Rabbi Zvi 

Elimelech Shapira of Dinov the 'Bnei Issachar'. Munkatch, 1895. 

 

תקנות החבורה 

במונקאטש מיסודו של 

פוס  ה'בני יששכר'! ד

  ראשון.

'תקנות תמכין  קונטרס

הלא המה דאורייתא' 

התקנות אשר נמצאו בפנקס 

החבורה תמכין דאורייתא 

סד אשר י בק"ק מונקאטש

ותיקן הרה"ק רבי צבי 

 אלימלך מדינוב.

מהדורה ראשונה. 

. 1895מונקאטש, תרנ"ו 

 ס"מ. 18כ"ב ד'; 

 כריכה ישנה. כתמי זמן. במספר דפים בודדים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. מצב טוב.
Old cover. Time stains. In a few individual pages the margins are cut slightly on the 

text. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

שערים, שער בכת"י. לאדז,  2'נהור שרגא' הקובץ של חסידות אלכסנדר. נדיר ביותר.  .32

 Nahor Shraga' The file of the Alexander chasidut. Extremely rare. 2' .1930תרח"צ 

title pages, title page in handwriting. Ladz, 1930. 

 

קובץ למען הרמת קרן תר. קובץ תורני של חסידות אלכסנדר 'נהור שרגא' "נדיר ביו

ישראל" ו"נהור שרגא". -התורה והיראה בין צעירי ישראל ולתנועת הישיבות הקדושות "בית



אלתר יוסף  מופיע מזמן לזמן וי"ל ע"י ועד הבחורים של חסידי אלכסנדר ערוך ומסודר ע"י

 יאקובאוויץ, אלכסנדר".

קדשה לשמו ולזכרו של הבחור הרב יעקב פנחס שרגא ז"ל בנו של אדמו"ר והת "החובר

]רבי יצחק מנחם דאנציגער[ שליט"א, בצירוף קונטרס "שם עולם")בשער נפרד( 

 The booklet is dedicated to the name and מחידושי תורה ממנו והספדים עליו.

memory of the young Rabbi Yaakov Pinchas Shraga, son of the Admor [Rabbi 

Yitzchak Menachem Danziger] Shlita, with a pamphlet "Shem Olam" (in a separate 

title page) from Torah innovations from him and eulogies on him. 

לאדז, תרח"צ 

1938[ .2 ,]32 ,

 25’; קא עמ -לג 

שערים,  2 ס"מ.

שער ראשון 

בכתב יד. ושער 

טרס נפרד לקונ

 'שם עולם'. 

כריכה חדשה. 

נקבי עש ומעט 

תעלות. מעט 

הדבקות. מצב 

 .New cover טוב.

Moth holes and 

a few canals. 

Slight 

adhesions. 

Good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

תרכ"ב  –משניות קומרנא. סט כמעט שלם. חתימות ורישומים. למברג, תרכ"א  .33

1861/62. Mishnayot Qumrana. Almost complete set. Signatures and side scripts. 

Lemberg, 1861/62. 

 

מעשה ’ משניות ע"פ ר"ע מברטנורא ותוי"ט, תוספות חדשים ותוספות ראשון לציון. ופי

ה'היכל  –ארג ופני זקן עצי עדן מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין 

 ברכה' מקאמרנא.



רבו הדעות בעניין המהדורה שלפנינו, לפי מפעל  .1861/62תרכ"ב  –מברג, תרכ"א ל

 –הביבליוגרפיה זה דפוס ראשון ורק הוחלפו השערים, ולפי אוצר הספר העברי וינוגרד 

רוזנפלד, זה מהדורה שנייה שיצאה באותה תקופה. בכל אופן, שניהם נדפסו בחיי 

ל הדעות מהדפוס הראשון)לפי המחבר הרה"ק מקומרנא, וחלק נשים שלפנינו הוא לפי כ

 There כשהסמל אחוז בידי דוב וצבי(. -השער המקורי שלא הוחלף, עם סמל המדפיסים 

were many opinions regarding this edition, according to the bibliography 

enterprise it is a first edition and only the titl e pages have been replaced, and 

according to the curator of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld, this is the 

second edition that came out at that time. In any case, both were printed during 

the life of the author of the Rebbe of Qumrana, and this part of nashim is by all 

opinions from the first printing (according to the original cover that has not been 

replaced, with the emblem of the printers - with the emblem held by a bear and a 

deer). 

[, נט, 1]כ"ב: מועד  [, צז, כו, צד ]צ"ל: צג[ ד';5]סט כמעט שלם. מפרט: כ"א: סדר זרעים 

 in this copy seder moed beginקמא ]צ"ל: קמג[ בעותק זה סדר מועד מתחיל בדף י"ד-סא

at page 14..  :[, ד, 1]כ"ג: נזיקין  [ ד'; בסופו נוסף שוב חלק מסדר זרעים.1[, קכט, ]1]נשים

 in seder kdoshim[, צד, מג ד'; בסדר קדשים חסר השער.1]כ"ד: קדשים  קפד ד';-יזיד, -ז

missing the title page. 

סמל אחוז בידי דוב וצבי,  -כאמור, רק בסדר נשים קיים השער עם סמל המדפיסים 

 בשאר הכרכים קיים השער השונה. 

עד ושער סדר כרכים. סט כמעט שלם, למעט סדר טהרות ומספר דפים מסדר מו 4

 קדשים.

 .Stefanski Chassidut No. 367 .367סטפנסקי חסידות מס' 

נשים: ישראל פיש? יצחק? פיש. בסדר קדשים: דוד סגל הרשקוביץ.  -בסדר מועד חתימות: 

בסדר נזיקין: גדליה היטטר, יונה היטטר תלמיד הישיבה הרמה דפה האחמין בן שלמה בן 

 Signatures: In Seder Moed - nashim: Israel Fish? yitzchak? Fish. In אליעזר? בן יונה.

Seder Kedashim: David Segal Hershkovitz. In Seder Nezikin: Gedaliah Hitter, Yona 

Hitter Student of the Yeshiva Harama Dafa Ahmin Ben Shlomo Ben Eliezer? Ben 

yona. 

מצב: כריכות ישנות, וחלקם מנותקות וללא שדרה. ס"מ.  28ס"מ. ואחד הכרכים:  29.5גודל: 

כתמים ובאחד הכרכים כתמי רטיבות. מעט מאוד נזקי עש. מעט מאוד קרעים והדבקות. 

 Size: 29.5 cm. And one of the volumes: 28 cm. Condition: old באופן כללי מצב טוב.

bindings, and some are detached and without spine. Stains and in one of the 

volumes moisture stains. Very little moth damage. Very few tears and adhesions. 

Overall good condition. 

 –]תקס"ו המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא 

הב ישראל מאפטא [ קדוש עליון. גאון עצום בנגלה ובנסתר. תלמיד האו1806/1874תרל"ד 

 ודודו ה"שר בית הזוהר מזידיטשוב" וכן למד אצל הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ ועוד. 

 היה מגדולי האדמורי"ם. נודע כבעל מופת ורבים הסתופפו בצילו. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

"מעשה נוראה מהה"ק ר' לוי יצחק מבארדיטשוב אשר לא ראה אור הדפוס". ספר  .34

 A terrible deed by" .1899' מהדורה יחידה. פאדגארזע, תר"ס 'תולדות בני יהונתן

Rabbi Levi Yitzchak of Berdychiv who did not see the light of day." The book 

"Toldot Bnei Yehonatan" only edition. Padgarza 1899.. 

 

ת באראן קורו ב.תולדות בני יהונתן אייבעשיטץ אבד"ק אה"ו. א.  'בני יהונתן'ספר 

מכתב "מאריסטי" לתלמידו אלכסנדר  ג.אייבעשיטץ אבד"ק עם ספור מהאלשיך הקדוש 



"מעשה נוראה . דמוקדון 

מהה"ק לוי יצחק 

מבארדיטשוב אשר עדן לא 

מעשה  ה. ראה אור הדפוס"

מחייט אחד מל"ו צדיקים. 

נעתק ויצא לאור ע"י ש"ר 

 מטארנא. 
a. History of the sons of 

Jonathan. B. history of 

Baran c. letter from ‘aristi’ 

to his student alexander 

mokdon. D. A terrible deed 

by Rabbi Levi Yitzchak of 

Berdychiv who did not see 

the light of day.  E. tale of one tailor.   

ונת( הסיפור מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, לא נדפס שוב)בטח לא באותה מתכ

 The טיינמן( שם מצטט את הסיפור ושולל חלק ממנו. מלבד בספר 'באר החסידות')א. ש

story from Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov was not reprinted (certainly not in the 

same format) except in the book 'Beer Hasidut' (A. Steinman) where he quotes the 

story and denies part of it. 

 ס"מ. 17עמ';  32. 1899פאדגארזע, תר"ס מהדורה יחידה. 

ללא כריכה. דף ראשון ואחרון מנותקים. מעט נקבי עש. כתמים ומעט קרעים ובלאי. מצב 

 Without cover. First and last page detached. Few moth holes. Stains and a fewטוב. 

tears and wear. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

לא נדפס. העתקה ממכתב האדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין. ספר 'נועם  .35

 . עותק חסר.1936השבת' ליקוטים מגדולי אדמו"רי החסידות על שב"ק. לודז' תרצ"ו 

Not printed. A copy of the letter of the Admor Rabbi Alter Azriel Meir Eiger from 

Lublin. The book 'Noam aShabbat', compilations from the greatest Hasidic rebbe 

about the Shabat kodesh. Lodz 1936. incomplete copy.  

 

'נועם השבת'  ספרנדיר. 

ליקוטים מגדולי אדמו"רי 

החסידות על שב"ק. מאת רבי 

מביא אברהם עקיבא איילבוים. 

נותיו: בעיקר מאדמור"י פולין בש

השפת אמת, אלכסנדר, רבי צדוק 

 הכהן מלובלין ועוד. 

לאדז', תרצ"ו מהדורה ראשונה. 

[ עמ'; בעותק זה 2, נ"ה ]1936

 23עמ' א' ב')דף ההסכמות(  חסר

 ס"מ. 

העתקה ממכתב  בדף אחרון

האדמו"ר רבי אלטר עזריאל 

מאיר איגר מלובלין. לפי 

של האדמו"ר: "נכתב מכי"ק של  בדיקתנו לא נדפס. ובדף ההקדמה נכתבה הסכמתו

 אדמו"ר שליט"א".



עט נקבי עש וכתמים. בדף אחרון הדבקות ותעלות עש וקרע)במכתב  כריכה ישנה פשוטה. מ

 בכ"י(. מצב טוב.
First edition. On the last page is a copy of the letter of the Admor Rabbi Alter Azriel 

Meir Eiger from Lublin. According to our examination, it was not printed. And on the 

introductory page, the Rebbe's consent was written: "It was written from the 

Rebbe's holy hand writing. 

.. Simple old cover. Few moth holes and stains. On the last page, adhesions and 

moth channels and tear (in a handwritten letter). Good condition. 

תש"א[ בן האדמו"ר רבי  –]תרל"ג  האדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר איגר מלובלין

אברהם איגר מלובלין. בן אחר בן להגאון רבי עקיבא איגר. מגדולי אדמו"רי פולין ורבים 

 הסתופפו בצילו. ת"ח וגאון עצום, חיבר ספר 'תקנת רבים' בעניין איסור ריבית.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 'Or Torah. '1850המגיד ממעזריטש. דפוס שלישי נדיר. זאלקאווא, תר"י 'אור תורה' ל .36

by the magid of Mezrich. A rare third print. Zalkava, 1850. 

 

ליקוטי אמרי 'אור תורה'  ספר

קודש על התורה, שיר השירים, 

מהמגיד  תהלים ואגדות חז"ל

הרה"ק רבי דוב בער 

 ש. ממעזריט

ווא, זאלקדפוס שלישי נדיר. 

 19[ נ' ד'; 12. מ"ו ]1850תר"י 

 ס"מ.

כריכה ישנה פגועה. מעט 

מהדפים בנייר ירקרק. כתמים. 

מעט נזקי עש. הדבקה בשולי 

 Old דף השער. מצב טוב.

cover damaged. Some of the 

pages in green paper. Stains. Slight moth damage. Gluing to the margins of the title 

page. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

עניינים בעבודת ה', מגדול תלמידי רבי נתן מברסלב)מוהרנ"ת(. דפוס ראשון. 'דרך  65 .37

 ,Matters in the Work of God 65 .1876חסידים' מרבי נחמן מטשערין. למברג, תרל"ו 

one of the greatest disciples of 

Rabbi Natan of Breslav. First 

printing. 'Derech Chassidim' by 

Rabbi Nachman of Tcherin. 

Lemberg, 1876. 

 

עניינים  65ספר 'דרך חסידים' כולל 

לעבודת ה' מלוקטים מספרי גדולי 

החסידות מאת רבי נחמן מטשערין 

 –מגדולי תלמידי רבי נתן מברסלב 

 מוהרנ"ת.



 ס"מ.  22.5. קנ"ב ד'; 1876דפוס רבי יעקב משולם ניק. למברג, תרל"ו מהדורה ראשונה. 

 Cover half טוב. –כריכה חצי עור מעט בלויה. נקבי עש. כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני 

leather slightly worn. Moth holes. Stains and a few tears. Fair- good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 גור!

 

כרכים. העותקים של הרב טוביה 'חידושי הרי"ם' דפוס ראשון. ששה חלקים בארבעה  .38

 Hidushi Harim' first edition. Six parts in four volumes. Copies of' יהודה טביומי.

Rabbi Tuvia Yehuda Tabiumi. 

 

 'חידושי הרי"ם' דפוס ראשון. ששה חלקים בארבעה כרכים.

ל מסכת גיטין ע [ קמ"ו ד';2. ]1875ווארשא, תרל"ה  כ"א: על מסכתות כתובות וקידושין,

חסר דף אחרון)רשימת  [ ק"נ ד';1. ]1877, ווארשא, תרל"ז ועל אה"ע הלכות קידושין

 (last page is missing. Signers list :21החותמים(.

[ 1. ]1880ווארשא, תר"מ כ"ב: על שלשה בבות, על בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא. 

 קי"ח, כ"א ד'; 

 כ"ד, ה' ד'; –. צ"ט, ב' 1881ווארשא, תרמ"א ועות. על אבן העזר, ועל מסכת שב כ"ג:

 at its end signers list (5 pages) :23ד'(. 5בסופו רשימת חותמים)

[ 1. ]1870/71ל"א  –ווארשא, תר"ל כ"ד: על חושן המשפט, ב"ח. שער נפרד לכל חלק. 

 at its end 3 pages :24ד')רשימת החותמים(. 3חסר בסופו  [ קנג ד';1קסו; ]

missing(signers list).  

 The books are stamped by Rabbi Tuvia חותמות רבי טוביה יהודה טביומי.בספרים 

Yehuda Tabiumi. 

 .Old covers כריכות ישנות. מעט כתמים. באחד הכרכים מעט חורי עש. מצב טוב מאוד.

Few stains. In one of the volumes a few moth holes. Very good condition. 

[ רבה של סוכוצ'ין 1882/1953תשי"ג  –]תרמ"ב רבי טוביה יהודה טביומי ]גוטנטאג[ 

האבני נזר, ומקורבו של הבית  –ומגדולי תלמידי האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב 

 ישראל מגור. ספריו: 'שו"ת ארץ טובה', 'עטרת טוביה', 'טל לישראל' ועוד.

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 



. אינו בספריה 1926ותר. "אדרשה" מרבי צבי חנוך לוין. בענדין, תרפ"ו דיר בינ .39

 .Extremely rare. "Adrasha" by Rabbi Zvi Hanoch Levinהלאומית ולא בוינוגרד. 

Bendin, 1926. Not in the National Library nor in Vinograd. 

 

 נדיר ביותר. 'אדרשה' מהגאון רבי צבי חנוך לוין מבענדין.

עם בענדינער רב הרה"ג צבי חנוך שליט"א לעווינ'ס, א דרשה געהאלטען אין די שוהל "ד

 אקציע אין בענדין, מאנטאג, פ' בהעלותך תרפ"ו". -וועגען די רעטונגס

בספריה הלאומית נרשם שאין להם עותק בספריה. אינו רשום באוצר הספר העברי 

 רו –וינוגרד 
 זנפלד. 

בענדין, תרפ"ו 

; עמ' 15. 1926

 יידיש.ס"מ.  16.5

כתמי זמן. מצב 

 טוב מאוד.
Yiddish. Time 

stains. Very good 

condition. 

הגאון רבי חנוך 

 צבי הכהן לוין

תרצ"ה  –]תרל"א 

1870/1935 ]

ממנהיגי יהדות 

פולין ורבה של 

 בענדין. חתנו של האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

בענייני לימודי.... וכנראה לא הגיע לידי כ"ת שלא "כתבתי לו מכתב באורך וגם  .40

להטרידו....והנני מברכו רפואה שלימה וימלא ה' משאלותיו לטובה" מכתב מיוחד 

רבי  –בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק ה'אמרי אמת' מגור אל הגאון מקוז'יגלוב 

 I wrote him a long letter and also in my study matters .... andאריה צבי פרומר. . "

probably did not get the honor of his tora not to bother him .... and I bless him 

complete health and God will fulfill his wishes for good" A special letter in 

handwriting and signed by the Rebbe, the 'yimrey emet’ from Gur to the Gaon of 

Kojiglov - Rabbi Aryeh Zvi Fromer.. 

 

מכתב מיוחד בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק ה'אמרי אמת' מגור אל הגאון 

 A special letter in handwriting and signed by theרבי אריה צבי פרומר.  –מקוז'יגלוב 

Rebbe, the 'yimrey emet’ from Gur to the Gaon of Kojiglov - Rabbi Aryeh Zvi 

Fromer  

 

י )למניין בני ישראל( אהובי ידידי הרה"ג חו"פ )חסידא ופרישא( וכו' מ' ב"ה ח"י למב"תוכן: "

והנני מברכו רפואה שלמה וימלא ד' אריה צבי שיחי' לאיט"ו קיבלתי יקרת מכתבו 

כתבתי לו מכתב באורך וגם אז בחורף בשומעי כי אין כ"ת בבריאות  משאלותיו לטובה,

וכתבתי בעצמי האדרעס וכנראה לא הגיע בענייני לימודי אז בש"ע )שולחן ערוך( אהע"ז 

ואני שולח אתה באחריות המכתב ממני ידידו דוש"ת בלונ"ח ע"ב לידי כ"ת שלא להטרידו 

 "רפואה שלמה



Contents: "B. H. H. Lambi (for the Minyan Bnei Yisrael) Beloved Friends of the Rabbi 

Huf (Hassida and Frisha), etc. M. Aryeh Zvi Sheikh" Lato " I received his dear letter 

and I greet him with complete health and God will fulfill his wishes for good, so in 

the winter I hear that honor of his tora is no in health I wrote him a long letter and 

also in matters of study then in Sha'a (Shulchan Aruch) Ahaz and I wrote the address 

myself and probably did not get the honor of his tora not to bother him and I send 

with you the responsibility of the letter from me From me, his friend demands his 

well-being at the "refua shlema".." 

ס"מ. דף מחברת, כתוב בעיפרון. נייר מעט יבש. מעט  15/20שורות בכתי"ק וחתימתו.  14

 lines 14קרעים קלים בשוליים ובסימני קיפול וקרע במרכז, ללא חסר. באופן כללי מצב טוב. 

in handwriting and his signature. 15/20 cm. Notebook page, written in pencil. 

Slightly dry paper. Slight minor tears in margins and folding marks and tear in 

center, no gaps. Overall good condition. 

 

תש"ח[  –]תרכ"ו האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלתר מגור בעל ה'אמרי אמת' 

ממנהיגי היהדות החרדית בתקופה שלפני השואה. גאון מופלג בנגלה ונסתר. ממייסדי 

ישראל וראש מועצת גדולי התורה. בנו בכורו של האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור ובזמנו אגודת 

חסידות גור הייתה לחסידות הגדולה בעולם. היה ברשותו בית עקד גדול מאוד אשר נחשב 

בזמנו לאחת הספריות החשובות והנדירות בעולם. לאחר מלחמת העולם השנייה עלה לארץ 

 קים את החסידות בא"י.הקודש, ונתיישב בירושלים, שם ה

 

תש"ג[ גאון מופלג בנגלה ונסתר.  –]תרמ"ד רבי אריה צבי פרומר  –הגאון מקוז'יגלוב 

תלמידו של האדמו"ר ה'אבני נזר' מסוכוטשוב. מחשובי רבני פולין בתקופה שלפני השואה. 

כיהן כראש ישיבת סוכוטשוב, ולאחר פטירת המהר"ם שפירא מלובלין, כיהן אחריו כראש 

 יבת יח"ל.יש

 ₪ 8,750מחיר פתיחה: 

 

 

עמודים גדולים. חידו"ת בכתי"ק של הגאון הקדוש רבי נחמיה  8'סוגיא דחצי שיעור', א'.  .41

 .sugya dechatzi shihur', A. 8 large pages' אלתר בן כ"ק האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור.

Torah innovations in the handwriting of the holy genius Rabbi Nehemiah Alter, son 

of the Rebbe, the 'sfat emet' from Gur. 

 

עמודים גדולים מלאים בחידושי תורה ב"סוגיה דחצי שיעור" בכתב יד קודשו של  8

 הגאון הקדוש רבי נחמיה אלתר.



ס"מ. מעט כתמים. קרעים קלים בשוליים.  28הדף השלישי גובהו  ס"מ. 22/36נייר שורות. 

 Lines paper. 22/36 cm. The third leaf is 28 cm high. Few stains. Slight tears מצב טוב.

at margins. Good condition. 

החידושים שלפנינו נשמטו מההוצאה החדשה של הספר 'חידושי רבי נחמיה' שיו"ל 

 These innovations were omitted from the new edition of the book לאחרונה.

"chidushey Rabbi Nehemiah" which was published recently. 

הגאון הקדוש רבי 

]תרל"ה נחמיה אלתר 

תש"ב[ בן 'השפת  –

אמת' ואחיו של 

ה'אמרי אמת' מגור. 

נישא לבתו של 

האדמו"ר רבי צבי 

הירש מורגנשטרן 

מלומאז'. במלחמת 

העולם הראשונה עבר 

לווארשא ולאחר 

המלחמה עלה לארץ 

הקודש ונתיישב 

ר תקופה בצפת, לאח

עבר לירושלים. משנת 

תרפ"ה כיהן כראש 

ישיבת שפת אמת. בשנת תרפ"ט חזר לפולין על מנת לטפל במחלתה של אשתו. תחילה 

התיישב באוטבוצק ולאחמ"כ בלודז', שם מונה למו"צ וחבר ועד הרבנים של הקהילה. חתנו 

 הוא ה'לב שמחה' מגור.

 ₪ 2800מחיר פתיחה: 

 

 

עמודים גדולים. חידו"ת בכתי"ק של הגאון הקדוש רבי נחמיה  8. 'סוגיא דחצי שיעור', ב' .42

 .sugya dechatzi shihur', B. 8 large pagesאלתר בן כ"ק האדמו"ר ה'שפת אמת' מגור. '

Torah innovations in the handwriting of the holy genius Rabbi Nehemiah Alter, son 

of the Rebbe, the 'sfat emet' from Gur 

 

עמודים גדולים מלאים בחידושי תורה ב"סוגיה דחצי שיעור" בכתב יד קודשו של  8

 הגאון הקדוש רבי נחמיה אלתר.

 22/35נייר שורות. 

ס"מ. מעט כתמים. 

קרעים קלים 

בשוליים. בדף 

אחרון חור קטן. 

 Lines מצב טוב.

paper. 22/35 cm. 

Slight stains. 

Slight tears at 

margins. Small 

hole on last 

page. Good 

condition. 

החידושים 

שלפנינו נשמטו 



 These innovationsמההוצאה החדשה של הספר 'חידושי רבי נחמיה' שיו"ל לאחרונה. 

were omitted from the new edition of the book "chidushey Rabbi Nehemiah" 

which was published recently 

תש"ב[ בן 'השפת אמת' ואחיו של ה'אמרי אמת'  –]תרל"ה אלתר הגאון הקדוש רבי נחמיה 

מגור. נישא לבתו של האדמו"ר רבי צבי הירש מורגנשטרן מלומאז'. במלחמת העולם 

הראשונה עבר לווארשא ולאחר המלחמה עלה לארץ הקודש ונתיישב בצפת, לאחר תקופה 

רפ"ט חזר לפולין על עבר לירושלים. משנת תרפ"ה כיהן כראש ישיבת שפת אמת. בשנת ת

מנת לטפל במחלתה של אשתו. תחילה התיישב באוטבוצק ולאחמ"כ בלודז', שם מונה למו"צ 

 וחבר ועד הרבנים של הקהילה. חתנו הוא ה'לב שמחה' מגור.

 

 ₪ 2800מחיר פתיחה: 

 

 

עמודים גדולים. חידושים בכתי"ק של הגאון הקדוש רבי נחמיה  2בעניין חיבת הקודש.  .43

 .Beyinyan chibat hakodesh. 2 large pages "ק השפת אמת מגור.אלתר בן כ

Innovations in the handwriting of the holy genius Rabbi Nehemiah Alter, son of 

the sfat emet of gur. 

 

עמודים גדולים מלאים בחידושי תורה בעניין חיבת הקודש בכתב יד קודשו של הגאון  2

 ר.הקדוש רבי נחמיה אלת

ס"מ. מעט כתמים. מספר קרעים ומעט חסר בטקסט. מצב  22/33חסר התחלה. נייר שורות. 

 Missing start. Lines paper. 22/33 cm. A few stains. Several tears and a little טוב.

incomplete in the text. Good condition. 

החידושים שלפנינו נשמטו 

וצאה החדשה של  מהה

י רבי נחמיה' הספר 'חידוש

 These שיו"ל לאחרונה.

innovations were omitted 

from the new edition of 

the book "chidushey 

Rabbi Nehemiah" which 

was published recently 

הגאון הקדוש רבי נחמיה 

תש"ב[ בן  –]תרל"ה אלתר 

'השפת אמת' ואחיו של 

ה'אמרי אמת' מגור. נישא 

צבי לבתו של האדמו"ר רבי 

הירש מורגנשטרן מלומאז'. 

במלחמת העולם הראשונה 

עבר לווארשא ולאחר המלחמה עלה לארץ הקודש ונתיישב בצפת, לאחר תקופה עבר 

לירושלים. משנת תרפ"ה כיהן כראש ישיבת שפת אמת. בשנת תרפ"ט חזר לפולין על מנת 

ונה למו"צ לטפל במחלתה של אשתו. תחילה התיישב באוטבוצק ולאחמ"כ בלודז', שם מ

 וחבר ועד הרבנים של הקהילה. חתנו הוא ה'לב שמחה' מגור.

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

"לזכרון מה שעלה ברעיוני בשעת התפילה" חידושי תורה בעניין 'חצי זית של מצה'  .44

בכתי"ק של הגאון רבי נחמיה אלתר בן כ"ק השפת אמת מגור, שנכתב בעת שהותו 

 In memory of what came to my mind during prayer" Torah" במלון ברוסיה.

innovations on the subject of "chatzy zayit shel matzah" in the handwriting of 



Rabbi Nehemiah Alter, son of the language of the sfat emet of gur, written while 

staying at a hotel in Russia. 

 

י זית של מצה' בכתי"ק של הגאון רבי נחמיה אלתר בן כ"ק דף חידושי תורה בעניין 'חצ

 He wrote the page while השפת אמת מגור. את הדף כתב בעת שהותו במלון ברוסיה.

staying at a hotel in Russia. 

הדבקות  2שורות בכי"ק. קרעים בעיקר בשוליים.  50-ס"מ. למעלה מ 21/34נייר שורות. 

 .Lines paper. 21/34 cm. Over 50 lines in his holy handwriting בשוליים. מצב טוב.

Tears mainly at the margins. 2 adhesions at the margins. Good condition. 

 A whole עניין שלם, מעניין שנשמט מההוצאה החדשה של הספר 'חידושי רבי נחמיה'.

matter, an 

interesting one 

that was omitted 

from the new 

edition of the 

book 'Chidushei 

Rabbi Nehemiah.'  

הגאון הקדוש רבי 

נחמיה אלתר 

תש"ב[ בן  –]תרל"ה 

'השפת אמת' ואחיו 

של ה'אמרי אמת' 

מגור. נישא לבתו 

של האדמו"ר רבי 

צבי הירש 

מורגנשטרן 

מלומאז'. במלחמת העולם הראשונה עבר לווארשא ולאחר המלחמה עלה לארץ הקודש 

ישב בצפת, לאחר תקופה עבר לירושלים. משנת תרפ"ה כיהן כראש ישיבת שפת אמת. ונתי

בשנת תרפ"ט חזר לפולין על מנת לטפל במחלתה של אשתו. תחילה התיישב באוטבוצק 

ולאחמ"כ בלודז', שם מונה למו"צ וחבר ועד הרבנים של הקהילה. חתנו הוא ה'לב שמחה' 

 מגור.

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

וות תפילין יתמשך עלי" מכתב האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור אל הגאון "ומשפע מצ .45

 humishefa mitzvat tfilin yitmashech" המופלג רבי נתן לוברט בעניין התפילין לבנו.

alay," the Rebbe 'Peni Menachem' letter from Gur to the extraordinary genius 

Rabbi Natan Lobert regarding tefillin to his son. 

 

 "ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש" 

 מכתב בכתי"ק וחתימת האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור אל הגאון רבי נתן לוברט.

תסלח לי מאוד מאוד על שאני מרהיב עוז בנפשי להזכירך בענין התפילין שהזמנתי )בעד "

פי מנהגינו הוא אי"ה מיד אחרי פורים....ותודה למפרע בני שי'(, כי זמן הנחת התפילין שלו ל

 ".ידידך הדו"ש בכל לב ונפש

 .Postcard. 10/14 cm. Few stains ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. 10/14גלוית דואר. 

Very good condition. 



[ נולד לאביו האדמו"ר רבי 1926/1996תשנ"ו  –]תרפ"ו  האדמו"ר רבי פנחס מנחם מגור

רהם מרדכי אלתר מגור. בפרוץ מלחה"ע ברח עם אביו ואחיו לארץ הקודש, כיהן כראש אב

ישיבת 'שפת אמת', וכן בראשות תנועת 'אגודת ישראל', לאחר פטירת אחיו ה'לב שמחה' 

קיבל את הנהגת עדת חסידי גור, היה מגדולי מנהיגי הדור. מאמרי השמוס'ען אותם אמר 

 'פני מנחם' עה"ת ומועדים.מדי שבת חג ומועד נדפסו בספרו 

תשנ"ג[ בן רבי יצחק מאיר, אמו בת רבי שמעון חיים אלתר  –]תרע"ז  הגאון רבי נתן לוברט

אחיו של השפת אמת זי"ע מגור. דודו היה הרה"ק רבי משה בצלאל אלתר הי"ד שהיה חתנו 

מד בישיבת של רבי שמעון חיים, ואשר המליץ עליו כי בכח לימודו הנהו יחיד בכל פולין!!! ל

חכמי לובלין ובשנת תרצ"ה עלה לא"י באותה אניה בה הגיע ה'אמרי אמת' מגור, ונכנס 

ללמוד בישיבת 'שפת אמת' בירושלים. לימודו היה בהצנע ובמשך שעות היום היה הוגה 

בתורה בחדרו. בהגיעו לפרקו נישא לבתו של ר' אברהם מרדכי קליערס בנו של הגה"ק רבי 

משה קליערס. למד 

קופה ארוכה ת

בהיכל ישיבת שפת 

אמת וכן תקופה 

מסוימת בישיבת 

טשיבין שם נתוודע 

אליו הג"ר אברהם 

גנחובסקי זצ"ל. 

צורבים חריפים היו 

משתלהבים לאישו 

ומלקטים פירורין 

מדרכו ותורתו. מסר 

שיעורים לקבוצות 

בחורים בישיבת 

שפת אמת. כמו"כ 

למד כל בוקר 

חברותא עם הפני 

 .דף גמרא 7מנחם 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 צאנז.

 

 .rare . חתימת בעלות.1883נדיר. 'מרגניתא דר"ב' דפוס ראשון. למברג, תרמ"ג  .46

'Marganita Derab.' First print. Lemberg, 1883. Ownership signature. 

 

נדיר. ספר 'מרגניתא 

עה"ת וליקוטי דר"ב' 

רבי  נו"כ ואגדות מאת

ברוך פרענקיל 

 עם'.תאומים ה'ברוך ט

למברג, דפוס ראשון. 

[, פז 3. ]1883תרמ"ג 

 ס"מ. 21.5ד'; 

 הסכמות חשובות.

לא הופיע במכירות 

 בדף השערפומביות. 

חתימת בעלות: משה 



 :Did not appear at auction. On the title page Ownership signature הלוי וויס?

Moshe Halevi Weiss? 

שער קרע והדבקה בשוליים. נקבי עש בעיקר כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. בדף ה

 Simple old cover. Few stains. On the title page a בשוליים ומעט כל הטקסט. מצב טוב.

tear and gluing to the margins. Moth holes mostly in the margins and a bit of all the 

text. Good condition. 

ושע יחזקאל. מגדולי הרבנים וראשי הישיבות. נולד ב"ר יהרבי ברוך פרנקל תאומים 

(. משנת 1828ח )”תקפ’בתמוז ה’ (. נפטר בלייפניק בז1760כ )”תק’באוסטרובצה בשנת ה

( היה רבה של וישניצה, שם ייסד ישיבה, אליה נהרו תלמידים רבים. בעיר 1778ח )”תקל’ה

אך עם הזמן ”, מתנגד“ שנה ותיקן בה תקנות רבות. תחילה היה 20 –זו כיהן למעלה מ 

( נתקבל לרבנות בלייפניק שבמורביה, במקום רבי 1800ס )”תק’התנגדותו פגה. בשנת ה

)רבי משה סופר( העיד עליו, ” חתם סופר”בנימין וולף איגר, וגם שם הקים ישיבה גדולה. ה

היה מחזירה בפלפולו. בין תלמידיו נמנו חשובי הרבנים,  –שאלמלא נשתכחה תורה מישראל 

ד ניקלשבורג, רבי משה ”ד קרלסבורג, רבי נחום טרייביטש, אב”בהם: רבי יחזקאל פאנט, אב

רבי חיים הלברשטם מצאנז. היה גאון  –שריש, וחתנו של רבי ברוך  –ד קמידט ”פרנקל, אב

ברוך “חסדים. חיבורו הגדול הוא  –מפורסם וצדיק. כל ימיו עסק בלימוד תורה ובגמילות 

ערים בסוגיות חמורות בתלמוד. הספר קיבל הסכמות מגדולי הרבנים, המכיל שישה ש”, טעם

בשני ”, עטרת חכמים“שהתפעלו מבקיאותו ומחריפותו. רבי ברוך כתב חיבור נוסף, שנקרא 

ס. כמו ”חידושי סוגיות לפי סדר המסכתות בש –’ שאלות ותשובות, וחלק ב –’ חלקים: חלק א

על  –” אמרי ברוך“ס; ”מסכתות וסוגיות בשחידושים על  –” ברוך שאמר“כן, חיבר:  –

חידושי “ך ואגדות; ”על התנ –” ב”מרגניתא דר“)רבי שלמה בן אדרת(; ” א”תשובות הרשב“

דרושים  –” דרושי ברוך טעם“ידי נכדיו;  –ס, נערכו מכתביו על ”על הש –” רבנו ברוך טעם

פרי האחרונים, כמו: למועדים ולאירועים מיוחדים והספדים. כן כתב הערות והגהות על ס

 ”אורים ותומים”ו” נתיבות המשפט”, “קצות החושן”, “שב שמעתתא”, “כרתי ופלתי“

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'דברי יחזקאל' עה"ת ומועדים ושו"ת מהרה"ק משינאווא. פאדגורזע,  .47

 First printing. 'Divrei Yechezkel' on the tora and mohadim and .1901תרס"א 

responsa from the Rabbi of Shinawa. Padgorze 1901.. 

 

'דברי יחזקאל' עה"ת ומועדים ובסופו על משניות, שו"ת ועוד, מהאדמו"ר הרה"ק ספר 

 רבי יחזקאל שרגא משינאווא.

דברי תורתו שנאספו בספר "דברי יחזקאל" על ידי תלמידו רבי עקיבא הכהן ליבער 

שנת תרס"א. בספר יש תורות על התורה, חגים, תהלים, מיאשניצא. הספר יצא לראשונה ב

משלי, שיר השירים, תפילות, שבת, מסכת אבות, אגדות, אמירת תורה, מדרש רבה, וכן 

הערות שכתב על המשניות, 

 גמרא, שו"ע ועוד.

פאדגורזע מהדורה ראשונה. 

. מ"ד 1901אצל קראקא, תרס"א 

 ס"מ.               23ד'; 

ה. נייר יבש. כריכה ישנה פשוט

מעט כתמים. קרעים קלים 

 Simple old בשוליים. מצב טוב.

cover. Dry paper. Few stains. 

Slight tears at margins. Good 

condition                           . 

נולד בשנת  רבי יחזקאל שרגא

תקע"ו. היה רב חריף ומחמיר 

בהלכה, וזכה להערצה כאחד 

היה תלמידו  מגדולי צדיקי דורו.



שיץ, לרבי אשר ישעיהו  של אביו, אך נסע גם לרבי צבי הירש מרימנוב, לרבי ישכר בר מרדו

מרופשיץ ולרבו המובהק רבי שלום רוקח מבעלז. לאחר פטירת אביו נסעו אליו רוב חסידי 

אביו מגאליציה והונגריה. היה נשוי חמש פעמים )לאחר שהתאלמן לראשונה נסע לבעלז 

המדרש עם ה"יושבים", ורבי שלום רוקח אמר לו  להתחתן(. ילדיו נולדו מזיווגו וישב בבית 

הראשון, בתו של רבי אריה לייבוש ליפשיץ ה"אריה דבי עילאי", מזיווגו השני בתו של הרב 

מרדכי זילברשטיין )חתנו של האריה דבי עילאי( והרביעי בתו של הרב צבי הירש רמר"ז. 

ות לאחר פטירתו. רבי יחזקאל הוציא לאור את הספרים "אור ארבעה מבניו שימשו באדמו"ר

החמה" )פירוש לזוהר המהווה חלק שני מספר "קריית ארבע" של רבי אברהם אזולאי( 

בשנת תרנ"ז, ו"זהרי חמה" )ספר של רבי אברהם אזולאי המהווה קיצור של פירוש הזוהר 

 של רבי אברהם גאלאנטי( בשנת תרמ"א. 

 נז שם נפטר בי"ב בחשוון תרע"ט ונקבר ליד סבו רבי חיים. בשנת תרס"ג עבר לצא

 ₪  700מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב האדמו"ר הרה"'ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם. "אגוטעע פרנסה טובה... מצליח  .48

זיין אין איירע אלע וועגין מיט אישועה במהרה..". מכתב ברכות מאליפות בפקודת 

 Letter from the Rebbe Rabbi Yitzchak Yeshaya Halberstam. "a guteהקודש. 

parnasa tova… matzliach zeyin in ayre ale vagin mit ayeshua bimhera…” ..". Letter 

of congratulations in the Holy Ordinance. 

 

 פרנסה טובה, הצלחה בכל הדרכים וישועה במהרה.

ברשטאם מטשחויב, בנו מכתב ברכות מאליפות מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק ישעי' הל

 הצעיר של ה'דברי חיים' מצאנז. 

נשלח לנגיד ר' קלמן כהנה, בתחילת המכתב מודיעו כי האדמו"ר קיבל את דמי ה"פדיון" 

 וממתפלל עליו ומברכו לפרנסה טובה והצלחה בכל דרכיו וישועה במהרה.

דת כ"ק אדמו"ר שמית של האדמו"ר, ע"י הגבאי, לפני חתימתו כותב "בפקו נכתב על גלויה ר

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 10/14.5שליט"א".  

And prays for him and blesses him for a good livelihood and success in all his ways 

and salvation soon. 

Written on an 

official postcard 

of the Rebbe, by 

the Gabay, 

before his 

signature he 

writes "By order 

of the Rebbe 

Shlita". 10 / 14.5 

cm. Very good 

condition. 

האדמו"ר הרה"ק 

רבי יצחק ישעיה 

הלברשטאם 

]תרכ"ד  מטשחויב

תש"ג[ קדוש עליון ובעל מופתים. בנו הצעיר של האדמו"ר הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז.  –

, ולאחר חתנו של רבי יחיאל מקרילוביץ חתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא

חתונתו התגורר בבעלזא, שם היה בקשר עם דודו האדמו"ר הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא. 

ובזיווג שני חתנו של רבי יעקב צבי מפוריסוב. כיהן כרב בטשחויב ועל שמה נקרא "ר' שעי'לה 

טשכויבער". מאוחר יותר הקים את חצרו בקראקא. נודע כקדוש וצדיק מופלג ורבים נהרו 

 ג בשואה על קידוש ה'.לחצרו. נהר



 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב האדמו"ר רבי יצחק ישעי' הלברשטאם. "שפע ברכה והצלחה... עס זאל אייך  .49

 Letter byקיינער קענען קיין שלעכטץ טועהן, מען זאל הערין פון אייך ווי מער בש"ט". 

the admor rabbi Yitzchak Yeshaya halbershtam. “shefa bracha vehatzlacha… es zal 

ayich keyner kenen keyin shlechtz tohan, men zal herin fon eyich vi mer bsorot 

tovot”.  

 

מכתב ברכות מאליפות מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק ישעי' הלברשטאם מטשחויב, בנו 

 הצעיר של ה'דברי חיים' מצאנז. 

קיבל את דמי ה"פדיון" נשלח רבי אברהם קלמן, בתחילת המכתב מודיעו כי האדמו"ר 

וממתפלל עליו ומברכו לשפע ברכה והצלחה ושאף אחד לא יוכל להזיקו ושישמע ממנו 

כמה שיותר בשורות 

 And prays for טובות.

him and blesses him 

with plenty of blessing 

and success and that 

no one will be able to 

harm him and that he 

will hear from him as 

much good news as 

possible. 

נכתב על גלויה רשמית 

של האדמו"ר, ע"י הגבאי, 

לפני חתימתו כותב 

"בפקודת כ"ק אדמו"ר 

ס"מ.  14.5 /10שליט"א".  

קרע קל באחד הקצוות. 

 Written on an official postcard of the Rebbe, by the Gabay, before his מצב טוב מאוד.

signature he writes "By order of the Rebbe Shlita". 10 / 14.5 cm. Slight tear at one 

end. Very good condition. 

תש"ג[ קדוש עליון  –]תרכ"ד  האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשחויב

ובעל מופתים. בנו הצעיר של האדמו"ר הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז. חתנו של רבי יחיאל 

ץ חתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא, ולאחר חתונתו התגורר בבעלזא, מקרילובי

שם היה בקשר עם דודו האדמו"ר הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא. ובזיווג שני חתנו של רבי 

יעקב צבי מפוריסוב. כיהן כרב בטשחויב ועל שמה נקרא "ר' שעי'לה טשכויבער". מאוחר 

כקדוש וצדיק מופלג ורבים נהרו לחצרו. נהרג בשואה על  יותר הקים את חצרו בקראקא. נודע

 קידוש ה'.

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 חב"ד.

 

הספר החב"די הנדיר. הלכות 'תלמוד תורה' לבעל התניא, מהדורה שניה שנדפסה  .50

 The rare Chabad book. Halachot 'Talmud .1799בחייו!!! נדיר ביותר. לבוב, תקנ"ט 

Torah' for Baal HaTanya, second edition printed in his lifetime!!! Very rare. Lebov, 

1799. 



 

האדמו"ר הזקן רבי  –נדיר ביותר. ספר הלכות 'תלמוד תורה' מבעל המחבר ספר התניא 

 שניאור זלמן מלאדי.

 לא הופיע במכירות פומביות. ס"מ.  18.5[ ל"ד ד'; 2. ]1799לבוב, תקנ"ט דפוס שני. 

מזעליחוב אמר פעם: "דער בעסטער 'מוסר ספר' איז הלכות תלמוד  הגאון רבי שמעון

 תורה פון דעם רב" ]ספר המוסר הטוב ביותר הוא 'הלכות תלמוד תורה' בשו"ע הרב[.

כריכה ישנה פשוטה. נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים. בחלק מהדפים כתמים או כתמי 

 רטיבות. מספר הדבקות סלוטייפ. מצב טוב. 
Did not appear at auction. 

The Gaon Rabbi Shimon Mazelichov once said: "The best 'Mussar Sefer' is Halachot 

Talmud Torah von dem Rab" [The best Mussar book is 'Halachot Talmud Torah' in 

the Shulchan aruch Harav]. 

Simple old cover. Moth damage mainly in the inner margins. Some pages have stains 

or moisture stains. Number of cellophane adhesives. Good condition. 

 ₪ 2800מחיר פתיחה: 

 

 

הסכמתו היחידה! של האדמו"ר האמצעי מחב"ד )דער מיטעלער רבי(. שו"ע או"ח ב"ח,  .51

ע"פ האחים הקדושים למשפחת מרגליות. דפוס ראשון. חתימה והגהות. דובנא, תק"פ 

1820. His only consent! Of the Middle Rebbe of Chabad (der Mitteler Rabbi). 

Shulchan Aruch orach chayim 2 parts, according to the holy brothers of the 

Margaliot family. First printing. Signature and glosses. Duvna, 1820. 

 

של החיבורים 'שערי תשובה' ו'יד אפרים' דפוס ראשון  , אורח חיים, ב"ח.שולחן ערוך

ורבי אפרים זלמן מרגליות  להאחים הקדושים רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא

 Table set, lifestyle, 2 parts. First edition of the מברודי. חיבורים אלו נדפסו בחייהם.

essays 'shaharey tshuva' and 'Yad Ephraim' to the holy brothers Rabbi Chaim 

Mordechai Margaliot Av Beit Din of Duvna and Rabbi Ephraim Zalman Margaliot of 

Brody. These essays were printed in their lifetime. 



[ ד'; בעותק זה חסר דף 1[, שכה, ]2[ שע"א ד'; ח"ב: במקור: ]10. ח"א: ]1820דובנא, תק"פ 

 Part 2: inבדיו אדומה.  חלק מאותיות השער ס"מ. 20[. 1שכ"ה ] –השער ודפים שכ"ד 

this copy the title page is missing and pages 324-325 {1} 

הסכמות חשובות מאוד מאוד, בהם הסכמתו היחידה! של האדמו"ר האמצעי מחב"ד 

)דער מיטעלער רבי(. והסכמות מרן החתם סופר, האדמו"ר ה'אוהב ישראל' מאפטא, רבי 

יעקב מליסא בעל הנתיבות, רבי מרדכי מקרמניץ בנו של הרה"ק מזלטשוב, רבי אריה 

  very, very important Consents, including his onlyד בריסק.ליב קצנלנבוגן אב"

consent! Of the Middle Rebbe of Chabad (der Mitteler Rabbi). And the consent of 

maran the Hatam Sofer, the Rebbe of 'Ohev Yisrael' of Apta, Rabbi Yaakov of Lisa 

f Kremnitz, son of Rabbi of Zalchov, Rabbi of Baal HaNetivot, Rabbi Mordechai o

Aryeh Leib Katzenelnbogen Av Beit Din of Brisk. 

הגהות ארוכות/בינוניות,  8חתימה עתיקה: אנשיל אוראבך? ובתוך הספר בדף שער ח"א 

 On Title Page Part 1 הגהות. 4חלקם חתומות: "אנשיל". רוב ההגהות קצוצות. בח"ב 

Ancient Signature: Anshil Orabach? And within the book are 8 long / medium 

glosses, some of which are signed: "Anshil". Most glosses are cropped. In Part 2 4 

Glosses. 

ח"א: כריכה עתיקה מעט מנותקת ושדרה קרועה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני. ח"ב: כריכה 

 –והשדרה. ספר מתפרק. נזקי עש מרובים וכתמים. מצב בינוני מנותקת ללא החלק הקדמי 

 .Part 1: Slightly detached old cover and torn spine. Stains and moth damage גרוע.

Fair condition. Part 2: Detached cover without front and spine. A book falls apart. 

Multiple moth damage and stains. Fair - poor condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

התניא וספר מהרי"ל של רבי לוי יצחק גרינוואלד בן ה'ערוגות הבושם' ושל רבי שלמה  .52

 The .1856זלמן ברודא חתן בעל ה'קיצור שו"ע'. תניא מהדורה נדירה. למברג, תרט"ז 

Tanya and a book from the maHaril of Rabbi Levi Yitzchak Greenwald, son of the 

'arugot habosem' and of Rabbi Shlomo Zalman Broda, son-in-law of the author of 

the ‘kotzur Shulchan Aruch'. Tanya rare edition. Lemberg, 1856. 

 

 ספרים. 2כרך 



 'ליקוטי אמרים תניא' מהאדמו"ר הזקן מחב"ד הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. ספרא'. 

 ס"מ. 18.5[ ד'; 9[; ט"ז ]14. מ"ב; ]1856למברג, תרט"ז ה נדירה. מהדור

לרבי יעקב ב"ר משה הלוי, מאת רבי אלעזר זלמן ב"ר יעקב מסאנט גואר. 'מהרי"ל' ספר  ב'.

 [ קי"ט ד'; 1. ]1860לבוב, תר"כ 

בדף הפורזץ 

רבי לוי  חותמת

יצחק גרינוואלד 

בן ה'ערוגות 

ובדף הבושם' 

חתימה  השער

של וחותמת 

רבי שלמה זלמן 

ברודא חתן בעל 

ה'קיצור שו"ע'. 

חתימת בנו רבי 

מאיר בראדי. 

חתימות 

נוספות: נתנאל 

שאפפער, בן 

ציון שאפפער. 

On the front page is the stamp of Rabbi Levi Yitzchak Greenwald, son of the 

'arugot habosem' and on the title page is the signature and stamp of Rabbi Shlomo 

Zalman Broda, son-in-law of the author of the ‘kitzur Shulchan Aruch'. Signature of 

his son Rabbi Meir Brady. Additional signatures: Nathaniel Schaffer, Ben Zion 

Schaffer. 

 –מצב בינוני כריכה פגועה וחלקה האחורי מנותק. כתמים ומעט נזקי עש. מספר הדבקות. 

 .Cover damaged and back part detached. Stains and some moth damage טוב.

Number of adhesions. Fair - good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 The הלוח שנה שנערך ע"י הרבי. "היום יום..." לוח חב"ד, דפוס ראשון. ניו יורק, תש"ג. .53

calendar compiled by the Rabbi. "Hayom Yom ..." Chabad Calendar, first printing. 

New York, 1943.. 

 

"היום יום..." לוח אור 

זרוע לחסידי חב"ד, 

 שנערך ע"י הרבי.

הלוח בפורמט כיס, 

מחולק לימי השנה, בכל 

יום מופיע שיעורי לימוד 

היומיים, מנהגי חב"ד 

ולקוטי פתגמים מתורת 

החסידות ודרכי 

 החסידים.

לוח יו"ל ע"י הרבי, ה

לאחר שהאדמו"ר הריי"צ 

ביקשו להו"ל לוח זה. 

הלוח מתחיל בי"ט כסליו, 

 ראש השנה לחסידות.



The calendar is in pocket format, divided into days of the year, every day there are 

daily study lessons, Chabad customs and proverbs from the teachings of Hasidism 

and the ways of the Hasidim. 

The calendar is published by the Rebbe, after the Rebbe of the Reich sought to 

publish this calendar. The calender started at 19 in kislev. Rosh hashana of chacad 

chasidut..  

 ס"מ. 13.5ח עמ'; [ קי"10. ]1943ניו יורק, תש"ג. דפוס ראשון. 

כריכה רכה. תעלות עש וחלקם עם פגיעה בטקסט בעיקר בהתחלה ובסוף. כתמים. מצב 

 Softcover. Moth canals and some with damage to the text mainly at the בינוני.

beginning and end. Stains. Fair condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 A dollar קדושות של הרבי מחב"ד. כ"ח שבט תשנ"ב.שטר של דולר שנתקבל מידיו ה .54

bill received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. 28 Shvat 1992. 

 

שטר של דולר שנתקבל 

מידיו הקדושות של הרבי 

האדמו"ר רבי  –מחב"ד 

מנחם מנדל שניאורסון. 

נכתב עליו: "רפואל בן איידא   

כ"ח שבט תשנ"ב". מצב 

 A dollar bill received ן.מצוי

from the holy hands of the 

Rebbe of Chabad - the 

Admor Rabbi Menachem 

Mendel Schneerson. It is 

written on him:refael ben 

ayide 28 shvat 1992. great 

condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 A dollarז אדר, תשנ"א. שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד. י" .55

bill received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. 17 adar 1991. 

 

שטר של דולר שנתקבל 

מידיו הקדושות של הרבי 

האדמו"ר רבי  –מחב"ד 

מנחם מנדל שניאורסון. 

נכתב עליו: "שרה בת הלן     

י"ז אדר תשא"נ". מצב 

 A dollar bill received מצוין.

from the holy hands of the 

Rebbe of Chabad - the 

Admor Rabbi Menachem 

Mendel Schneerson. It is 

written on him: "Sarah Bat 

Helen 17 Adar 1991". 

Excellent condition. 



 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 A dollar billשטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד. כ"ח אדר תש"נ.  .56

received from the 

holy hands of the 

Rebbe of Chabad. 28 

adar 1990. 

 

שטר של דולר שנתקבל 

מידיו הקדושות של 

 –הרבי מחב"ד 

האדמו"ר רבי מנחם 

יאורסון. נכתב מנדל שנ

כ"ח אדר עליו: "שרא 

 A תש"נ". מצב מצוין.

dollar bill received 

from the holy hands 

of the Rebbe of 

Chabad - the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson. It is written on him: 

"Shara 28 Adar 1990." Excellent condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד. זאת חנוכה. ג' טבת תשמ"ט.  .57

A dollar bill received from the holy hands of the Rebbe of Chabad. Zot chanuka. 3 

tevet 1989. 

 

שטר של דולר שנתקבל מידיו 

 –הקדושות של הרבי מחב"ד 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל 

שניאורסון. נכתב עליו: "לאה 

רבקה חיי בת שרה    רפואה 

שלמה   ג' טבת תשמ"ט". מצב 

 A dollar bill received מצוין.

from the holy hands of the 

Rebbe of Chabad - the Admor 

Rabbi Menachem Mendel 

Schneerson. It reads: "Leah 

Rivka Chaie Bat Sara Refuah 

Shlema. 3 Tevet 1989". great 

condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

ברכת שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות, מהרבי מחב"ד, בחתימת יד קודשו. אלול  .58

 Happy New Year and sweet in physicality and spirituality, from the .1952תשי"ג 

Chabad Rebbe, and with the signature of his holy hand. Elul 1952. 

 A good writing." "ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות"

and signature blessing for a good year and sweet in physicality and spirituality". 



מכתב שנה טובה בחתימת יד קודשו של הרבי מחב"ד, האדמו"ר רבי מנחם מנדל 

 Happy New Year letter signed by the Rebbe of Chabad, the שניאורסון מליובאוויטש.

Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch. 

ס"מ, נכתב במכונת כתיבה וחתום בכתב יד קודשו.  14/21כתבים אישי, , נייר מ1952תשי"ג 

 Typewritten and signed in his own handwriting. Folding סימני קיפול, מצב מצוין.

marks, excellent condition.  

[ נולד 1902/1994תשנ"ד  -]תרס"ב האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 

ביום י"א ניסן לאביו רבי לוי יצחק שניאורסון אב"ד ייקטרינוסלב, חתן האדמו"ר רבי בניקולייב 

יוסף יצחק הריי"צ 

מליובאוויטש, 

מילדותו ראו עליו 

כישרונות בלתי 

רגילים תפיסתו 

הייתה מהירה 

והזיכרון בו ניחן 

היה של בודדים 

בדור, בשנת 

תרפ"ט התקיימו 

נישואיו בווארשא 

במאורע רב רושם 

שורות  על כל

היהדות החרדית, 

בימי הכיבוש 

הגרמני שהה 

בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב, שם סייע לחותנו להקים את בית המדרש 

וחצר חב"ד, לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה 

בנקודות חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טורח להביא את דבר היהדות 

רבות ולכל יהודי ברחבי העולם, במיוחד טרח להבקיע את חומת רוסיה הקומוניסטית והוא 

משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצווה, היבול התורני שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה 

 מידה.

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

 A glass of. יין של ברכה. תש"נ 20%-כוס של ברכה מהרבי. בקבוק יין שמעורב בו כ .59

blessing from the Rebbe. A bottle of wine that mixes about 20% of Bracha wine. 

1990. 



 

 Cos yeshuot esa- cap of bracha from theכוס של ברכה מהרבי.  –כוס ישועות אשא 

rebbe. 

האדמו"ר רבי  -יין מכוס של ברכה מהרבי מחב"ד  20%-בקבוק יין שבתוכו מעורב כ

 A bottle of wine containing חם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. קבוצה התש"נ.מנ

about 20% wine from a glass of blessing from the Chabad Rebbe - the Admor Rabbi 

Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch. Group 1990. 

 A bottle of ליטר. 1.5הול. אלכו 13.5%מיקב גבאי.  2012בקבוק יין אדום יבש, מרלו 

dry red wine, Merlot 2012 Gabay Winery. 13.5% alcohol. 1.5 liters. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

המפה שהייתה על שולחן הרבי בעת ההתוועדויות שנה שלמה!!! מפסח תש"נ עד  .60

 לער"פ תנש"א!!, השנה שהרבי דיבר רבות בענייני גאולה ומשיח!!. חתיכת בד משולבת

 The map that was on the Rebbe's table during the ceremonies בכיסוי חלות שבת.

for a whole year !!! From Passover 1990 to the eve of Passover 1991 !!, the year 

that the Rebbe spoke a lot about matters of redemption and Messiah !!. A piece of 

fabric combined with a Shabbat challah cover. 

 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל  -פריט נדיר ומיוחד! מפת ההתוועדויות של הרבי מחב"ד 

 - A rare and special item! Map of the ceremonies of the Chabad Rebbeשניאורסון. 

the Admor Rabbi Menachem Mendel Schneerson. 

בעת ההתוועדויות שנה שלמה!!!   על שולחן הרבי לפנינו חתיכת בד מהמפה שהייתה

מפסח תש"נ עד ערב פסח תנש"א!!, שנה זו ידועה כשנה שהרבי דיבר רבות בענייני 

 This is a piece of cloth from the map that was on the Rebbe's tableח!!גאולה ומשי

to the eve of Pesach  during the ceremonies for a whole year !!! From Pesach 1990

this year is known as a year when the Rebbe spoke a lot about matters of !!,  1991

redemption and Messiah!! . 

הרב שלמה גבאי שהיה מקורב לרבי וכן שליח המפה חולקה לשניים וחלק מהמפה קיבל 

 The map was divided into two and part of the map was receivedהרבי לקיבוצים. 

by Rabbi Shlomo Gabay who was close to the Rebbe and the Rebbe's emissary to 

the kibbutzim. 

על הכיסוי רקום: "לכבוד שבת ויום טוב"  חתיכת בד משולבת בתוך כיסוי חלות לשבת.

כת הבד: "מפה של , "יחי אדונינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וליד חתי700איור בנין 



 A piece of cloth is combined inside a challah cover for Shabbat. On the cover הרבי".

is embroidered: "In honor of Shabbat and Yom Tov" Painting of building 700, "Long 

live our Lord and Rebbe King of the Messiah forever and ever" and next to the piece 

of cloth: "Map of the Rebbe." 

 cm. Enclosed in a 68/57 ס"מ. נתון בתוך נרתיק ניילון תואם. מצב טוב מאוד. 68/57

matching plastic case. Very good condition. 

[ בן רבי 1902/1994תשנ"ד  -]תרס"ב האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש 

ון אב"ד ייקטרינוסלב, חתן האדמו"ר רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, לוי יצחק שניאורס

מילדותו ראו עליו כישרונות בלתי רגילים תפיסתו הייתה מהירה והזיכרון בו ניחן היה של 

בודדים בדור, בימי הכיבוש הגרמני שהה בצרפת ומשם הצליח לצאת ולהיכנס לארה"ב, שם 

וחצר חב"ד, לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י סייע לחותנו להקים את בית המדרש 

קיבל את עטרת ההנהגה מאז ידעה חסידות חב"ד התעוררות בלתי רגילה האדמו"ר טרח 

להביא את דבר היהדות בנקודות רבות ולכל יהודי ברחבי העולם, במיוחד טרח להבקיע את 

ה, היבול התורני חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי מצוו

 שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה.

 ₪ 5250מחיר פתיחה: 

 

 

 חפצי צדיקים.

 

 

סגולה נדירה ושילוב של שני שמירות מיוחדות, מהפסח האחרון של האדמו"ר ה'ישועות  .61

משה' והפסח הראשון של האדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ להעלותו על כס 

האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ ומצה מי"ב מצות האדמו"רות. שיירי אפיקומן מ

 A rare virtue and a תשע"ב. –מהאדמו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ. תשע"א 

combination of two special guards, from the last Pesach of the Rebbe Yeshuot 

Moshe and the first Pesach of the Admor Rabbi Yisrael Hagar Miviznitz to raise him 

to the throne of the Rabbinate . Remains of Afikoman from the "Yeshuot Moshe" 

Rebbe of viznitz and matzah from 12 matzahs from the Admor Rabbi Yisrael Hagar 

viznitz. 2011-2012.. 

 

מרן האדמו"ר רבי מצה מי"ב מצות הנהוג לקחתם ללחם משנה עפ"י האר"י וגוריו. מאת 

ישראל הגר מויז'ניץ. ומצה קטנה משיירי אפיקומן מהאדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ. 

Matzah from 12 matzahs that are customarily taken for lechem mishnah according 

to the ar”i and their cubs. By the Maran Admor Rabbi Yisrael Hagar of viznitz And a 

small matzah from the remains of Afikoman from the Rebbe the yeshuhot Moshe 

viznitz.. 

שמירת שיירי האפיקומן ידועה כסגולה לעשירות, לשמירה, לרפואה, לבנים וזיווג ועוד. 

על אחת כמה וכמה כשמדובר בשיירי מצווה מהאדמו"ר ה'ישועות משה', מגדולי 

 The preservation of theנהיגי הציבור החסידי.    האדמו"רים בדור האחרון וממ

remains of the afikoman is known as a virtue for wealth, preservation, medicine, 

for boys and mating and more. All the more so when it comes to the remnants of a 

the greatest rebbe of the last  mitzvah from the "Yeshuot Moshe" Rebbe, one of

generation and one of the leaders of the Hassidic public        . 

כאלו בלבד. שיירי האפיקומן  20נדיר ביותר! שילוב מיוחד אשר לפי הידוע לנו קיימים רק 

מהאדמו"ר הישועות משה מהפסח האחרון בחייו, וממצה מי"ב מצות, מהפסח הראשון של 

 Extremely rare! A special מו"ר רבי ישראל הגר מויז'ניץ להעלותו על כס האדמו"רות.האד



combination which as far as we know there are only 20 such. The remnants of the 

afikoman from the Rebbe of Yeshuat Moshe from the last Pesach in his life, and 

Matza from the 12 matzas, from the first Pesach of the Rebbe Rabbi Yisrael Hagar 

viznitz to ascend the throne of the Rebbe. 

המצות נתונה בתוך קופסת פלסטיק מיוחדת. ומאחוריה מוצמד דף עם הכיתוב: "י"ב מצה 

"ק פסח תשע"א מכ –פסח תשע"ב"  ולמטה נרשם "שיירי אפיקומן  –ממרן אדמו"ר שליט"א 

 The matzah is housed in a special plastic box. And behind it isמרן רבינו זיע"א". 

attached a page with the caption: "Twelfth Matzah from Maran Admor Shlita - 

Pesach 2012" and below it is written "Remains of Afikoman - Pesach 2011 from 

Maran Rabbeinu Zia." 

 cm. The 33 \ 33 ס"מ. הדף מתחתיו מעט התנתק. באופן כללי מצב טוב מאוד. 33\33

page below it slightly detached. Overall, very good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה 
 

 

נדיר. מעות חנוכה, שטר של דולר שנתברך ע"י מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי  .62

 ,rare. Hanukkah coints, a dollar bill blessed by Rabbi Shmuel Halevi Wazner וואזנר.

Rabbi of the generation. 

 

נדיר. מעות חנוכה, שטר של דולר שנתברך ע"י מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי 

 וואזנר. 

תש"ע. נתון בתוך ניילון. 

 .2010 מצב טוב מאוד.

Given in nylon. Very 

good condition. 

מרן פוסק הדור הגאון 

 רבי שמואל הלוי ווזאנר

תשע"ה  –]תרע"ג 

[ מגדולי 1913/2015

פוסקי הדור האחרון. 



צדיק, קדוש וענוותן, תלמיד מובהק לרבו הגאון רבי מאיר שפירא בישיבת חכמי לובלין וכן 

תלמידם של הגאונים רבי שמואל דוד אונגר אב"ד נייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא אב"ד 

גוואר. בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה בשנת תש"ז לכהן כרב ואב"ד שכונת זכרון מאיר אונ

בעיר בני ברק. כיהן גם כרבם של קהילת חוג חת"ם סופר וכראש ישיבת יח"ל. סדרת ספריו: 

'שבט הלוי' ועוד. בין תלמידיו נמנים גדולי מורי ההוראה והרבנים בהם רבי משה שאול קליין, 

 זר שטרן, רבי מרדכי גרוס ועוד ועוד.רבי שמואל אליע

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

מטבעות לשמירה ועוד מאדמורי"ם  -( מטבעות חנוכה ופורים געלט 60אוסף גדול ) .63

 Large collection (60) Hanukkah coins and Purim Gelt - coins ורבנים שליט"א וזצ"ל.

for guarding and more from rebbe and rabbis 

 

מעות חנוכה תשס"ז, תשע"ה.  -דמי פורים. שומרי אמונים  -מטבע ברכה. בוסטון  -קולץ משי

דמי חנוכה תשס"א, תשע"ג. באבוב חנוכה תשנ"ח. תולדות אהרן מעות חנוכה  -סרט ויזניץ 

תשס"ג. אונגוואר חנוכה געלט תשע"ה? ע"ח?. ראחמיסטריווקא מעות חנוכה תשע"ז. 

ר דולר חנוכה געלט לשמירה ולברכה תשע"ח.. ספינקא חנוכה געלט תשע"ח, שט

טשארנאביל אשדוד מטבע ברכה. הרב וואזנער יח"ל מעות חנוכה תשס"ב חנוכה געלט 

תשע"ד, תשע"ח. 

סאדיגורה חנוכה 

מטבע  -געלט ו 

ברכה. רבי אברהם 

אבוחצירא מטבע 

לברכה ולפרנסה 

טובה. קאליב מטבע 

ברוכה חנוכה 

תשנ"ג. ביטשקוב 

ע"ד מעות חנוכה תש

ועוד אחת ללא שנה. 

טאלנא אשדוד מעות 

שונים. חב"ד מטבעות לברכה ולהצלחה לילדי ישראל, מבצע  2חנוכה. טאלנא מעות חנוכה 

חינוך תשל"ו. הצדיק רבי חיים פינטו דמי חנוכה עם ברכות ושמירות. האדמו"ר רבי מנדל 

מו"ר מעות חנוכה בעלז מהאד. מטבע קודש לשמירה והצלחה -מויזניץ חנוכה געלט תשע"ג 

. צבעים שונים ואחד תשע"ח.2ללא שנה. מהרבנית מעות חנוכה תשע"ה  2תשס"ד ועוד 

האדמו"ר רבי ישראל מויזניץ . הישועות משה מוויזניץ חנוכה געלט תשס"ד, תש"ע, תשע"א

. מטבעות 6נשכיז מעות חנוכה . ויזניץ מטבע ברכה לשמירה והצלחה. חנוכה געלט תשע"ט

 נוכה חולק לילדי הקהילהבאיאן מעות ח

מטבעות, ע"ח  3פיטסבורג מעות חנוכה תשנ"ט, ס"ז, ס"ח, ע"ז  .סטאניסלאב חנוכה געלט

 מטבעות 7סה"כ 

 –מטבע קנין קופת אגודת בית אברהם ע"ש מרן החזון אי"ש עם ברכות מהרב אלישיב 

הבלחט"א ול –רבי שמואל אויערבאך  ורבי נסים קרליץ –רבי מיכל יהודה  -הרב שטינמן 

 מרבי חיים קנייבסקי 

 ערלוי מעות חנוכה תשע"ז, עלה הושענא תשע"ח. זוטשקא מטבע, עלה הושענא תשע"ו

 varies Size and condition. Most of themגודל ומצב משתנה. רובם במצב טוב מאוד.    

are in very good condition          . 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 



ו הקדושות של הבבא סאלי, ניתן מידיו הקדושות לאחד מחשובי מים מבורכים מידי .64

 Blessed water from the holy hands of Baba Sally, given from his חסידי גור זצ"ל.

holy hands to one of the most important chasidim of Gur. 

 

 A הבבא סאלי. –בקבוק ובתוכו מים קדושים ומבורכים מידיו של רבי ישראל אבוחצירא 

bottle containing holy and blessed water from the hands of Rabbi Yisrael 

Abuhatzira - Baba Sally. 

 Well known andידועים ומפורסמים הם הסגולות של המים הקדושים מהבבא סאלי.   

famous are the virtues of the holy water from Baba Sally. 

שובי חסידי גור אשר היה עם בנו אצל הבבא סאלי, וכשרצה להביא להם מים ניתן ליהודי מח

אלו ולא היה להם כלי, יצא בנו לחפש כלי כלשהוא, ומצא בקבוק זה בחולות בקרבת ביתו 

של הבבא סאלי, חזר לביתו של הבבא סאלי והגיש לו ואכן מילא הבבא סאלי מים מבורכים 

של היהודי שהוא היה עם אביו והוא יצא לחפש כלי בבקבוק הזה. מצורף אישור חתום מבנו 

 ,It was given to a Jewish chasid Gur who was with his son at the Baba Sally's למים.

and when he wanted to bring them this water and they had no vessel, his son went 

out to look for some vessel, and found this bottle in the sands near Baba Sally's 

house, returned to Baba Sally's house and served him and indeed Baba Sally filled 

blessed water with this bottle. Attached is a signed certificate from the Jew's son 

that he was with his father and he went out to look for a vessel for the water. 

 A bottle of shLeibowitz, a בקבוק שליבוביץ, פקק שונה עם חורים. כרבע מהבקבוק מלא.

different cork with holes. About a quarter of the bottle is full. 

תשד"מ  –]תר"נ הבבא סאלי  –המקובל האלוקי, הצדיק רבי ישראל אבוחצירא 

חרון, היה מקובל על כל העדות והחוגים [ קדוש עליון וגדול המקובלים בדור הא1889/1984

והמונים נהרו אליו כדי לקבל עצה, לזכות בברכה ולהיוושע מפיו הקדוש אשר כידוע חולל 

 מופתים וניסים, ורבים נושעו על ידו.
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נדיר. מזכרת מחתונת האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בנו של המקובל הקדוש רבי  .65

 rare. Souvenir from the wedding of the Admor כ"ה מנ"א תשמ"ה. מאיר אבוחצירא.

Rabbi Yekutiel Abuhatzira, son of the holy Kabbalist Rabbi Meir Abuhatzira. 21 av 

1985.. 

 

נדיר. מזכרת ברכה מחופתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא, בנו של המקובל 

 rare. A souvenir of blessing from the cupa of theהקדוש רבי מאיר אבוחצירא. 

Admor Rabbi Yekutiel Abuhatzira, the son of the holy Kabbalist Rabbi Meir 

Abuhatzira. 

פיוטים וזמירות, ברכות ועוד. בתחילתו מזמור שיר בצורת המנורה וציור רבי יעקב 

 Piyyutim and hymns, blessings and more. At the beginning is a hymn, a אבוחצירא.

song in the shape of a menorah and a painting of Rabbi Yaakov Abuhatzira. 

כריכה רכה. כתמים. מצב בינוני  בדיו כחול.ס"מ. הכל  13.5עמ';  51[ 1כ"ה מנ"א תשמ"ה. ]

 .Everything is in blue ink. Softcover. Stains. Fair - good condition טוב. –
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 ומשפחתו.חתם סופר  –רבי עקיבא אייגר 

 

צוואת הגאון רבינו עקיבא איגר. ספר 'צוואת הגאונים' מהדורה יחידה. ווארשא, תרל"ה  .66

1875. The will of the genius Rabbi Akiva Eiger. ‘tzavahat hagehonim’ Book only 

Edition. Warsaw, 1875. 

 

נים' ובו ספר 'צוואת הגאו

צוואת הגאון רבי עקיבא 

אייגר, הגאון רבי יעקב 

מליסא בעל הנתיבות 

ותולדות הגאון 'חכם צבי' 

מכתב יד קודשו של בנו 

 הגאון רבי יעקב עמדין. 

ווארשא, מהדורה יחידה. 

 15. ט"ז ד'; 1875תרל"ה 

 ס"מ. 

כריכה חדשה מפוארת. 

נקבי עש  2מעט כתמים. 

לאורך הספר. מצב טוב 



 Magnificent new cover. Few stains. 2 moth holes throughout the book. Very מאוד.

good condition. 
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תרי"ג  –תוספות רבי עקיבא אייגר על המשניות. דפוס ראשון. משניות אלטונא, תר"א  .67

 tosfot by Rabbi Akivaכרכים)נזיקין כפול ומועד חסר(.  6. סט כמעט שלם. 1841/53

ayiger on the Mishnayos. First printing. Mishnayot Altona, 1841/53. Almost 

complete set. 6 volumes (double nezikin and incomplete moed). 

 

 .1841/53תרי"ג  –תר"א  משניות אלטונא.

 דפוס ראשון של "תוספות רבי עקיבא אייגר על המשניות".

[, קלג, ד' דף בסופו 3תר"א, ]יקין כפול ומועד חסר(. זרעים: כרכים)נז 6סט כמעט שלם. 

[, 2'שנות אליהו' בשער נפרד ]

נשים: לח ד'; כריכות עור 

-[, קמד1[, קמג, ]1תר"א, ]

, 2כפול נזיקין, [ ד'; 2קנט, ]

קדשים:  [ קצ"ו ד';1תר"ה, ]

[ ד'; טהרות: 1תר"ה, קס"ג ]

 ס"מ. 27[ רכ"ו ד'; 2]

קם כריכות עור לרובם, חל

מנותקות. שוליים רחבים. מעט 

דפים מנותקים. מעט כתמים 

ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב 

 Leather covers for the most part, some detached. Wide margins. Few טוב מאוד. –

pages detached. Few stains and moth damage. Overall good- very good condition. 
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'מוצל מאש' העותק של מרן ה'שבט סופר' עם חותמו וחותמת המו"ל הגאון רבי זוסמאן  .68

 mutzal mehesh' The copy of Maran HaShevet. '1878סופר. פרעסבורג, תרל"ח 

Sofer with his stamp and the stamp of the publisher Gaon Rabbi Sussman Sofer. 

Pressburg, 1878. 

 

ל מאש' שו"ת מהגאון רבי יעקב אלפנדראי. יו"ל ע"י הגאון רבי זוסמאן סופר 'מוצ ספר

 אב"ד האלאש. העותק של מרן ה'שבט סופר'

 ס"מ. 36[ נ"א ד'; 3. ]1878פרעסבורג, תרל"ח 

חותמת מעבר לדף השער  חותמת מרן הגאון רבי שמחה בונם ה'שבט סופר'.בדף השער 

  הגאון רבי זוסמאן סופר אב"ד האלאש.

 ריכה ישנה פשוטה. נייר מעט יבש. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב מאוד.כ
On the title page is the stamp of Rabbi Simcha Bonam the shevet sofer. Beyond the 

title page is the stamp of Rabbi Sussman Sofer Av Beit Din of Halash 

Simple old cover. Slightly dry paper. Few stains and tears. Very good condition.. 

תרס"ג[ נולד לאביו הרה"ג רבי מרדכי פישל סופר  –]תקפ"ח  הגאון רבי זוסמאן סופר

מתלמידי החת"ס ונימול ע"י החת"ס. למד אצל הכתב סופר והרה"ג רבי משה שיק אב"ד 

ולאחר  חוסט. נישא לבתו של הרה"ג רבי יואל אונגר אב"ד פאקש. כיהן כאב"ד האלאש

 פטירת חמיו מילא את מקומו כאב"ד פאקש. חיבר ספרים רבים.



תרס"ז[ בן מרן רבי  –]תר"ג  ה'שבט סופר' מפרשבורג -מרן הגאון רבי שמחה בונים סופר 

אברהם שמואל בנימין סופר בנו של מרן החתם סופר. כבר בהיותו בחור בישיבה אמר עליו 

הוא לומד ששה דפים בשעה אחת, והם מרן רבי שמואל רוזנברג, שלמד בישיבה, ש

כ"מונחים אצלו בקופסה" וכן הרה"ק רבי חיים מצאנז אמר עליו "תלמיד חכם רך בשנים כזה, 

לא נמצא אצלינו בגליציה". כיהן כרבה של פרשבורג וכראש ישיבה. השאיר אחריו שלושים 

יה. ספריו וחמישה כרכים, כתבי יד בהלכה ואגדה, אך רובם אבדו במלחמת העולם השני

 שנשארו: 'שערי שמחה' 'שבט סופר'.
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 A collection of 11 ספרי מרן החתם סופר על הש"ס. מהדורות ראשונות. 11אוסף  .69

books by Maran the chatam sofer about the Shas. First editions. 

 

 ספרי מרן החתם סופר על הש"ס. מהדורות ראשונות. 11אוסף 
 [ מ"ג ד'; 2. מיהאלעוויטץ, תרפ"ט ]ממסכת בבא מציעא 'חידושי חת"ם סופר' על סוגיותא'. 

 . ל', מ"ז ד'; 1902. ווארשא, תרס"ב מסכתות שבועות ונדה והלכות נדה 'חתם סופר' על ב'.

סוגיות הש"ס. 'חתם סופר' על  ג'.

 מונקאטש, תרס"ב. ס"ד ד'; 

. ד'. חתם סופר דרשות, כ"ב

תכ"ו  –[ רט"ו 2רפ"ט. ]גרוסווארדיין, ת

 ד'; 

מסכת  חידושי חתם סופר' על ה'.

תשובות שלא ’ כתובות, ונלוה אליו ב

יצאו לאור עד כה וקונטרס על י"ד 

[ נ' 2. ]1908. סאטמאר, תרס"ח מצות

 שערים. שער ראשון צבעוני. 2 ד';

פרק ראשון  'חידושי חתם סופר' עלו'. 

[ 1וויען, תרנ"ג. ]ושני דמסכת חולין. 

 י"א ד'; 



 [ ע"ד ד';1וויען, תרנ"ג, ]מסכת גיטין,  חידושי חתם סופר עלז'. 

שערים. נ' ד'; כרוך עמו:  2פיעטרקוב, תרמ"ו. מסכת בבא בתרא.  חידושי חתם סופר עלח'. 

 נ"ז. -'כתב סופר' על מסכת גיטין, ב"ח בשערים נפרדים, מונקאטש, תרנ"ו 

 [ מ"א ד'; 1, תרמ"ט. ]חידושי חתם סופר על מסכת שבת. וויען ט'.

על  -. ל"ג ד'; 1898פיעטרקוב,  חידושי חתם סופר על סוגי' דמוקצה ומסכת ביצה, י'.

 על מסכת נדרים, ווארשא, תרס"ב. –מסכת גיטין. חסר שער 

ירושלים, תש"ו. כרוך בסוף ספר 'ריצבש"י'  חידושי חתם סופר שלא נדפסו עד היום. י"א.

 ובשער נפרד.

 varies Size טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא. –ה. באופן כללי מצב טוב גודל ומצב משתנ

and condition. Overall good condition - very good. The collection is sold as is. 
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 אירועים היסטוריים ופולמוס.

 

מספרי רבי  5/6'דרכיו למשה' ספרים  –עלילת הדם ברודוס ודמשק. ספר 'חיים תחילה  .70

 The blood libel in Rhodes and Damascus. Book .1845חיים פלאג'י. שאלוניקי, תר"ה 

'chayim tchila- drachav lemoshe' Books 5/6 from the books of Rabbi Chaim 

Pelagie. Thessaloniki, 1845. 

 

ספרים מרבי  2כרך 

חיים פלאג'י. 

מהדורות ראשונות. 

 .5/6מספר 

. 'חיים תחילה' א'

דרשה על חיבור 

תחילת וסוף התורה 

אופנים. בדף  101-ב

חתימה  השער

 .aמזרחית.

‘chayim tchila’ On 

the title page is an 

oriental 

signature.  

ב'. 'חיים תחילה' 'דרכיו למשה' על עלילת הדם באי רודוס ובדמשק ופעולות השר 

 b. ‘chayim tchila’ ‘drachav lemoshe’ On the blood libelמונטיפיורי להצלת היהודים.

on the island of Rhodes and Damascus and the actions of Minister Montefiore to 

save the Jews.  

 ס"מ. 20.2. מ"ד; ל"ו ד'; 1845שאלוניקי, תר"ה, 

מים. כריכה ישנה פשוטה. שוליים רחבים, ובמספר דפים בודדים השוליים חתוכים. מעט כת

 Simple old cover. Wide margins, and טוב. –נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני 

in a few individual leaves the margins are cut. Few stains. Moth damage. Slight tears 

and adhesions. Fair - good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

עיבור' היתר טלטול חפצים בשבת בבאיון שבצרפת, נדיר באופן מיוחד. 'פרשת ה .71

הספיקות בעניין, והסכמת רבני אמסטרדם על פסק הדין. מהדורה יחידה. אמשטרדם, 



 Particularly rare. 'The affair of the abortion' permit shaking objects .1734תצ"ד 

on shabat in Bayon, France, sufficiency in the matter, and the consent of the 

Amsterdam rabbis on the ruling. only edition. Amsterdam, 1734. 

 

נדיר באופן מיוחד. 

ספר 'פרשת העיבור' 

"אשר בעיר 

באיונה...שבמלכות 

צרפת ותיקונו לטלטל 

בו ביש"ק ]ביום שבת 

קודש[" כפי שפסק 

רבי רפאל מלדולה. 

עם "ספיקות שהעירו 

חכמי ורבני ק"ק 

רדם על הפסק אמשט

דין" ו"הסכמת הפסק 

דין הנ"ל מחכמי ורבני 

אמשטרדם". פרשה 

 היסטורית מעניינת.

מהדורה יחידה. 

אמשטרדם, תצ"ד 

הקדשת המחבר בספרדית ס"מ. לאחר דף השער דף מודפס ובו  21.3. כ"ד ד'; 1734

 לפרנסי קהילות "נפוצת יהודה".

 י עש וכתמים. מצב טוב.כריכה ישנה. במספר דפים קרעים והדבקות. מעט נזק
An interesting historical affair. 

After the title page is a printed page in which the author dedicates in Spanish to the 

leaders of the "nefotzat yehuda" communities 

Old cover. In several pages tears and adhesions. Slight moth damage and stains. 

Good condition. 
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הספר התורני האחרון שנדפס ברוסיה הקומוניסטית! 'תבונה' במשנה תורה להרמב"ם,  .72

 The last .1926מהגאון מפולטובה, רבי יצחק אייזיק קרסילשציקוב. פאלטאווא, תרפ"ו 

Torah book printed in Communist Russia! ‘tvuna’ in Mishnah Torah to the 

rambam, from the Gaon of Poltava, Rabbi Yitzchak Isaac Krilsilshkiv. Paltawa, 

1926. 

 

ספר 'תבונה' 

חידושים וביאורים 

במשנה תורה 

שחבר עד  להרמב"ם,

שנת הכ"ג לחייו יצחק 

אייזק ב"ר דוב בער 

שליט"א 

קראסילשציקאוו, 

מלפנים רב בעיר 

 האדיץ וכעת בפאלטאווא. 

 ס"מ. 35[ עמ'; 1, ]42[, 3. ]1926פאלטאווא, תרפ"ו 



 This ספר זה הינו הספר התורני האחרון שהודפס ברוסיה הקומוניסטית)הסוביטית(!

book is the last Torah book printed in Communist (Soviet) Russia! 

וקרעים  כריכת מעטפת רכה, חלקה הקדמי מנותק וקרוע. שוליים רחבים. מעט מאוד כתמים

 Soft mahatefet cover, front part detached and torn. Wide קלים. מצב טוב מאוד.

margins. Very few stains and minor tears. Very good condition. 

תשכ"ה[ למד במיר  –]תרמ"ח הגאון רבי יצחק אייזיק קרסילשציקוב, מהגאון מפולטובה 

רבי אליהו ברוך קמאי, רבי רפאל שפירא מוואלאז'ין  ונסמך להוראה ע"י הרבנים הגאונים,

ורבי שמריה נח שניאורסון מבברויסק. משנת תרע"ג כיהן כרב בהאדיטש, מקום מנוחתו של 

בעל התניא. לאחמ"כ כיהן כרב בפולטבה ובקרעמנצוג. חיבר מספר ספרים, וספר זה 

 שלפנינו הינו הספר האחרון אשר הודפס בזמן הקומיזם.
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'נחלת יהודה' פולמוס חריף מאוד נגד החסידים!!! וביקורת על ספרו של אברהם גייגר,  .73

 Nahalat Yehuda' A very sharp controversy' .1868מאת שי"ר. קראקא, תרכ"ח 

against the Hasidim !!! And a critique of Avraham Geiger's book, by Shir. Krakow, 

1868. 

 

חיבורי פולמוס חריפים מאוד!!! האחד: 'נר מצוה' ובו כולל בתוכו שני לת יהודה' 'נחספר 

דברים חריפים מאוד! נגד החסידים וזלזול בהרבה מנהגים חשובים אשר נוהגים, בהם 

הסרת הפאות מאחורי האוזן, הקפדה על טבילה כל יום במקווה ועוד ועוד. "דברי אגרת 

. וישם חלקו עם חסידים.." והשני 'אור תורה' אל ידידו המתחסד" "אל איש צעיר ..

 The book 'Nahalat ביקורת על ספרו של אברהם גייגר "אורשריפט". מאת שי"ר.

Yehuda' includes two very sharp polemical essays !!! One: 'Ner Mitzvah' with very 

spicy things! Against the chasidim and disregard for many important customs 

which are practiced, including removing the peot behind the ear, making sure to 

be immersed every day in the mikveh and more and more. "Divrei Igrat to his 

pious friend" "To a young man ... and put his share with Hasidim .." and the other 

'Or Torah' review of Avraham Geiger's book "Orshcript" By Shir. 



שערים  2ס"מ.  21’; עמ III, 26; [1], 242[,1[, ]2. ]1868קראקא, תרכ"ח מהדורה ראשונה. 

 title pages at the beginning and 2 sort title 2שערים קצרים לחלק ב'. 2-בתחילה ו

pages for part 2. 

 .Slightly worn antique cover כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

Few stains of time. Very good condition. 

[ כיהן כרב ואב"ד טרנופול 1790/1867תרכ"ח  –)ר' שלמה יהודה רפפורט( ]תק"נ שי"ר 

ופראג. חתנו של בעל 'קצות החושן'. חיבר ספרים רבים. היה מאנשי תנועת ההשכלה 

 בגליציה. )מתוך ויקיפדיה(.
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סוד והמרכזי מספרות הויכוח. דפוס ראשון. כריכת קלף עתיקה. עותק ספר נצחון. ספר י .74

 Victory Book. A basic and central book from the debate .1644נאה. אלטדורף ת"ד 

literature. First printing. Antique parchment cover. Nice copy. Altdorf 1644. 

 

ים ומלגלגים לנצח" ספר זה מסודר כסדר ספר נצחון "לנצח צדוקים ונוצרים, מהרהר

 התנ"ך עם ביאורים ותשובות לטענות הנוצרים, מאת רבי יום טוב ליפמן מילהויזן.

Victory Book " Forever tzedokim and Christians, meditating and mocking forever 

"" This book is arranged in the order of the Bible with explanations and answers to 

the claims of Christians, by Rabbi Yom Tov Lifman Millhuizen. 

 

 .Basic book, first printing! Altdorf 1644 1644 ספר יסוד, דפוס ראשון! אלטדורף ת"ד

 ס"מ. 20’; [ עמ24] 512[ 14]

 מצויר בתחריטי נחושת הראשון בעברית והשני בלטינית. השער הראשוןשערים,  2

 בדף השער השנימיוחדים. מחציתו הראשון של הספר בעברית ומחציתו השני בלועזית. 

 title pages, the first in Hebrew and the second in Latin. The 2 רישומים בלועזית.

first title page is painted with special copper engravings. The first half of the book 

is in Hebrew and the second half in foreign language. On the second title page are 

drawings in a foreign language. 

 Stefanski Basic Books No. 505 505סטפנסקי ספרי יסוד מס' 



שוליים רחבים במיוחד. במספר מקומות בודדים מעט מאוד עותק נאה. כריכת קלף עתיקה. 

סט וכמעט שלא נראים לעין. מעט כתמים. דף שער ראשון מעט נזקי עש ללא פגיעה בטק

 Nice copy. Antique parchment cover. Extra wide margins. In מנותק. מצב טוב מאוד.

a few places very little moth damage without damage to the text and almost 

invisible. Few stains. First title page slightly detached. Very good condition. 

 

ספר זה הוא המרכזי והנפוץ של ספרות הויכוח, ונכתב בעקבות הוויכוחים שנאלצו 

לעשות גדולי ישראל, עם הנוצרים, כמו שכותב המחבר בהקדמה: "...כי סבבוני כלבי' 

זה עדת מרעים הקפוני...." לוויכוחים אלו היו השפעה רבה על יהודי אותו האזור. בספר 

מביא רבי יום טוב ליפמן, משנה סדורה עם ביאורים ותשובות לטענות הנוצרים כמו 

 This book is the main andשכתוב בדף השער: "הוי שקוד ללמוד מה שתשיב". 

common one of the literatures of the debate, and was written in the wake of the 

arguments that the great men of Israel had to make, with the Christians, as the 

author writes in the introduction: "... because the soaps of the 'Caponite 

shepherds' dogs ...." These arguments had a great impact on the Jews of the same 

area.".... In this book, Rabbi Yom Tov Lipman brings an orderly mishnah with 

annotations and answers to the claims of the Christians, as it is written on the title 

page: "Oh, always learn what you answer:". 

 

ימי  7מיוחד! בסוף ההקדמה מביא המחבר כי חילק את הספר לשבעה חלקים כנגד 

 ,Special! At the end of the introduction בראשית ועורך כעין מפתחות לספר בדרך זו.

the author states that he divided the book into seven parts against 7 days in 

Genesis and edits a kind of keys to the book in this way. 

 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

העולם שנעלם. ספר תצלומים מיוחד מרפאל אברמוביץ. ניו  –'די פארשוואונדענע וועלט'  .75

 di farshvandene Wolt' - The World is Fast. A special photo book by‘ .1947יורק 

Refael Abramovich. New York 1947. 

 

העולם שנעלם. ספר תצלומים מיוחד של העולם היהודי  –ונדענע וועלט' 'די פארשווא

 di farshvandene‘באירופה לפני השואה בעריכת רפאל אברמוביץ. אנגלית ויידיש. 

Wolt’- The World that Lost. A 

special photo book of the Jewish 

world in Europe before the 

Holocaust, edited by Rafael 

Abramovich. English and Yiddish'. 

בספר מאות תמונות מרהיבות 

ונדירות של הקהילות יהודיות והחיים 

היהודיים באירופה לפני השואה, בתי 

כנסת, אנשים ובתי מסחר, רחובות 

 The book contains ועוד ועוד.

hundreds of spectacular and rare 

pictures of Jewish communities and 

Jewish life in Europe before the 

Holocaust, synagogues, people and shops, streets and more and more. 

 ס"מ. כריכת בד מקורית. באופן כללי מצב טוב מאוד. 20/27[ עמ'; 7] 575. 1947ניו יורק, 
Original canvas cover. Overall very good condition. 



 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 .ערבית יהודיתולאדינו 

 

 

נדיר ביותר לא הופיע במכירות פומביות עותק שלם! מהדורה ראשונה בלאדינו של  .76

. חתימה עתיקה חיים שמואל 1742/8הספר 'שבט מוסר'. קושטא, תק"ב? תק"ח? 

 Extremely rare did not appear at auctions. Complete copy! Ladino first דאבילה.

edition of the book 'shevet musar'. Constantinople, 1742/8. Ancient Signature 

Haim Shmuel Dabila. 

 

 ספר 'שבט מוסר' מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר.

מהדורה ראשונה בלאדינו של הספר 'שבט מוסר', אחד מספרי המוסר הנפוצים ביותר. 

Ladino first edition of the book 'shevt musar’, one of the most common books of 

morality. 

 Extremely rare did not appear in נדיר ביותר לא הופיע במכירות פומביות עותק שלם!

the auction a complete 

copy!  

קושטא, תק"ב? תקח? 

?. בפרט השנה 48? 1742

ספק אם האות ו )"ואל"( 

 In particular the מודגשת.

year it is doubtful 

whether the letter v 

("and") is highlighted  לפי

זה התאריך הוא תק"ב. 

 ס"מ.  25 ש"ד ד';

חתימה  בדף אחרון

עתיקה: "חיים שמואל 

דאבילה" כנראה 

 On the last page is an ancient signature: "Chaim Shmuel ממשפחת הרבנים במרוקו.

Dabila" probably from the family of rabbis in Morocco. 

 On the last page: a handwritten פיוט "אין אדיר.. מפי קל" בכתב יד.עמוד אחרון: ב

piyyut “e nadir…mpi kel”. 

כריכה חצי עור נאה. בדף השער קרעים עם מעט חסר במסגרת השער וכן במעט דפים 

 Nice Cover half leather. Onקרעים קלים בשוליים. עט כתמים ונזקי עש. מצב טוב מאוד. 

the title page tears with a little missing in the frame of the title page and on a few 

pages, there are slight tears in the margins. Pen stains and moth damage. Very good 

condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

. 1743/44תק"ד  –, תק"ג לאדינו. נדיר מאוד! 'משיבת נפש' ב"ח. דפוס ראשון. קושטא .77

Ladino. Extremely rare! 'Responder' 2 parts. First printing. Constantinople, 

1743/44. 

 



 לרבי שלמה אבן גבירול עם פירושנדיר מאוד. ספר 'משיבת נפש' ב"ח, "אזהרות" 

 ח"א, על מצוות עשה וח"ב על מצוות לא תעשה.רבי שבתי ויטאש. מאת בלאדינו 

שער נפרד לכל ס"מ.  20.5. נ"ד; ע"ו ד'; 1743/44תק"ד  -קושטנדינא, תק"ג ראשון. דפוס 

 Separate title page for each section. On "יונה ירושלמי"? חתימה:. בשער ראשון, חלק

the first title page, signature: "Yona Yerushalmi?" 

ה ודף אחרון קרוע וחסר ברובו. כריכה ישנה פשוטה. דף שער ראשון קרוע וחסר מעט למט

מספר דפים הושלמו בחלקם או בשלימותם בכתב יד. כתמים ומספר חורים בודדים. מצב 

 Simple old cover. First title page torn and slightly incomplete at the bottom בינוני.

and last page torn and mostly incomplete. A number of pages have been completed 

in part or in full by handwriting. Stains and a number of individual holes. Fair 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 Ladino. Collection of 8 ספרים בלאדינו. חלקם נדירים! עותקים חסרים. 8לאדינו. אוסף  .78

books in Ladino. Some are rare! incomplete copies. 

 

 ספרים בלאדינו. חלקם נדירים. עותקים חסרים. 8לאדינו. אוסף 

. במקור: ד', ר"א ד'; בעותק 1823קושטנדינה, תקפ"ג א'. 'קב הישר' דפוס ראשון בלאדינו. 

 kav hayashar’ first printing in ladino. In‘ .1ד' מהספירה השניה. –זה חסרים דפים א' 

this copy missing pages a-d from the second count.  

[ עמ'; חסר דף 6, ]322[, 6. ]1872וינה תרל"ב ב'. 'פלא יועץ' ח"ב. דפוס ראשון בלדינו. 

 .pele yoetz’ part 2. First printing in ladino. The title page is missing‘ .2השער. 

ג'. נדיר 

ביותר!!! 

'תקוני הנפש' 

ח"ב. מהדורה 

יחידה. 

שאלוניקי, 

. 1775תקל"ה 

[ ר' 2במקור: ]

ד'; בעותק זה 

 2-חסר שער ו

דפים אחריו 

 .very rare!!! ‘tikuney hanefesh’ part 2 .3לא הופיע במכירות פומביות.ודף אחרון. 



Only edition. In this copy missing the title page and 2 pages after it and last page. 

Not appear at actions.   

)בתרמ"א נדפס בשאלוניקי מהדורה יחידה בלאדינו  ת' כרך ב' של חלק א'.ד'. 'ספר הברי

. 1847ספר 'ברכה משולשת', שם נדפס חלק מספר הברית בלאדינו(. שאלוניקי תר"ז 

 sefer habrit’ volume b of part a. only edition in‘ .4מתחיל בדף י"ד עד הסוף, דף קצ"ח. 

ladino. Begin at page 14 until the end page 198.  

דקדוק עברי בלדינו. מהדורה יחידה. אזמיר, תרל"ח  ה'. נדיר מאוד! ספר 'יביא מפריו'

 ]1[, 17 עמ’, במקור: קיב דף, ]1[, 23, ]2[ עמ’, טו ד'; בעותק זה חסר שער ודף .1878

 Very rare! The book ‘yavi mipiryo’ Hebrew grammar in ladino. Only .5     אחרון.

edition. In this copy missing the title page and last page.  

  .pele yoetz’ part 2. Salonika‘ .6עמ';  374. 1900ו'. 'פלא יועץ' ח"ב. סאלוניקי, תר"ס 

על חומש בראשית. ב' כרכים. כפי הנראה מהדורת שאלוניקי, תרנ"ז, שבה  'מעם לועז' ז'.

 19עמ'; בעותק זה: כ"א: מתחיל בעמ'  5-868ש בראשית בלבד. במקור: ד' ד'; נדפס על חומ

אמצע פרשת  545באמצע פרשת חיי שרה. כ"ב: מתחיל בעמ'  506הקדמה ומסתיים בעמ' 

 meam loez’ on chumash bereshit. 2‘ .7באמצע המפתחות.  858תולדות ומסתיים בעמ' 

volumes. Probably saloniki edition. 1872. In it printed on chumash bereshit only. In 

this copy: volume a: Begins on page 19 Introduction and ends on page 506 in the 

middle of the Parashat Chaie Sara. Volume 2: begins on page 545 in the middle of 

Parshat Toldot and ends on page 858 in the middle of the keys. 

. במקור: יא, פח ד'; עותק זה מתחיל בדף ה' 1881שלוניקי, תרמ"א  'ברכה משולשת' ח'.

 bracha meshuleshet’ this copy begin at page 5 and end at page‘ .8ומסתיים בדף פ"ו.

86. 

 .A total of 8 books טוב. –ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני  8סה"כ 

varies Size and condition. In general, fair- good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

'מגילת  –נדיר. 'שרח מי כמוך' פיוטים לפורים בערבית יהודית. אלכסנדריה, תרל"ט  .79

 rare. 'Sarach Mi kamocha' Purim piyyutim .1868אסתר בשרח ערבי' ליוורנו, תרכ"ח 

in Jewish Arabic. Alexandria, 1890 - 'megilat Esther beserach Arabia', Livorno, 

1868. 

 

א'. 'שרח מי כמוך' 

פיוטים לפורים בערבית 

אלכסנדריה, יהודית. 

 . כ' עמ'; 1879תרל"ט 
ב'. 'מגילת אסתר 

מגילת בשרח ערבי' 

אסתר עם תרגום 

לערבית יהודית פסוק 

אחר פסוק. ליוורנו, 

. ל"ג ]צ"ל: 1868תרכ"ח 

 מ.ס" 15.3ל"ד[ ד'; 

כריכה ישנה. מעט כתמי 

 זמן. מצב טוב מאוד.
Old cover. Few stains 

of time. Very good 

condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 



 ספרים שונים.

 

נדיר ביותר. דפוס ראשון. 'קריאי מועד' עם תיקון ליל שבועות והאידרות. קושטא, תצ"ו  .80

 Extremely rare. First printing. 'krihey moed' with the tikun lale . עותק חסר.1736

Shavuot and the Idrot. Constantinople, 1736. incomplete copy. 

 

נדיר ביותר. ספר 'קריאי מועד' תיקון ליל שביעי של פסח, הושענא רבה, ליל שבועות 

  והאידרות.

במקור: ]1[, לח; ]1[, קמד; ]1[, עה, ]1[ ד'; בעותק זה . 1736קושטא, תצ"ו דפוס ראשון. 

חסרים דפים: ס"א – ס"ג, ע"ז – צ"ו, קל"ג – קל"ו. שער כללי ושער נפרד לליל שבועות 

 Pages in this copy are missing: 61 - 63, 77 - 96, 133 - 136. General ושער לאידרות.

title page and separate title page for lale Shavuot and title page for Idrot 

 Appeared at auction הופיע במכירה פומבית פעם אחת בלבד וגם שם היה עותק חסר.

only once and even there was an incomplete copy. 

 .Damaged leather binding טוב. –כריכת עור פגועה. כתמים ונזקי רטיבות. מצב בינוני 

Stains and moisture damage. Fair- good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 
 

 

נדיר ביותר. 'משמרת הקודש' סידור לשבת עם פזמונים מק"ק ליוורנו. דפוס ראשון.  .81

 Extremely rare. 'mishmeret hakodesh' sidur for . עותק חסר.1815פיסא, תקע"ה 

Shabbat with hymns from Livorno. First printing. Pisa, 1815. incomplete copy. 

 

ר ביותר. 'משמרת הקדש' סידור לשבת כמנהג הספרדים. עם "תקון הטל", בסופו: נדי

 "פזמונים ושירים בתשבחות מיוחדים שבק"ק ליוורנו נוהגים בשבתות ובמועדים".

 

סו ד'; בעותק זה חסרים -מט, כ-[, ה1[, כב, ]2. במקור: ]1815פיסא, תקע"ה דפוס ראשון. 

 Pages are missing in 14.5ף כ"ו בספירה שלישית. כ"ז בספירה השנייה, וד –דפים: כ"ו 

this copy: 26 - 27 in the second count, and page 26 in the third count.ס"מ . 

 Appeared at auction only once !2005הופיע במכירה פומבית פעם אחת בלבד בשנת 

in 2005! 



פים מעט קרעים קטנים עם חסר. כריכה עתיקה בלויה. ספר מעט מתפרק. כתמים ובמספר ד

 Worn antique cover. A slightly disintegrating book. Stains and a טוב. –מצב בינוני 

few pages slightly torn with incomplete. Fair- good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק שלא נחתך 1916נדיר ביותר! 'מודעה וגילוי דעת' ממרן הבן איש. ג'רבה, תרע"ו  .82

 Extremely rare! 'modaa vegilui daat' from Maranבדפוס! גיליון מודפס משני צדדיו. 

HaBen Ish chay. Djerba, 1916. A copy that was not cut in print! A printed sheet on 

both sides. 

 

 The wording of נוסח 'מודעה וגילוי דעת' לומר אותה בכל יום, מאת מרן הבן איש חי.

'modaa vegilui daat' to say it every day, by Maran haben ish chay. 

 

נדיר ביותר! ע"פ אוצר 

 –הספר העברי וינוגרד 

רוזנפלד קיים רק עותק 

יחיד בעולם! באוסף פרטי 

 Extremely בירושלים.

rare! According to the 

curator of the Hebrew 

book Winograd - 

Rosenfeld, there is only 

one copy in the world! In 

a private collection in 

Jerusalem. 

[ 8. ]1916ג'רבה, תרע"ו 

עמ'; עותק שלא נחתך 

בדפוס! גיליון מודפס משני 

 צדדיו.

 Few time stains ס"מ. מעט כתמי זמן וקרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד. 19/25.5

and slight tears in margins. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 



מהדורה יחידה. חמש מגילות עם פירוש 'שיירי מנחה' מחתן הגאון מווילנא. שקלוב,  .83

 'only edition. Five megilot with  'shayarey mincha . נייר כחול.1800תק"ס 

commentary from the son in law of the gaon of Vilna. Shklov, 1800. Blue paper. 

 

חמש  ספר

עם מגילות 

פרש"י ו'מנחת 

'שירי  שי', וספר

מנחה' לרבי רבי 

אור שרגא 

פייבוש אב"ד 

דוברובנא 

תלמידו וחתנו 

של הגאון 

מוילנא )בזיווג 

 A book ראשון(.

of five megilot 

with a 

commentary 

by Rashi and 

'Minchat Shai', and a book 'Shayarey Mincha' by Rabbi Or Shraga Fayvush Av Beit 

Din of Dubrovnik, a pupil and son-in-law of the Gaon of Vilna (in the first pairing). 

 only edition. Sheklov, 1800נייר כחול.[ ע"ב ד'; 2. ]1800שקלוב, תק"ס  מהדורה יחידה.

72 pages blue paper.  

 Old cover. Slight moth damage and טוב. כריכה ישנה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב

stains. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. 'תעלומות סופרים' ענייני סת"ם מרבי לוי יצחק סופר סת"ם מברדיטשוב.  .84

 rare. 'tahalumot sofrim' Stam matters by Rabbi Levi. 1894ברדיטשוב, תרנ"ה 

Yitzchak Sofer Stam of Berditchov. Berditchov, 1894. 

 

על דבר עשיית נדיר. ספר 'תעלומות סופרים' 

הבתים לתפילין והדיו הכשר לסת"ם. ויבואר בו 

איזה דברים קשי ההבנה בהרא"ש ז"ל וביו"ד 

רבי לוי יצחק ש"ץ וסופר הלכות ס"ת מאת 

  בברדיטשוב.

 20.3[ כ', ח' ד'; 2. ]1894ברדיטשוב, תרנ"ה 

 ס"מ.

שוטה. מעט כתמי זמן. באחד כריכה ישנה פ

הדפים)בפתיחה( השוליים חתוכים מעט על 

 .Simple old cover הטקסט. מצב טוב מאוד.

Few stains of time. In one of the pages (in 

the opening) the margins are slightly cut 

on the text. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 



ניין. 'תרי"ג מצוות בחרוזים ובר"ת "משלי". ספר 'מצרף לחכמה' נדיר. ייחודי ומע .85

 rare. Unique and interesting. Taryag .1765מהדורה יחידה. אמשטרדם, תקכ"ה 

mitzvot in rhymes and in the Psalms "mishley". Book 'matzref lechochma' only 

edition. Amsterdam, 1765. 

 

מה' כל 'מצרף לחכ ספר ייחודי.

תרי"ג המצוות בחרוזים ובכל 

חרוז ראשי התיבות של המילים: 

"משלי", מאת רבי שמעיה בן 

רבי שמעון צבי סג"ל הלוי מק"ק 

בסופו: המבורג דיין דק"ק פוזנא. 

 "קצת מדברים שדרשתי ברבים".

אמשטרדם, מהדורה יחידה. 

 ס"מ. 18.3. ט"ז ד'; 1765תקכ"ה 

נדיר ביותר ולא מצוי. הופיע 

אחת בלבד במכירה  פעם

 שנה! 22פומבית, לפני 

 מעניין: בשער הספר כותב המחבר שנדפס ברשותו של רבי שאול רבה של אמשטרדם.
כריכה ישנה פגועה ומנותקת. נקבי עש. הדבקה בשוליים הפנימיים של אחד הדפים. מעט 

 כתמים. מצב טוב.
Extremely rare and uncommon. Appeared only once at auction, 22 years ago! 

Interesting: In the title page of the book, the author writes, printed by Rabbi Shaul 

Rabba of Amsterdam. 

Old cover damaged and detached. Moth holes. Gluing to the inner margins of one of 

the pages. Few stains. Good condition. 

 ₪ 525 מחיר פתיחה:

 

 

נדיר. 'גבעת שאול' מספד תמרורים על הגאון רבי יוסף שאול הלוי נאטהאנזאהן אבד"ק  .86

 rare. Givat Shaul eulogizes signs for Rabbi Yosef Shaul .1875לבוב. למברג, תרל"ה 

Halevi Nathansahn Avdak of Lebov. Lemberg, 1875. 

 

והוא מספד תמרורים על נדיר. 'גבעת שאול' 

הגאון רבי יוסף שאול הלוי נאטהאנזאהן 

 רבי מרדכי רבינשטיין.מאת  אבד"ק לבוב,

לא ס"מ.  20ד';  13. 1875למברג, תרל"ה 

 Not seen at נראה במכירות פומביות.

auction. 

. ו'תבנית 1875כרוך עמו: 'מירא דכיא' למברג, 

 Bound היכל' ווארשא, תרכ"א. חסר בו דף ל"ו.

with it: 'Mira Dachia' Lemberg, 1875. and 

'Tavnit Heichal' Warsaw, 1851. It lacks page 

36. 

כריכה עתיקה. כתמים ומעט נזקי עש. מצב 

 .Antique cover. Stains and some moth damage. Good general condition כללי טוב.

ם בדורו. כיהן תרל"ה[ מגדולי הרבנים והמשיבי –]תק"ע הגאון רבי יוסף שאול הלוי נתנזון 

 כרבה של למברג. ספריו: 'שואל ומשיב' ו' חלקים. 'מגן גיבורים' ועוד.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 



 Rare. ‘shte gulat. 1794נדיר. 'שתי גלת הכתרת' מהדורה יחידה. פראג, תקנ"ד  .87

hakoteret’ only edition. Praha 1794. 

 

' על מגילת אסתר ו'כלילא דדהבה' וכולל בתוכו 'עטרת זהב'שתי גלת הכתרת'  ספרנדיר. 

רבי בער  על התרגום, 'עטרת מלכות על מגילת רות ו'אבל כבד' על מגילת איכה, מאת

  פערלש דיין בפראג.

  לח; ]1[ יב; יט ד'; שער נפרד ל'אבל כבד'.. 1794פראג, תקנ"ד מהדורה יחידה. 

מקומות פגיעה קטנה בטקסט.  2/3-. מעט הדבקות וקרעים ובכריכה עתיקה בלויה. כתמים

 Aמצב טוב. 

separate title page 

for ‘evel kaved’. 

Worn antique 

cover. Stains. 

Slight adhesions 

and tears and in 

2/3 places a small 

damage to the 

text. Good 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 only.1736ר. 'עמק הלכה וטעם מן' פרנקפורט דאדרה, תצ"ו מהדורה יחידה. נדי .88

edition. Rare. ‘emek halacha vetaam man’ Frankfurt deader 1736. 

 

ספר 'עמק הלכה וטעם מן' על התורה, שמעתתא ואגדתא, מאת רבי מנחם מנלי ב"ר 

 ברוך סג"ל מלבוב.

 ס"מ. 32.5ל' ד';  – [ טז, יח1. ]1736פרנקפורט דאדרה, תצ"ו מהדורה יחידה. 
משה שער מאויר בתחריט נחושת: 

 ואהרן, דוד המלך, הכרובים ועוד..

נדיר. הופיע פעם אחת בלבד במכירות 

 פומביות.

חתימות עתיקות: "הקטן בדף השער 

פנחס בן לא"א מו"ה יחזקאל" "שייך 

להאלוף הראש והקצין כהר"ר יחזקאל 

 only edition. Illustrated titleיצ"ו".

page in copper engraving: Moses and 

Aaron, King David, the cherubim and 

more. 

rare. Appeared only once at auctions. 

On the title page, ancient signatures:  

כריכה חצי עור בלויה. כתמי זמן. מעט 

 worn Cover תעלות עש בעיקר בתחילה וסוף. מעט הדבקות בשוליים הפנימיים. מצב טוב.

half leather. Time stains. Few moth canals mostly at the beginning and end. Slight 

adhesion to the inner margins. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 



 דעעש.

 

תגלית! שער נדיר ולא ידוע! ספר יסוד! 'תוספת שבת' העותק של רבי עקיבא ברסלוי  .89

 .1767דמו"רי דעש. דפוס ראשון. פראנקפורט דאדרא, תקכ"ז אב"ד אלטונה. וא

discovery! A rare and unknown title page! Basic book! 'Tosefet Shabbat' The copy 

of Rabbi Akiva Breslau Av Beit Din of Altona. And the admors of desh. First 

printing. Frankfurt Dadra, 1767. 

 

רבי רפאל  ביאור על שולחן ערוך בהלכות שבת)עם הפנים( מאתבת' ספר 'תוספת ש

  מייזלש אב"ד הארחוב.

. 1767פראנקפורט דאדרא, תקכ"ז ! Basic book! First printing ספר יסוד! דפוס ראשון!

 ס"מ. 32קמ"ב ד';  -[ ד' 2]

תגלית! עותק נדיר. שער שונה מהעותקים האחרים. שער זה אינו מוזכר לא במפעל 

 discovery! Rareביבליוגרפיה ואינו בספריה הלאומית וכן לא באוצר הספר העברי. ה

copy. Title differs from the other copies. This title is not mentioned in the 

Bibliography Factory or in the National Library or in the Hebrew Book Treasury. 

דפיס כי יש בידו הסכמות חשובות נוספות, אך כעת הוא בסוף דף ההסכמות כותב המ

מדפיס רק מאתיים עותקים לטעם הכמוס, ורק עם חלק מההסכמות ולא כשאר 

 At the end of the agreement page, the printer writes that he has otherהעותקים. 

important agreements in hand, but now he prints only two hundred copies for the 

sake of confidentiality, and only with some of the agreements and not with the 

other copies. 

 Stepansky Basic Books No. 199 199סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

חתימת הגאון רבי עקיבא ברסלוי וחותמות אדמו"רי דעש וכן חותמת: "נתן בהקדוש 

 The signature of .. זצהק"ל? בדף נ' הוספה קצרה עתיקה בכ"י.כמר חיים?...הי"ד?.

the Gaon Rabbi Akiva Breslau and the stamps of the Adash Rebbe as well as a 



stamp: “natan behakadosh cemar Chayim?... h.y.d.?... ztzuk”l?  On page 50 an 

antique short handwriting addition. 

 .Simple old coverה פשוטה. כתמי זמן ומעט מאוד נזקי עש. מצב טוב מאוד. כריכה ישנ

Time stains and very little moth damage. Very good condition. 

[ נולד בברסלאו לאביו רבי 1778/1838תקצ"ח  –]תקל"ח  הגאון רבי עקיבא ורטהיימר

ן כרב במויסלינג וליבק. מאוחר אביגדור ורטהיימר. למד אצל הגאון רבי עקיבא איגר. כיה

 הולשטיין.-יותר עבר לכהן כרב באלטונה ושלזוויג

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

'מנוחת אשר' ח"א. דפוס ראשון. העותק של אדמו"רי דעש, רבי יעקב אלימלך פאנעט  .90

 Menuchat Asher' part 1. First printing. The' .1876ואחיו רבי יוסף. מ. סיגעט, תרל"ו 

copy of the Adash Rebbe, Rabbi Yaakov Elimelech Panet and his brother Rabbi 

Yosef. M. Siget, 1876. 

 

רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד טשענגער.  ח"א מאות א' עד י' מאתספר 'מנוחת אשר' 

 בסופו קונטרס נייח נפשי'.

 Agreements: Rabbi Yekutiel Yehudaרבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט. הסכמות: 

Teitelbaum of Siget. 

 בדף השער חתימה וחותמת האדמו"ר רבי יעקב אלימלך מדעש וחותמת אחיו רבי יוסף

קוויטלאך וכן  2מדעש וכן חותמות רבי דוב בעריש פאנעט מדעש. בתוך הספר מונחים 

 On the title page is the signature and stamp of the Admor Rabbi הגהה בכת"י.

Yaakov Elimelech Madash and the stamp of his brother Rabbi Yosef Madesh as well 

as the stamps of Rabbi Dov Berish Panet Madesh. Inside the book are 2 Kvitlach as 

well as handwritten proofreading. 

רעים וכתמי רטיבות. מצב כריכה עתיקה, חלקה הקדמי מנותק וללא שדרה. נייר יבש. מעט ק

 Antique cover, front part detached and without spine. Dry paper. Slight tears טוב.

and moisture stains. Good condition. 

בנו של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט  האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעש הי"ד

רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב. כהיה  בעל "כנסת יחזקאל" מדעעש. וחתנו של האדמו"ר

האדמו"ר החמישי בשושלת דעש והאחרון מרבני השושלת לפני מלחמת העולם השנייה. 

 נהרג בשואה על קידוש ה'. ספרו: 'זכרון יעקב'.

תשכ"ב[ בן האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט בעל "כנסת -]תרנ"ה האדמו"ר רבי יוסף פאנעט

באילונדא ]טרנסילבניה[ ושם פתח ישיבה גדולה יחזקאל", אב"ד דעעש. כיהן כאב"ד 



רבי אליעזר פיש מביקסאד שהיה שולח את  -מפורסמת, שזכתה לשבח מפי גדולי הדור 

חסידיו לישיבה, ורבי מאיר שפירא שביקר בישיבה לפני שהקים את ישיבת חכמי לובלין ועל 

ש לרומניה יחד עם פיה תיקן כמה מהסדרים בישיבתו. לאחר הכיבוש הגרמני נמלט מגטו דע

-תשעה מילדיו וכך שרדו. לאחר המלחמה חזר לדעעש ולאחמ"כ עבר לארה"ב והתיישב בניו

יורק, שם הקים מחדש את שושלת חסידות דעש. כאבותיו, שימש כנשיא כולל אהבת ציון 

 לעדת זיבנבירגן שבא"י.

גדולי רבני [ מ1806/1873ה'תרל"ד  –]ה'תקס"ו  המחבר הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז

שנה, נולד לאביו הרה"ג רבי שמואל הלוי יונגרייז  40הונגריה ורבה של טשענגער במשך 

רבה של סעטשע מח"ס 'תורת עדות', נקרא על של שם אבי אמו הרה"ג רבי אשר אנשיל וינר 

רבה של מישקולץ ומחוז בורשוד, למד אצל הרה"ג רבי יעקב קופל אלטנקונשטט, נישא לבתו 

בי מאיר אלמאש פופר רבה של בוקרשט ומטרסדורף. הקים ועמד כראש ישיבה של הרה"ג ר

 בטשענגר ששם כיהן כרב, ספרו: 'מנוחת אשר'.

 ₪ 630 מחיר פתיחה:

 

 

'מעשי למלך' ח"א. העותק של האדמו"רים לבית דעש 'הכנסת יחזקאל' ובניו. דפוס  .91

 Ma'asei LeMelech' part 1. The copy of the Rebbe of' .1913ראשון. וואיטצען, תרע"ג 

Daash 'Knesset Yechezkel' and his sons. First printing. Waitzen, 1913. 

 

רבי  כרך א: על הלכות בית הבחירה כלי המקדש ביאת המקדש, מאת'מעשי למלך'  ספר

 ישעי' זילברשטיין אב"ד וואיטצען.

 .ס"מ 38[ שי"ד ד'; 7. ]1913וואיטצען, תרע"ג מהדורה ראשונה. 

בדף השער חותמות האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט 'הכנסת יחזקאל' מדעש ובניו 

האדמו"רים רבי יעקב אלימלך ורבי יוסף. וכן חותמות רבי דוב בעריש פאנעט מדעש. 

On the title page are the stamps of the Admor Rabbi Yechezkel Panet 'Knesset 

Yechezkel' from Daesh and his sons the Admors Rabbi Yaakov Elimelech and Rabbi 

Yosef. As well as the stamps of Rabbi Dov Berish Panet Madesh. 



 Old כריכה ישנה מנותקת וכן דפים וספים מנותקים. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב מאוד.

cover detached as well as additional pages detached. Stains and a few tears. Very 

good condition. 

תר"צ[ מגדולי האדמו"רים בדורו. בן  –]תר"ל  האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעש

האדמו"ר רבי משה פאנעט. תלמיד סבו רבי מנחם מנדל. חתנו של רבי שמואל פולק 

מווישווא. כיהן כראש ישיבה גדולה בדעש. חתניו: רבי יהושע גרינוולד רבה של אונגוור ושל 

 ורבי יוסף משה מייזליש מאויוואר.חוסט 

בנו של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט  האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעש הי"ד

בעל "כנסת יחזקאל" מדעעש. וחתנו של האדמו"ר רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב. כהיה 

האדמו"ר החמישי בשושלת דעש והאחרון מרבני השושלת לפני מלחמת העולם השנייה. 

 בשואה על קידוש ה'. ספרו: 'זכרון יעקב'.נהרג 

תשכ"ב[ בן האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט בעל "כנסת -]תרנ"ה האדמו"ר רבי יוסף פאנעט

יחזקאל", אב"ד דעעש. כיהן כאב"ד באילונדא ]טרנסילבניה[ ושם פתח ישיבה גדולה 

ח את רבי אליעזר פיש מביקסאד שהיה שול -מפורסמת, שזכתה לשבח מפי גדולי הדור 

חסידיו לישיבה, ורבי מאיר שפירא שביקר בישיבה לפני שהקים את ישיבת חכמי לובלין ועל 

פיה תיקן כמה מהסדרים בישיבתו. לאחר הכיבוש הגרמני נמלט מגטו דעש לרומניה יחד עם 

-תשעה מילדיו וכך שרדו. לאחר המלחמה חזר לדעעש ולאחמ"כ עבר לארה"ב והתיישב בניו

ש את שושלת חסידות דעש. כאבותיו, שימש כנשיא כולל אהבת ציון יורק, שם הקים מחד

 לעדת זיבנבירגן שבא"י.

 ₪ 700מחיר פתיחה:

 

 

'מגיד תעלומה' העותק של האדמו"ר הרה"ק  –חסידות, דפוסים ראשונים. 'והיה ברכה'  .92

 ,chasidut.1875/76ל"ו  –רבי יחזקאל פאנעט מדעש, בניו ונכדו. פרעמישלא, תרל"ה 

first printings. ‘vehaye bracha’- ‘magid tahaluma’ The copy of the Admor Rabbi 

Yechezkel Panet from Daesh, his sons and grandson. Premisla, 1855 - 1875/76.  

 

ספרי חסידות מהדורות ראשונות. העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל  2כרך 

 פאנעט מדעש, בניו ונכדו.

מהרה"ק רבי צבי אלימלך  חלק ראשון. על משניות ברכות ותוספתאה ברכה' 'והי ספרא'. 

  [ ל"ז ד';3. ]1875פרעמישלא, תרל"ה מדינוב. דפוס ראשון. 

סוגי  2חותמות האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט 'הכנסת יחזקאל' מדעש)בדף השער 

רבי דוב  חותמות( וחותמות בניו האדמו"רים רבי יעקב אלימלך ורבי יוסף. וכן חותמות

 בעריש פאנעט מדעש.

 .190סטפנסקי חסידות מס' 



a. The book ‘vehaye bracha’ part 1. On the title page are the stamps of the Admor 

Rabbi Yechezkel Panet 'Knesset Yechezkel' from daesh (2 types of stamps) and the 

stamps of his sons the Admors Rabbi Yaakov Elimelech and Rabbi Yosef. As well as 

the stamps of Rabbi Dov Berish Panet Madesh. 

Stefanski Chassidut No. 190. 

 מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב.חידושים על מסכת ברכות  'מגיד תעלומה'ספר  ב'.

ובה רשימת חותמים חש[ קי"ד ד'; בסופו 2. ]1876פרעמישלא, תרל"ו  דפוס ראשון.

 עמ'(. 10.5וארוכה מאוד)

הסכמות חשובות מהרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז, מהגאון רבי שמעון סופר, מהרה"ק רבי 

 מנחם מנדל מוויז'ניץ, מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט ועוד.

 .331סטפנסקי חסידות מס' 

b. The book ‘magid tahaluma’ in its end very long and important signers list. (10.5 

pages) on the title page stamp of the admor rabbi yechezkel panet the kneset 

yechezkel of daesh. 

 חותמת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט 'הכנסת יחזקאל' מדעש. בדף השער

 כריכה מקורית בלויה, חלקה הקדמי מנותק וללא שדרה. כתמים ובמספר דפים בודדים מעט

 Original קרעים קלים. באחד הדפים מודבק קוויטל ומסתיר מעט מהטקסט. מצב טוב מאוד.

worn cover, front part detached and without spine. Stains and a few single papers 

slightly torn. A kvitel is pasted on one of the pages and hides some of the text. Very 

good condition. 

תר"צ[ מגדולי האדמו"רים בדורו. בן  –]תר"ל  האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעש

האדמו"ר רבי משה פאנעט. תלמיד סבו רבי מנחם מנדל. חתנו של רבי שמואל פולק 

מווישווא. כיהן כראש ישיבה גדולה בדעש. חתניו: רבי יהושע גרינוולד רבה של אונגוור ושל 

 ליש מאויוואר.חוסט ורבי יוסף משה מייז

בנו של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט  האדמו"ר רבי יעקב אלימלך פאנעט מדעש הי"ד

בעל "כנסת יחזקאל" מדעעש. וחתנו של האדמו"ר רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב. כהיה 

האדמו"ר החמישי בשושלת דעש והאחרון מרבני השושלת לפני מלחמת העולם השנייה. 

 ספרו: 'זכרון יעקב'. נהרג בשואה על קידוש ה'.

תשכ"ב[ בן האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט בעל "כנסת -]תרנ"ה האדמו"ר רבי יוסף פאנעט

יחזקאל", אב"ד דעעש. כיהן כאב"ד באילונדא ]טרנסילבניה[ ושם פתח ישיבה גדולה 

רבי אליעזר פיש מביקסאד שהיה שולח את  -מפורסמת, שזכתה לשבח מפי גדולי הדור 

ורבי מאיר שפירא שביקר בישיבה לפני שהקים את ישיבת חכמי לובלין ועל  חסידיו לישיבה,

פיה תיקן כמה מהסדרים בישיבתו. לאחר הכיבוש הגרמני נמלט מגטו דעש לרומניה יחד עם 

-תשעה מילדיו וכך שרדו. לאחר המלחמה חזר לדעעש ולאחמ"כ עבר לארה"ב והתיישב בניו

עש. כאבותיו, שימש כנשיא כולל אהבת ציון יורק, שם הקים מחדש את שושלת חסידות ד

 לעדת זיבנבירגן שבא"י.

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

ספר יסוד! דפוס ראשון! עותק מיוחס! 'זית רענן' מבעל ה'מגן אברהם'. העותק של  .93

דעסויא,  האדמו"ר הרה"ק ה'כנסת יחזקאל' מדעש ובנו האדמו"ר רבי יעקב אלימלך.

 'Basic book! First printing! Privileged copy! 'zayit rahanan . עותק חסר.1704תס"ד 

from the owner of Magen Avraham. The copy of the Rebbe, the Knesset Yehezkel, 

from Daesh and his son, the Rebbe Yaakov Elimelech. Desuya, 1704. An 

incomplete copy. 

 



מרבי אברהם אבלי גומבינר בעל  וט שמעוניפירוש על הילק'זית רענן' ספר ספר יסוד! 

 'מגן אברהם'.

ס"ב ]צ"ל: פ"ב[ ד'; בעותק זה חסר דף השער  –[, ג' 11. ]1704דעסויא, תס"ד דפוס ראשון. 

 in this copy the title page and theהגהה עתיקה בכ"י.ס"מ. בדף ל"ח  30.5ודף אחריו. 

page after it is missing. At page 38 antique post script in hand write. 

חותמת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט 'הכנסת יחזקאל' מדעש ובנו בדף הראשון 

 On the first page is the stamp of the Rebbe האדמו"ר רבי יעקב אלימלך מדעש.

Rabbi Yechezkel Panet 'Knesset Yechezkel' from Daesh and his son the Rebbe 

Rabbi Yaakov Elimelech from Daesh 

 .Stefanski Basic Books No. 138 .138סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

 Antique כריכה עתיקה. כתמים. במספר מקומות מעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב מאוד.

cover. Stains. In some places a few tears and moth damage. Very good condition. 

תר"צ[ מגדולי האדמו"רים בדורו. בן  –]תר"ל  פאנעט מדעשהאדמו"ר רבי יחזקאל 

האדמו"ר רבי משה פאנעט. תלמיד סבו רבי מנחם מנדל. חתנו של רבי שמואל פולק 

מווישווא. כיהן כראש ישיבה גדולה בדעש. חתניו: רבי יהושע גרינוולד רבה של אונגוור ושל 

 חוסט ורבי יוסף משה מייזליש מאויוואר.

בנו של האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט  עקב אלימלך פאנעט מדעש הי"דהאדמו"ר רבי י

בעל "כנסת יחזקאל" מדעעש. וחתנו של האדמו"ר רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב. כהיה 

האדמו"ר החמישי בשושלת דעש והאחרון מרבני השושלת לפני מלחמת העולם השנייה. 

 נהרג בשואה על קידוש ה'. ספרו: 'זכרון יעקב'.

 ₪ 700תיחה: מחיר פ

 

 

'מעגלי צדק' עה"ת ב"ח. דפוס ראשון. העותק של האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט  .94

 mahagaley tzedek' on the Torah 2 parts. First. '1884מדעש. מונקאטש, תרמ"ד 

printing. The copy of the Admor Rabbi Dov Barish Panet from Daesh. Munkatch, 

1884. 

 

עה"ת ב' חלקים, חידושים בפשט ופלפולים, ודברי אגדה ואמרי קודש  'מעגלי צדק' ספר

                                         מהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל פאנעט מדעש.בדרך החסידות 

 שער נפרד לח"ב.ס"מ.  25[ קכה ד'; 1. קכב; ]1884מונקאטש, תרמ"ד מהדורה ראשונה. 

 ביידיש של הקונטרס 'דרכי צדק הנהגות טובות'. מהדורה ראשונהבתחילת הספר 

Separate title page for part b. 



At the 

beginning of 

the book is 

the first 

Yiddish 

edition of the 

pamphlet 

'Ways of 

‘darchey 

tzedek 

hanhagot 

tovot’. 

יוסף  בן רביבדף הפורזץ חתימה וחותמת האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט מדעש 

פאנעט מדעש וחתנו של ה'עטרת משה' ממאקווא. בתחילה גר בשכונת קריית אליעזר 

 בחיפה ולאחמ"כ בירושלים.

 Simple old cover. Time כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן. מעט קרעים והדבקות. מצב טוב.

stains. Slight tears and adhesions. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

. נייר כחול. העותק של האדמו"ר רבי יעקב 1806ים ותומים' ב"ח. דובנא, תקס"ו 'אור .95

 urim veTumim' 2 parts. Dubna, 1806. Blue' אלימלך פאנעט מדעש וחתימות עתיקות.

paper. The copy of the Admor Rabbi Yaakov Elimelech Panet from Dash and 

ancient signatures. 

 

ים' ב"ח, ספר 'אורים ותומ

על שו"ע חו"מ, מאת רבי 

 יהונתן אייבשיץ. 

[, 1. ]1806דובנא, תקס"ו 

ריג;  -קטז, קטו  -פו, פח 

ס"מ. רוב  34[ ד'; 5קפו, ]

 Most בנייר כחול.הדפים 

of the pages are in blue 

paper. 

בדף השער והפורזץ 

חותמות האדמו"ר רבי 

יעקב אלימלך פאנעט 

מדעעש והאדמו"ר רבי 

עריש פאנעט דוב ב

מדעעש. כמו"כ רישומים 

וחתימות עתיקות, בהם: יעקב טאק, מאיר? קרעמיר?. תנחום משה ב"ר טוביה 

 On the title page and the porzatz גטשעילעס?. שמואל וועכסלער, בלועזית. ועוד ועוד.

are the stamps of the Admor Rabbi Yaakov Elimelech Panet of Da'ash and the 

Admor of Rabbi Dov Berish Panet of Da'ash. As well as ancient inscriptions and 

signatures, including: Yaakov Tak, Meir? Kremir ?. Tanhum Moshe son of Rabbi 

Tuvia Getcheiles? Shmuel Wechsler, In a foreign language. more and more.. 

 ים. מעט מאוד קרעים ונזקי עש)בודדים(. מצב טוב מאוד.כריכת עור מעט בלויה. מעט כתמ
Slightly worn leather binding. Few stains. Very few tears and moth damage 

(individual). Very good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 



 .ורישומיםהגהות  - חתימות –חותמות  -ותקים מיוחסים ע

 

 האם נחשפה חתימת הגאון מווילנא???  דרמה מרעישה בעולם היהודי, .96

 A sensational drama in the Jewish .1716'לחם הפנים' דפוס ראשון. הענא, תע"ד 

world, has the signature of the gaon from Vilna been revealed ??? 

'lechem hapanim' first print. Hena, 1716. 

 

 בי יקותיאל קויפמן כ"ץ.ספר 'לחם הפנים' על שו"ע יו"ד מהגאון ר

 ס"מ. 31.5[ ע"ה ד'; 2] .1716הענא, תע"ד דפוס ראשון. 

רישום: זה הספר שאול הוא בידי מהב"ח המופלא ומופלג כהר"ר  בדף השער למעלה

שלמה בהמנוח מוהר"נ הנ"ל, אלי' מווילנא" ובפנים הכריכה האחורית רישום נוסף "זה 

? נח שטערן? זצ"ל לע"ע שאול הוא בידי הספר שייך להמנוח המפורסם מוהר"ר יצחק

 On the title מבנו הב"ח המופלא וכ"ו כהר"ר שלמה יצ"ו, כ"ד]כה דברי[ אלי' מווילנא".

page above a note: I borrowed this book from the wonderful and exceptional 

Hasidic fellow as Rabbi Shlomo in the late Moharan, the above-mentioned Eli from 

Vilna "and inside the back cover is another note "Does this book belong to the 

famous late Muharram Yitzchak? Noah Steren? The late Shaul is in the hands of his 

son, the wonderful young Chassid, etc.? The above-mentioned Shaul is in the 

hands of his son, the wonderful Hasidic young man, etc As Rabbi Shlomo, [so I say] 

Eli 'from Vilna .“ 

 We do not know that there is a לנו לא ידוע שיש בעולם חתימה מאומתת מהגר"א.

verified signature from the GRA in the world. 

 A shockingהאם נחשפה חתימת הגאון מווילנא?   תגלית מרעישה בעולם היהודי,

discovery in the Jewish world, has the signature of the gaon from Vilna been 

revealed? 



מספר מומחים ובתוכם מומחים לתורת הגר"א שראו את הספר, בהחלט התרשמו וחיוו 

דעתם שייתכן ואולי זו חתימת הגר"א, ומכיוון שאין חתימה מאומתת של הגר"א, אינם 

יכולים לאשר בוודאות של מאת האחוזים שהחתימה היא של יד קודשו של הגר"א, 

נוהגים ביתר זהירות, ואדרבה כדי להמשיך ולברר זאת, שאם אכן ומגודל האחריות הינם 

 A number of experts, includingנכון הדבר הרי ששווי ספר זה מוערך פי עשרות מונים. 

experts in the theory of the Gra'a, who saw the book, were certainly impressed 

and expressed their opinion that it may be the signature of the Gra'a, and since 

there is no verified signature of the Gra'a, they cannot confirm with one hundred 

percent certainty that the signature is of the Gra'a. And from the size of the 

responsibility, they are more careful, on the contrary, to continue to find out, that 

if this is indeed true, then the value of this book is estimated tens of times. 

לגופו של ענין, הכתב אופייני לתקופת הגר"א ודומה לכתב יד קודשו, אם כי קטן יותר 

ומסודר מכתב ידו המוכר לנו, יתכן מכיוון שהספר היה שאול בידו, ואולי גם בגלל שהיה 

 As a matter of fact, the manuscript is typical of the Ga'a זאת בצעירותו ממש.

period and similar to his holy manuscript, although smaller and tidier than his 

manuscript familiar to us, possibly because he lent the book, and perhaps also 

because it was in his very youth. 

חתם את שמו פעמיים, הן בשער הספר והן בפנים הכריכה האחורית. כיוון שהספר היה 

 Signed his name twice, both רצה שידעו זאת, שלא ינהגו בו מנהג בעלות.שאול בידו ו

on the title page and inside the back cover. Because he lent the book and wanted 

them to know it, that they would not practice ownership. 

בשולי דף השער ובמעט דפים  כריכה עתיקה, חלקה הקדמי מנותק. שוליים נאים. הדבקות

 Antique cover, front partנוספים. מעט נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב. 

detached. Nice margins. Adhesion to the margins of the title page and a few more 

pages. Slight moth damage and stains. Overall good condition. 

 The Gaon Rabbiתקנ"ח[. גדול מרבן שמו.  –]ת"פ  הו במוהרש"ז מווילנאהגאון רבי אלי

Eliyahu of Vilna [1680 - 1768]. Greater than Rabban his name. 

 ₪. 17,500מחיר פתיחה: 

 

נדיר באופן מיוחד! עם חתימת הביבליוגרף והמגיה רבי גבריאל פאלק המפורסם  .97

על פרק ג' משנה א' ופרק ה' משנה ה'  מאמשטרדם. פירוש רבינו עובדיה מברטנורא

רוזנפלד. אמשטרדם.  -ממסכת כלאים. אינו בספריה ולא באוצר הספר העברי וינוגרד 

 Extremely rare! Signed by the famous bibliographer and. 1855תרט"ז 

proofreader Rabbi Gavriel Falk from Amsterdam. The commentary of Rabbi Ovadia 

of Bartenora on Chapter 3 of Mishnah I and Chapter E of Mishnah E from the 

Tractate of cilhayim. Is not in the library or in the treasury of the Hebrew book 

Winograd - Rosenfeld. Amsterdam. 1855. 

 

נדיר באופן 

מיוחד! 

"פירוש 

הרב רבינו 

עובדי' 

מברטנורא 

זצ"ל" על 

רק ג' פ

משנה א' 

ופרק ה' 



 With משנה ה' במס' כלאים עם הגהת רבינו שלמה העדני ורבינו אברהם אזולאי ז"ל.

the proofreading of our late Rabbi Shlomo Adani and late Rabbi Avraham Azulai.  

רוזנפלד. מופיע בבית עקד ספרים אות  -אינו בספריה ולא באוצר הספר העברי וינוגרד 

. בדף ראשון חתימת הביבליוגרף והמגיה רבי גבריאל פאלק המפורסם 254רשומה  פ'

 - Is not in the library or in the treasury of the Hebrew book Winograd מאמשטרדם.

Rosenfeld. Appears in Beit Aked Seforim, letter P, record 254. On the first page, 

the signature of the bibliographer and proofreader Rabbi Gavriel Falk from the 

famous Amsterdam. 

 Slight moth ס"מ. מעט נזקי עש. מצב טוב. 21/26.5[ עמ'; 4. ]1855אמשטרדם. תרט"ז 

damage. Good condition. 

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

יעטרקוב, פ –השלמת מילים בכי"ק של מרן החפץ חיים? סט משנה ברורה. ווארשא  .98

 Completion of words in the handwriting ofכרכים.  6. 1896/1907תרס"ז  –תרנ"ו 

Maran Hafetz Chaim? Mishnah brura set. Warsaw - Pietrkow, 1896/1907. 6 

volumes.. 

 

סט משנה ברורה 

מאת מרן החפץ 

 חיים.

 –ווארשא 

פיעטרקוב, תרנ"ו 

תרס"ז  –

1896/1907 .6 

 ס"מ. 24כרכים. 

 

בדף אחרון של 

ח"א: השלמת 

מילים בכתב יד, 

נראה שהושלם בכי"ק של מרן החפץ חיים, אולם היות וההשלמה באותיות מרובעות אין 

 ,On the last page of Part A: Completion of Handwritten Wordsאנו יכולים להכריע. 

it seems to have been completed in the handwriting of Maran Hafetz Haim, but 

since the completion is in square letters, we cannot decide. 

 

 כריכות מקוריות, מעט בלויות. במספר מקומות מעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב מאוד.
Original covers, slightly worn. In some places a little moth damage. Overall very 

good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

'דרוש חידושי הלבנה' מבעל התוי"ט. דפוס ראשון. העותק של ה'תורת חסד' מלובלין.  .99

 drush chidushey halevana’  from the owner of the tosafot‘. 1866וילנא, תרכ"ו 

Yom Tov. First printing. The copy of the ‘torat chesed’ from Lublin. Vilna, 1866. 

 

בביאור מקראי קדש ומאמרי חז"ל המופלאים בענין מיעוט הירח, 'דרוש חידושי הלבנה' 

 הגאון רבי יום טוב ליפמן בעל התוספות יום טוב. מאת

 ס"מ. 19’; [ עמ3] 54[ 6. ]1866ווילנא, תרכ"ו מהדורה ראשונה. 

 .Extremely rare שערים. שער ראשון אינו רשום ואינו בספריה הלאומית. 2 נדיר ביותר.

2 title pages. First title page is not registered and is not in the National Library. 



 

בדף 

הפורזץ 

 האחורי

רישום: זה 

הספר 

שייך להרב 

אב"ד 

לובלין 

והגליל, 

ורישום 

נוסף: יום 

ג' פ' 

ין, בעל שניאור זלמן פרדק זה הגאון רבילפי חשבון השנים  דברים שנת תרל"ד... לובלין.

 On the back porzatz page, side script: This book belongs to ה'תורת חסד' מלובלין.

harav Av Beit Din of Lublin and the Galilee, and another side script: Tuesday, 

prashat dvarim, 1904 ... Lublin. According to the account of the years, this is Rabbi 

Shneur Zalman Fredkin, the author of the Toraht Chesed from Lublin. 

כריכה ישנה פשוטה. שוליים נאים. מעט כתמים. נקבי עש בודדים וזעירים. מספר דפים 

 Simple old cover. Nice margins. Few stains. Lonely and tiny מנותקים. מצב טוב מאוד.

moth holes. Several pages are detached. Very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

הטור של האדמו"ר הראשון מבנדר!! הרה"ק רבי אריה ליב גוטרמן מבנדר. מעזיבוז,  .100

 The column of the first Rebbe of Bender !! Rabbi Aryeh Leib. 1822תקפ"ב 

Gutterman of Bender. Mazibuz, 1822. 



 

תכו(. עותק האדמו"ר הרה"ק רבי אריה ליב -קעה’ )סי טור חושן משפט חלק שני

 מבענדער. 

 נייר כחלחל. ס"מ. חלק מהדפים ב 33.5[ צח, קנט ד'; 1. ]1822מעזיבוז, תקפ"ב 

 להאדמו"ר הרה"ק רבי אריה ליב מבענדר.רישום עתיק ששייך בדף הפורזץ 

 .Some pages are bluish הגהה עתיקה.בדף קל"ב 

On the porzatz page is an ancient listing belonging to the Admor Rabbi Aryeh Leib 

of Bender. 

Page 132 Ancient Proofreading. 

ונצרך תפירה מחודשת.  כריכה ישנה מנותקת, ללא החלק האחורי והשדרה. ספר מתפרק

 –מעט כתמים ונזקי עש ובחלק מהמקומות עם פגיעות בטקסט. קיפולים בקצוות. מצב בינוני 

-Old cover detached, without back and spine. A book falls apart and needs re טוב.

sewing. Few stains and moth damage and in some places with text vulnerabilities. 

Folding at the edges. Fair- good condition. 

ה'תרי"ד[ בן הרה"ק רבי שמעון שלמה  –]ה'תקל"ב  האדמו"ר הרה"ק רבי אריה ליב מבנדר

גוטרמן מסאווראן וחתנו של הרה"ק רבי אברהם מקוריסטשוב שהיה חתנו של הרה"ק בעל 

שלום שכנא מפראהביטש. היה  ה'מאור עיניים' מטשערנאביל. וכן היה גיסו של הרה"ק רבי

תלמידם של הרה"ק רבי ברוך ממז'יבוז' ושל ההרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא. לאחר 

פטירת אחיו הרה"ק רבי משה צבי מסאווראן, החל לכהן כאדמו"ר בבענדר ורבים נהרו 

 לחצרו.

 ₪ 3,500מחיר פתיחה: 

 

 

ישום ארוך בכתי"ק מוואלאווע. ר העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל .101

אב"ד ניגרעשט. ספר 'דברים נפלאים'  וחתימת נכדו הגאון רבי שמואל טייטלבוים

 The copy of the Admor Rabbi Yaakov Yaakov .1899מהדורה יחידה. למברג, תרנ"ט 

Yokel of Wallawe. Long inscription in handwriting and signature of his grandson, 

Rabbi Shmuel Teitelbaum, Av Beit Din of Nigeresht. the Book ‘dvarim niflahim’ 

only edition. Lemberg, 1899. 

 

 ספר 'דברים נפלאים' עה"ת)בראשית(, מאת רבי זאב וואלף גערשטעל מיאריטשוב.

 ס"מ. 23.5[ ד'; 1[ לח ]1למברג, תרנ"ט ]מהדורה יחידה. 

רישום ארוך  בעמוד אחרוןיוקל מוואלאווע.  העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל יעקב

בכתי"ק וחתימת נכדו הגאון רבי שמואל טייטלבוים אב"ד ניגרעשט: "זה הספר שייך 

להרב הגאון הצ' בוצינא 

קדישא חסידא ופרישא 

..... כקש"ת מוהר"ר 

ישראל יעקב יוקל ט"ב 

שליט"א אבדק"ק וואלאווע 

יע"א בן לא"א מו"ה 

אבדק"ק גארליטץ בלא"א 

רה"צ אבדק"ק ה

דראהביטש בל"א הרה"צ 

אבדק"ק אוהל בעמח"ס 

ישמח משה אני הכותב 

נכדו הק' שמואל ט"ב" 

רישום הרישום בעיפרון. 

נוסף, בלועזית: "וואלף 

גערשטל רבינער )גליציען( 

 The copy of יאריטשאב".



the Admor Rabbi Yaakov Yaakov Yokel of Wallawe. On the last page is a long 

inscription in the manuscript and the signature of his grandson, Rabbi Shmuel 

Teitelbaum, Av Beit Din of Nigreesht: "This book belongs to Rabbi Chavotsina 

Kadisha Hassida and Frisha ..... .. Cks"t Rabbi Israel Yaakov eases T"b Rebbe Av Beit 

Din and Oalaooa. Avdak Wallave Ya'a Ben La'a Mo'a Avdak Garlitz Bl'a Haratz Avdak 

Drahavich Bl'a Haratz Avdak Ohel in Amhash Yishma Moshe I am the writer His 

grandson K. Shmuel T. "B" The drawing in pencil. Another drawing, in English: "Wolf 

Gershtl Rabiner (Galicia) Yarichav." 

כריכה עתיקה, מנותקת ובלויה. ספר מתפרק. נקבי עש בעיקר בשוליים וכתמים. מעט קרעים 

 Old cover, detached and worn. A book falls apart. Moth holes mostly קלים. מצב טוב.

in margins and spots. Slight tears. Good condition. 

תרפ"ד[ בן האדמו"ר הרה"ק  –]ת"ר מוואלאווע האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל 

רבי שמואל מגורליץ וחתנו של האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים הייטב לב 

מסיגט. היה תלמידו אהובו של ה'דברי חיים' מצאנז. כיהן כרב בבערבעשט ובגורליץ, ומשנת 

 'הטיב איטיב'.תרנ"ד כיהן כרב ואדמו"ר בוואלאווע. דברי תורתו נדפסו בספר 

כיהן כאב"ד ניגרעשט. בן הגאון רבי אהרן טייטלבוים ונכד  הגאון רבי שמואל טייטלבוים

האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווע. היה גיסו של האדמו"ר ה'ברך משה' 

 מסאטמר. נהרג בשואה על קידוש ה'.
 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. 1733י קדושין להרשב"א' ברלין, תצ"ג חתימת הגאון רבי יעקב פוזנא. 'חדוש .102

Signature of the gaon rabbi Yaakov pozna. ‘chidushey kiddushin leharashba’ berlin 

1733. 

 

 .1733ספר 'חדושי קדושין להרשב"א' ברלין, תצ"ג 

 atחתימת הגאון רבי יעקב פוזנא "הק' יעקב בלאאמ"ו זלמן פוזנא זצ"ל" בדף השער

the title page signature by the gaon rabbi Yaakov pozna “hk’ Yaakov blamo zalman 

pozna zatza”l. 

תר"ט[ כיהן כדיין בפרנקפורט דמיין, ובבית דינו של בעל  –]תקל"ב הגאון רבי יעקב פוזנא 

ה'הפלאה' ובנו ה'מחנה לוי'. בן הגאון רבי יקותיאל זלמן אב"ד פרידברג ודיין באופיבאך. בנו 

 50-אליעזר כיהן כרב בחברת קלויס בפרנקפורט דמיין ונכדו רבי גרשון פוזנא כיהן כרבי 

 שנה כדיין בפרנקפורט. 

 In this copy missing pages 3-4.20 ד'. –חסרים דפים ג' פא ד'; בעותק זה  -[, ג 1במקור: ]

 ס"מ.

עם פגיעות כריכת קרטון. דף השער ומספר דפים נוספים מנותקים. כתמים ומעט נזקי עש 

 Cardboard cover. The טוב. –בטקסט. במספר דפים קרע גס באמצע הדף. מצב בינוני 

title page and several other pages are detached. Stains and slight moth damage with 

text damage. In 

a few pages a 

rough tear in 

the middle of 

the page. Fair- 

good condition. 

מחיר פתיחה: 

525 ₪ 

 

 



הנצי"ב מוואלוז'ין בצעירותו וחתימות אביו רבי יעקב. ספר 'מטה משה'  מרנאחתימת  .103

 Signature of the extreme gaon the natzi”v of Volozhin in his .1720פרנקפורט, ת"פ 

youth and signatures of his father Rabbi Yaakov .The book 'Mate Moshe' 

Frankfurt, 1720.. 

 

ספר 'מטה משה' הלכות ומנהגים מאת רבי משה אב"ד פרעמסלא, ותלמיד מובהק 

 למהרש"ל.

 This copy is missing דף אחרון.חסר קכה ד'; בעותק זה  -. קיח, קכ 1720פרנקפורט, ת"פ 

a last page .20.5 .ס"מ 

בי הירש ברלין חתימת הגאון המופלג הנצי"ב מוואלוז'ין בצעירותו: "נפתלי צ בדף ו'

 On page 6, the signature of the extremely gaon th natzi”v from מוואלאזין"

Volozhin in his youth: "Naftali Zvi Hirsch Berlin from Valazin" 

 On the title page of the book are שלוש חתימות אביו "רבי יעקב ממיר". בשער הספר

three signatures of his father, "Rabbi Yaakov of mir". 

כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק. ספר מתפרק. כתמים. נזקי עש עם פגיעות בטקסט. מעט 

 Old cover, front part detached. A book falls הדבקות. קרעים בעיקר בקצוות. מצב גרוע.

apart. Stains. Moth damage with text vulnerability. Slight adhesions. Tears mostly at 

the edges. Poor condition. 

[ מגדולי דורו. נודע 1816/1893תרנ"ג  –]תקע"ז הגאון המופלג הנצי"ב מוואלוז'ין 

החל ללמוד בישיבת וואלוז'ין. נישא לבתו של ראש הישיבה רבי  11בהתמדתו הרבה ובגיל 

 ם. בנו הוא רבי חיים ברלין.יצחק מווטלוז'ין. כיהן כראש ישיבת וולוז'ין במשך עשרות שני

תרכ"ח[ עלה לירושלים בשנת תרי"ד והיה  –]תקנ"ד אביו הגאון רבי יעקב ברלין ממיר 

 ממנהיגי וראשי קהילת הפרושים. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 

'מגן אבות' למהר"ם בנט. דפוס ראשון. חתימות המקובל רבי מנחם נתן אוירבאך  .104

 .1835יצחק איצק בעהם מקראלי. זאלקווא, תקצ"ה וחותמות הדיין הגאון המופלג רבי 

'Magen Avot' to Maharam Bennett. First printing. Signatures of the Kabbalist 

Rabbi Menachem Natan Auerbach and the stamps of the great Dayan Rabbi 

Yitzchak Itzak Ba'am of Kralli. Zalkawa, 1835. 

 

 הגאון רבי מרדכי בנט. אור רחב על ל"ט מלאכות שבת מאתבי'מגן אבות'  ספר

 ס"מ. 36[ ס' ד'; 2. ]1835זאלקווא, תקצ"ה דפוס ראשון. 



רישום וחתימות המקובל רבי מנחם נתן אוירבאך, וחותמות הדיין הגאון בדף השער 

 On the title page are inscriptions and המופלג רבי יצחק איצק בעהם מקראלי.

signatures of the Kabbalist 

Rabbi Menachem Natan 

Auerbach, and the stamps of 

the extremely genius Dayan 

Rabbi Yitzchak Itzak be’em 

of krali. 

ללא כריכה. שוליים רחבים. 

כתמים ומעט נזקי עש. מעט 

קרעים והדבקות בשוליים. מצב 

 Without cover. Wideטוב. 

margins. Stains and some moth damage. Slight tears and adhesions at margins. 

Good condition. 

[ נולד לאביו רבי שלמה אוירבך 1858/1930תר"צ  –]תרי"ח  רבי מנחם נתן נטע אוירבך

רבה של לונטשיץ, נסמך להוראה ע"י רבי ישראל יהושע מקוטנא ומחתנו רבי חיים אלעזר 

שנת תרפ"א ורבה של שכונת רוחמה שבירושלים, וקס, היה ממקימי הרבנות הראשית ב

 ספריו: 'זכות אבות וענף אבות' 'אורח נאמן' ועוד.

תרמ"ח[ מחכמי הונגריה וירושלים. כיהן כדיין בקראלי  -]תקע"ט  רבי יצחק איצק בעהם

ולאחר עלותו לארץ ישראל בשנת תרל"ה, כיהן כדיין בירושלים. היה מהחותמים על החרם 

ל האיסור על לימוד שפות זרות וחכמות חיצוניות. כן ההדיר כמה וכמה על בתי הספר וע

 ספרים.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

. שו"ת 19-חתימת הרשל"ץ רבי משה יוסף מרדכי מיוחס, מגדולי רבני ירושלים במאה ה .105

 Signature of the Rishon LeZion ..1748/9'השיב ר' אליעזר' ב"ח. נייאוויט, תק"ט 

Rabbi Moshe Yosef Mordechai Meyuhas, one of the greatest rabbis of Jerusalem in 

the 19th century. Responsa, heshiv R. Eliezer, 2 parts. Nayavit, 1748/9. 

 

ספר שאלות ותשובות 

ב"ח, 'השיב רבי 

אליעזר ושי"ח 

השד"ה' ו'דמשק 

אליעזר' מאת רבי 

 אליעזר ליפשיץ.

מהדורה יחידה. 

תק"ט נייאוויט, 

[ 1[ ל"ב; ]3. ]1748/9

שער  ס"מ. 29.5ל' ד'; 

 מאויר בתחריט עץ.

Single edition. Cover 

page illustrated with 

wood engraving. 

בדף השער חתימת הרשל"ץ רבי משה יוסף מרדכי מיוחס, מגדולי רבני ירושלים במאה 

 On the title page is the signature of the Rishon LeZion Rabbi Moshe Yosef .19-ה

Mordechai Meyuhas, one of the greatest rabbis of Jerusalem in the 19th century. 

 Without cover. Moth ללא כריכה. נזקי עש וכתמים. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני.

damage and stains. Slight tears and adhesions. Fair condition. 



ה'תקס"ו[ מצאצאי רבי ישראל יעקב חגיז ורבי  –]ה'תצ"ח  רדכי מיוחסרבי משה יוסף מ

משה גאלאנטי. בימי בחרותו למד עם החיד"א בישיבת המקובלים בית אל וחיבר ספרים 

רבים. נישא לבתו של רבי יום טוב אלגאזי. כיהן כראש ישיבת 'כנסת ישראל'. וכן כיהן כראשון 

 לציון. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

חס ביותר!!! "קיבלתי מתנה מכבוד ש"ב הרה"צ ר' אלטיר מראדאויץ.... הק' עותק מיו .106
אורי אבד"ק וישנאוויץ... וכעת הנני בק' סטערליסק". הגהות ארוכות בכ"י האדמו"ר רבי 

 A very privileged .1768אורי לנדמן. 'שו"ת מהר"י מטראני' ב"ח. פיורדא, תקכ"ח 
copy!!! "I received a gift from the Honorable Rabbi Altir of Radowitz… hak’ rabbi 

uri avdak vishnavitz… and now I am in sterlisk community”. Long postscripts in the 
handwriting of the admor rabbi uri landman. ‘shut mahari metarani’ 2 parts. 

Pureda 1768.  
  

 'שו"ת מהר"י מטראני' ב"ח.

שער  ס"מ. 32.5[ ד'; 2[ קמ"ה ]1ס"ה; ] –[ ק"י ]כתוב: ר'[, ב' 1. ]1768קכ"ח פיורדא, ת

 separate title page for part bנפרד לח"ב. 

עותק מיוחס ביותר!!! בדף הפורזץ האחורי רישום ארוך "...... קיבלתי מתנה מכבוד 

. וכעת הנני בק' ש"ב הרה"צ ר' אלטיר מראדאויץ............ הק' אורי אבד"ק וישנאוויץ..

סטרעליסק".  חותמות נכדי האדמו"ר הרה"ק רבי יואל צבי ראטה מטיסא סאלקה. 

וחתימות 

עתיקות נוספות 

מר' ישראל ב"ר 

ראובן אב"ד 

יאנוב, מר' חיים 

קלעפפער 

 מסערעט ועוד.

A very 

privileged 

copy!!! On the 

back porzatz 

page is a long 

drawing "….. I received a gift from the honorable rabbi altir of radowitz …………. K. 

uri avdak vishnawitz … and now I am in the sterlisk community.  "stamps of the 

grandchildren of the admor rabbi yoel zvi rata of tisa salka and other ancient 

signatures of rabbi Israel son of rabbi Reuven av beit din of janov, rabbi chaim 

klepper of seret and more בתוך הספר מספר הגהות ארוכות בכת"י האדמו"ר רבי אורי

 Inside the book are a number of long glosses in theלנדמן, אחת מהם חתומה. 

handwriting of the rebbe rabbi uri landman, one of which is signed  

כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים וכתמי זמן. במספר מקומות מעט נזקי עש. מצב 
 Simple old cover. Few stains and time stains. In some places a little moth טוב.

damage. Good condition. 

תרע"ז[ בן האדמו"ר רבי צבי  –]תקצ"ח  אילואי –האדמו"ר רבי אורי לנדמן מפודול 
לספיץ  -ק וחתנו של הרה"ק רבי מרדכי מאפטא. כיהן כרב בפרוביז'נא, וישנוביץ מסטרליס

 ופודילאי. ספריו: 'דמעות שליש' ו'שלמא רבא'.
תרל"ט בערך[ בן האדמו"ר רבי חיים  –]תקפ"ג  האדמו"ר רבי יוסף אלטר הגר מראדוביץ

רץ הקודש הגר מקוסוב ואחיו של האדמו"ר הצמח צדיק מויז'ניץ. בשנת תרל"ג עלה לא



ונתיישב בצפת, שם כיהן כאדמו"ר והקים את בית מדרשו. מקום מנוחתו בבית העלמין 
 היהודי הישן של חיפה, ליד ציונו של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה.

 ₪. 4200 מחיר פתיחה:

 

חתימות והגהות רבי נתן נטע שייאר אב"ד פילא, תלמיד הגרעק"א וחתימת בנו. 'חידושי  .107

 Signatures and glosses of Rabbi .1751הרשב"א. פיורדא, תקי"א מסכת ברכות' ל

Natan Neta Shayar Av Beit Din of Pila, a student of the grek”a and the signature of 

his son. 'cidushey masechet Brachot' for the Rashba. Fjorda, 1751. 

 

 דושי מסכת ב"ב להרמב"ן.ספר 'חידושי ברכות' וגיטין וחולין להרשב"א וחי

 ס"מ. 32קלה; מד ד';  -סד, פט  -מז, מט  -. א' 1751פיורדא, תקי"א 

, בדף האחרון של חתימת רבי נתן נטע שייאר אב"ד פילא, תלמיד הגרעק"אבדף השער 

חולין, חתימה נדירה בה חותם בשמו המלא של אביו. כמו"כ רישומים ששייך לו ע"י בנו רבי 

סאהן, וחתימת חיים וויל משווערזענץ ורישום "שייך לדודי אדמ"ו.." ר' אהרן שלמה נאטהאנ

נתן נטע ... הק' חיים 

במ"א זצללה"ה 

 On the title מראגזני.

page is the signature 

of Rabbi Natan Neta 

Shayar Av Beit Din of 

Pila, a student of the 

Grak”a, on the last 

page of Cholin, a rare 

signature in which he 

signs in his father's full 

name. also, drawings 

that belong to him by 

his son Rabbi Aharon 

Shlomo Nathansahan, and the signature of Chaim Will from Schwarzenegger and a 

drawing "belongs to Dudi Admo ..." R. Natan Neta ... K. Chaim bmh maragzani.  

 הגהות ותיקונים בכ"י רבי נתן נטע שייאר אב"ד פילא, תלמיד הגרעק"א, 14בתוך הספר 

 In the book 14 Glosses and Corrections אחת ההגהות ארוכה ורובם בינוניות או קצרות.

in the handwriting of Rabbi Natan Neta Shiar Av Beit Din of Pila, a student of the 

Grak”a, one of the glosses is long and most of them are medium or short. 

 .damaged Cover half leatherטוב.  –כריכה חצי עור פגועה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני 

Stains and moth damage. Fair- good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

ב"ד סערצין וקאלביעל חתן האדמו"ר חתימות הגה"צ רבי אליעזר פלטיאל שארפזין א .108

שבע/חמש/שלש שיטות. ספר 'חידושי הרשב"א' על רבי משה אליקים בריעה מקולביעל. 

 Signatures by rabby Eliezer paltiel sharpzin av bet din of. 1874יוזעפוף, תרל"ד 

sertzin and kalbiel son in low of the admor rabbi moshe elyakim briha of kolbial. 

The book ‘chdushey harashba’ About seven / five / three methods. Jozefoff, 1874 

 

והם מסכת ברכות, שבת, ר"ה, סוכה, מגילה, חולין ספר 'חידושי הרשב"א' על שבע שיטות 

והם מסכת יבמות, כתובות, קידושין, נדרים, בבא קמא. על חמש שיטות)בשער נפרד( ונדה. 

 והם גיטין, שבועות וביצה.שיטות)בשער נפרד( על שלש 

 ס"מ. 33[ קל"ה; ע"א ד'; 1[ קל"ד; ]1. ]1874תרל"ד 



חתימות הגה"צ רבי אליעזר פלטיאל שארפזין אב"ד סערצין בדף השער והפורזץ 

 at the title page and theוקאלביעל חתן האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה מקולביעל.

porzatz page Signatures by rabby Eliezer paltiel sharpzin av bet din of sertzin and 

kalbiel son in low of the admor 

rabbi moshe elyakim briha of 

kolbial.   

כריכה חצי עור מעט בלויה. כתמים 

ומעט נזקי עש בעיקר בשוליים. 

 Cover half מצב טוב מאוד.

leather slightly worn. Stains and 

little moth damage mostly in 

the margins. Very good 

condition. 

 רבי אליעזר פלטיאל שארפזין

[ כיהן 1850/1910תר"ע  –]תר"י 

כאב"ד סערצין וקאלביעל. בן רבי 

אברהם יהושע העשיל אב"ד שענא 

וחתן האדמו"ר רבי משה אליקום 

חוזה מלובלין, הרה"ק רבי ר' בריעה מקולביעל. בן נינם של גדולי וצדיקי החסידות, בהם ה

אלימלך מליזענסק והמגיד מקאז'ניץ. הי' למדן מופלג והגה בתורה יומם ולילה. נסע לש"ב 

הרה"ק רבי יעקב צבי מפאריסוב נכד היהודי הק' מפרשיסחא, ולאחר פטירתו נסע להרה"ק 

ר רבי מאיר שלום מקאלושין בעמח"ס 'נהר שלום' ולבנו הרה"ק רבי יהושע אשר אדמו"

 מפאריסוב.

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

'אגרות הרמ"ז' מהדורה יחידה. חתימות הגאון רבי וואלף בוסקוביץ מח"ס 'סדר משנה'  .109

 yigrot' .1780והשתדלן המפורסם רבי שלמה רוזנטל מפעסט. ליוורנו, תק"מ 

haramaz', only edition. Signatures of Rabbi Wolf Boskowitz of the Seder Mishnah 

and the famous lobbyist Rabbi Shlomo Rosenthal of Fest. Livorno, 1780. 

 

 'אגרות הרמ"ז' אגרות מרבי משה זכות עם בקשת "אלף אלפין". ספר

 ס"מ. 18.3[ מ"ח ד'; 4. ]1780ליוורנו, תק"מ מהדורה יחידה. 

חתימות  בדף השער

הגאון רבי וואלף 

בוסקוביץ מח"ס 

'סדר משנה' 

רסם והשתדלן המפו

רבי שלמה רוזנטל 

 מפעסט.

כריכת בד. מעט 

כתמים והדבקות, 

ובאחד הדפים פגיעה 

קטנה בטקסט. מעט 

 נזקי עש. מצב טוב.
Fabric cover. Few 

stains and pastes, 

and on one of the 

pages a small damage to the text. Slight moth damage. Good condition. 



[ בנו של הרב שמואל 1745/1818תקע"ח  –]תק"ה  אלף בוסקוביץהגאון רבי בנימין זאב וו

קעלין, מח"ס 'מחצית השקל' וחתנו של רבי דוד בוסקוביץ. כיהו כרב באסוד, פרוסטיץ, שם 

הכיר את מרן החתם סופר. מאוחר יותר כיהן כרב בקעלין ובבוניהד. חיבר ספרים רבים, 

 בהם הידוע: 'סדר משנה'.

ת"ח מופלג ושתדלן מפורסם. היה בקשר עם  תקצ"ג[ –]תקכ"ד  רבי שלמה רוזנטל מפעסט

גדולי דורו, בהם, מרן החת"ס ומהר"ם א"ש. עסק רבות למען הכלל וברבות הימים לא נעשה 

 דבר בלעדיו בקהילות ארץ הגר. 

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת הגאון רבי מנחם פרוסטיץ מגדולי תלמידי מרן החת"ס. רישום וחתימת רבי  .110

 Dedication by .1811לי צבי הורוויץ מדעעש. 'תורת הבית הארוך' וויען, תקע"א נפת

Rabbi Menachem Prostitz, one of the greatest disciples of Maran Hatam Sofer. 

Drawing and signature of Rabbi Naftali Zvi Horowitz from daesh. 'torat habayit 

haaroch’ Vienna, 1811. 

 

 'תורת הבית הארוך' להרשב"א, ע"ם 'בדק הבית' ו'משמרת הבית'. ספר

 ס"מ.  34.5. קכ"ב ד'; 1811וויען, תקע"א 

הקדשה בכתב יד וחתימת הגאון רבי מנחם פרוסטיץ מגדולי תלמידי מרן בדף השער 

 ההקדשה לחתן כ"ה שמשון ליב שאכלרס מהחברא דבחורים.החתם סופר ואב"ד צעהלים. 

On the title page is a handwritten dedication and the signature of Rabbi Menachem 

Prostitz, one of the greatest disciples of Maran Hatam Sofer and Av Beit Din of 

Cheers. The dedication to the groom Shimshon Leib Schachlers from the chevre 

Dabhorim.  

מת רבי נפתלי צבי הורוויץ מדעעש. וכן חותמת האדמו"ר רבי רישום וחתיבדף הפורזץ 

 On the front page is a drawing דוב בעריש פאנעט מדעעש וחתימה: ברוך אברהם.

and signature of Rabbi Naftali Zvi Horowitz from Da'ash. And the stamp of the 

Admor Rabbi Dov Berish Panet from Da'ash and signature: Baruch Avraham. 

 Some of the pages in the margins show בחלק מהדפים בשוליים מראי מקומות בכ"י.

pointers handwriting. 

כריכה עתיקה ללא שדרה. כתמים ומעט נזקי עש. מספר הדבקות בשוליים. מצב טוב. 

Antique cover without spine. Stains and some moth damage. Number of adhesions 

at the margins. Good condition. 



תרנ"א[ מגדולי תלמידי מרן החת"ס ואף  –]תקנ"ה לערך הגאון רבי מנחם כ"ץ פרוסטיץ 

קיבל ממנו תעודת הוראה, כמו"כ מוזכר בספרו מספר פעמים. לאחר פטירת הח"ס מונה 

הקהילה כבעל מופת,  לכהן כרבה של צעלים ופעל רבות למען היהדות. היה ידוע בין יהודי

 וסיפורי מופת רבים השתמרו בין תלמידיו ובני הקהילה. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת המקובל רבי אלי' דוד סלאטקי. שו"ע או"ח ח"ב ע"פ 'מאסף לכל המחנות', עם  .111

 Signature of the Kabbalist Rabbi Eli 'David. 1937הגהות בכ"י. מונקאטש, תרצ"ז 

Slatki. Shulchan Aruch Orach Chaim Part B with the commentary 'measef lekol 

hamachanot', with glosses in handwriting. Munkatch, 1937. 

 

ספר שולחן ערוך אורח חיים ח"ב, עם חידושים ופירושים ועם הספר 'מאסף לכל 

 המחנות', מאת רבי יחיאל מיכל סג"ל גאלד.

 דפי רשימות חותמים. 2ס"מ. בסוף הספר  30.5[ עמ'; 2"ו ][ רנ4. ]1937מונקאטש, תרצ"ז 

חתימת המקובל בדף הפורזץ 

בתוך  רבי אלי' דוד סלאטקי.

ככל  הגהות בכ"י, 10הספר 

הנראה חלקם בכ"י המקובל 

 At the רבי אלי' דוד סלאטקי.

end of the book are 2 pages 

of signature lists. 

On the front page is the 

signature of the Kabbalist 

Rabbi Eli 'David Slatki. 

Within the book are 10 handwritten glosses, probably some of them in the 

handwriting of the kabbalist Rabbi Eli David Slatki. 

 Old cover worn כריכה ישנה בלויה וללא שדרה. כתמים ומעט  מאוד נזקי עש. מצב טוב.

and without spine. Stains and very little moth damage. Good condition. 

[ נולד לאביו זקן 1899/1980תש"מ  –]תרנ"ט  המקובל הצדיק רבי אליהו דוד סלאטקי

המקובלים הצדיק רבי אהרן אברהם שהיה תלמידו של הרב השד"ה. כיהן כראש ישיבת 

 ריו: 'אדרת אליהו' 'יד אליהו' ו'חסדי דוד'."שער השמים". היה גאון בתורה ומקובל ידוע, ספ

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

תלמוד ירושלמי סדר מועד, ע"פ 'שלום ירושלים' ב"ח. דפוס ראשון. חתימות רבי צבי  .112

הירש גינצלער מערדיבאניע מח"ס ארץ נחלי מים ובנו ר' מאיר גינצלער. ווין, תקפ"א 

1820/21. Talmud yerushalmi Seder Moed, according to ‘Shalom Yerushalayim’ 2 

parts. First printing. Signatures of Rabbi Zvi Hirsch Ginzler from Aradibania, author 

of the book Eretz Nahali Mayim and his son R. Meir Ginzler. Vienna, 1820/21. 

 

נקל ו'שלום סדר מועד מן תלמוד ירושלמי, ב"ח, ע"פ 'קרבן העדה' מרבי דוד פר

 ירושלים' מרבי נחום טריביטש. 

[, כב; ל; יג; י; יא; טו; יח; 1[, לה; ]1[, כט; ]1[, נב; ]2] 1820/21דפוס ראשון. ווין, תקפ"א 

שער נפרד לכל חלק, בשערים אלו חלק מהאותיות בדיו אדומה. וכן ס"מ.  42יא; י ד'; 

ונות רחבים ביותר. חלק שערים נפרדים למסכתות עירובין, פסחים ושקלים.  גילי

 Separate title page for each מהדפים בנייר כחלחל. הגהה עתיקה באחד הדפים.

section, in these covers some of the letters are in red ink. As well as separate title 



pages for Eruvin, Psachim and Shkalim tractates. Extremely wide sheets. Some 

pages are bluish. Ancient proofreading in one of the pages. 

חתימות רבי צבי הירש גינצלער מערדיבאניע מח"ס ארץ נחלי מים בדף הפורזץ והשער 

 On the porzatz page and the title page are the signatures of ובנו ר' מאיר גינצלער.

Rabbi Zvi Hirsch 

Ginzler from 

Aradibania, 

author of the 

book Eretz Nahali 

Maim and his son 

R. Meir Ginzler. 

כריכת עור מנותקת 

ופגועה. ספר 

מתפרק ודפים 

מנותקים. מעט 

כתמים ונזקי עש. 

 Leather מצב טוב.

cover detached 

and damaged. 

Book falls apart and pages are detached. Few stains and moth damage. Good 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של בעל המופת ופועל הישועות האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע פריינד,  .113

 The copy of the. 1861חותנו ונכדו. 'אוצר שרשי לשון הקדש' ד"כ. שטעטטין, תרכ"א 

master of the master and the worker of salvation, the Admor Rabbi Avraham 

Yehoshua Freund, his father-in-law and grandson. 'Otzar Sharshi Leshon HaKedesh' 

4 volumes. Shtetin, 1861. 

 

המכונה ספר קונקורדאנציא, על תורה נביאים וכתובים. כולל ספר 'אוצר שרשי לשון הקדש' 

 מלות לשון הקדש וכל המלים אשר בתרגום של כתובים על פי סדר אלף בית.

ותק של בעל המופת ופועל הישועות האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע פריינד עם הע

חותמותיו. ושל חותנו הגאון רבי מרדכי יהודה לעוו אבד"ק אונטרדאם עם 

 The copy of the masterחותמותיו)בלועזית(, וחתנו רבי אלימלך פריינד עם חותמותיו. 

of the master and salvation worker, the Admor Rabbi Avraham Yehoshua Freund 

with his seals. And of his father-in-law, Rabbi Mordechai Yehuda lev Avdak of 

Unterdam with his seals (in foreign languages), and his son-in-law Rabbi Elimelech 

Freund with his seals. 

 ס"מ. 25’; =[ עמ2126[, תתתתתקכו ]27] ,11[ 2כרכים. ] 4. 1861שטעטטין, תרכ"א 

שערים בכרך א', הראשון בלועזית והשני בעברית. אחריהם הקדמה בלאטינית, מאת  2

 יוהאנס בוכסטורף, הבן. 
4 volumes -2, 11, 27, 2126 pages. 

2 title pages in Volume I, the first in a foreign language and the second in Hebrew. 

Followed by a Latin introduction, by Johannes Buchstorf, Jr. 



 Simple old כריכות ישנות פשוטות. מעט נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב מאוד.

covers. Slight moth damage and stains. Overall very good condition. 

תרצ"ב[ נולד לאביו  –]תרט"ז האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע פריינד מנאסויד 

הרה"ג רבי משה אריה מסיגט וחתנו של הרה"ג רבי מרדכי יהודה לעוו אב"ד אינטערדאם. 

תלמידם של האדמו"רים הרה"ק רבי חיים מצאנז והרה"ק רבי יקותיאל יהודה מסיגט. כיהן 

כרב בנאסויד ובאינטערדאם. נהג בקדושה עצומה ובפזרנות כספו לצדקה וחסד. נודע כבעל 

 ופעל ישועות רבות. מופת

תרס"ד[ רבה של אינטערדאם ומגדולי רבני  -]תקפ"א לערך הגאון רבי מרדכי יהודה לעווי 

הונגריה. תלמיד ה'כתב סופר' וה'יריעות שלמה'. היה מקושר מאוד לאדמו"ר בעל ה'דברי 

 חיים' מצאנז. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

נכדו רבי אהרן ישראל בן ה'שם שו"ת 'אבני נזר' או"ח ח"ב. חתימת, הגהות ותיקוני  .114

 Responsa 'Avnei Nezer' Orach. 1912משמואל'. דפוס ראשון. פיעטרקוב, תרע"ב 

Chaim Part 2. Signature, glosses and corrections of his grandson Rabbi Aharon 

Yisrael son of the 'shem Shmuel'. First printing. Pietarkov, 1912. 

 

אבני נזר' של ספר שו"ת '

שו"ע אורח חיים חלק ב' 

מהאדמו"ר רבי אברהם 

 מסוכוטשוב.     

פיעטרקוב, דפוס ראשון. 

 35.5. קנ"ו ד'; 1912תרע"ב 

 ס"מ.   

חתימת נכד  בדף השער

המחבר, רבי אהרן ישראל בן 

 ובתוך הספר ה'שם משמואל'

 On the title page is the signature ofהגהות ותיקונים קצרים בכתב ידו.  10-למעלה מ



the author's grandson, Rabbi Aharon Yisrael son of Hashem Shmuel and in the 

book more than 10 glosses and short corrections in his handwriting. 

כריכה חצי עור מעט בלויה. שוליים רחבים. כתמי זמן. מעט נזקי עש בעיקר בשוליים 

 .Cover half leather slightly worn. Wide margins. Time stains מאוד.הפנימיים. מצב טוב 

Slight moth damage mostly in the inner margins. Very good condition. 

בן האדמו"ר ה'שם משמואל' מסוכוטשוב בנו של ה'אבני נזר' מסוכוטשוב. רבי אהרן ישראל 

סוקולוב. הוציא לאור את סדקת הספרים חתנו של האדמו"ר רבי יצחק זליג מורגנשטרן מ

'נאות הדש"א' ובו תורת האדמו"רים מסוכוטשוב ו'מראה הדש"א' בו קורות חייהם. נפטר 

 בשנת תשס"א.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

המהפך בעולם ההלכה!!! העותק שלפנינו היה בידיו הקדושות של בעל ה'קיצור שולחן  .115

חתימתו בכת"י, ולפי המסופר, בעיונו  ערוך' הגאון העצום רבי שלמה גאנצפריד עם

בספר שלפנינו, גמר בדעתו להשקיע את כל מעיינותיו בהלכה ולהוציא לאור את ספריו 

 Theהנודעים ובראשם הספר המפורסם קיצור שו"ע, שהפכו לנכסי צאן ברזל.  

revolution in the world of halacha!!! This copy was in the holy hands of the author 

of the ‘kitzur Shulchan Aruch' the great gaon Rabbi Shlomo Ganzfried with his 

signature in his handwriting, and according to the narrator, when he studied this 

book, he decided to invest all his energy in halakhah and publish his famous books. 

They are headed by the famous book kitzur Shulchan Aruch, which became the 

basis of every Jewish home 

 

 'בני יונה' על הלכות ספר תורה מאת רבי יונה לנדסופר. ספר

 ס"מ.   21.7[ מ' ד'; 2. ]1803פראג, תקס"ג מהדורה יחידה. 

שלמה גאנצפריד עם חתימת  העותק שלפנינו היה בידיו הקדושות של הגאון העצום רבי

יד קודשו, ובעיונו בספר שלפנינו גמר בדעתו להשקיע את כל מעיינו בהלכה ולהוציא 

לאור את ספרו הראשון ולאחר מכן המשיך בכתיבת ספרו 'קיצור שו"ע' שהפך לנכס צאן 

 ברזל.  

 "בעל קיצור שו"ע לא שימש בתחילה ברבנות אלא עסק במסחר היין, לרגללא יאומן!!! 

וראה בחנות הספרים את הספר בני יונה על דיני ספר תורה, יר דברצין,  מסחרו איקלע לע

וראה בזה אות וסימן שצריך לשים את כל מעיינו  כאשר עיין בתוכו אמר: אצבע אלקים היא,

בהלכה זו שלא נתחוורה כראוי. ובהיותו בן שלשים שנה הוציא רבי שלמה גאנצפריד את 



)ספרו הראשון, שהחת"ם סופר המליץ עליו כספר חובה ספרו היקר "קסת הסופר"

 לסופרי סת"ם(, ]מתוך ספר אוצר הידיעות לרבי יחיאל מיכל שטרן[

This copy was in the holy hands of the author of the ‘kitzur Shulchan Aruch' the 

great gaon Rabbi Shlomo Ganzfried with his signature in his handwriting, and 

according to the narrator, when he studied this book, he decided to invest all his 

energy in halakhah and publish his famous books. They are headed by the famous 

book kitzur Shulchan Aruch, which became the basis of every Jewish home 

Unbelievable!!! "The owner of the kitzur Shulchan aruch did not initially serve in 

the rabbinate but engaged in the wine trade, on the occasion of his trade he 

stumbled upon the city of Debrecen. And he saw in the bookstore the book Bnei 

Yonah on the laws of sefer Torah, when he looked inside it he said: It is the finger 

of God, and he saw in it a sign and a sign that all his powe r should be put into this 

halakhah that we do not understand properly. And when he was thirty years old, 

Rabbi Shlomo Ganzfried published his precious book, "Keset HaSofer" (his first 

book, which the chatam Sofer recommended as a must-read book for Sat'am 

writers), [From the book Otzar HaYediot by Rabbi Yechiel Michal Stern] 

רוך רישום א ובדף הפורזץחתימת יד קודשו של הגאון רבי שלמה גאנצפריד  בדף השער

ששייך לו, ע"י נכדו רבי חיים בראדי. רישום נוסף ע"י ר' משה יעקב הערשקאוויטש 

 On the title page is the signature of the מכפר יעסטרעפ הנראה וסמוך לקרית אוהעל.

holy hand of Rabbi Shlomo Ganzfried and on the front page is a long drawing 

belonging to him, by his grandson Rabbi Chaim Brady. Another drawing by R. 

Moshe Yaakov Hershkovitch from the village of Yasreef, visible near Kiryat Ohel. 

 כריכה ישנה פגועה. תעלות עש עם פגיעות בטקסט. דף אחרון מנותק ופגוע. מצב בינוני.

Old cover damaged. Moth ditches with text vulnerabilities. Last page detached and 

damaged. Fair condition. 

תרמ"ו[ היה מגדולי פוסקי ההלכה, ומחבר הספר  –]תקס"ד  הגאון רבי שלמה גאנצפריד

 הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז 'קיצור שולחו ערוך'. כיהן כרבה של אונגוואר.

 ₪ 2450מחיר פתיחה: 

 

יחדיו מצוקי ארץ בצעירותם, הרה"ק רבי צבי הירש תגלית נדירה!!! הספר שבו למדו  .116

מליסקא מגדולי האדמו"רים וידידו מגדולי פוסקי ההלכה הגאון בעל קיצור שולחן ערוך 

רבי שלמה גאנצפריד עם חתימותיהם הנדירות והמלאות בצעירותם. שניהם תלמידי 

בחיי המחבר.  הגאון רבי צבי הירש חריף)הלר(. שו"ת 'פנים מאירות' ח"ג. דפוס ראשון

 A rare discovery !!! The book in which great men of the.  1738זולצבאך, תצ"ח 

world studied together in their youth, Rabbi Zvi Hirsch of Liska, one of the greatest 

Admors and a friend of the greatest jurists of halacha, the great gaon the author of 

the Kitzur Shulchan Aruch Rabbi Shlomo Ganzfried with their rare and full 

signatures in their youth. Both are students of Rabbi Zvi Hirsch Harif (Heller). 

Responsa 'panim mehirot' Part C. First print in the author's life. Salzbach, 1738. 

 

 

ו ייחודי ביותר ובעל חשיבות נדירה! הספר של שני צדיקי פריט זה הינ

 Thisוגדולי ישראל בצעירותם! עם חתימותיהם בכתב יד קודשם! 

item is extremely unique and of rare importance! The book of 

two tzadikim and great men of Israel in their youth! With their 

signatures in their holy handwriting! 



ספר 'פנים מאירות' חלק שלישי, שו"ת, חידושים וביאורים ממסכת קידושין וביצה מאת 

 רבי מאיר אייזנשטאט, המהר"ם א"ש.

[ סא 2. ]1738זולצבאך, תצ"ח . First print in the author's lifeדפוס ראשון בחיי המחבר. 

 ס"מ. 29ד'; 

מו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא חתימות בכתב יד קודשם של האדבדף השער 

חתימת  והגאון רבי שלמה גאנצפריד. חתימות אלו נדירות ומלאות בשמם ושם אביהם:

האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא: "הק' צבי הירש ב"ה אהרן ז"ל". חתימת 

הגאון העצום רבי שלמה גאנצפריד בעל ה'קיצור שולחן ערוך': "הק' שלמה במ"ו יוסף 

 On חתימות ורישומים נוספים.חתימות רגילות שלו.  2". ובתחתית דף הפורזץ ז"ל ג"פ

the title page are signatures in the sacred handwriting of the Admor Rabbi Zvi Hirsch 

of Liska and the Gaon Rabbi Shlomo Ganzfried. These signatures are rare and full of 

the name and name of their father: Signature of the Admor Rabbi Zvi Hirsch of Liska: 

" Rabbi Zvi Hirsch son of the late Rabbi Aharon” Signature of the immense gaon 

Rabbi Shlomo Ganzfried, author of the 'Kitzur Shulchan Aruch': "K. Shlomo in the late 

Yosef GF”. And at the bottom of the porzatz page 2 his regular signatures. Additional 

signatures and side scripts. 



תגלית נדירה!!! בספר שלפנינו למדו יחדיו שני גדולי וצדיקי ישראל. 

שניהם תלמידי הגאון רבי צבי הירש חריף)הלר( וייתכן שלמדו אפילו 

 A rare discovery !!! In this book, twoבמשך תקופה בחברותא. 

great and tzadikey people of Israel studied together. They are 

both students of Rabbi Zvi Hirsch Harif (Heller) and may have 

even studied for a time in Chavruta. 

שילוב מיוחד של חתימות מאחד מגדולי האדמו"רים וצדיקי החסידות 

החסידות בהונגריה. אשר נודע כפועל ישועות  )מהדור הראשון של

ונהרו אליו מכל קצוות תבל וכן היה רבו המובהק של הרה"ק רבי 

ישעיה מקרעסטיר( ומאחד מגדולי הרבנים ופוסקי ההלכה הנודעים 

ביותר, אשר ספרו 'קיצור שולחן ערוך' הוא הספר הכי נפוץ 

ופר המליץ מהדורות(, ומרן החת"ם ס 14בהלכה)וכבר בחייו נדפסו 

 A special .'כספר חובה לכל סופר את ספרו 'קסת הסופר'

combination of signatures from one of the greatest Admors and 

Tzaddiks of Hasidism (the first generation of Hasidism in 

Hungary. Who was known as a laborer of salvation and flocked 

to him from all over the world and was also the clear rabbi of 

Rabbi Yeshaya of Krestir) and one of the most famous rabbis and 

halakhic judges, whose book 'Kitzur Shulchan Aruch' is the most 

common book in Halacha. (And already in his life 14 editions 

were printed), and Maran Hatam Sofer recommended as a must-

read book for every writer his book "Keset Sofer." 

 

 גרוע. –ללא כריכה. נזקי עש עם פגיעות בטקסט. מעט כתמים וקרעים עם חסר. בינוני 
Without cover. Moth damage with text vulnerability. Few stains and tears with 

incomplete. Medium - Poor. 

[, 1808/1874תרל"ד -]תקס"חהאדמו"ר מליסקא  –הגאון הקדוש רבי צבי הירש פרידמן 

מגדולי האדמו"רים בהונגריה, מהדור הראשון של תנועת החסידות בהונגריה. מתלמידיו של 

בעל ה"ישמח משה" ושל האדמו"רים רבי שלום מבעלז, רבי ישראל מרוזין, רבי מאיר 

דברי חיים" מצאנז. נודע כפועל ישועות ומכל קצוי הארץ נהרו אליו כדי מפרמישלן וה"

להתברך מפיו הקדוש. ספריו: 'אך פרי תבואה', 'הישר והטוב' ועוד. תלמידו הגדול הוא רבי 

ישעיה מקרסטיר, שהיה מוסיף בחתימותיו:  "שהיה משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא 

 זי"ע".

היה מגדולי פוסקי ההלכה, ומחבר הספר תרמ"ו[  –קס"ד הגאון רבי שלמה גאנצפריד ]ת

הנפוץ ביותר בקהילות אשכנז 'קיצור שולחן ערוך', כמו"כ חיבר ספרים נוספים חשובים, בהם 

הספר 'קסת הסופר' מרן החתם סופר המלחיץ כספר חובה לכל סופר סת"ם. כיהן כרבה של 

אהל ובעל שו"ת 'משיב טעם', והרב אונגוואר. בין נכדיו: רבי יחזקאל בנעט, רבה של וואר

 חיים ברודי, רבה של פראג.
 ₪ 17,500מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות עתיקות והגהות רבי צבי הירש הכהן אב"ד 1574'אליה מזרחי' ונציה, של"ד  .117

 Elia Mizrahi' Venice, 1574. Ancient Signatures and Glosses of' זגיערש. עותק חסר.

Rabbi Zvi Hirsch HaCohen Av Beit Din of Zagiersh. incomplete copy. 



 

 ספר 'אליה מזרחי' ביאור על פי' רש"י עה"ת מאת רבי אליהו מזרחי.

רסו ד'; בעותק זה חסרים דפים: רמ"ב, רמ"ה, ר"ס,  -. במקור: רסא, רס 1574ונציה, של"ד 

  in this copy the pages missing: 242, 245, 260, 266ס"מ. 31רס"ו. 

רישום: "זה הספר שייך להרב אב"ד פולטוסק וכעת אב"ד דק"ק  דף הפורזץ האחוריב

 20-זיגיערש יע"א" מדובר ברבי צבי הירש הכהן אב"ד זגיערש. בתוך הספר למעלה מ

הגהות בכ"י, מחציתם ארוכות והשאר בינוניות/קצרות. חלק מההגהות בכתב יד רבי צבי 

 On the back porzatz page, a note: "This book belongs to הירש הכהן מזגיערש.

Rabbi Av Beit Din of Poltusk and now Av Beit Din of Zigiersh Ya'a" is Rabbi Zvi 

Hirsch HaCohen Av Beit Din of Zgiersh. The book contains more than 20 glosses in 

handwriting, half 

of them long and 

the rest medium 

/ short. Some of 

the glosses are in 

the handwriting 

of Rabbi Zvi 

Hirsch HaCohen 

of Zagiersh. 

רישומים וחתימות 

עתיקות נוספות, 

בדף השער: 

"הקטן אנשיל 

בלא"א מהור"ר 

דוד זצ"ל, יוסף 

במוהר"ר ... 

מאיטינגן". בדף 

הקטן שלמה בן ב': "לה' הארץ ומלואה מעם אחי חורגי כמר יוסף כץ מאיטניגן נאם 

לא"א הקדוש החבר רבי אשר זצ"ל הי"ד החתום י"ג טבת ת"ח? תמ"ז?]הרישום לא 

 ,Other ancient inscriptions and signatures מספיק ברור[ לפ"ק פה וואשיר טרילינגן".

on the title page: "Little Anshil Bala'a from the late Rabbi David, Yosef in the 

Moharram ... from Ettingen". On page 2: "To God, the land and fullness of my 

people, my stepfather, Rabbi Yosef Katz, from the small speech of Shlomo ben La'a 

HaKadosh, the friend Rabbi Asher ztl. "[? The registration is not clear enough] 

ים בדף השער ובמספר דפים בודדים נוספים וכמעט ללא כריכה ישנה פשוטה. הדבקות וקרע

 Simple old cover. Adhesions and tears on טוב. –פגיעות בטקסט. כתמים. מצב בינוני 

the title page and a few more individual pages and almost no damage to the text. 

Stains. Fair - good condition. 

כיהן כאב"ד פולטוסק ומשנת תרל"ח כיהן כאבד"ק זגיערש. איש קדוש ן רבי צבי הירש הכה

 אשר לא עבר עליו חצות לילה בשינה. צדיק וענוותן וכל הכנסותיו פיזר בסתר לצדקה.

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

"לה' הארץ ומלואה, חיים צבי טייטלבוים שליט"א בן... שליט"א מפה סיגעט יע"א"  .118

. כרך 1896מסיגעט בצעירותו! 'ילקוט דוד' קראקא, תרנ"ו חתימת הרה"ק ה'עצי חיים' 

 lehashem Haaretz humloa, Chayim tzvi tayitelboyim shlita son of… mipo“ספרים.

siget” Signature of the Rabbi 'Etzi Chaim' from Siget in his youth! 'Yalkot David' 

Krakow, 1896. Book volume. 

 



 volume booksכרך ספרים.

 the bookמרבי דוד טעבל יפה מגיד. מאמרים נחמדים בדרושי אגדה'ילקוט דוד'  ספר

‘yalkut David’  

בסוף הספר רשימת חותמים ורשימת חותמים . ט"ז, מ"ה ד'; 1896קראקא, תרנ"ו 

 At the end of the book is a list of signatories and a list of מאדמור"י שושלת צאנז.

signatories from the Sanz dynasty.” 

"לה' הארץ ומלואה, חיים חתימת הרה"ק ה'עצי חיים' מסיגעט בצעירותו! בדף השער 

 At     החתימה מעט קצוצה.צבי טייטלבוים שליט"א בן... שליט"א מפה סיגעט יע"א" 

the title page Signature of the Rabbi 'Etzi Chaim' from Siget in his youth           

“lehashem Haaretz humloa, Chayim tzvi tayitelboyim shlita son of… mipo siget” 

The signature is a bit cropped. 

 

בן [ 1879/1926תרפ"ו  –האדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגעט ]תר"מ 

אצפערט, ה'קדושת יום טוב' מסיגעט וחתנו של הרה"ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מר

בנו של ה'דברי חיים' מצאנז. אחיו הבכור והתאום של הרה"ק רבי יואל מסאטמר. כיהן 

כאדמו"ר ורבה של סיגעט, ואלפי חסידים הסתופפו בצילו. ספריו: 'עצי חיים' על מקוואות, 

 גיטין, שו"ת ועוד.

 ”Bound with it: The Book “zevach hashlamim 'זבח השלמים' ב"ח,ספר כרוך עמו: 

part 2.  ביאורים עה"ת ועל הש"ס, מאת רבי משה גאלנטי, עם הערות והגהות מרבי משה

 חאגיז נכד המחבר.

 Separate title page for part שער נפרד לח"ב.[ מ"ו; ט"ו ד'; 5. ]1898פאדגארזע, תרנ"ח 

2. 

 Slightly worn כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט כתמים ונקבי עש בודדים. מצב טוב מאוד.

antique cover. Few spots and individual moth holes. Very good condition. 

 ₪ 7,000מחיר פתיחה: 

 

 



 the siddur of.1805הסידור של רבי ידידה טיאה ווייל. 'סדר תפלה' קארלסרוא, תקס"ה  .119

rabbi yedidya tia vale. ‘seder tfila’ karelsrua 1805. 

 

 הכולל כל התפלות של כמנהג האשכנזיםווייל. 'סדר תפלה'  הסידור של רבי ידידיה טיאה

ימי השנה כתקונן וכהלכתן, עם הרבה דינים וכמה הלכות והנהגות טובות ועם באור המלות 

 ופירוש מספיק ועם עברי טייטש, הכינו וגם יסדו רבי מיכל עפשטיין סג"ל.

ששייך לרבי ידידיה טיאה ווייל, ע"י "יהודא בלאא"מ  הקדשה או רישום בדף בשער

המנוח משה ז"ל 

 ממערגעטהיים"

On a page on the 

title page a 

dedication or 

drawing 

belonging to 

Rabbi Yedidya Tia 

Weil, by "The late 

Yehuda Balaam 

Moshe of 

Margateheim" 

קארלסרוא, תקס"ה 

[, קצב, 6. ]1805

 ס"מ. 24קסו ד'; 

כריכה חצי עור פגועה וחלקה הקדמי מנותק. ספר מתפרק. ניר טוב. מעט כתמים. נזקי עש 

 half leather Cover damaged and front part בעיקר בשוליים הפנימיים. מצב בינוני.

detached. A book falls apart. Good paper. Few stains. Moth damage mainly in the 

inner margins. Fair condition. 

[ מגדולי דורו, רבה של 1721/1805תקס"ו  –]תפ"ב  הגאון רבי ידידיה טיאה ווייל

קארלסרוא ומדינת באדן. בנו של בעל ה'קרבן נתנאל' וחתנו של רבי יעקב איגר מפראג. 

תלמידם של הגאון רבי יהונתן איבשיץ ובעל ה'נודע ביהודה'. מדברי תורתו נדפסו ספרים 

 רבים.

 ₪ 1750פתיחה:  מחיר

 

 

פולמוס לא ידוע במקוה טהרה בטומשוב, עם  -נדיר. 'באר יצחק' עשרות הגהות ארוכות  .120

תשובה ארוכה מהגאון מרוגוטשוב. מהדורה יחידה. קונטרס 'מקוה טהרה' ווארשא, 

 - rare. 'Beer Yitzchak' Dozens of long glossesספרים חשובים.  3. כרך 1913תרע"ד 

an unknown controversy in Mikveh Tahara in Tomaszów, with a long answer from 

the gaon from Rogochev. only edition. Mikveh Tahara Pamphlet, Warsaw, 1913. 

Volume 3 important books. 

 

 Volume 3 important books ספרים חשובים. 3כרך 

"על וע אשר התרחש במקוה טומשוב 'מקוה טהרה' בעניין פולמוס לא יד קונטרסנדיר. 

רבי  דבר מקוה זוחלת ומכזבת מימיה המה מי מריבה אשר רבו עליה רועי ישראל" מאת

 rare. Pamphlet חיים משולם קויפמאן הכהן אבדק"ק פולטוסק פלך ווארשא יע"א.

"Mikveh Tehara" regarding an unknown controversy that took place in Mikveh 

Tomaszow "al dvar mikve zochelet humechazevet meymea hema mey Meriva 



asher ravu alea roey 

yisrael" by Rabbi 

Chaim Meshulam 

Kaufman HaCohen 

Avdak Poltosk of the 

Warsaw district. 

בדבר מקוה רקע: "

אחת אשר גובה מימיה 

רק שמונה טפחים ויען 

אשר אי אפשר לטבול 

ופכים בגובה כזה ש

לתוכה בכל ערב מים מן 

הדוד שמונים סאה 

ויותר... כי זוחלין המה 

דרך נקב גדול שיש 

בדופן המקוה.... ולא 

בסוף הקונטרס  ".נתברר אם המקוה היא מי מעין ככל מעינות או שבא מן הנהר................

 Background: "Regarding one תשובה ארוכה מאת הגאון רבי יוסף רוזין מרוגוטשוב.

mikveh whose height is only eight taps and an ostrich whose water cannot be 

immersed at such a height, water from the boiler is poured into it every evening 

eighty saa and more ... the water spill throh big hole at the mikve wall….Who 

springs as many springs or who comes from the river ................ ". At the end of 

the pamphlet is a long answer by Rabbi Yosef Rosin of Rogochev. 

 ס"מ. 25[ מ' ד'; 2. ]1913ווארשא, תרע"ד  only editionמהדורה יחידה.

 b. the book ‘beer Yitzchak’ on perush rashiעל פירוש רש"י עה"ת  'באר יצחק'ספר ב'. 

on the tora. .מאת רבי יצחק הורוויץ אב"ד יערוסלב 

עשרות הגהות ארוכות בכתב יד, ההגהות מלאות בציטוטים מראשונים בתוך הספר 

 Inside the book are dozens ואחרונים, קושיות ועוד. וניכר כי הכותב הוא ת"ח מופלג.

of long handwritten glosses, the glosses are full of rishonim and achronim quotes, 

difficulties and more. And it is evident that the writer is an great talmid chacham.. 

 [ קע"ח ד'; 2. ]1873למברג, תרל"ג 

על הלכות חנוכה מאת רבי אפרים אליעזר חרל"פ אב"ד מעזריטש.  'הוד תהלה'ספר  ג'.

 the book ‘hodרשימת חותמים., ב', מ"ד ד'; בסופו 1899ווארשא, תרנ"ט דפוס ראשון. 

tehila’ on chanuka halachas. First print. In its end signers list. 

כריכה ישנה פשוטה. בספר 'בית יצחק: הדבקות בדף השער ובמספר דפים נוספים, בעיקר 

טהרה' שוליים רחבים. מעט  בשוליים ובמעט מקומות פגיעות בטקסט. בקונטרס 'מקוה

 Simple old cover. In the book Beit Yitzhak: Adherence טוב מאוד. –כתמים. מצב טוב 

to the title page and a number of other pages, mainly in the margins and in a few 

places where the text is vulnerable. The pamphlet "Mikveh Tahara" has a wide 

margin. Few stains. Good- very good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

התהלים של הגאון החסיד רבי יוסף ברייאר משטפנשט, סבו של האדמו"ר מבאיאן  .121

 the.1899שליט"א. ספר סגולה. 'דגלי הודיה והמצוה' עם מעמדות. פיעטרקוב, תרנ"ט 

tehilim of the gaon chasid rabbi Yosef brayer of shtefant, grandfather of the admor 

of behian shlita. Virtu book. ‘digley hodaya vehamitzva’ wuth mahamadot. 

Pyeterkov 1899. 



 

ספר תהלים עם 'דגלי הודיה והמצוה' ו'ממתקי יהודה' מרבי יהודה יודל לנדא. בסופו 

 סדר מעמדות ועוד.

תהלים .... שייך להרב דפה ק"ק שטפנשטי כמוהר"ר יוסף רישום: הבדף אחרי השערים 

 :at the page after the title pages sid scriptsבוטושני. –ברייער)ברייאר( שטפנשטי 

hatehilim… shayach leharav depo kk shtefanshti Yosef brayer shtafanti- botshani.  

 בעותק זה’; עמ 34; 48; 3-56; 30 ;40; 696; 13-25, 6[ 4. ]1899פיעטרקוב, תרנ"ט 

 In this copy missing 4 pages atשערים צבעוניים.  2 ס"מ. 21.5בסוף. עמודים  4חסרים 

the end. 21.5 sm. 2 colored title pages. 

הסכמה למהדורה זו מהאדמו"ר רבי ישראל בן הרה"ק רבי אברהם יעקב ספר סגולה. 

יבוא עליכם ברכת חיים טובים וחיים מאושרים בטוב "ו מסאדיגורא, המברך את הקונים:

 And aונחת". "

blessing of a 

good life and 

a happy life in 

good and 

peace will 

come upon 

you כמו"כ".

הסכמות 

נוספות 

חשובות 

מהמהדורות 

הקודמות, בהם 

מהאדמו"ר 

הרה"ק רבי 

אברהם 

מטריסק 

ליהם ויתברכו בברכה המשולשת בבני סמיכי המברך את הקונים: "וזכות התורה יגן ע

 וחיי אריכי ומזוני רויחא".

 כריכה ישנה פגועה ומעט מנותקת. כתמים. מעט קרעים והדבקות. מעט נזקי עש. מצב טוב.
Old cover damaged and slightly detached. Stains. Slight tears and adhesions. Slight 

moth damage. Good condition. 

נולד בשנת תרנ"ד לאביו הגאון רבי מרדכי דוב. כיהן כרבה גאון החסיד רבי יוסף ברייאר ה

של ביוולר ליד יאסי ולאחר פטירת אביו הוזמן למלא את מקומו כגאב"ד שטפנשט וזכה 

להערצה מופלגת מהאדמו"ר משטפנשט. לאחר פטירת האדמו"ר, הקים ישיבה מפוארת על 

כיהן כרבה של בוטשאן. בשנת תש"ז עבר לארה"ב, שם שמו. לאחר מלחמת העולם השניה 

כיהן כרב בניו יורק, ובשנת תשכ"ד עלה לארץ הקודש. נפטר בשנת תש"מ. נכדו)בן אחר בן( 

 הוא האדמו"ר מבאיאן שליט"א.

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

'מנוחת אשר' ח"ב. דפוס ראשון. חותמת חתן המחבר, רבי יעקב שיק אב"ד נאדאדוואר  .122

 .Menuchat Asher' part 2. First edition' .1908רש יעקב. מונקאטש, תרס"ח מח"ס יש

Stamp of the author's son-in-law, Rabbi Yaakov Shik Av Beit Din of Nadadwar, 

author of Sefer Yashrash Yaakov. Munkatch, 1908. 

 

רבי אשר אנשיל  מאתת' ושו"ת  –פלפול בסוגיות הש"ס מאות כ' 'מנוחת אשר' ח"ב,  ספר

 יונגרייז אב"ד טשענגער.



רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט, רבי אברהם יצחק גליק אב"ד טאלטשווא, הסכמות: 

 ועוד.

חותמת רבי יעקב בן רבי דוד שיק ברעזאווע אב"ד נאדאדוואר חתנו של  בדף ההסכמות

 The agreement page is stamped by Rabbi Yaakov son המחבר ומח"ס 'ישרש יעקב'.

of Rabbi David Sheik Barazave Av Beit Din of Nadadwar, son-in-law of the author 

and author of the book 'Yashrash Yaakov.' 

וחצי עמודים של רשימות  4ס"מ. בסוף הספר  36.5[ י, ע"ו ד'; 2, ]1908מונקאטש, תרס"ח 

 At the end of the book 4 and a half pages ofהגהה בעיפרון.  בדף ל"טחותמים. 

signature lists. On page 39 proofreading in pencil. 

[ מגדולי רבני 1806/1873ה'תרל"ד  –]ה'תקס"ו המחבר הרה"ג רבי אשר אנשיל יונגרייז 

הונגריה ורבה של טשענגער 

שנה, נולד לאביו  40במשך 

הרה"ג רבי שמואל הלוי 

עטשע יונגרייז רבה של ס

מח"ס 'תורת עדות', נקרא על 

של שם אבי אמו הרה"ג רבי 

אשר אנשיל וינר רבה של 

מישקולץ ומחוז בורשוד, למד 

אצל הרה"ג רבי יעקב קופל 

אלטנקונשטט, נישא לבתו של 

הרה"ג רבי מאיר אלמאש 

פופר רבה של בוקרשט 

ומטרסדורף. הקים ועמד 

כראש ישיבה בטשענגר ששם 

חת כיהן כרב, ספרו: 'מנו

 אשר'.

כרוך עמו: ספר 'יד יצחק' חלק שלישי שו"ת מרבי אברהם יצחק גליק אב"ד טאלטשווא 

 Bound with it : the book ‘yad yitzchak’ part 3. 1908והגליל. סאטמאר, תרס"ט 

כריכה עתיקה, חלקה הקדמי מנותק. נייר יבש. מספר דפים מנותקים. מעט נזקי עש וקרעים. 

 Antique cover, front part detached. Dry paper. Several pages are מצב טוב.

detached. Slight moth damage and tears. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

'באר אברהם' סלונים. "זכות מרן המחבר יגן עליו ועל ב"ב" הקדשת האדמו"ר מסלונים  .123

 Beer Avraham' Slonim. "The right of' .1970בעל ה'נתיבות שלום'. ירושלים, תש"ל 

the author will protect him and his sons son’s" Dedication by the Rebbe of Slonim, 

author of the book 'Netivot Shalom'. Jerusalem, 1970. 

 

האדמו"ר רבי  מאמרים על התורה והמועדים ומכתבי קודש ג"ח, מאת'באר אברהם'  ספר

 אברהם מסלונים.

 Appears"."מופיע לראשונה מתוך עצם כתי"ק ומתוך כתבים שנרשמו ע"י גדולי תלמידיו"

for the first time from his own manuscript and from writings written by the 

greatest of his disciples". 

 ס"מ. 24.5. שמ"ג ד'; 1970ירושלים, תש"ל 

 The right of the author will protect him and his""זכות מרן המחבר יגן עליו ועל ב"ב"

sons son’s" 



 On the הקדשה בכתי"ק וחתימת האדמו"ר ה'נתיבות שלום' מסלונים.בדף הפורזץ 

Forzetz page, a dedication 

in handwriting and the 

signature of the Netivot 

Shalom Rebbe from 

Slonim. 

כריכה מקורית עם הדבקות 

ל הכריכה. מעט כתמים ע

וקרעים והדבקות. מצב טוב 

 Original cover with מאוד.

adhesive on the cover. Few 

stains and tears and 

adhesions. Very good 

condition. 

האדמו"ר רבי שלום נח 

[ חתנו של האדמו"ר ה'ברכת אברהם' 1911/2000תש"ס  –]תרע"א  ברזובסקי מסלונים

את ישיבת סלונים 'בית אברהם' וחסידות סלונים לאחר השואה. היה מגדולי מסלונים. הקים 

ראשי הישיבות והאדמו"רים. כיהן כחבר מועצת גדולי התורה וועד הישיבות. ספריו הידועים 

 בשם 'נתיבות שלום' הינם מאבני היסוד בתורת החסידות.

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

ודה' סלונים. חתימת הגאון הגדול רבי הקשר בין שושלת בריסק לחסידות. 'יסוד העב .124

 The connection between the Brisk .1959יחיאל מיכל פיינשטיין. ירושלים, תשי"ט 

dynasty and chasidut. 'yesod haavoda' Salonim. Signature of the great gaon Rabbi 

Yechiel Michal Feinshtein. Jerusalem, 1959. 

 

האדמו"ר רבי ספר 'יסוד העבודה' מ

 אברהם מסלאנים. 

חתימת הגאון הגדול רבי  בדף הפורזץ

 On the יחיאל מיכל פיינשטיין.

porzatz page is the signature of the 

great Gaon Rabbi Yechiel Michal 

Feinshtein. 

הקשר בין בריסק לחסידות. הספר 

שלפנינו הינו ספר חסידי מובהק ובכל 

י הגאונים זאת היה אצל אחד מגדול

 The הליטאים לבית שושלת בריסק.

connection between brisk and 

chasidut. This book is a clear 

Hasidic book and yet it belonged to 

one of the greatest Lithuanian geniuses of the Brisk dynasty. 

ערים בתחילת הספר ושער ש 2ס"מ.  22[ ד'; 2[ ס"ג ]1[ קמ"ז; ]4. ]1959ירושלים, תשי"ט 

 title pages at the beginning of the 2 כריכה מעט בלויה. מצב טוב מאוד.נפרד לח"ב. 

book and a separate title page for part b. Cover slightly worn. Very good condition. 

בצעירותו  [ נתייתם1907/2003תשס"ג  –]תרס"ז הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין 

וגדל אצל דודו הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין. נישא לבתו של הרב מבריסק הגרי"ז. היה 

תלמידם של הגאון רבי איסר זלמן מלצר ושל הגאונים רבי אליעזר יהודה פינקל ורבי ירוחם 



ליבוביץ. בתקופת השואה עבר ליפן ולאחריה עבר לארה"ב, שם כיהן כראש ישיבה בכמה 

 אוחר יותר עלה לארץ הקודש, שם הקים את ישיבת 'בית יהודה'. מקומות. מ

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

ילקוט 'דברי אהרן' קרלין. רישום וחתימת המקובל הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך.  .125

 yalkut 'Divrei Aharon' Carlin. Registration and signature of .1963ירושלים, תשכ"ג 

the Tzaddik nistar Kabbalist Rabbi Yosef Waltoch. Jerusalem, 1963. 

 

ילקוט 'דברי אהרן' ליקוטים ומכתבים מרבותינו מקארלין ומסטאלין, ומנהגי קרלין על כל 

 השנה.

רישום וחתימת המקובל הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך. לאחר חתימתו  בדף הפורזץ

הרישום 

בכתי"ק: 

"מעיה"ק 

ירושלים 

תובב"א ה' 

טבת 

 התשכ"ג

הילולא 

דהרה"צ 

מסאדיגורא 

זצלל"ה נכד 

הבית אהרן 

 זצלל"ה".

On the front 

page is a 

drawing and 

signature of 

the hidden Kabbalist Rabbi Yosef Waltoch. After his signature, the inscription in 

the manuscript: "Ma'ayak Yerushalayim Tovva" 5 Tevet 5733 Hilula Daharatz from 

Sadigura Ztzal "a grandson of Beit Aharon Ztzal".  

 Very good ס"מ. מצב טוב מאוד. 24.5[ עמ'; 1[ רעא ]16. ]1963ירושלים, תשכ"ג 

condition. 

תשמ"ג[ מצאצאי המגיד מזלטשוב. נהג ע"פ  –]תרפ"א  הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך

ויעהיל. בצעירותו למד בישיבת עץ חיים. נהג הוראותיו של האדמו"ר רבי שלמה גולדמן מזו

לחתום "מעיה"ק ירושלים" מרוב אהבתו לעיר הקודש. השתייך לחבורת הצדיקים הנסתרים 

מתל אביב שעסקו במלאכת כפיים ולמדו יחד קבלה בסתר, הוא שעבד כמנקה רחוב כונה 

כיודע נסתרות "המטאטא הקדוש". הרבה בנסיעות למקומות הקדושים וקברי הצדיקים. נודע 

 ופועל ישועות.  

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת רבי עזריאל אייזיק קעללער אב"ד שאקמוט וחותמות רבי חיים יוסף גרינבוים  .126

 Signature of Rabbi Azriel .1817אב"ד בלאזענדארף. 'מחצית השקל' ב"ח. ווין, תקע"ז 

Isaac Keller Av Beit Din of Shakmut and stamps of Rabbi Chaim Yosef Greenbaum 

Av Beit Din of Blazendorf. 'machatzit hashekel' Part b. Vienna, 1817. 

 

 ספר 'מחצית השקל' ב"ח, ביאור על המגן אברהם מאת רבי שמואל הלוי קעלין. 



 ]2[ קנד; קכא ד'; 39 ס"מ. שער נפרד לכל חלק וחלק מהאותיות בדיו . 1817ווין, תקע"ז 

 .Separate title page for each part and part of the letters in red ink אדומה.

בדף השער חתימת רבי עזריאל אייזיק קעללער אב"ד שאקמוט וחותמת רבי חיים יוסף 

 On the title page is the signature of Rabbi Azriel Isaac גרינבוים אב"ד בלאזענדארף.

Keller Av Beit Din of Shakmut and the stamp of Rabbi Chaim Yosef Greenbaum Av 

Beit Din of Blazendorf. 

כריכת עור 

בלויה. כתמים 

ומעט נקבי עש. 

דפים  2

הראשונים 

משוקמים ועם 

קרעים וחסר. 

באופן כללי 

מצב טוב. 

Worn leather 

binding. 

Stains and a 

few moth holes. The first 2 pages are restored and with tears and incomplete. 

Overall good condition. 

חתן רבי אהרן צבי פריד אב"ד מארגרטן. משנת תר"כ כיהן כאב"ד רבי עזריאל אייזיק קלר 

שאמקוט והיה לרב הראשון במקום זה. לאחר פטירתו, כיהן אחריו בנו רבי אהרן צבי קלר 

 וואשרהלי.   חתנו של רבי יעקב קאפעל ליכטנשטיין אב"ד

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

חלקים נתקבלו מהמחבר.  2גרודזנסקי.  סט 'אחיעזר' מרשכבה"ג רבי חיים עוזר .127

 .St צ"ט. –העותקים של רבי טוביה יהודה טביומי. דפוס ראשון. ווילנא, תרפ"ב 

'Ahiezer' by Rabbi Chaim Ozer Grodzanski. 2 parts were received from the author. 

The copies of Rabbi Tuvia Yehuda Tabiumi. First printing. Vilna, 1922 - 39. 

 

כולל שאלות ותשובות באורי סוגיות הערות והארות בכמה ספר 'אחיעזר' ג' חלקים, 

 רשכבה"ג רבי חיים עוזר מקצועות בהלכה בחלקי שולחן ערוך ובעניני קדשים מאת

 גרודזנסקי.

חלק יורה  ח"ב: [ פ"ח ד';2. ]1922על אבן העזר. תרפ"ב א: מהדורה ראשונה. ווילנא. ח"

הגהה  [ ד';1[ צ' ]1חדו"ת ושו"ת. תרצ"ט. ]ח"ג: [ ק"ה ד'; 1דעה ועניני קדשים. תרפ"ה. ]

 ס"מ. 31.5 )מעט קצוצה(בדף ס"א. ארוכה

בח"א רישום בדף  גרודזנסקי. חלקים א' וב' נתקבלו מהמחבר רשכבה"ג רבי חיים עוזר

טביומי שקיבל את הספר מהמחבר. בשער ח"ב הקדשה לכבוד הרב  השער מהרב

חותמות הרב גוטנטג)טביומי( "בשם כ' מרן הגאון המחבר שליט"א אד...". כמו"כ בשערים 

 Parts A and B were received from the author, Rabbi Chaim Ozer טביומי.

Grodzensky. On the title page is a dedication in honor of Rabbi Gutntag (Tabiumi) 

"in the name of K. Maran the Gaon, author Shlita Ed ...". Also in the gates stamped 

by harav Tabibomi. 

כריכות ישנות. כתמי זמן. מעט מאוד קרעים והדבקות. במעט מקומות נקבי עש בודדים. מצב 

 Old covers. Time stains. Very few tears and adhesions. In a few places טוב מאוד.

individual moth holes. Very good condition. 



בן הגאון רבי דוד שלמה תלמיד ישיבת  ת"ש[ –]תרכ"ג הגאון רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי 

וואלוז'ין וחתן הגאון ר' אליהו אליעזר גרודז'ינסקי רב ואב"ד בווילנא, חתנו של הגה"ק ר' 

ט. לאחר הסתלקות חותנו בשנת תרמ"ה מילא את מקומו ברבנות ווילנא. הוכר ישראל מסלנ

כסמכות תורנית והלכתית עליונה בעירו ובארצו, והשפעתו הקיפה את כלל היהדות החרדית. 

נשא בזיוו"ש את בת הגאון ר' מאיר אטלס אב"ד שאוועל, שהיה גם חותנו של הגאון ר' אלחנן 

 א לאור בספרו "אחיעזר".ווסרמן. את חידושי תורתו הוצי

תשי"ג[ רבה של סוכוצ'ין ומגדולי  –]תרמ"ב הגאון רבי טוביה יהודה טביומי )גוטנטאג( 

האבני נזר, ומקורבו של הבית ישראל  –תלמידי האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב 

 מגור. ספריו: 'שו"ת ארץ טובה', 'עטרת טוביה', 'טל לישראל' ועוד.

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

המחזור של המקובל הרה"צ רבי מנחם מענכין היילפרין, מגדולי מקובלי ליטא וירושלים.  .128

 The machzor of the Kabbalist Rabbi Menachem .1876מחזור לפסח. ווארשא, תרל"ו 

Menachin Heilperin, one of the greatest Kabbalists of Lithuania and Jerusalem. A 

machzor for Passover. Warsaw, 1876. 

 

עם שלשה באורים בית לוי, מטה לוי, מעשה ארג. והשם הכולל מהביאורים מחזור לפסח 

 אהרן ב"ר יחיאל מיכל הלוי. ’ קרבן אהרן מאת ר

העותק של המקובל הרה"צ רבי מנחם מענכין היילפרין, מגדולי מקובלי ליטא וירושלים, 

 The copy of the Kabbalist Rabbi Menachem Menachin עם חותמו בדף השער.

Heilperin, one of the greatest Kabbalists of Lithuania and Jerusalem, with his 

stamp on the title page. 

ח', קס"ד, י"ב ד'; .  1876ווארשא, בהוצאת רבי שמואל אייזיק פעשעס מבייאליסטאק. תרל"ו 

 ס"מ. 19.5דפים.  5בספירה הראשונה חסרים 

כריכה ישנה פשוטה. נייר מעט יבש. מעט נזקי עש ובמספר דפים בודדים תעלות. הדבקה 

 טוב מאוד. –באחד הדפים בשוליים הפנימיים. מצב טוב 



In the first count 5 pages are missing 

Simple old cover. 

Slightly dry paper. Slight 

moth damage and in a 

few individual papers 

moth canals. Pasting on 

one of the pages in the 

inner margins. Good- 

very good condition. 

המקובל הרה"צ רבי 

מנחם מענכין היילפרין 

תרפ"ד  –]תר"ד 

מגדולי  [1844/1924

 מקובלי ליטא וירושלים.

ידוע היה כעושה נפלאות, 

סופר עליו מקרה בו גירש 

יבת המקובלים שער השמים. היה בקשרי ידידות עם דיבוק שנכנס בנערה יתומה. למד ביש

הרבנים הגאונים רבי יוסף חיים זוננפלד והרב קוק. חיבר ספרים רבים בקבלה, והוספות, 

 הגהות וביאורים לספר "עץ חיים" של הרב חיים ויטאל. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

. 1816/21פ"א  -תלמוד בבלי עם הגהות הגר"א סט כמעט שלם. דיהרנפורט תקע"ו  .129

 bavli Talmud with the glosses of the Gra, almost complete הגהות עתיקות בכ"י.

set.  Dehrenfurt 1816/21. Ancient handwritten glosses. 

 

. 1816/21פ"א  -תלמוד בבלי עם הגהות הגר"א סט כמעט שלם. דיהרנפורט תקע"ו 

 הגהות עתיקות בכ"י.

חגיגה  -ביצה  -עירובין, כרך ג': פסחים  –ים, כרך ב': שבת משניות זרע -כרך א': ברכות 

מו"ק, כרך ד': ר"ה  -

 -סוכה  -יומא  -

 -שקלים  -תענית 

מגילה, כרך ה': 

יבמות, כרך ו': 

כתובות קידושין, 

 -כרך ז': גיטין 

סוטה,  -נזיר  -נדרים 

 -כרך ח': בבא קמא 

בבא מציעא, כרך ט': 

ע"ז,  -בבא בתרה 

 -ם כרך י': זבחי

בכורות,  -מנחות 

 -כרך י"א: חולין 

 -תמורה  -ערכין 

 -מעילה  -כריתות 

 תמיד.

 A total of 11 volumes טוב. -ס"מ בערך. מצב משתנה: בינוני  35כרכי מסכתות.  11סה"כ 

of tractates. Approx. 35 cm. Variable condition: Medium - good. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 



חתימת והגהות שמשון וואלף רוזנפלד מראשוני רבני המשכילים. ספר 'המצרף' ח"א.  .130

 The Book ‘hamatzref’ Part a. Signature and glosses by Shimshon .1820ווין, תק"פ 

Wolf Rosenfeld, one of the first rabbis of the maskilim. Wayne, 1820. 

 

כולל שו"ת וחקירות בהלכה  The Book ‘hamatzref’ Part aספר 'המצרף' חלק ראשון, 

ואגדה ובפסקי דינים ותעלומותם, בדרכי האמונה ובכללי שפת עברית לשון הקודש, 

 By Rabbi Moshe Konitz from שפת ארמית לשון חכמים. מאת רבי משה קוניץ מאובן.

Oben. 

 ס"מ. 24[ עמ'; 1[ צג ]2. ]1820ווין, תק"פ 

תרכ"ב[ מראשוני רבני  –במברג ]תקמ"ג חתימת שמשון וואלף רוזנפלד מבדף השער 

המשכילים, ובתוך הספר הגהות בכתב ידו וכן מונח דף עם הגהות על עמוד שלם בכתב 

 On the title page is the signature of Shimshon Wolf Rosenfeld from Bamberg ידו.

[1733 - 1862], one of the first rabbis of the maskilim, and within the book are 

glosses in his handwriting, as well as a page with glosses on an entire page in his 

handwriting. 

כריכה מקורית? בלויה. הדבקות בשוליים הפנימיים והדבקת סלוטייפ בדף השער. כתמי זמן. 

 Original cover? Worn. Gluing the inner edges and gluing cellophane מצב טוב מאוד.

tape on the title page. Time stains. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 מכתבים וכתבי יד.

 

לא נדפס! כת"י 'אמרות טהורות' על הש"ס, בכ"י רבי אלעזר הלוי, מרבני מרקש ומח"ס  .131

 Not printed! Manuscript 'amarot tehorot' on the Shas, written by עבודת הלוי.

Rabbi Elazar Halevi, rabbi of Marrakesh and author of the book Avodat Halevi. 

 

כת"י 'אמרות טהורות' על הש"ס, בכ"י רבי אלעזר הלוי, מרבני מרקש ומח"ס "עבודת 

 הלוי".

לא נדפס! לא מצאנו באוצר החכמה וכן בספריה הספרדית)ברחוב הבוכרים בירושלים( 

 Not printed! We did not find in the יו, לא ידוע להם שנדפס.שהדפיסו חלק מספר

otzar hachochma or in the Spanish library (on Bukharim Street in Jerusalem) that 

some of his books were printed, they do not know that it was printed. 



מחברת גדולה. 

ס"מ. מספור  30

הדפים מהסוף 

 134. להתחלה

עמ'; חסרים 

 ,99עמודים: 
100,131,132 .

חוברת מתפרקת 

ודפים מנותקים. 

כתמים ומעט 

נקבי עש. מעט 

 Large notebook. 30 cm. Numbering of pages from end to קרעים. מצב טוב.

beginning. 134 pages; pages missing: 99,100,131,132. Decomposing booklet and 

detached pages. Stains and a few moth holes. A few tears. Good condition. 

נולד במרוקו לרבי דוד הלוי. למד תורה בישיבה במרקש. לאחר פטירת רבי  רבי אלעזר הלוי

דוד שלוש, מילא את מקומו כראש ישיבה שבבית הנכסת "צלאת אל עז'מה", בה למדו 

ן ה'תר"פ ונקבר בבית הקברות היהודי תלמידים. נפטר בא' בחשוו 300-בתקופה זו למעלה מ

 העתיק במרקש. על קברו הוקם "אוהל". ספריו: 'עבודת הלוי' 'פקודת אלעזר'.

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

כת"י, לא נדפס! ספר 'דברי דוד' מהגאון רבי דוד ארי' בקלייטשיק, בכ"י וחתימות בנו  .132

 רבי זוסמן בן ציון בקלייטשיק אב"ד ליוביטש.

Manuscript, not printed! The Book ‘Divrei David’ by Rabbi David Ari in Kleichik, 

handwritten and signed by his son Rabbi Sussman Ben Zion in Kleichik Av Beit Din 

of Lubavich. 

"והוא קובץ שאלות ותשובות על ארבעה חלקי שו"ע להלכה ולמעשה מלאים 'דברי דוד'  ספר

 מהגאון רבי דוד אריה בקלייטשיק. ".חריפות ובקיאות..

 Not לא נדפס! נכתב בכת"י וחתימות בנו רבי זוסמן בן ציון בקלייטשיק אב"ד ליוביטש.

printed! Handwritten and signed by his son Rabbi Sussman Ben Zion in Kleichik Av 

Beit Din of Lubavich. 

ס"מ.  22[ ד'; 8]

בדף  פירוט:

ראשון השער, 

בדפים הבאים: ו

"הסכמות 

הגאונים, 

מועתקים אות 

באות מגוף 

כתיבת יד 

קודשם" הסכמות: 

רבי משה שמואל 

שפירא 

מבוברויסק, רבי אליעזר רבינוביץ ממינסק, הרבנים דקרעמנצ'וק, רבי מנחם מנדל חן מניעז'ין 

 d '; 22 cm. Details: On the first page of the title page, and on the[ 8] ועוד ועוד.

following pages: "The consents of the geonim, a letter is copied from their sacred 

handwriting" Consents: Rabbi Moshe Shmuel Shapira of Bobruisk, Rabbi Eliezer 

Rabinowitz from Minsk, the rabbis Dakremenchuk, Rabbi Menachem Mendel Chen 

from Nijezin and many more.. 



לאחמ"כ מופיע דף שער ח"ב בשם 'לקוט דוד' ובדף אחריו רשימת שמות הרבנים אשר שמם 

 ,Then there is a title page, part B מופיע בתשובות, ולאחריהם "לוח המפתחות" מפורט.

called 'Lakot David', followed by a list of the names of the rabbis whose names 

appear in the Teshuvot, followed by a detailed "Keyboard." 

 Dry paper. The pages are נייר יבש. הדפים חצויים באמצע. מעט קרעים. מצב בינוני.

halved in the middle. Few tears. Fair condition. 

ברהם רב בברעזנא הסמוכה לצ'רניגוב. חתנו הוא רבי אהגאון רבי דוד אריה באקלייטשיק 

 שמואל וולטשוק.

 נולד בשנת תרל"ב. ומשנת תרנ"ד כיהן כרב בליוביטש.בנו רבי זוסמן בן ציון בקלייטשיק 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

כת"י צבעוני. "אשטערטעל פאעמא" תולדות יהודי העיירה סלאמניק בפולין, מאת ליפמן  .133

לא נדפס. תרע"ח ברקוביץ, מראשי פאג"י ומגדולי הסופרים בפולין. סיפור לא ידוע. 

1918. A colorful manuscript. "Astertel Poema" History of the Jews of the town of 

Slamnik in Poland, by Lipman Berkowitz, one of the leaders of the pAG”I and one 

of the greatest writers in Poland. Unknown story. Not printed. 1918. 

 

ליפמן ברקוביץ,  תולדות יהודי העיירה סלאמניק בפולין, מאתפאעמא" "אשטערטעל 

 מראשי פאג"י ומגדולי הסופרים בפולין.

הסיפור על גירוש 

יהודי העיירה, לא 

ידוע לנו, האם 

באמת היה או 

שזה רק סיפור 

 The דמיוני.

story of the 

expulsion of 

the town's 

Jews, we do 

not know, 

whether it really was or is it just an imaginary story. 

 .Colorful handwriting notebookמחברת בכת"י צבעוני. שער מאויר. יידיש. 

Illustrated title page. Yiddish. 

 Author's signature and חתימה וחותמות המחבר. חתימה: "משה פייגענבוים".

stamps. Signature: "Moshe Feigenbaum." 

 pages; 20 47 [2] .1918 ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. 20עמ';  47[ 2. ]1918ח תרע"

cm. Few stains. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

פרוטוקולים וחידות. אוסף  –שירים  –כת"י המנונים  –פועלי אגודת ישראל "פאגי"  .134

 Poalei Agudat Israel "pagi" - Manuscript Manuscripts - Poems - Protocols כת"י.

and Riddles. Manuscript Collection. 

 

 Interesting and fascinating historical חומר היסטורי מענין ומרתק. אוסף גדול בכ"י.

material. A large collection in handwriting. 

הסופרים  אוסף חוברות ודפים, חלקם, מאת ליפמן ברקוביץ, מראשי פאג"י ומגדולי

 ,A collection of pamphlets and pages, some of them, by Lifman Berkowitz בפולין.

one of the leaders of Pagi and one of the greatest writers in Poland. 



 The המנונים ושירים, חידות, פרוטוקולים ומסמכים של פועלי אגודת ישראל. האוסף כולל:

collection includes: the anthems and songs, riddles, protocols and documents of the 

poaley Agudat Israel. 

עמודים כתובים. רובם ביידיש ומעט בעברית ובלועזית.  45-פזמונים וחרוזים, כ מחברת א'.

 6שיר,  מחברת ב'

מחברת עמ'; ביידיש. 

 13חידות ועוד.  ג'

פרטי  מחברת ד'עמ'; 

מפאג"י כל)פרוטוקול( 

פועלי אגודת ישראל, 

בעיקר בענייני 

הבחירות בתש"ג עם 

תוצאות וכו'. כ"ח עמ'; 

 8עמ';  8 מחברת ה'

 דפים בודדים.
Notebook A. Hymns 

and rhymes, about 45 written pages. Most of them are in Yiddish and a few in 

Hebrew and English. Notebook B. Song, 6 pages; Yiddish. Notebook C puzzles and 

more. 13 pages; Notebook D. Details of all (protocol) from the poaley Agudat Israel, 

especially in matters of the 1943 elections with results, etc. 28 pages; Notebook E 8 

pages; 8 single pages. 

 varies Size and condition. Most of it is in good גודל ומצב משתנה. רובו במצב טוב.

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

כתב המלצה בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי דוד פרידמן "איש שלום" אב"ד צעהלים  .135

 Letter of recommendation in the holy handwriting and signatureמח"ס 'שלמי דוד'. 

of Rabbi David Friedman "Ish Shalom" Av Beit Din of Tzehelim, author of the book 

"Shalmey David." 

 

כתב 

המלצה 

בכי"ק 

וחתימתו 

של 

הגאון 

רבי דוד 

פרידמן 

"איש 

שלום" 

אב"ד 

צעהלים 

 ומח"ס 'שלמי דוד'.

 And a great""ומצוה גדולה להחזיקו ובזכות? צדקה הזו מהר יגאלנו ה' גאולת עולמים"

commandment to keep it and by right? This charity will soon redeem us, O Lord, 

the redemption of worlds" 

 .lines in handwriting and his signature 6שורות בכי"ק וחתימתו.  6



 Small ס"מ. מספר חורים וקרעים עם מעט פגיעות בטקסט. מעט כתמים. 11/6דף קטן. 

page. 11/6 cm. Several holes and tears with a little damage to the text. A few stains. 

תרס"ו[ אב"ד צעהלים שבהונגריה. בן הגאון  –]תרי"א הגאון רבי דוד פרידמן "איש שלום" 

רבי ישראל קערט אב"ד ווערבוי. תלמידו של מרן ה'כתב סופר' ושל הגאון רבי מנחם כ"ץ 

 וד'.פרוסטיץ שלקחו כחתן לבתו. ספרו: 'שלמי ד

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

עמ'( עם תוכן חסידי, בכת"י הגאון החסיד רבי ברוך גרינפלד מחשובי  4מכתב ארוך ) .136

 A long .1940רבני הונגריה וארה"ב. נכתב בפורים, אל נכדו החתן. ירושלים, ת"ש 

letter (4 pages) with Hasidic content, handwritten by the Hasidic Gaon Rabbi 

Baruch Greenfeld, one of the most important rabbis of Hungary and the United 

States. Written on Purim, to his grandson the groom. Jerusalem, 1940. 

 

מכתב ארוך 

בכ"י הגאון 

החסיד רבי ברוך 

גרינפלד 

מחשובי רבני 

הונגריה 

 וארה"ב.

 

המכתב נכתב 

בפורים, אל נכדו 

בי החתן חיים צ

יעקב בוימהאפט בשנת ת"ש, לאחר שעלה לירושלים)בשנת תרצ"ה( וכמו שמציין בסוף 

העמוד השני "אני מוכרח להפסיק כי ידידים מלאו את ביתי בקול רינה וצהלה לכבוד 

יומא דפורי' " ובהמשך כותב: "בעהי"ת ליל שיתסר אחר הסעודה" ומביא מגדולי 

 The letter was אוהב ישראל' מאפטא וכו'.אדמו"רי החסידות, מהמגיד ממעזריטש ומה'

written on Purim, to his grandson the groom Chaim Zvi Yaakov Boimhaft in 1940, 

after he immigrated to Jerusalem (in 1935) and as he states at the end of the 

second page "I must stop because friends filled my house with Rina's voice and 

rejoiced in honor of Yoma Dafuri" "A night that will be devoted to the meal" and 

quotes from the greatest rebbe of the Hasidim, from the Maggid from Mezrich and 

from the "ohev Israel" from Apta, etc. 

עת בא אליו ידידו החסיד הישיש רבי אברהם כמו"כ כותב גם חידושי תורה שנתחדשו לו 

 He also writes Torah innovations that כהן. הדברי תורה נדפסו בספרו 'אהל ברוך'.

were renewed when a friend of his, the old Hasid Rabbi Avraham Cohen, came to 

him. The words of the Torah were printed in his book 'Ohel Baruch.' 

 4 שורות בכת"י. כתמים ומספר קרעים קלים. מצב טוב. 70 -ס"מ. כ  12.5/20עמ';  4

pages; 12.5 / 20 cm. About 70 lines in handwriting. Stains and a number of minor 

tears. Good condition. 

 

. כבר תשט"ז[ בן הגאון רבי שאול יחזקאל –]תרל"ב הגאון החסיד רבי ברוך גרינפלד 

בצעירותו נודע כת"ח וירא שמים מרבים. היה מחשובי תלמידי ה'ערוגת הבושם' עוד 

בקליינווארדיין. הרה"ק משינאווא אמר עליו שהוא בעל מדרגה. לאחר חתונתו הקים ישיבה 

בסטרופקוב. כיהן כרב בכמה ערים בהונגריה וכן בקהילה החסידית בקלויזנבורג. בתרפ"ג 

כרב בכמה קהילות, וכן למד תקופה עם הרה"ק רבי יואל מסאטמר. עבר לארה"ב וכיהן שם 

בשנת תרצ"ה עלה לירושלים, ולמרות שהוצעה לו לשמש כרב בעדה החרדית, לא רצה 

 לקבל משרה רבנית. כמו"כ הרה"ק רבי אהרן מבעלז דיבר עליו גדולות.



 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

וחתימתו של הרב שך, על  ברכת שנה טובה לתורם ישיבת פוניב'ז, בכתב יד קודשו .137

 Happy New Year to the donor of the Ponivez Yeshiva, in the holy גלוית הישיבה.

handwriting and signature of harav Shach, on the yeshiva postcard. 

 

 . "Long live a good life and peace "לחיים טובים ארוכים ושלום".

 Happy New Year toבת פוניב'ז, בכת"י וחתימת הרב שך. ברכת שנה טובה לתורם ישי

the donor of 

the Ponivez 

Yeshiva, in 

the 

handwriting 

and signature 

of harav 

Shach, on the 

yeshiva 

postcard 

גלוית דואר 

 רשמית של ישיבת פוניב'ז עם תמונה צבעונית של מבנה הישיבה והסביבה.

 An official postcard of the Ponivezס"מ. מצב טוב.  14.5/10.5. 5.9.72כ"ו אלול תשל"ב 

Yeshiva with a colorful photo of the yeshiva building and its surroundings. 

26 Elul 1972 5.9.72. 14.5 / 10.5 cm. good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

רט אב"ד קאטה, נכדו של הגאון מכתב המלצה לתלמידיו, בכת"י הגאון רבי מאיר רייכהא .138

 Letter of הגדול רבי יהודה אסאד ותלמיד ה'כתב סופר'. כ"א אדר תרמ"ב.

recommendation to his students, handwritten by Rabbi Meir Reichhart Av Beit Din 

of Kata, grandson of the great Gaon Rabbi Yehuda Assad and student of the 'Ktav 

Sofer'. 21 Adar 1882. 

 

"והמרחם עליהם ישא ברכה מאת 

ה'..... והזהרו בבני עניים שמהם 

 תצא תורה".

מכתב המלצה לתלמידיו של הגאון 

רבי מאיר רייכהארט אב"ד קאטה, 

נכדו של הגאון הגדול רבי יהודה 

 אסאד ותלמיד ה'כתב סופר'.

המכתב כולו בכתב ידו של הגאון 

 מתו.רבי מאיר רייכהארט ובחתי

The entire letter is in the 

handwriting of Rabbi Meir 

Reichhart and in his signature. 

בשנת  המכתב נכתב בכ"א אדר,

 . ]יומא דהילולא קדישא של הרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק[ 1882תרמ"ב 



ול. מצב שורות בכתי"ק. מעט כתמים. מעט קרעים קלים בשוליים ובסימני קיפ 9ס"מ.  14/18

 cm. 9 rows in handwriting. Few stains. few slight tears in 14/18 טוב מאוד. –טוב 

margins and folding marks. Good - very good condition. 

נולד בשנת תר"י לערך, לאביו הגאון רבי יונה. תלמידם של  הגאון רבי מאיר רייכהארט

ופר'. משנת תרל"ו כיהן כאב"ד קאטה. בנו וממלא הגאונים רבי יהודה אסאד ובעל ה'כתב ס

מקומו הוא רבי אריה לייב וחתנו הוא רבי אברהם גוטנפלאן אב"ד טיניע. נפטר בה' ניסן 

 תרפ"ה.

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

חתימת הרה"ק מבילגוריי, וחתימות גדולי רבני ירושלים, על מכתב הוקרה מאגודת  .139

 ,Signature of the rabbi of Bilguray .1945/6תומכי אחים. ירושלים, תש"ה? תש"ו? 

and signatures of the great rabbis of Jerusalem, on a letter of appreciation from 

the Association of tomchey achim. Jerusalem, 1945? 1946? 

 

 Good and" "חיים טובים וארוכים, עושר וכבוד, בריאות ואושר לך ולכל הנלוים אליך!"

long life, wealth and honor, health and happiness to you and all who company to 

you"! 

 מכתב תודה וברכה על סיוע לאגודת תומכי אחים, שפעלה למען השאלת מכשירים רפואיים.
Letter of thanks and congratulations for assisting the Association of tomchey achim, 

which worked to lend medical devices. 

הדף מלא בחתימות יד קודשם של גדולי ישראל: חתימת הרה"ק רבי מרדכי רוקח 

מבילגוריי אחיו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא ואבי האדמו"ר מבעלזא שליט"א. רבי 

איסר זלמן מלצר, הרב וואזנר, ה'דעת סופר', רבי יצחק יעקב וכטפויגל, רבי אליהו ראם, 

בי יוסף גרשון הורוויץ, רבי זלמן סורוצקין, רבי שמואל וינגרט, רבי ברוך אבא רקובסקי, ר

רבי יצחק אריאלי, רבי יעקב משה חרל"פ, רבי יוסף מאיר כהנא, רבי משה חסקין, רבי 

חיים ליב אוירבך. רוב החותמים צירפו גם חותמת. חותמות נוספות: רבי דב כהן, רבי 



 The page is full of the י אהרן יעקב קלפיש, בד"ץ ירושלים.שמשון אהרן פלונסקי, רב

signatures of the holy hand of the great men of Israel: the signature of Rabbi 

Mordechai Rokach from Bilguray, the brother of Rabbi Aharon of Belza and the 

father of the Rebbe of Belza. Rabbi Isser Zalman Meltzer, harav Wazner, the Da'at 

Sofer, Rabbi Yitzchak Yaakov Wechtfoigel, Rabbi Eliyahu Ram, Rabbi Yosef 

Gershon Horowitz, Rabbi Zalman Sorotskin, Rabbi Shmuel Weingart, Rabbi Baruch 

Abba Rakovsky, Rabbi Yitzchak Arieli, Rabbi Yaakov Moshe Harel P., Rabbi Yosef 

Meir Kahana, Rabbi Moshe Haskin, Rabbi Chaim Leib Auerbach. Most of the 

signatories also attached a stamp Additional stamps: Rabbi Dov Cohen, Rabbi 

Shimshon Aharon Plonsky, Rabbi Aharon Yaakov Kalfish, Badatz Jerusalem.. 

 ס"מ. נייר יבש. מעט קרעים ללא חסר בטקסט. מצב טוב. 23/33. 1945/6תש"ה? תש"ו? 
1945? 1946? . 23/33 cm. Dry paper. Slight tears without gaps in the text. Good 

condition. 

בן המהרי"ד מבעלזא. אחיו של תש"י[  –הרה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגוריי ]ה'תרס"א 

 לזא שליט"א.הרה"ק רבי אהרן מבעלזא ואבי האדמו"ר מבע

תלמיד הגר"ח מבריסק. היה אב"ד וראש ישיבת תשי"ד[  –רבי איסר זלמן מלצר ]תר"ל 

 סלוצק. עלה לירושלים וכיהן כראש ישיבת "עץ חיים" ויו"ר מועצת גדולי התורה. 

תשע"ה[ מגדולי פוסקי הדור האחרון. תלמיד מובהק לרבו  –]תרע"ג  רבי שמואל הלוי ווזאנר

פירא בישיבת חכמי לובלין. בהמלצת מרן החזון איש, נתמנה לכהן כרב הגאון רבי מאיר ש

 שכונת זכרון מאיר בב"ב. 

תש"כ[ נין מרן החת"ס, המשיך את  –]תרל"ח  ה'דעת סופר' מפרשבורג -רבי עקיבא סופר 

השושלת ברבנות וראש ישיבה בפרשבורג. ממנהיגי היהדות בהונגריה וחבר מועצת גדולי 

 העולם השנייה עלה לא"י, שם הקים את ישיבת פרשבורג בירושלים. התורה. לאחר מלחמת

תשל"ח[ אב"ד לקהילות האשכנזים בירושלים וראש  –]תרמ"ז רבי יצחק יעקב וכטפויגל 

 ישיבת מאה שערים.

תשי"א[ ממייסדי מערכת הכשרות של בית הדין האשכנזי  –]תרל"ב רבי אליהו ראם 

 ם פרושים בירושלים.בירושלים וראב"ד בית דין צדק אשכנזי

תשי"א[ רבה של שכונת מאה שערים וראש ישיבת מאה  –]תרכ"ט רבי יוסף גרשון הורוויץ 

 שנים. 46-שערים בירושלים במשך כ

תשכ"ו[ תלמיד ישיבות סלובודקה, וולוז'ין וטלז. נישא לבתו של -]תר"מ רבי זלמן סורוצקין

בווילנה. כיהן כרב ראשי של לוצק וחבל הרב אליעזר גורדון מטלז. היה ממקימי ועד הישיבות 

ווהלין. היה מראשי אגודת ישראל עוד באירופה. בשנת ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל 

 והיה בין מקימיה מחדש של היהדות החרדית בארץ ישראל לאחר השואה. 

 רב בירושלים ומלפנים רב דפלאהן גרמניה.רבי שמואל וינגרט 

 רב שכונות אבן ישראל ועזרת ישראל בירושלים. סקירבי אברהם ברוך אבא רקוב

 תשל"ד[ רב בירושלים ור"י מרכז הרב. –]תרנ"ו  רבי יצחק אריאלי

תשי"ב[ פוסק ומקובל. רב שכונות שערי חסד ורחביה  –]תרמ"ב  רבי יעקב משה חרל"פ

 בירושלים ור"י מרכז הרב.  

 "ח[ מלפנים רב בסערדענאתשל –]תר"ע  רבי יוסף מאיר כהנא הרבי מספינקא ירושלים

תש"י[ כיהן כרב בליטא ובאוקראינה ולאחר מכן בירושלים.  –]תרל"ד רבי משה חסקין 

 ספריו: "כלכלת שביעית" "אהל משה".

הוסמך לרבנות ע"י הרה"ג רבי חיים ברלין תשי"ד[  –רבי חיים יהודה לייב אוירבך ]תרמ"ז 

. למד קבלה מרבי שמעון צבי הורביץ , נישא לבתו של הרב שלמה זלמן פרוש18כבר בגיל 

ויחד ייסדו את ישיבת המקובלים 'שער השמים'. בנו הוא הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך 

 מגדולי פוסקי ההלכה.

  רב דבהכ"נ שירת ישראל בעיה"ק ירושלים.רבי דב כהן 

י כיהן כרבה של שכונת בית ישראל בירושלים והיה מחשובי פוסקרבי שמשון אהרן פלונסקי 

 ההלכה בירושלים.

מלפנים היה רב בשנדובה בליטא. מאוחר יותר עלה לירושלים רבי אהרן יעקב קלעפפיש 

 והיה מראשי מערכת "אוצר הפוסקים". ספרו: "מנחת אהרן".

 ₪ 5250מחיר פתיחה: 



ולא יצטרכו לדוקטורים ח"ו ולישועה בכל הבקשות לטובה" מכתב ברכות מהאדמו"ר " .140

שניץ, הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל עם חותמו. כת"י וחתימת הראשון לשושלת קופיט

 And they will not need Dr. H.V. and salvation in all requests for good" a" הגבאי.

letter of congratulations from the first Rebbe of the Kopichnitz dynasty, Rabbi 

Yitzchak Meir Heshil with his seal. His handwriting and the Gabay's signature. 

 

מכתב ברכות מהאדמו"ר הראשון לשושלת קופיטשניץ, הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל 

 ,letter of congratulations from the first Rebbe of the Kopichnitz dynasty עם חותמו.

Rabbi Yitzchak Meir Heshil with his seal 

נה, ומלא בברכות לישועה והצלחה, פרנסה בריווח ונחת ובסופו: המכתב מזמן היותו בוי

The letter from 

the time he 

was in Vienna, 

and full of 

blessings for 

salvation and 

success, a 

livelihood in 

profit and 

contentment 

and at the 

end ולא":

יצטרכו 

לדוקטורים ח"ו 

ולישועה בכל 

הבקשות לטובה 

בשר כל טוב". ול

"And they will not need Dr. H.V. and salvation in all requests for good" 

 The המכתב בכ"י וחתימת הגבאי "ישראל מרדכי טייטלבוים" ובחותמת האדמו"ר.

letter in handwriting and the signature of the Gabay "Israel Mordechai 

Teitelbaum" and stamped by the Rebbe. 

 14/22 שורות. כתמים, קרעים ונקבי עש. מעט פגיעה בטקסט. מצב בינוני. 11ס"מ.  14/22

cm. 11 rows. Stains, tears and moth holes. Slight damage to text. Fair condition. 

תרצ"ו[ האדמו"ר הראשון  –מקאפיטשניץ ]תרכ"ב האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל 

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשל ממז'יבוז', דור רביעי ל"אוהב ישראל" בשושלת. בן 

מאפטא. אמו היא בתו של הרה"ק רבי שלום יוסף פרידמן בנו בכורו של הרה"ק מרוז'ין. נישא 

לבתו של הרה"ק רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין. לאחר פטירת חמיו פנו אליו מעיירות 

ו ורבו הרה"ק רבי דוד משה פרידמן מטשורטקוב, שונות לשמש כרבם, והוא שאל את דוד

הרה"ק מטשורטקוב הטיל גורל, וכשיצא הפתק "קופיטשניץ" אמר הרה"ק מטשורטקוב "מזל 

 טוב קופיטשניצער רבי".

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

"וחפץ ה' בידו יצליח... להגדיל תורה מתוך הרחבה וכ"ט" מכתב ברכות לתורם בכי"ק  .141

סלונים בעל ה'נתיבות שלום'. הקדשה מוצמדת לספר 'תורת וחתימתו של האדמו"ר מ

 And the will of God in his hand will succeed ... to. "1961אבות'. ירושלים, תשכ"א 

increase Torah out of expansion and all good things"Letter of congratulations to 

the donor in the handwriting and signature of the Rebbe of Slonim, author of the 

Netivot Shalom. A dedication attached to the book 'Torat Avot'. Jerusalem, 1961. 

 



ספר 'תורת אבות' ב"ח, מאמרי קודש עה"ת והמועדים ועבודת ה' מאת אבות שושלת 

לכוביץ, קוברין 

 וסלונים. 

ירושלים, תשכ"א 

[ 9. ס"א ]1961

"מ. ס 24.5עמ'; 

 מצב טוב מאוד.

וחפץ ה' בידו "

יצליח... להגדיל 

תורה מתוך 

 ".הרחבה

בדף הפורזץ 

דף מוצמד 

הקדשה וברכות 

תורם בכתי"ק ל

וחתימת 

האדמו"ר 

 Attached to the forezatz page is a dedication page and ה'נתיבות שלום' מסלונים.

congratulations to the donor in handwriting and the signature of the Rebbe of 

Netivot Shalom from Slonim. 

 .lines and his signature 11 שורות וחתימתו. מצב טוב מאוד. 11ס"מ. סיון תשכ"א.  11/14

Very good condition. 

[ חתנו של 1911/2000תש"ס  –]תרע"א  האדמו"ר רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים

נים. הקים את ישיבת סלונים 'בית אברהם' וחסידות סלונים האדמו"ר ה'ברכת אברהם' מסלו

לאחר השואה. היה מגדולי ראשי הישיבות והאדמו"רים. כיהן כחבר מועצת גדולי התורה 

 וועד הישיבות. ספריו הידועים בשם 'נתיבות שלום' הינם מאבני היסוד בתורת החסידות.

 ₪ 1225מחיר פתיחה: 

 

 

 

אשר קנה בעדי הספרים ועד עתה לא השגתים" מכתב  "לפלא בעיני, זה כששה חודשים .142

 To my surprise, it has been" בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי חיים הגר מאנטניא.

about six months since I bought the books for me and so far I have not obtained 

them," a letter in the holy handwriting and signature of the Admor Rabbi Chaim 

Hagar of Antania. 

 

"לפלא בעיני, זה 

כששה חודשים אשר 

קנה בעדי הספרים ועד 

 עתה לא השגתים"

מכתב בכתב יד קודשו 

וחתימתו של האדמו"ר 

רבי חיים הגר 

 To my" . מאטניא.

surprise, it has been 

about six months 

since I bought the 

books for me and so 

far I have not 

obtained them," a 



letter in the holy handwriting and signature of the Admor Rabbi Chaim Hagar of 

Antania 

חותם: "חיים בהרה"צ ברוך שליט"א" מלשון החתימה נראה כי זה היה עוד בחיי סביו 

 Seal: "Chaim Ben Harav Baruch Shlita" from the language of the ה'צמח צדיק'.

signature It seems that it was still in the life of his grandfather the 'Tzemach 

Tzadik.' 

 cm. 9 lines in 14 / 11.5 שורות בכי"ק וחתימתו. מצב טוב מאוד. 9ס"מ.  11.5/14

handwriting and his signature. Very good condition. 

[ האדמו"ר 1862/1931תרצ"ב  –]תרכ"ב ר מאנטניא האדמו"ר הרה"ק רבי חיים הג

האמרי ברוך.  –הראשון בשושלת אנטניא. נולד לאביו האדמו"ר הרה"ק רבי ברוך מויז'ניץ 

הוסמך לרבנות ע"י הרה"ג רבי שלמה דרימר ה'בית שלמה', הרה"ג רבי יצחק אהרן  13בגיל 

ועוד. בשנת תרנ"ג, לאחר  איטינגא, הרה"ג רבי יעקב וידנפלד, הרה"ג רבי יצחק שמלקיש

פטירת אביו, עבר לאטניא שם הים את חצרו, ואחיו הגדול ה'אהבת ישראל' נשאר למלא 

מקום אביו בויז'ניץ. רוב חידושיו ודברי תורתו אבדו במלחמת העולם הראשונה. לאחר 

 פטירתו חסידיו הדפיסו את הספרים 'טל חיים' עה"ת ו'נימוקי חיים' על הש"ס.

 ₪ 2800 מחיר פתיחה:

 

 

 

"וכימי צאתנו מאצ"מ יראנו השי"ת נפלאות ונזכה לקץ הפלאות ולכוס הישועות" מכתב  .143

שבועות  3ברכות לחתונה ולפסח בחתימת האדמו"ר הרה"ק ה'ישועות משה' מויז'ניץ, 

 And as soon as we leave, we will see the Lord" לפני עלותו על כס ההנהגה.

wonderfully and we will have the end of wonders and the cup of salvation" Letter 

of congratulations for the wedding and Passover signed by the Rebbe "Yeshuot 

Moshe" Meviznitz, 3 weeks before he ascended the throne of leadership. 

 

מכתב ברכות 

לחתונה ולפסח 

בחתימת יד 

קודשו של 

הרה"ק האדמו"ר 

ה'ישועות משה' 

 Letterמויז'ניץ. 

of 

congratulations 

for the wedding 

and Passover 

signed by the 

Rebbe "Yeshuot 

Moshe" 

Meviznitz 

"בשלם זה הבנין לתורה ולגדולה כאחד ותרוו מהם ומכל יו"ח ענג רב ונחת דקדושה תוך 

לכים בדרכי בדרכי רבוה"ק... אושר וכל טובות ותזכו לראות דורות ישרים יבורך ההו

 In"וכימי צאתנו מאצ"מ יראנו השי"ת נפלאות ונזכה לקץ הפלאות ולכוס הישועות"."

this whole is the building for Torah and greatness alike and you will enjoy from 

them and from all their descendants great pleasure and holy rest in happiness and 

all favors and you will be blessed to see righteous generations who walk in my 

ways in the ways of our holy rabbis…”  "And as soon as we leave, we will see the 

Lord wonderfully and we will have the end of wonders and the cup of salvation ”

"... 



שבועות קודם עלותו לכס ההנהגה. נייר מכתבים רשמי. כתוב במכונת  3דר תשל"ב. כ' א

 K. Adar 1972. 3 weeks ס"מ. מצב טוב מאוד. 17.5/25כתיבה וחתום בחתימת יד קודשו. 

before his ascension to the leadership throne. Official stationery. Typewriter and 

signed by his holy signature. 17.5 / 25 cm. Very good condition. 

תשע"ב  –]תרע"ו  ה'ישועות משה' מויז'ניץ –האדמו"ר רבי משה יהושע הגר 

[ מגדולי מנהיגי עולם התורה והחסידות בדור האחרון ונשיא מועצת גדולי 1916/2012

קים את התורה. נולד לאביו האדמו"ר בעל ה"אמרי חיים". כיהן רב בוילחוויץ ובשנת ת"ש ה

ישיבת בית ישראל בגרוסווארדיין. לאחר עלותו ארצה כיהן כראש ישיבת ויז'ניץ וכאב"ד שיכון 

 ויזניץ בבני ברק. לאחר פטירת אביו כיהן אחריו כהאדמו"ר מויז'ניץ.

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 An .1934מכתב המלצה חשוב בכ"י וחתימת הראי"ה קוק. כ"ד טבת תרצ"ה  .144

important letter of recommendation in his handwriting and signed by Rabbi Kook. 

24 Tevet 1934 . 

 

...נא מטוב כבודו "

לקרבו בכל 

האפשרות בעסק זה 

ואקוה שישבע רצון 

 Please ..." ".ממנו...

honor him with 

every opportunity 

in this business 

and I hope he is 

satisfied with it 

."... 

 letter of ב המלצה בכתב יד וחתימת הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוקמכת

recommendation in his handwriting and signed by Rabbi Kook. 24 Tevet 1934. 

ס"מ. חורי  21/13.5שורות בכי"ק וחתימתו. נייר מסמכים רשמי.  8. 1934כ"ד טבת תרצ"ה 

 Tevet 1934. 8 lines in his handwriting and signature. Official 24 תיוק. מצב טוב מאוד.

document paper. 21 / 13.5 cm. Filing holes. Very good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

"שמצבם גרוע.. מפני שהם נושאי משרות דתיות" כרוז לרבנים בא"י לבוא לעזרת רבני  .145

 Their condition is bad ... because" .1934רוסיה, בחתימת הרב קוק. ניסן, תרצ"ד 

they hold religious positions" Proclamation to rabbis in Israel to come to the aid of 

Russian rabbis, signed by harav Kook. Nissan, 1934. 

 

"כרוז לחברינו 

הרבנים 

והשוב"ים וגבאי 

בתי הכנסיות 

 שבאה"ק"

בתחילת המכתב 

מספר על אסיפה 

 חשובה

שהתקיימה 



דבר מצב הרבנים והשוב"ים ברוסיא שמצבם בירושלים בהשתתפות גדולי הרבנים, על 

, ולכן "החלטנו להציע לכל יותר גרוע שם מאנשים אחרים כיון שהם נושאי משרות דתיות

חברינו הרבנים שיתנדבו לעזרת הצלת במשמרתם פה באה"ק הרבנים והשובי"ם הקבועים 

כל אחד לא יפחות מלירה א"י אחת למשך חצי  רוסיא,והשובי"ם הנתונים בצרה ב

 At the beginning of the letter he tells שנה....)הצעה זו נשלחה ג"כ למדינות אחרות(".

about an important meeting held in Jerusalem with the participation of the great 

rabbis, about the situation of rabbis and slaughterers in Russia who are worse off 

than other people because they hold religious positions, Therefore, "we decided to 

offer to all the rabbis and shub”im who are on duty here in the Holy Land who will 

volunteer to help save our fellow rabbis and shub”im who are in trouble in Russia, 

each one not less than one Israeli lira for half a year .... (This proposal was also sent 

to other countries) ." 

הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק וחותמו, וחותמות  חתימה בכתב ידבסוף המכתב 

 At the end of the letter is a בצורת חתימה של הרב עוזיאל והרב אהרונסון.

handwritten signature by Rabbi Avraham Yitzchak HaCohen Kook and his seal, and 

stamps in the form of a signature by Rabbi Uziel and Rabbi Aharonson. 

 ס"מ. מצב מצוין. 21/26

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 Helpמוסדות ועוד.  –ים אל הרב קוק. רבנים מכתב 7עזרה לרבני ויהודי רוסיה! צרור  .146

for rabbis and Russian Jews! Bundle of 7 letters to harav Kook. Rabbis - institutions 

and more. 

 

צרור מכתבים שנשלחו אל הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, בעניין עזרה לרבני ויהודי 

 רוסיה.

רחיות היותר נחוצות לאדם וכו'... והנני מברך.. בשנה "ועתה לעת זקנותי חסרים לי ההכא'. 

מכתב משנת תרצ"ד, מאת רבי מנחם מענדיל  טובה ומתוקה באריכות ימים ושנים.

נולד בשנת תר"ל. מצאצאי הגאון הגדול מו"ה יצחק אייזיק אבן טוב אבד"ק אהראנאווסקי 

וועטקא. כיהן כאבד"ק 

סעמיאנאווקא ומאוחר 

. יותר עבר לביחאוו ישן

ספרו: 'מנחת בכורים' 

 שו"ת וחידושים בגפ"ת.

A. "And now, in my 

old age, I lack the 

more necessary 

necessities for a 

person, etc ... Letter 

from 1934, by Rabbi 

Menachem Mendil Ahranovsky 

נת )מחוז קאמין קושירסקי, נתמנה בשמכתב מרבי משה חיים בלינצקי אב"ד גלושא ב'.

תרצ"א(. "מה ששלח אלי אחד ממכרי הרבנים מרוסיא.... ומפני שהוא ירא לשלוח...מפני 

 B. A letterהטעמים המובנים ע"כ שולח אותו דרך ידי לשלוח אותן..". זאת חנוכה תרצ"ד. 

from Rabbi Moshe Chaim Blintsky, Av Beit Din of Glosha. "What one of my 

acquaintances of the rabbis from Russia sent to me .... and because he is afraid to 

send ... for the understandable reasons A.K. sends him through by sending them..“ . 

 Donation .3 מאת ר' צבי ציזלינג. ת"א, תר"ץ. ג'. תרומה למען אסירי ארצות הסובייטים

for the Prisoners of the Soviet Union by R. Zvi Zisling 



 .5 - 4 , למען רעבי רוסיה. תרצ"ג.ה'. מסמכים מ'ההלואה וחסכון עפולה והסביבה' –ד' 

Documents from 'The Loan and Savings of Afula and the Surrounding Area,' 

?. לועד העזרה ליהודי רוסיה. חותם: ש. בן גרשון מכתב מברית הציונים הרביזיוניסטים. ו'

 Letter from the Revisionist Zionist Alliance. 6אלול, תרצ"ג. 

 Letter from the Jewish Agency to Eretz. 7 ז'. מכתב הסוכנות היהודית לארץ ישראל

Israel .משנת תרצ"ג לועד העזרה ליהודי רוסיה 

 varies Size and condition, in general גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.

very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

[ מסמכים חשובים ופריטי נייר. חתימות רבני בד"ץ פרושים וחתימות הגאון רבי 8אוסף ] .147

 Collection [8] Important documents and paper items. Signatures צבי פסח פראנק.

of rabbis of the Badatz prushim and signatures of the gaon Rabbi Zvi Pesach Frank. 

 

[ מסמכים חשובים ופריטי נייר. חתימות רבני בד"ץ פרושים וחתימות הגאון רבי 8אוסף ]

 צבי פסח פראנק.

 א'. אישור גירות בחתימת רבני בד"ץ פרושים וחתימת הגאון רבי צבי פסח פראנק.

שרגא פייביל פראנק  חתימות: רבי יצחק יעקב וכטפויגל, רבי אברהם דוד רוזנטל, רבי

  ורבי צבי פסח פראנק.

תש"כ. נייר 

מסמכים 

רשמי של 

בד"ץ 

פרושים. 

21/27.5 

ס"מ. סימני 

קיפול ומעט 

קרעים בהם. 

 .A מצב טוב.

Approval of 

gerut. 

Folding 

marks and a 

few tears in 

them. Good 

condition. 

ר אחד ניסן תשי"א בחתימות מכתבי אישור גט. חתימות רבני בד"ץ פרושים: אישו 2ב'. 

הרה"ג רבי צבי פסח פראנק, הרה"ג רבי אליהו ראם, הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל 

וחותמת הבי"ד. ואישור שני אלול תש"י בחתימות הרה"ג רבי צבי פסח פראנק, הרה"ג 

 B. 2 letters רבי יוסף גרשון הורוויץ, הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל וחותמת הבי"ד.

confirming divorce. One certificate Nissan 1951. And second approval Elul 1950 

ס"מ. נייר  21/26תשי"א.  –ס"מ. נייר פרגמנט. סימני קיפול. מצב טוב.  21/33תש"י 

 מסמכים רשמי. כתמים. סימני קיפול וקרעים קלים. מצב טוב.

" בחתימת הגאון רבי צבי c. Kosher certificate for "of Kor ג'. תעודת הכשר ל"עוף קור"

 פסח פראנק ובית דינו.

חתימות רבני בד"ץ פרושים: הרה"ג רבי צבי פסח פראנק, הרה"ג רבי אליהו ראם, 

 הרה"ג רבי אברהם דוד רוזנטל והרה"ג רבי שרגא פייביל פראנק. חותמת הבי"ד.

 .טוב -תשי"ט. נייר מסמכים רשמי. סימני קיפול וקרעים בהם. מצב בינוני 



 D. 4 paper גודל ומצב משתנה.פריטי נייר. עם חתימות רבי צבי פסח פראנק.  4ד'. 

items. With the signatures of Rabbi Zvi Pesach Frank. varies Size and condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

בקשה דחופה להקמת בית חולים למחלות עיניים. מסמך היסטורי עם חתימות הגאון  .148

פטרבורגר(, רבי מנחם מענדיל ראבין, רבי אלימלך פרלמן ועוד. )ק בלאזררבי יצח

 Urgent application for the establishment of an .1904ירושלים, י"ח חשון תרס"ה 

eye disease hospital. Historical document with the signatures of Rabbi Yitzchak 

Blazer (Peterburger), Rabbi Menachem Mendil Rabin, Rabbi Elimelech Perlman 

and more. Jerusalem, 18 Cheshvan 1904. 

 

עם חתימות הגאון רבי יצחק בלאזר)פטרבורגר(,  Historical documentמסמך היסטורי 

 רבי מנחם מענדיל ראבין, רבי אלימלך פרלמן ועוד.

, כיון שזה פוגע מאוד יםהקמת בית חולים למחלות עינימכתב בקשת עזרה כספית דחופה ל

ביהודי ירושלים, שחלקם מתים וחלקם מתעוורים מזה ר"ל וכמעט אין בית שלא נפגע מזה, 

 Letter requesting urgent financial assistance for the הן קטנים והן גדולים וכו'.

establishment of a hospital for eye diseases, since it greatly harms the Jews of 

Jerusalem, some of whom die and some are blinded by it and there is almost no 

home that is not harmed by it, both small and large, etc. 

המכתב בחתימות הגאון רבי יצחק בלאזר)פטרבורגר(, רבי מנחם מענדיל ראבין, רבי 

דליה נחמן בראדער, ר' אשר דוב זוסמאן, ר' אלימלך פרלמן, ר' אלי'? זאב וואלפסון, ר' ג

 The ר' משה.. בערגמאן, ר' דוב בער אברמוביץ המזכיר.יהודה ליב? ב"ר ראובן ז"ל, 

letter is signed by Rabbi Yitzchak Blazer (Peterburger), Rabbi Menachem Mendil 

Rabin, Rabbi Elimelech Perlman, R. Eli? Zeev Wolfson, Rabbi Gedaliah Nachman 

Brader, Rabbi Asher Dov Sussman, Rabbi Yehuda Leib? The late Rabbi Reuven, 

Rabbi Moshe .. Bergman, Rabbi Dov Ber Abramovich the Secretary. 

. נייר מסמכים רשמי של בית ועד הכללי דכוללות 1904ירושלים, י"ח חשון תרס"ה 

ס"מ. קרעים, ובחלקם מעט חסר  22.5/29הקודש.  האשכנזים פרושים וחסידים שבערי

 Tears, some of which are slightly incomplete in the text. Fair בטקסט. מצב בינוני.

condition. 

תרס"ז  –המכונה רבי איצלה פטרבורגר ]תקצ"ז  –הגאון הרב יצחק בלאזר 

נועת המוסר, גאון מגדולי תלמידי רבי ישראל סלנטר וממשיכו בהפצת ת[ 1837/1907



בפלפול ובהוראה, לאחר שעזב את רבנותו בפטרבורג עבר לקובנה ועמד שם בראש כולל 

קובנה ובסיועו הוקמה ישיבת סלבודקא ששם היה מעביר שיחות מוסר שהשפיעו רבות על 

השומעים ובפרט בחודש אלול, נפטר בירושלים בחודש אב תרס"ז ונטמן בהר הזיתים, 

 , 'אור ישראל', 'כוכבי אור'.ספריו: 'פרי יצחק'

בן הרה"צ רבי שמואל אהרן אב"ד קרוטושין. מח"ס 'עיני מנחם', רבי מנחם מענדל ראבין 

עלה לאר"י ושימש שם כנציגם של כולל רמעבה"נ מגאליציא, בשנת תרמ"ט נסע לקברי 

 צדיקים לערי הגליל ולמירון כדי להיות שם ל"ג בעומר, מאוחר יותר פרסם את מסעו בשם

 'מסע מירון וערי הגליל'

בן הגאון רבי ישראל איסר פרלמן אב"ד רֹוְזַוודֹו וחתנו של הגאון החסיד רבי אלימלך פרלמן 

"רבי וואלף ווינשטוק"]שניהם תלמידי החוזה מלובלין[. מעסקני  -רבי ברוך בנימין זאב 

רבות וממנהיגי העדה החסידית בירושלים ומוסדותיה. היה גם מעורב בהקמת שכונות 

 בירושלים.

 ₪ 1225מחיר פתיחה: 

 

 

 Collection of 8 letters מכתבי רבי בנימין זאב חשין, מגדולי חסידי ברסלב. 8אוסף  .149

from Rabbi Binyamin Ze'ev Cheshin, one of the greatest chasidim of Breslav. 

 

 מכתבי רבי בנימין זאב חשין, מגדולי חסידי ברסלב. 8אוסף 
כת"י וחתימת רבי בנימין זאב חשין בעת שהותו בחו"ל לבנו משה חיים, בין מכתב בא'. 

"..רבינו )מוהר"ן( הבטיח מי שיזכה לאחוז בידית שלו הוא כבר יזכה הדברים כותב לו: 

לתקן כל התיקונים מה שצריך לתקן בחיים חיותו......האם גזלת זמן מהבעל דבר 

 תשי"ט.לקביעות עיתים לתורה..". 

 רבי בנימין זאב חשין בעת שהותו בארה"ב, לבנו ר' משה מרדכי.מכתב ב'. 

"...העיקר הוא קביעת עיתים לתורה וזה העיקר מכל החיים ורבינו  בין הדברים כותב לו:

מוהר"ן אומר כי כשזוכים לתקן ברוחניות ברוחניות אז ממילא גם בגשמיות הכל מתוקן... 

רוזין תמשיך הלאה בכל הכוחות  השיעור של ליל שישי אצל ידידי הרב אלי חיים

ובמסירות נפש כי השיעור של רבינו מוהר"ן ז"ל הוא יקר מאוד ויכולים לזכות ע"י זה 

 השיעור לכל הדברים טובים שבעולם ולהגיע לגמר התיקון..".

מכתב בעת  ג'.

שהותו בלונדון, 

לבנו ר' משה 

חיים. בין 

הדברים כותב: 

"...ובייחוד 

כעת שקרובים 

 כבר לחודש

הרחמים 

והסליחות 

וראשית דינו 

של אדם הוא 

על דברי תורה" בנוסף כותב גם שהחזן ר' יודא רוזנפלד שואל האם באפשרותו לארגן 

 אולם גדול עבור תפילות הימים נוראים וכו'. 

 מכתב מסיון תשכ"א בעת שהותו בקנדה.ד'. "העליון ועינו אל יראיו ישפיע רב טוב סלה" 

... ותבקש ממנו שיבקר בהסניפים של הארגון נוער חשובה "מבקר בארץ אישיות ה'.

 מכתב מסיון תשכ"א, בהיותו בלייקווד. החרדי"

 מכתב מאדר תשכ"ב. "זה פרשה ארוכה מאד ואי אפשר לבארה בכתב...". ו'.

"כי כל מצוה שמסרו נפשם עליהם נתקיימה בידם.... והתפלל עלי שאצליח בשליחותי  ז'.

 בת בהיותו בלונדון.מכתב מי"ט ט בשלימות".

 מכתב מכ"ג תמוז תשכ"א בהיותו בקנדה. השוליים חתוכות מעט על הטקסט. ח'.



 varies Size and condition, in טוב מאוד. –גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

general good- very good condition. 

י נשמה קדושה באה לעולם. בן רבי נחמיה חשין כבר בילדותו ניכר כרבי בנימין זאב חשין 

בנערותו התקרב לברסלב. היה מגדולי המקובלים וקדושי עליון, הן מחכמי האשכנזים והן 

מחכמי הספרדים. היה מתנהג בפשטות נפלאה, היה מקורב לרבי מאיר אבוחצירא ולרבי 

מרדכי שרעבי. פעל רבות להשיב לב בנים לאביהם שבשמיים, והחזיר רבים בתשובה. מסר 

 רי תורה בהלכה וליקוטי מוהר"ן.שיעו

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 ביאלה.

 

תשמ"ב  –]תרס"א  החלקת יהושע מביאלא -האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 
[ נולד לאביו האדמו"ר הרה"ק רבי ירחמיאל צבי, נתייתם בצעירותו וגדל בבית 1900/1982

דמורו"ת בשדליץ והקים ישיבה, בה למדו החל לכהן בא 23אבי אמו האדמו"ר מאוז'רוב. בגיל 
מאות בחורים, לאחר השואה בשנת תש"ז עלה לארץ הקודש ונתיישב בת"א ובשנת תשט"ז 
עבר לירושלים ושם הקים את בית מדרשו, נפטר בשנת תשמ"ב ונקבר בהר הזיתים, ספריו: 
  'חלקת יהושע' 'סדר היום' ועוד.

History: The Rebbe Rabbi Yechiel Yehoshua Rabinowitz - Halkat Yehoshua of Biala 
[1900/1982] was born to his father the Rebbe Rabbi Yerachmiel Zvi, orphaned in his 
youth and grew up in the house of his mother's father the Rebbe of Ozerov. At the 
age of 23 he began to serve In the Rebbe in Szdelitz and established a yeshiva, 
where hundreds of young men studied, after the Holocaust in 1947 he immigrated 
to the Holy Land and settled in Tel Aviv and in 1956 moved to Jerusalem where he 
established his Beit Midrash, died in 1982 and was buried on the Mount of Olives. 
His books: "chelkat yehoshua", "seder hayom" and more 

 

 

 

תקנות לחסידים בכ"י וחתימת האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלה. נראה כחלק  .150

 Regulations for Chassidim in handwriting and the signature of the Rebbe ממכתב.

of the 'chelkat Yehoshua‘ from Biala. Seems like part of a letter. 

 

מכתב תקנות לחסידים בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל 

 החלקת יהושע מביאלא.  -יהושע רבינוביץ 

נראה כחלק ממכתב, לפי תחילתו. כותב על התחזקות בענייני צניעות, ב'. "להיזהר לכוון 

עיף זה הוספה בכ"י כנראה של חסיד: "וכן בשמע ישראל ובברוך שם כבוד".......בסוף ס

ברכה ראשונה של שמו"ע". ד'. "לבדוק מזוזות ותפילין.." וכך מופיע בדף עוד הרבה תקנות 

בהרחבה 

בהרבה 

 עניינים.
Seems like 

part of a 

letter, at 

the 

beginning. 

Writes 

about 



strengthening in matters of modesty, b. "Be careful to direct in Shema Yisrael and 

Baruch Shem Kavod" ....... At the end of this section an addition is probably added in 

the handwriting of a chasid: “and also first bracha of shmone esre D. "Check 

mezuzahs and tefillin ..." and so many more regulations appear on the page in detail 

in many matters. 

 18 ס"מ. סימני קיפול וחור קטן במרכז. מצב טוב מאוד. 22/23שורות בכתי"ק וחתימתו.  18

lines in handwriting and signature. 22/23 cm. Folding marks and a small hole in the 

center. Very good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

"מעמדות", הקמת חסידות ביאלא בא"י לאחר השואה. "ותתברכו  –וש מעות חודש חיד .151

 בברכה המשולשת בבני חיי ומזוני רויחא" מכתב האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
Renewal of the month coint - "mahamadot", the establishment of Hasidism in 

biyale in Israel after the Holocaust. “vetitbarchu babracha hameshuleshet bebaney 

chaye humezoney revicha” letter of the admor the chelkat Yehoshua of Beyale. 

 

 -מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא.

לא"י וביקש להקים מחדש את המכתב מהשנים שלאחר השואה כשהאדמו"ר עלה רקע: 

החסידות בארץ הקודש, במכתב מבקש מאנ"ש לחדש את מעות חודש הידוע בשם 

"מעמדות" וכותב "נאמנים 

עלינו דברי חז"ל כל המקיים 

את התורה מעוני סופה 

לקיימה מעושר ואחד המרבה 

ואחד הממעיט ובלבד שיכון 

לבו לשמים" בהמשך מסביר 

הרבי שזה "לטובתכם בגוף 

ש ובזה ובבא יוכל לצמוח ונפ

לכם טובה מזה" בסופו מברך 

הרבי: "ותתברכו בברכה 

המשולשת בבני חיי ומזוני 

רויחא ותזכו להיות מתמכי 

אורייתא מתוך עושר וכבוד 

כנפש המעתיר"  

Background: The letter 

from the years after the Holocaust, when the Rebbe immigrated to Israel and sought 

to re-establish Hasidism in the Holy Land, in a letter he asked from his people To 

renew the month of the month known as "mahamadot" and writes "The words of 

Chazal are faithful to us. Anyone who observes the Torah from poorness An end to 

sustainability from wealth and one that multiplies and one that diminishes as long as 

his heart dwells in heaven. The Rebbe goes on to explain that it is "for your good in 

body and soul and in this and in the future he will be able to grow better than this" 

at the end the Rebbe blesses: "And be blessed with the triple blessing of my life and 

the food of Ruiha and you will be privileged to be the supporters of Oriyta out of 

wealth and respect as the petitioning soul"    

 .1949 ס"מ. מצב טוב מאוד. 21/18שורות בכתי"ק וחתימתו.  9תש"ט. נייר מכתבים רשמי. 

Official stationery. 9 lines in his handwriting and signature. 21/18 cm. Very good 

condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 



נתבשרתי כי ב"ה אצלו ואצל אנ"ש הכל ב"ה בשלום אך זה בדרך כלל, ובפרטות עוד " .152

מביאלא לאחר השואה, בו מבקש לדעת  לא אדע". מכתבו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע'

 I have been informed that God is with him and with man, everything isמצב חסידיו.

in peace, but this is usually, and in particular I will not know yet” The letter of the 

Rebbe of the "chelkat yehoshua" from Biala after the Holocaust, in which he asks 

to know the condition of his followers 

 -מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא.

נכתב בשנים שאחרי רקע: 

שואה, כשהאדמו"ר הקים ה

את חסידות ביאלא בא"י. 

במכתב מתעניין בשלום 

רתי כי ב"ה חסידיו "נתבש

אצלו ואצל אנ"ש הכל ב"ה 

בשלום אך זה בדרך כלל, 

ובפרטות עוד לא אדע" 

בהמשך כותב "יזכור מאמר 

רש"י על וישב משה את 

דברי העם" ובהמשך 

מבקש לדעת את מצב 

 הפרנסה ושאר העניינים.

Background: Written in 

the years after the Holocaust, when the Rebbe established the Biala Chassidut in 

Israel. In the letter, he is interested in the peace of his followers. I have been 

informed that God is with him and with man, everything is in peace, but this is 

usually, and in particular I will not know yet” Later he writes "Rashi will write an 

article about vayeshev Moshe et divrey haham" and later asks to know the state of 

livelihood and other matters. 

 lines in handwriting 30 ס"מ. מצב טוב מאוד. 12.5/21.5שורות בכתי"ק וחתימתו.  30

and signature. 12.5 / 21.5 cm. Very good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

"וכל המוקדם מוקדם לברכה" מכתב בקשה לצורכי הכנסת כלה, מהאדמו"ר ה'חלקת  .153

 And all that comes early is a blessing" a letter of request for the" יהושע' מביאלא.

needs of a hachnasat kala, from the Rebbe of the "chelkat yohoshua" from Biala. 

 

מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו 

של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל 

ת יהושע החלק -יהושע רבינוביץ 

 מביאלא.

במכתב מבקש האדמו"ר לאסוף 

מעות לצורכי הכנסת כלה וכותב "וכל 

המוקדם מוקדם לברכה... ובזכות זה 

 In the תתברכו ממקור הברכות".

letter, the Rebbe asks to collect 

money for the needs of hachnasat 

kala and writes, "And all that is 

early is for the blessing ... and 



thanks to this you will be blessed from the source of the blessings". 

ס"מ. קרעים בשוליים וסימני  21/15שורות בכתי"ק וחתימתו.  6תשי"ד. נייר מכתבים רשמי. 

 Official letterhead. 6 lines in handwriting and signature. 21/15 1954. קיפול. מצב טוב.

cm. Tears in margins and folding marks. Good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

"לא היה לי מרגוע ומנוחה ביודעי ומבין איך המצב הספקה אחר זמן המצור וימי  .154

מנכדי היהודי הקדוש זצללה"ה איזה עזר  רעב....אם נחוץ עוד לאיזה מאנ"ש או למי

 I did not have peace and rest in my" נחוץ" מכתב האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.

knowledge and understanding of how the situation provided after the time of the 

siege and days of famine…If more is needed for any man or for any of the 

grandsons of the yehudi hakadosh, "what help is needed," the Rebbe's letter the 

"chelkat yehoshua" from Biala... 

 

 -מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא. 

וץ עוד לאיזה מאנ"ש או למי מנכדי היהודי במכתב כותב על מצב הפרנסה וכותב שאם נח

הקדוש זצללה"ה איזה עזר 

 In נחוץ שישתדל לסייע לו.

the letter, he writes 

about the state of his 

livelihood and writes 

that if another man or 

one of the grandsons of 

hayehudi hakadosh is 

still needed, what help is 

needed to try to help 

him. 

תש"ח. נייר מכתבים רשמי. 

שורות  10ס"מ.  21/14.5

בכתב יד קודשו וחתימתו. 

 Official letterhead. 21 / 14.5 cm. 10 lines in 1948קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד.

his sacred handwriting and signature. Slight tears at margins. Very good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 

"כתבתי כמה מכתבים עם חד"ת ומי מאסף אותם הביתה]???[...." מכתב הדרכה ארוך  .155

בעבודת ה' מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא עם ווארט מהרה"ק מפארציווא 

 I wrote several letters with tora glosses and who collect those”והבעש"ט הק'.

home???...” long Instruction letter in avodat hashem from the admor the ‘chelkat 

yehoshua’ of biyale with vort by the rebbe of partziva an the baal shem tov. 

 

מכתב ארוך בכתב יד קודשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא.  -

ו"ר שנתבקש לכתוב מכתב בחידו"ת אף כי לא אדע אם זה בתחילה כותב האדמ

לתועלת הנכון שהרי "כתבתי כמה מכתבים עם חד"ת ומי מאסף אותם 

 at the beginning the rebbe wrote that he been asked letter withהביתה]???[...."



tora glosses even he doesn’t know if it to the right used because  ”I wrote several 

letters with tora glosses and who collect those home???...”   

בהם על הגדרים והסייגים שהם כמו אוזן לכלי  כמה עניינים בעבודת ה',בהמשך כותב על 

מהרה"ק הכלי, ועל אמונה פשוטה, תשובה ועוד ועוד. כמו"כ מביא ווארט שעל ידו נאחז 

 He goes on to write about someם הבעש"ט הק'. מפארציווע ומאור שבעת הימי

matters in the work of God, including the fences and restrictions that are like an 

ear to the vessel by which the vessel is held, and a simple faith, tshuva and more 

and more. Similarly, brings vort from the Rebbe of partzive and the holy baal shem 

tov.. 

. סימני קיפול ומספר 4Aשורות בכתי"ק וחתימתו. גודל:  32תשי"ב. נייר מכתבים רשמי. 

 Official Stationery. 32 lines in handwriting .1952 קרעים קלים בהם. מצב טוב מאוד.

and signature. Size: 4A. Folding marks and a number of minor tears in them. Very 

good condition. 

 ₪ 2450מחיר פתיחה: 

 

 

"שיתברכו ממקור הברכות בבני חיי ומזוני רויחא, וספרתם לכם לכל צרכיכם ותזכו  .156

להיות מתמכי אוריתא מתוך אושר ועושר" מכתב ברכות מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע' 

 May they be blessed from the source of blessings in life and food, and" מביאלא.

you will tell them all your needs and you will be privileged to be supporters of 

Orita out of happiness and wealth“ a letter of congratulations from the Rebbe of 

the "chalkat Yehoshua” from Biala. 

 

קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע  מכתב ברכות מאליפות בכתב יד

 החלקת יהושע מביאלא.  -רבינוביץ 

"יעזור השי"ת שיתברכו במכתב מברך את כל המשתתפים בתרומתם על החג העבר 

ממקור הברכות בבני חיי ומזוני רויחא, וספרתם לכם לכל צרכיכם ותזכו להיות מתמכי 



  In theאוריתא מתוך אושר ועושר".

etter, he congratulates all the l

participants in their contribution to 

the past holiday "May they be 

blessed from the source of blessings 

in life and food, and you will tell them 

all your needs and you will be 

privileged to be supporters of Orita 

”piness and wealthout of hap. 

שורות בכתי"ק וחתימתו.  5נייר שורות. 

 Lines ס"מ. מצב טוב מאוד. 21.5/12.5

paper. 5 lines in handwriting and 

signature. 21.5 / 12.5 cm. Very good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

לים הנצורה תחנוניו של האדמו"ר החלקת יהושע מביאלא לשלוח לו מצות שמורה מירוש .157

לתל אביב. מכתב האדמו"ר החלקת יהושע מביאלא. "כבר כתבתי ואכפול העניין 

 The pleas of theלהשתדל בכל האפשרות לשלוח לי איזה ראטיל מצות שמירה". 

Rebbe of Halkat Yehoshua of Biala to send him matzah shmura from besieged 

Jerusalem to Tel Aviv. Letter of the Rebbe of Halkat Yehoshua of Biala.”I have 

already written and will double the matter to try every opportunity to send me 

some rattil matzah shmura 

 

 -מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא. 
תב בשנת תש"ח)האדמו"ר עלה לא"י בשנת תש"ז ועל הגלויה בול מלפני המכתב נכרקע: 

קום המדינה( ובמכתב מבקש ומתחנן שישלחו לו מצה שמורה מירושלים הנצורה כמו שכותב 

"כבר כתבתי ואכפול העניין להשתדל בכל האפשרות לשלוח לי איזה ראטיל מצות שמירה", 

בהמשך המכתב מתעניין במצבם 

של אנ"ש מירושלים הרוחני והכלכלי 

 ומברך "ונשמע ונבשר אך טוב

 The pleas ותתברך בחג שמח וכשר"

of the Rebbe the Halkat Yehoshua 

of Biala to send him matzah 

shmura from besieged Jerusalem 

to Tel Aviv. Letter of the Rebbe 

the Halkat Yehoshua of Biala. "I 

have already written and will 

double the matter to try every 

opportunity to send me some 

rattil matzah shmura.” Later in the 

letter, he is interested in the 

spiritual and economic situation of Anash from Jerusalem and greets "and sounds 

and announces but good and you will be blessed with a happy and kosher holiday." 

 Postcard. 7 lines and his ס"מ. מצב טוב מאוד. 14/9שורות וחתימתו.  7גלוית דואר. 

signature. 14/9 cm. Very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 



'חלקת יהושע' מביאלא עובר מתל אביב לירושלים עיה"ק. מכתב החלקת יהושע ה .158

שהם יעסקו וישתדלו בכל העניינים בנוגע להעתקת דירתי לירושלים". מביאלא. "

 .The 'chelkat yehoshua' from Biala moves from Tel Aviv to Jerusalem תשט"ו.

Letter from the "chelkat yehoshua" from Biala. "That they will deal with and strive 

in all matters concerning the relocation of my apartment to Jerusalem." 1955. 

 

 -מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 החלקת יהושע מביאלא. 
האדמו"ר רקע: 

ה'חלקת יהושע' עבר 

לעיה"ק ירושלים בשנת 

תשט"ז, והנה לפנינו 

מכתב בכתב יד קודשו 

 משנת תשט"ו, בו כותב

 ומבקש להשתדל

בעניין העתקת דירתו 

 לירושלים עיה"ק.
Background: The 

Rebbe of the 'plot of 

Joshua' moved to 

Jerusalem in 1956, 

and here is a letter in 

his holy handwriting 

from 1955, in which he writes and asks to make an effort to move his apartment to 

Jerusalem. 

ס"מ. קרעים ומעט חסר.  21/28שורות בכתב יד קודשו וחתימתו.  10בים רשמי. נייר מכת

 Official stationery. 10 lines in his sacred handwriting מעט מהכיתוב דהוי. מצב בינוני.

and signature. 21/28 cm. Tears and a little incompletion. A little of the caption is 

faded. Fair condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

שורות( ומלא בדברי ענוה, מוסר, חיזוק  50 –"ומלבשתו ענוה" מכתב ארוך)למעלה מ  .159

 ותקנות מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא, לחסידיו שבירושלים. לא חתום.

"humalbashto anava" A long letter (over 50 lines) and full of words of humility, 

morals, strengthening and regulations from the Rebbe of the "chelkat yehoshua" 

from Biala, to his followers in Jerusalem. Not signed. 

 

החלקת  -מכתב ארוך בכתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

 יהושע מביאלא. 
כי במקום גדולים אל תעמוד ובדר"כ  בתחילת המכתב כותב האדמו"ר ברוב ענוותנותו

אינו כותב דברי תוכחת מגולה וכו'... אך כיון שהמצב אינו פשוט ובפרט בא"י, חייבים 

להתחזק. בהמשך המכתב מביא דברי מוסר ותקנות ועניינים רבים אשר צריכים 

 At the beginning of the letter, the Rebbe writesלהתחזק בהם. המכתב לא חתום. 

with most of his humility that in a great place do not stand and usually does not 

write words of rebuke, etc. ... but since the situation is not simple and especially in 

Israel, must be strengthened. Later in the letter he brings morals and regulations 

and many matters which need to be strengthened in them. The letter is not 

signed. 



. קרעים קלים 4Aשורות! בכתב יד קודשו. גודל:  50-תש"..... נייר מכתבים רשמי. למעלה מ

 Official stationery. Over 50 lines! In his holy …194בשוליים. כתם בודד. מצב טוב מאוד.

handwriting. Size: 4A. Slight tears at margins. A single stain. Very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב חיזוק בענייני השעה לאחר השואה מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.  .160

 A "להתנהג בדרך התורה ובענייני צניעות וכדומה... ובמדה שאדם מודד מודדין...".

letter of encouragement in matters of the hour after the Holocaust from the 

Rebbe of the "Chalkat Yehoshua" from Biala. "To behave in the way of the Torah 

and in matters of modesty and the like ... and in the measure that a person 

measures a measure ...”. 

 

 -תימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מכתב בכתב יד קודשו וח

 החלקת יהושע מביאלא. 

אחר השואה, ובו המכתב נכתב ל

מעורר על כמה עניינים הצריכים 

חיזוק וכותב שכל אחד אם באפשרותו 

ינסה להשפיע על קרוביו ומכיריו 

וידידיו "ואבקש לקיים אם באפשרות 

את התקנות של מכתבי הקודם", 

בדרך התורה ובענייני "להתנהג 

צניעות וכדומה... ובעיקר באחדות 

להתעניין כל אחד עם חבירו וידידו 

להטבת מצבו הן ברוחניות וגשמיות 

ובמדה שאדם מודד מודדין...ויאמר 

לצרות ישראל די ויחיש לגאול את 

 The letter wasישראל במהרה...".  

written after the Holocaust, in 



which it raises some issues that need strengthening and writes that everyone, if 

possible, will try to influence his relatives and acquaintances and friends "and I will 

ask if possible to comply with the regulations of previous letters". "To behave in 

the way of the Torah and in matters of modesty and the like ..., And especially in 

unity to interest each one with his friend and friend for the benefit of his condition 

both spiritually and physically. and to the extent that a person measures a 

measure ... and he will say to the troubles of Israel enough and hasten to redeem 

Israel soon ." ... 

 . מצב טוב מאוד.4Aשורות בכתב יד קודשו וחתימתו. נייר מכתבים רשמי. גודל  12תש"ח. 

1948. 12 lines in his holy handwriting and signature. Official stationery. Size 4A. Very 

good condition. 

 ₪ 1050חיר פתיחה: מ

 

 

קמחא דפסחא עבור אלמנת האדמו"ר רבי אהרן ראטה, וברכות לחג הפסח מהאדמו"ר  .161

 Kimcha Depischa for the widow of חתימותיו. תש"ח. 2ה'חלקת יהושע' מביאלא עם 

the Rebbe Rabbi Aharon Rata, and blessings for the Passover holiday from the 

Rebbe of the 'Halkat Yehoshua' from Biala with his 2 signatures. 1948. 

 

מכתב בכתב 

יד קודשו 

וחתימתו של 

האדמו"ר 

הרה"ק רבי 

יחיאל יהושע 

 -רבינוביץ 

החלקת 

יהושע 

 מביאלא. 

במכתב כותב 

לרבי אשר ניסן בעניין אפיית מצות באם יוכל להשתתף בהשגחה וכדומה וכן כותב 

בפרנסה טובה וחג שמח וכשר, לאחמ"כ חתימת האדמו"ר.  בענייני הוצאות החג ומברך

בהמשך המכתב מוסיף האדמו"ר בקשה לסייע לאלמנת האדמו"ר רבי אהרן ראטה 

ללה"ה ומברך בפרנסה טובה ובחג כשר ושמח ובברכות נוספות. משומרי אמונים זצ

 In the letter, he writes to Rabbi Asher Nissan לאחמ"כ חותם האדמו"ר בשנית.

regarding the baking of matzah if he can participate in supervision and the like, as 

well as writing about holiday expenses and congratulating him on a good 

livelihood and a happy and kosher holiday, later the signature of the Rebbe. Later 

in the letter, the Rebbe adds a request to assist the widow of the Rebbe Rabbi 

Aharon Rata of shomrey emunim, and wishes him a good livelihood and a kosher 

and happy holiday and additional blessings. Later the Rebbe signed again. 

 . מצב טוב מאוד.4Aייר מכתבים רשמי. גודל שורות בכתב יד קודשו וחתימתו. נ 12תש"ח. 

1948. 12 lines in his holy handwriting and signature. Official stationery. Size 4A. Very 

good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

המחותן הוא האדמו"ר מבאטשאן חיפה מגזע הדברי חיים והאדמו"ר משינאווא....  .162

יקר מר יצחק יעקב... ואבקש מאוד לבוא להשתתף ולקחת חבל עשיתי שידוך עם בני ה

בשמחתי. מכתב האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא, לכלל החסידים בירושלים, בעניין 



 The father-in-law is the Rebbe from Batchan שידוך בנו והזמנה להשתתף בתנאים.

Haifa from the Divrei Chaim race and the Rebbe from Shinawa .... I did a match 

with my dear son Mr. Yitzchak Yaakov ... and I would very much like to come and 

take part in my joy. The letter of the Rebbe of the "chelkat yehoshua" from Biala, 

to all the Hasidim in Jerusalem, regarding the marriage of his son and an invitation 

to participate in the tnahim. 

 

מכתב האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא, לכלל החסידים בירושלים, בעניין שידוך בנו 

 The letter of the Rebbe of the "chelkat yehoshua" from והזמנה להשתתף בתנאים.

Biala, to all the Hasidim in Jerusalem, regarding the marriage of his son and an 

invitation to participate in the tnahim 

בתחילה מפרט על המחותן כי הוא האדמו"ר מבאטשאן חיפה מגזע הדברי חיים והאדמו"ר 

משינאווא וקאסוב ושפיטווקע ועוד. בהמשך המכתב מזמין הרבי את כלל החסידים בירושלים 

ם שהחסידים ההולכים בעקבות הבעש"ט להשתתף בשמחה ומוסיף ש"כנהוג משנים מקד

זצללה"ה זי"ע משתתפים בשמחת רבם.... מובא בזוהר שגם האבות ז"ל.. באים לשמחת 

 At first he details about the צאצאיהם ומשם ישפע שפע קודש ברוחניות וגשמיות.......".

in-laws that he is the Rebbe from Bachan Haifa of the Divrei Chaim race and the 

Rebbe from Shinawa and Kasov and Spitwka and more. Later in the letter, the Rebbe 

invites all the Chassidim in Jerusalem to participate in the celebration and adds that, 

as is customary for many years, the Chassidim who follow the Baal Shem Tov 

participate in the joy of their Rabbi .... It is brought in the Zohar that the late fathers 

also. come to the joy of their descendants and from there he will have an abundance 

of holiness in spirituality and materiality ." ....... 

שורות בכתב יד קודשו וחתימתו. מצב טוב  13ס"מ.  20/25 תש"ט. נייר מכתבים רשמי.

 Official Stationery. 20/25 cm. 13 lines in his holy handwriting and. 1949מאוד.     

signature. Very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 



ק ותתברך כמשאלות לבו הטוב לטובה". מכתב בכתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"" .163

 And be blessed as the wishes" החלקת יהושע מביאלא. -רבי יחיאל יהושע רבינוביץ 

of his good heart for good." Letter in the holy handwriting of the Admor Rabbi 

Yechiel Yehoshua Rabinowitz - the chelkat Yehoshua from Biala. 

 

מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו 

מו"ר הרה"ק רבי יחיאל של האד

החלקת יהושע  -יהושע רבינוביץ 

 מביאלא.
בהיותו  המכתב נכתב

)כנראה מיד ב"לאגאנא"]לוגאנו[ 

לאחר השואה ברכו לא"י( ומבקש 

 להשיג הלוואה, ובסופו מברך

"ותתברך כמשאלות לבו הטוב 

 The letter was written לטובה".

while he was in "Lagana" [Lugano] 

(probably immediately after the 

Holocaust on his way to Israel) 

and asks to get a loan, and at the end blesses "and be blessed as the wishes of his 

good heart for good". 

ס"מ. סימני קיפול ומעט קרעים. מצב טוב  11/21שורות בכתב יד קודשו וחתימתו.  11

 lines in his sacred handwriting and signature. 11/21 cm. Folding marks and 11 מאוד.

a few tears. Very good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

א נדפס. מאמר חסידות מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא בכ"י של הרב מפריז, רבי ל .164

 Not printed. An article on Chassidut from the Rebbe of the שמואל יעקב רובינשטיין.

'Chalkat Yehoshua' from Biala in the handwriting of Rabbi Shmuel Yaakov 

Rubinstein of Paris. 

 

מאמר חסידות 

מהאדמו"ר 

ה'חלקת יהושע' 

מביאלא בכ"י של 

הרב מפריז, רבי 

שמואל יעקב 

 רובינשטיין.

א נדפס. למיטב ל

בדיקתנו, בספרי 

הרב מפריז לא 

בספרי מופיע וכן 

 Not printed. To the best of our ביאלא, אם נדפס אז רק חלק קטן ולא כל הקטע.

knowledge, in the books of the rabbi from Paris does not appear as well as in the 

books of Biala, if printed then only a small part and not the whole section. 

כתבים רשמי. כתוב משני הצדדים, נראה שבשניהם נכתב אותו דבר, ס"מ. נייר מ 21/27

 שורות)בצד אחד(. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב. 31על הנכתב.  Xובצד אחת מופיע 

21/27 cm. Official stationery. Written on both sides, it seems that both are written 

the same, and on one side there is an X on the writing. 31 lines (on one side). Few 

stains and tears. Good condition. 



לאמאז'. כיהן כרב  -נולד בפולין, חסיד קוצק הרב מפריז, רבי שמואל יעקב רובינשטיין 

 בפריז ופעל רבות למען היהדות. ספריו: 'שארית מנחם' 'שמן לנר'. נפטר בי"א אדר תשכ"ד.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 משפחת הרה"צ רבי עקיבא יוסף שלזינגר.

 

כתב ברכות משפחתי בכתב ידה וחתימתה של הרבנית שרל, מחברתו הטהורה של מ .165

 Family letter of הגאון הקדוש רבי הלל מקולומייא, לאחיה הגאון רבי עקיבא שלזינגר.

congratulations in the handwriting and signature of Rebbetzin sherel, the 

Rebbetzin of the holy Gaon Rabbi Hillel of Kolomiyah, to her brother the Gaon 

Rabbi Akiva Schlesinger. 

 

מכתב ברכות משפחתי 

בכתב ידה וחתימתה של 

הרבנית שרל, מחברתו 

הטהורה של הגאון הקדוש 

רבי הלל מקולומייא, לאחיה 

הגאון רבי עקיבא שלזינגר. 

 the letterהמכתב ביידיש.

in Yiddish  

ס"מ.  14/9נכתב על גלויה, 

שורות בכ"י. סימני קיפול  13

 Written on a postcard, 14/9 cm. 13 lines in ומספר קרעים קלים. מצב טוב.

handwriting. Folding marks and a number of minor tears. Good condition. 

חת"ס. כיהן כאב"ד מרגרטן, תרנ"א[ תלמיד מרן ה –]תקע"ה  רבי הלל לכטנשטיין

 קלויזנבורג וקולומייא. חיבר מספר ספרים, בהם: 'משכיל אל דל', 'שירי משכיל' ו'עת לעשות'.

תרפ"ב[ תלמיד מרן החת"ס. נישא לבתו של רבי הלל  –]תקצ"ח  רבי עקיבא יוסף שלזינגר

 לכטנשטיין. לחם רבות ברפורמים. תמך מאוד בעלייה ובהתיישבות בארץ הקודש.
 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מכתב ברכות משפחתי בכתב ידה וחתימתה של הרבנית שרל, מחברתו הטהורה של  .166

 Family letter ofהגאון הקדוש רבי הלל מקולומייא, לאחיה הגאון רבי עקיבא שלזינגר. 

congratulations in the handwriting and signature of Rebbetzin sherel, the 

Rebbetzin of the holy Gaon Rabbi Hillel of Kolomiyah, to her brother the Gaon 

Rabbi Akiva 

Schlesinger 

 

מכתב ברכות 

משפחתי בכתב ידה 

וחתימתה של 

הרבנית שרל, 

מחברתו הטהורה 

של הגאון הקדוש 



 the letter in רבי הלל מקולומייא, לאחיה הגאון רבי עקיבא שלזינגר. המכתב ביידיש.

Yiddish 

 שורות בכ"י. סימני קיפול ומספר קרעים קלים. מצב טוב. 16ס"מ.  14/9כתב על גלויה, נ
Written on a postcard, 14/9 cm. 16 lines in handwriting. Folding marks and a 

number of minor tears. Good condition. 

מרגרטן, תרנ"א[ תלמיד מרן החת"ס. כיהן כאב"ד  –]תקע"ה  רבי הלל לכטנשטיין

 קלויזנבורג וקולומייא. חיבר מספר ספרים, בהם: 'משכיל אל דל', 'שירי משכיל' ו'עת לעשות'.

תרפ"ב[ תלמיד מרן החת"ס. נישא לבתו של רבי הלל  –]תקצ"ח  רבי עקיבא יוסף שלזינגר

 לכטנשטיין. לחם רבות ברפורמים. תמך מאוד בעלייה ובהתיישבות בארץ הקודש.

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב האדמו"ר מקולומייא, רבי אשר אנשיל ל"ש. אוסף ששה מכתבים משפחתיים אל  .167

הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר, מבתו מרת רייזל, אחיו רבי יעקב שמואל ומגיסו 

 Letter from the Rebbe of Kolomiyah, Rabbi Asherהאדמו"ר רבי אשר אנשיל ל"ש.

Anshil L.S. Collection of six family letters to the Gaon Rabbi Akiva Yosef 

Schlesinger, from his daughter Mrs. Reizel, his brother Rabbi Yaakov Shmuel and 

his brother-in-law the Admor Rabbi Asher Anshil L.S. 

אוסף ששה 

מכתבים 

משפחתיים אל 

הגאון רבי עקיבא 

יוסף שלזינגר, 

מכתב אחד מבתו 

 מרת רייזל,

ארבעה מכתבים 

מאחיו רבי יאקאב 

שמואל שלזינגר, 

ומכתב מגיסו 

האדמו"ר רבי 

 .Yiddish and Hebrew אשר אנשיל ליכטנשטיין. יידיש ועברית.

ס"מ. קמטים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב. המכתב  5.5/13כרטיסי דואר קטנים. 

 Small postcards. 5.5 / 13 cm. Wrinkles and a few מהאדמו"ר מקולומייא, קרוע וחסר.

tears. Overall good condition. The letter from the Rebbe of Kolomiyah, torn and 

incomplete. 

תרפ"ב[ תלמיד מרן החת"ס. נישא לבתו של רבי הלל  –]תקצ"ח  רבי עקיבא יוסף שלזינגר

 בארץ הקודש.ליכטנשטיין. לחם רבות ברפורמים. פעל ותמך מאוד בעלייה ובהתיישבות 

בן אחיו וחתנו של הגה"ק רבי הלל מקולומייא. ישב האדמו"ר רבי אשר אנשיל ליכטנשטיין 

 בקלויזנבורג ונודע כהאדמו"ר מקולומייא.

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

הרה"ק ופועל הישועות רבי יהודה ליכטנשטיין )ל"ש( אב"ד בעטלאהן, מכתב בכי"ק  .168

 The ראה אל הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר.וחתימתו, וחתימה נוספת עם שם אמו. כנ

Rabbi and the doer of salvation is Rabbi Yehuda Lichtenstein (L.S.) Av Beit Din of 

Batlahan, a letter in his holy handwriting and signature, and another signature 

with his mother's name. Probably to Rabbi Akiva Yosef Schlesinger. 



 

 מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון הצדיק הרה"ק רבי יהודה ל"ש)לכטנשטיין(

אב"ד בעטלאהן, אחיינו של הגה"ק רבי הלל מקאלאמייא. כנראה נשלח לשאר בשרו 

 הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר. 

 

שורות  17

 2-בכי"ק ו

חתימותיו, 

כשבאחת 

מהן הוא 

חותם גם 

 בשם אמו.

17 lines in 

his 

handwriting 

and 2 

signatures, in one of which he also signs in his mother's name. 

 .Small postcard ס"מ. קרע קטן באחת הקצוות. מצב טוב מאוד. 5.5/13כרטיס דואר קטן. 

5.5 / 13 cm. small tear at one end. Very good condition. 

 

תרפ"ו[ תלמיד דודו הגאון  –]תרט"ו ן)ל"ש( אב"ד בעטלאהן הרה"ק רבי יהודה ליכטנשטיי

הקדוש רבי הלל מקאלאמייא וכן תלמידם של האדמו"רים רבי מנחם מנדל פאנעט מדעש 

האדמו"ר הרה"ק ה'אהבת ישראל'  נודע כקדוש עליון ופועל ישועות.והייטב לב מסיגעט. 

ת בתוך שבעת ימי המשתה בבית מוויז'ניץ החזיק את עצמו לחסידו והיה נוסע אליו. פעם אח

ובמשך כל הנסיעה ישב ה'אהבת הרה"ק ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ, ביקש לנסוע אליו, 

ישראל' בדביקות, כשהוא קורא מספר פעמים: "עטץ ווייסט וואו מען פארט? צום 

)נערך מתוך מאמרו של הרה"ח ר' ישכר בעריש וויס בעלון החשוב 'עלים בעטלאהנע רבי'ן". 

 ה'(לתרופ

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 ציונות וארץ ישראל.

 

תגלית מרעישה ביותר!!! פריט היסטורי מיוחד! דרכון זמני ולא ידוע של ראש וראשון  .169

יום  15-דרכון אוסטרי, תקף ל –למנהיגי הימין זאב ז'בוטינסקי עם תמונתו וחתימת ידו! 

 !!!Exciting Discovery. 1924התנועה הרויזיוניסטית.  בלבד! הופק לרגל מסעו להקמת

Unique Historical Item! Temporary and Unknown Passport of Zeev Jabotinsky, First 

and Foremost Right Wing Leader, with His Photo and Signature! Austrian Passport, 

Valid for 15 Days Only! Issued During His Voyage for Establishing the Revisionist 

Movement. 1924.  

 

דרכון זמני ולא ידוע שהונפק עבור זאב ז'בוטינסקי בוינה, בעת 

 , זאת על אף שלא היה אזרח אוסטרי כלל!!1924-שהותו שם ב



פריט היסטורי מיוחד!!! השופך אור על התקופה המשמעותית ביותר 

 בחיי גדול מנהיגי הימין בעת פעילתו לצורך הקמת התנועה הציונית

התנועה הרויזיוניסטית והמשך הקמת פעילות תנועת  -החדשה 

 הנוער בית"ר. 



לא ברור ולא ידוע כיצד ומדוע הונפק דרכון שכזה לז'בוטינסקי. 

 "דרכון לזרים". -הדרכון נושא כותרת 

יום בלבד! ומוגבל ליציאה לצ'כוסלוביה, גרמניה  15-הדרכון תקף ל

 וצרפת בלבד!

 'בוטינסקי וכן חתימת ידו בלועזית. בדרכון צילום מקורי של ז

. הוא 1924ביוני  15, והיה בתוקף עד 1924במאי  30-עמ', הוא הונפק ב 12הדרכון כולל 

של הקונסוליה הצרפתית בוינה, השגרירות הגרמנית, וכן  כולל חותמות מסע ואשרות

 חותמות מסלובניה ומאוסטריה, כולן מהשבועיים בהם היה הדרכון תקף. 

 מאוד, מעט חלודה, נייר דבק על השדרה. מצב טוב

ראש וראשון למנהיגי הימין. סופר ומשורר, מתרגם,  [1880/1940]זאב ז'בוטינסקי 

פובליציסט ונואם ידוע ביותר. ממקימי הגדוד העברי במסגרת הצבא הבריטי בזמן מלחמת 

יוניסטית. ראש העולם הראשונה, ויחידת הגנה עצמית של יהודי אודסה; מכונן הציונות הרוויז

 בית"ר, מנהיג האצ"ל ונשיא הצה"ר.

התקופה בה הונפק הדרכון הייתה תקופה משמעותית וחשובה בחייו ובפעילותו 

הפוליטית של ז'בוטינסקי. הוא התגורר באותה תקופה בפריז עם אשתו אניה ובנו ערי. 

לפעול  הוא עבד על הוצאת האטלס העברי הראשון שהוא עתיד לפרסם, ובאותו זמן החל

התנועה הרויזיוניסטית. רק חודשים  -להקמת התנועה הציונית החדשה שברצונו להקים 

ספורים קודם לכן, כשביקר בריגה, קמה שם בעקבות ביקורו הקבוצה הראשונה של 

 תנועת הנוער בית"ר!!

בעקבות אותו ביקור והתגובות החמות שקיבל, החליט לחזור לפעילות פוליטית לאחר תקופה 

בה עסק בעיקר בכתיבה ועניינים ספרותיים. הוא הקים עוד קודם לכן "לשכה מדינית"  ארוכה

 זמנית בברלין, ועתה העביר אותה לפאריז כמו גם את העיתון "ראזסווייט" אותו ערך. 

יצא  -בדיוק ברגע הזה, כשהוא מעביר את מרכז חייו ופעילותו הספרותית והפוליטית לפאריז 

לצ'כוסלובקיה, גרמניה  -כספים לתנועה החדשה שהוא מקים ז'בוטינסקי למסע גיוס 

 ואוסטריה! 

 בוינה התקבל כגיבור ע"י אגודת סטודנטים מקומית, ובביקור זה קיבל את הדרכון שלפנינו. 

עם שובו לפאריז המשיך לפעול להקמתה של התנועה החדשה, ולחידוש יציאת העיתון 

 ראזסווייט. 

לאחר מסע גיוס הכספים, בבית קפה פריזאי, התכנסה  , מעט פחות משנה1925ובאפריל 

 "התנועה הרויזיוניסטית". -הועידה הראשונה של התנועה החדשה 

Temporary and unknown passport issued for Zeev Jabotinsky in Vienna, while 

visiting in 1924, although he was not an Austrian citizen at all!! 

Special historical item!!! Shedding light on the most important time in the life of 

the first and foremost Right-Wing leader, working to establish the new Zionist 

movement - the deepen the activities of the Beitar youth movement, established a 

short time earlier.  

It is unknown how and why Jabotinsky was issued such a passport. The passport 

carries the title "Passport for Strangers".  

It is valid for 15 days only! And limited to visits in Czechoslovakia, Germany and 

France only! 



Passport contains an original photo of Jabotinsky and his original autograph.  

Passport contains 12 pp, it was issued on May 30 1924, and valid until June 15 1924. 

It includes Travel stamps and visas by French consulate in Vienna, German embassy, 

and stamps from Slovenia and Austria, all from these two weeks in which it was 

valid.  

Very good condition, slight foxing, adhesive tape to spine.  

Zeev Jabotinsky (1880-1940) was a Zionist leader, first and foremost of Right-Wing 

leaders. A writer and poet, translator, journalist and prominent speaker. Had a main 

role in establishing the Jewish Battalion of the British Army in WWI, and a self-

defense unit by the Jews of Odessa. He established the Revisionist movement, Beitar 

youth movement, leader of the Etsel and president of the Revisionist Movement.  

The period in which this passport was established was a significant and important 

period in Jabotinsky's life and political activity. He resided in Paris with his wife 

and son, and worked on the editing and publishing of the first ever Hebrew atlas. 

At the same time, he began working on the establishing of the new movement he 

was planning. Only a few months earlier following his visit to Riga, a first branch of 

the youth movement Beitar was established.  

Following this visit and the warm welcome he received there, he decided to return 

to political activity, after a period in which he dealt mainly with writing and literary 

matters. A while earlier he established in Berlin a Political Beureau and now he 

moved it to Paris alongside the periodical Rassviet which he edited.  

At that point in his life, while moving the center of his life and activity to Paris, 

Jabotinsky embarked on a fundraising journey for the new movement – in 

Czechoslovakia, Germany and Austria! In Vienna he was received as a hero by a local 

students' organization, and it was during this visit that he was issued this passport.  

Upon his return to paris, he continued to work on the new movement and renewing  

publication of Rassviet.  

On April 1925, less than a year after this fundraising voyage, in a Parisian Café, the 

first convention of the Revisionist Movement took place!! 

 ₪ 175,000מחיר פתיחה: 

 

 

)תש"ב(   5702נדיר. נדפס תוך כדי השואה!!! כתב העת הציוני בהולנד. "מנורה"  .170

 rare. Printed during the Holocaust!!! The Zionist Journal in the .1941אמשטרדם. 

Netherlands. "menora" Amsterdam. 1941 

 

 rare. The Zionist magazine Menora in the נדיר. כתב העת הציוני "מנורה" בהולנד.

Netherlands.  

 לאחר הכיבוש הנאצים בהולנד. 1941נדפס תוך כדי השואה!!! נדפס בשנת תש"ב 

Printed during the Holocaust!!! Printed in 1941 after the Nazi occupation of the 

Netherlands. 

 ;Amsterdam 1942 155 pages בהולנדית.ס"מ.  21עמ';  155)תש"ב( 5702אמשטרדם 

21 cm. In Dutch. 



 .We have not seen any auctionsלא ראינו במכירות פומביות. 

 .Original cover, without spine כריכה מקורית, ללא השדרה. כתמים. מצב טוב מאוד.

Stains. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

. אזכור של השופט היהודי סמואל 1956מכתב חתום,  -הנשיא האמריקני הארי ס. טרומן  .171

 US President Harry S. Truman – Signed Letter 1956, Mention of Jewishרוזנמן.

Judge Samuel Rosenman. 

, לאחר סיום כהונתו, למנהל מלון בשיקאגו, בו 1956בשנת  מכתב שכתב הנשיא האמריקני

הוא מודה לו על ששמר עבורו ועבור שני אנשים נוספים מקום בבית המלון שלו. הראשון הוא 

השופט היהודי ויועצו הבכיר סמואל רוזנמן, שהיה זה שטבע את המושג ""ניו דיל"" בהתייחס 

. השני, המוזכר במכתב בשם אוונס, 30-ה למדיניותו הכלכלית של הנשיא רוזוולט בשנות

 ס, ידיד קרוב של הנשיא ואיש עסקים. הוא ככל הנראה טום ל. אוונ

 במכתב מציין טרומן כי אוונס נמצא בהוואי ואילו השופט רוזנמן בחופשה בדרום קרולינה. 

ס"מ. קרע בפינה שמאלית 19/27 המכתב במכונת כתיבה , עם חתימת ידו של טרומן. 

 , עם חוסר, ללא פגיעה בטקסט. עליונה

Letter written by US president Truman in 1956, after the end of his term as 

president, to a Chicago hotel manager, in which he thanks the manager for a 

reservation made for him and two friends of his. The first is Jewish Judge and 

Truman's senior advisor Samuel Rosenman, who coined the term "New Deal" for 



Roosevelt's financial and political policy in the 30s. The second, referred to as Evans, 

is probably Tom L. Evans, and businessman and Truman's close friend.  

The letter is typewritten with Truman's original handwritten autograph. 27X19 cm. 

Tear to upper left corner with loss not affecting text. 

 ₪. 525מחיר פתיחה 

 

 מנהגי יהודים והיסטוריה יהודית.

 

ציורים  13נדיר ביותר. זיכרון לרובע היהודי ובית הקברות היהודי בפראג עם  .172

 Very Rare Memorial Book of the.1855ראשונה?. פראג מהדורה יחידה? 

Jewish Quarter and Cemetery in Prague, with 13 Illusrtrations. Single 

Edition? Prag 1855. 

 
איורים  13ספר בגרמנית זיכרון לרובע היהודי )הגיטו(  ובית הקברות העתיק בפראג כולל 

, האיורים: תמונה גדולה מקופלת של בית בשחור וצהוב מוקפים במסגרת בצבע כחול
ד' אלפים,  –הקברות ותמונות מצבות עם הסבר כולל הסברים על מצבות עתיקות ביותר מ 

אלט נוי מבחוץ ומבפנים נראה בתמונה גם הדגל המפורסם וכן  –ותמונת בתי הכנסת בפראג 
ת וברקע כחול של בית הקברו –תמונות בתי כנסת אחרים, בשער הספר איור בשחור 

 המגדל המפורסם של פראג.

 "מהדורה ראשונה" ונדירה ביותר לא מצאנו שנמכר במכירות פומביות.

ייתכן שזו "מהדורה יחידה" שכן הציורים במהדורה זו שונים! ממהדורות שנדפסו מאוחר 
 יותר!!

דף זה הנו חשוב כשלעצמו לחוקרי יהדות פראג, ולא נשתמר בחלק מהעותקים מספר 
 נדיר זה.

 דית.עמ'. הקדשה בדפוס למשה מונטפיורי ואשתו יהו 73, 5. 1855פראג, 
 רישום בעט בכריכה האחורית. 

ל הדף וצדו השני חלק. מצב כריכה עתיקה, נייר משובח, האיורים מודפסים על צדו האחד ש
 מצוין.

Podiebrad - Andenken an die Alterthümer der Prager Josefstadt, . Prague, 1855. 

German language book, memorial of the Jewish quarter (Ghetto) and cemetery, 
including 13 illustrations in black and yellow, with blue frames. Illustrations include 



an large foldout of the cemetery and illustrations of tombstones with explanations, 
and photos pf the Prague synagogues. 

A first and very rare edition which we could not find in auctions.  

This might be a "single Edition" as the illustrations in this edition are different than 
those in later editions!! 

 5, 73 pp .Dedicated in print to Moses Montefiore. Inscription in pen on rear board. 
Pen writing on inner rear cover. 

Antique binding, quality paper, illustrations printed on one side of page, leaving the 
other side blank. Excellent condition.. 

 
 ₪.  700מחיר פתיחה 

 

 
 

 -ק ממוספר! חתום ע"י המחבר!. איקונוגרפיה יהודית שנות היסטוריה יהודית. עות 500 .173

 Years of Jewish 500. 1982ביבליוגרפיה של הדפסים, מאת אלפרד רובנס. לונדון, 

History. Numbered copy! Signed by Author! Jewish Iconography, London, 1981. 

Bibliography of Jewish History Prints.  

 

Alfred Rubens - A Jewish Iconography, Revised Edition,  

 . אנגלית.1982, לונדון,   Nonpareilהוצאת

ביבליוגרפיה של הדפסים המתעדים חמש מאות שנה של היסטוריה יהודית, מאוספו של 
 אלפרד רובנס ומאוספים אחרים. 

 עותקים ממוספרים, חתום בידי רובנס בעמ' 260מתוך  195מהדורה ביבליופילית. עותק 
קדם השער. 
כרוך בעור, 

מעוטר בזהב 
ונתון בקופסת 

עור נאה 
תואמת.  מלווה 
בכרך משלים, 

, חתום אף 1982
הוא בידי רובנס 
 בשער הראשון.
אלפרד רובנס 

היה אספן 
 והיסטוריון, שימש כמנהל המוזיאון היהודי בלונדון .

xxxi, 277, 128  ,'ס"מ.  29.5עמ',  128ס"מ. מצב מצוין. כרך משלים:  29.5עמ 

Alfred Rubens - A Jewish Iconography. London: Nonpareil, 1982.  
Revised edition including a supplementary volume. Numbered copy - 195/260, 
signed twice by Rubens on half title pages of both books.  
A bibliography of prints depicting 500 years of Jewish history, taken from Rubens' 
collection as well as others'.  
Bound in green leather, in leather bound box. Containing a second supplementary 
volume in soft cover.  
Rubens was a collector and historian, director of the jewish Museum in London.  



128, 277, xxxi pp. 29 cm. Excellent condition.  
Supplementary volume - 128 pp. 29 cm.  
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. התייחסות נרחבת 1789טקסים ומנהגים דתיים של עמי העולם, פריז  -"נדיר! פיקארט  .174

חלקים  4ליהודים. תחריטים רבים!  מהדורה טקסטואלית שונה ממהדורות קודמות! סט 

 Rare! Picard - Jewish Customs and Ceremonies in 1789כרכים גדולים!" " 2 -ב 

World Survey. Wide Extensive reference to Jews. Many Illustrations! 2 Large 

Volumes! 

 

CÉRÉMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE. 

REPRÉSENTÉES PAR DES FIGURES DESSINÉES  &GRAVÉES PAR BERNARD PICARD  &

AUTRES HABILES ARTISTES ... NOUVELLE EDITION...'. AMSTERDAM, 'ET SE TROUVE À 

PARIS: CHEZ LAPORTE, 1789 

 

ספר חשוב העוסק בטקסים ובמנהגים הדתיים של עמי העולם. הספר זכה לכינוי "הספר 

ת לחקר הדתות והשפיע רבות על ייצוגן אשר שינה את פני אירופה". הוא הניח את היסודו

של דתות העולם במערב. הספר שבר את כל המוסכמות שהיו מקובלות בתחום. הוא הציג 

את כל הדתות, אפילו של "עובדי האלילים", באופן שווה ולא שיפוטי, ביקש לקדם סובלנות 

הדתות, צאות הלא רצויות של הפנאטיות, ושיבחה את דתית על ידי שכך שהראה את התו

כגון האסלאם, שהיו סובלניים לאחרים. מקום רב הוקדש ביצירה ליהודים, וזאת בזמן 

שהאנטישמיות באירופה היתה נפוצה ביותר. יצירה זו מציירת את מנהגי היהודים באופן 

תחריטים בפרק על היהדות, כולל תחריט מפורסם, המתפרש על  15סימפטי ואוהד וכוללת 

בבית הכנסת באמשטרדם ויצירות נוספות אודות היהודים. מסתבר שני דפים, של "פורים" 

שפיקרד הכיר היטב את הקהילה היהודית באמשטרדם ואף הכין עבורם תחריט לספר 

"תיקון סופרים". למרות שהספרים הוחרמו על ידי הכנסייה, הם יצאו לאור בארבע שפות 

 ם.עותקי 4000 )צרפתית, אנגלית, הולנדית וגרמנית( ונמכרו ב

, והטקסט המופיע בה שונה באופן מהותי מהטקסט 1789 -המהדורה שלפנינו היא מ 

במהדורה הראשונה, לאחר שעבר עריכה, הרחבה ושינויים רבים עד כדי כך שמבחינה 

 טקסטואלית זו יצירה שונה לחלוטין. 

ות תחריטים. מצב טוב מאוד. כריכות עתיק 264כרכים.  2 -חלקים ב  4 סט שלם 1789פריז 

 עם בלאי ופגמים קלים. 



'CÉRÉMONIES ET COUTUMES RELIGIEUSES DE TOUS LES PEUPLES DU MONDE. 
REPRÉSENTÉES PAR DES FIGURES DESSINÉES & GRAVÉES PAR 
BERNARD PICARD [SIC.], & AUTRES HABILES ARTISTES ... NOUVELLE 
EDITION...'. AMSTERDAM, 'ET SE TROUVE À PARIS': CHEZ LAPORTE, 1789-1783-1789-
1789 
4 volumes, folio (15 3/8 x 9 3/4 in.; 38 x 24 cm). Half-titles, 4 engraved headpieces, 
264 engraved plates, 6 of which double-page, 35 folding. 

Fascinating and important survey of the religious ceremonies of the world. A 
beautifully illustrated work. The book was recited "The book that changed Europe". 
It laid the foundations to critical study of religions, and influenced deeply the 
presentation of world religions in the west. This book broke all the conventions by 
presenting all religions even Pagan ones in an equal, non judgmental approach, went 
on to promote religious tolerance by showing the unwanted outcome of religious 
fanaticism, and praised tolerant religions, such as Islam! 

Judaism was given a broad reference, although in a time of widespread 
antisemitism. This research portrays the customs of the Jews in a sympathetic 
manner and includes 15 engravings in the chapter on Judaism alone, including a very 
famous one, a two page illustration of Purim at the Amsterdam Synagogue. Picard 
knew the Jewish community of Amsterdam well, and made an engraving for their 
"Tikun Sofrim" book. 

This book was banned by the Church, but nevertheless was published in 4 languages 
and sold 4000 copies.  
This work is based on Picard's 'Ceremonies et coutumes religieuses de tous les 
peuples du monde' published in Amsterdam between 1723 and 1743 and, according 
to the title, includes all the plates that appear in the earlier work. The text for this 
edition appears to have been so extensively rewritten and improved by Poncelin 
de La Roche-Tilhac, the editor, that it almost amounts to a new and separate work. 
Very good condition. Antique leather binding with wear and minor flaws.  
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יטים. מאת יוהן כריסטוף תחר 18מנהגי היהודים ומצבם הדתי של היהודים בזמננו,  .175

 .1749רביעי בכרך אחד, פרנקפורט ולייפציג  –בודנשץ. חלקים שלישי 

 Parts in One Volume,  thand 4 rdReligious situation of the Jews in Our Time, 3

Germany 1749. 18 engravings. 

 

BODENSCHATZ - Kirchliche Verfassung der heutigen Juden sonerlich derer 
Deutschland. 

מאת יוהן כריסטוף בודנשץ כולל סדר המצוות  18 -ספר על מנהגי היהודים במאה ה 
תחריטים מנהגי  18בעברית ולועזית מאמרי חז"ל בעברית והסברם בלועזית ועוד ועם 

לויה,  –חליצה  –גט  –חתונה  -פדיון הבן  –ברית מילה  –שחיטה  –מזוזה  –יהודים תפילין 
 ים והמנהגים בעברית והסברם בלועזית.הדינ –ה. עם ההסברים קבור

תחריטים. שער כללי חלקו בדיו  18[ עמ'. 34,]270, 256[,16. ]1749פרנקפורט ולייפציג 
 אדום ושערים מקוצרים לכל חלק. תיאור אוהד והוגן של מנהגיהם של יהודי התקופה. 



 
 מן, מצב טוב מאוד. כריכת חצי עור, נייר משובח, שוליים נאים, כתמי ז

 
BODENSCHATZ - Kirchliche Verfassung der heutigen Juden sonerlich derer 
Deutschland. 
A book on Jewish customs in the 18th century. Includes the order of Mitzvot in 
Hebrew, as well as articles by the Sages (חז"ל) in Hebrew etc… and 18 engravings 
with Jewish customs such as Tefilin, Mezuzah, slaughtering, Brit Mila, Pidyon Haben, 
Wedding, Halitzah, Burial… Alongside them, explanations and related Dinim in 
Hebrew.  
Bodenschatz, born in Bavaria, was a Protestant theologian who in this work, gave an 
unprejudiced description of contemporary Jewish customs. 
Frankfurt & Leipzig, [16], 256, 270, [34] pp. Main title page in Red and Black ink. Half 
leather binding, quality paper, wide margins, some staining. Very good condition.  
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 .1861נדיר, מהדורה יחידה. לוח העיתים, היסטוריה יהודית בגרמנית,  .176
 Rare! Luach ha-ittim - 1861, Timetable of Jewish History from Creation of the 

World to 19 th Century. 
 

Hch. Schlesinger - Luach ha-Ittim. Zeittafel der biblischen und nachbiblischen 
geschichte der Juden… 

ספר לוח העתים, תקציר 
ההיסטוריה היהודית 
מבריאת העולם ועד 

בגרמנית.  19 –המאה ה 
יצא מאת חיים שלזינגר 

בהוצאה עצמית על ידי 
. 1861המחבר בגרמניה, 

 עמ'.  213
נדיר, "מהדורה יחידה". 

הופיע במכירות פומביות 
 פעם אחת בלבד.



רמנית. הספר מסודר בכמה סדרים)אולי חלקו מלבד שם הספר ופסוק בדף השער כולו בג
חותמת  100לפי שנים לבריאת העולם וחלקו לפי שנים בלועזית?( לא הצלחנו להבין. בעמ' 

 דיו באחת משפות המזרח הרחוק.  
 מצב טוב. כרוך מחדש עם המעטפת המקורית.  חוסר בעמוד השער ללא פגיעה בטקסט.

 
Hch. Schlesinger - Luach ha-Ittim. Zeittafel der biblischen und nachbiblischen 
geschichte der Juden. 
Landmarks in Jewish history from the creation of the world to the 19th century. 
German language. Germany, 1861, published by the author. 213 pp.  
Except fothe the name of the book and one passage on title page, the book is 
entirely in German.  
Page 100 has an ink stamp in far eastern characters.  
Good condition, rebound with original cover, title page has loss not affecting text.  
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דות אשכנז ומחקרים על הדת היהודית. מהדורה ראשונה. בית הכנסת היהודי, מנהגי יה .177

 First Edition - Buxtorf 1729. The Jewish.1729עם תחריטים פרנקפוורט ולייפציג 

Synagogue, Customs of European Jews and Research on Jewish Religion. 

Engravings. 

 

הדת היהודית, בית הכנסת היהודי, חיבור של תיאולוג הגרמני יוהנס בוקסטורף, אודות 
מנהגיה, טקסיה וכו'.  הספר מתעד בקפדנות את המנהגים וחיי החברה של יהודי אשכנז 

דרך בתולדות חקר היהודים, ואף יהודי התקופה עצמם -בראשית העת החדשה. נחשב לאבן
תחריטים, פנים בית  18למרות ששזורה בו נימה אנטישמית. עם עשו בו שימוש ניכר, 

 חתונה ועוד. –ברית מילה ופדיון הבן  –וש לבנה קיד –חגים  –הכנסת 
לפני דף השער תחריט של פנים בית הכנסת על עמוד כפול. שער מעניין על עמוד כפול, חלק 

 מהשער בדיו אדום.
 ס"מ.  16עמ'.  8, 752, 22. 1729"מהדורה ראשונה". פרנקפורט ולייפציג, 

 טוב מאוד.  כריכה עתיקה, מקורית? נייר טוב, שוליים נאים, מצב
 

Synagoga Judaica Noviter Restaurata, das ist, Erneuerte Judische Synagog, oder 
Juden-schul, by Joannis Buxtorfi (Johannes Buxtorf). Frankfurt and Leipzig 1729. 
22, 752, 8 pp.  
The Jewish Synagogue, by German Theologist Boxtorf, on the Jewish religion, its 
customs, ceremonies etc. The book documents the customs and social life of Central 



European (Ashkenazi) Jews in the beginning of the modern age. The book is 
considered a cornerstone in research of Judaism and Jews of the time used it 
considerably although it contains an antisemitic undertone. With 18 illustrations 
(engravings) – Synagogue interior, Holidays, Kidush Levana, Brit Mila, Pidyon Haben 
etc. ana, Brit Mila, Pidyon Haben etc. Before title page – a double page engraving of 
interior of Synagogue. Unusual double page title page in red and black ink. 
First edition. 16 cm. Antique binding, Qualirt paper, wide margins. Very good 
condition, wear.  
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 ,Moses and Aaron]תכ"ז[.1667משה ואהרן מנהגים וטקסים יהודיים עתיקים. לונדון  .178

Ancient Customs and Rite. London 1667. 

ספר מחקר על מנהגים וטקסים יהודיים בעת העתיקה מאת תומאס גודווין,  -משה ואהרן 

 אנגלית ומעט מאוד עברית.

 עמ';  10, 264, 8]תכ"ז[.  1667לונדון 

כריכה ישנה פשוטה, 

שדרת הכריכה 

מפורקת. נייר משובח, 

מעט כתמים, נקבי 

ב עש בודדים, מצב טו

  מאוד.

 

Tomas Godwyn - 

Moses and Aaron: 

Civil and 

Ecclesiastical Rites, 

Used by the ancient Hebrews… 

A research book on Jewish Customs and Rites in ancient times. English with very 

little Hebrew. 

London 1667. 8, 264, 10 pp. Single moth hole, few stains. Rebound, spine detached. 

Quality paper.  
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תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית, "מהדורה ראשונה"  -"מוריץ" אופנהיים  .179

 - Moritz Oppenheim. 1882אמשטרדם  –תמונות. פרנקפורט דמיין  20בהולנדית. 
Scenes of Traditional Jewish Family Life. 20 Plates. 1882, First Dutch Version.  

 
תמונות מחיי משפחה יהודית מסורתית מאת הצייר היהודי המפורסם מוריץ אופנהיים, עם 

 טקסט בהולנדית. 
לוחות על פי ציורים מאת מוריץ דניאל אופנהיים, המתארים את המשפחה היהודית  20 

, בר המצווה, המסורתית בגרמניה ואת מנהגיה )יום השבת, פסח, סוכות, טקסי הברית
 חתונה, ועוד(. 

לוחות )ציורים( על עמוד שלם,  20עמ';  127]תרמ"ב[.  1882אמשטרדם.  –פרנקפורט דמיין 
 ס"מ.  29/40הציורים מוקפים מסגרת בצבע אדום, שער מקוצר לכל ציור. ספר גדול, 

-יהודי( היה צייר Moritz Daniel Oppenheimמוריץ דניאל אופנהיים )בגרמנית:  -הצייר 



 גרמני, שכונה "הצייר היהודי הראשון בעידן המודרני"!! 
ההקדמה מאת הרב יעקב הופיין, רבה של אוטרכט ואביו של א.ז. הופיין, מראשוני הבנקאים 

 והכלכלנים של ארץ ישראל. 
הרב יעקב הופיין התפרסם בחיבור ראשון מסוגו, על ההיסטוריה של העם היהודי ברוח 

 דית. המסורת, בשפה ההולנ
אדום עם פסי זהב, שדרה מפורקת אך קיימת,  נייר  –כריכה מקורית חצי עור, בצבעים כחול 

 לבן משובח, שוליים רחבים מאוד, הלוחות שלמים ונקיים. מצב טוב מאוד. 

 

Tafereelen ut her out joodsche familieleven. 
Frankfurt / Amsterdam, 1882.  Complete set of 20 plates. Text in Dutch. 
 
20 full page plates from works by Mortiz Oppenheim, describing religious Jewish 
family in Germany and its customs (Shabbat, Pesach, Sukkot, Brit Mila, Bar Mitzvah, 
Wedding etc.). plates are in red frames, with short description for each plate.  
Oppenheim is a famed Jewish painter from Germany, and is referred to as the "first 
modern Jewish painter"!! 
Introduction by Rabbi J. Hoofien, Rabbi of Utrecht and father of A.Z. Hoofien, early 
Palestine banker and economist. Rabbi Hoofien is famous for his unique book, an 
account of the Jewish history through religious eyes. 
Plates are laid onto thick card. 
127 pp. Original worn half leather binding in blue and red with golden ornament, 
spine detached but present. Good condition, all text and plates in complete and 
clean condition. 40x29 cm.  
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 היסטוריה ועוד. –מסעות  -ארץ ישראל 

 

 



מ'!!  מסע ללבאנט, דלפט)הולנד(  1.20פנורמה גדולה מתקפלת של ירושלים באורך  .180

 Le Brun - Voyage to the Levant, 1700. Many Engravings, תחריטים רבים.1700

including large Panorama of Jerusalem of 120 cm!!!   

 

ספר מסע למזרח הקרוב, כולל בעיקר את מצרים, "ארץ ישראל" וסוריה וגם את קפריסין, 
 רודוס ועוד. 

ביניהם  תחריט על עמוד כפול של נמל יפו, כולל תיאורים של ארץ הקודש וכן תחריטים, 
  רים!!!.רושלים באורך של מטר ועשוכן פנורמה גדולה  של י
שנים במסע באיזור הים התיכון. כמעט כל האיורים בספר  7המחבר , לה ברון בילה  

מבוססים על  רישומיו. כל האיורים מצטיינים בפירוט טופוגרפי רב של המקומות המתוארים, 
 וכן בדיוק המלבושים והמאפיינים האתנוגרפיים שבהם. 

 6, 408, 16ס"מ.   20/33רמט גדול, . פו1700מהדורה צרפתית ראשונה. דלפט )הולנד( 
 עמ'. 

 מצב טוב מאוד. כריכת עור עתיקה. חלק מהשדרה נקרע אך קיים. בלאי ופגמים קלים. 
 

Corneille Le Brun - Voyage au levant, c'est-à-dire dans les principaux endroits de 
l'Asie Mineure, dans les isles de Chio, Rhodes, & Chypre &c. De même que dans les 
plus considérables villes d'Egypte, de Syrie, et de la Terre Sainte. DELFT: HENRI DE 
KROONEVELT, 1700 FIRST FRENCH EDITION, 33x20 cm.  
Travel book to the Near East, which includes mainly Egypt, Palestine and Syria, as 
well as Cyprus, Rhodes etc.  etc. Includes descriptions of the Holy Land as well as 
engravings, among them a double page engraving of the Jaffa port, and a large, 
120 cm long Panorama of Jerusalem!!! 
 
Le Brun was expatriated from Holland from 1674 until 1693, and spent from 1678 
through 1685 travelling throughout the Mediterranean. Nearly all of the illustrations 
of his journey are based on his own designs. The plates and text engravings are 
notable for both their extraordinarily detailed topographical and city panoramas 
(some of which unfold to nearly two meters) and for their accurate costume and 
ethnographic figures.  
16, 408, 6 pp. Very good condition, Antique leather binding, part of spine detached 
but present. Wear and minor flaws.  
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רה" גיאוגרפיה עולמית עם אזכור של ירושלים ומפת אסיה עם ירושלים. "מהדורה נדי .181

 Rare Edition – World Geographgy with Mention of.1761מפות מקופלות. ונציה 

Jerusalem and Map of Asia with Jerusalem. Foldout Maps. Venice, 1761. 

Geografia Universale - Buffier. Venezia, 1761, Many Maps. 

 . כולל מפות רבות מקופלות.1761גיאוגרפיה של העולם, ונציה 

ספר גיאוגרפיה של 
העולם, עם דגש רב 

על אירופה. מפות 
רבות. כולל אזכור של 
ירושלים ומפת אסיה 

ובה גם ירושלים.  
XVI, 438  .'15עמX9 

ס"מ. מצב טוב מאוד. 
 כריכת קלף עתיקה. 

 
A geograpghy book 
of the world with an 
emphasis on Europe. Many maps. Includes a mention of Jerusalem and a map of 
Asia including Jerusalem.  
XVI, 438 pp. Very good condition, velum binding. 15X9 cm.  
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לונדון  . איורים רבים. "מהדורה ראשונה? מפוארת". 19 -מסע בארץ הקודש במאה ה  .182

1863.Pictorial Journey through the Holy Land or Scenes in Palestine, London 1863. 

Illustrated. 

 

Pictorial Journey through the Holy Land or Scenes in Palestine. London: The Tract 
Society, 1863. 

יים, שכל אחד מהם על , מלא בעשרות איורים יפהפ19 -ישראל מהמאה ה -ספר מסע לארץ
עמוד שלם, הר 

יד  –הבית 
 –אבשלום 

 –קדש ברנע 
מגדל  –חברון 

עמק  –דוד 
יזרעאל ועוד 

 ועוד
"מהדורה 
ראשונה 

מפוארת". 
  1863לונדון 

 ס"מ.  28עמ'.  1, 206ד',  4אנגלית, 
כריכה נאה בצבע ירוק)קרע בשדרת הכריכה(, איור ומסגרות זהב על הכריכה, נייר משובח, 

 ליים נאים. מצב טוב מאוד.שו
 

Pictorial Journey through the Holy Land or Scenes in Palestine. London: The Tract 
Society, 1863. 
Travel book to Palestine from the 19th century, with dozens of beautiful illustrations, 
each double page. Temple mount, Tomb of Absalom, Kadesh Barnea, Hebron, Tower 
of David, Yizrael Valley, etc. 
First edition. 4, 206, 1 pp. 28 cm. 



Fine green binding, with illustration and gilded frame, fine paper, wide margins. Very 
good condition, tear to spine.   
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יר ירושלים וליטוגרפיות. "מהדורה ראשונה" ספר בפורטוגזית, ליסבון פנורמה של הע .183

1874 .Jerusalem Panorama and Lithogrphs. First edition, Portuguese, Lisboa 1874. 

 

Joaquim Pinto De Campos - Jerusalem, Lisboa 1874.  

ספר אודות ירושלים וארץ 
ישראל שיצא בפורטוגל, 

ל ליטוגרפיות בפורטוגזית, ומכי
של העיר, כולל הכותל ומקום 

המקדש, וכן פנורמה של 
 העיר. 
. "מהדורה 1874ליסבון 

עמ'. לפני דף  509ראשונה". 
השער תמונה פנורמית גדולה 

העיר ירושלים, מתקפלת של 
בתוך מספר איורים על עמוד 

 פנורמה של יפו. –הר הבית  –מתפללים בכותל  –שלם, ירושלים 
 אה, שדרת עור. נייר משובח, שוליים נאים, כתמים, מצב טוב מאוד. כריכה ישנה נ

 
Joaquim Pinto De Campos - Jerusalem, Lisboa 1874.  
Book on Palestine and Jerusalem. Written in Portugal, in Portuguese. 509 pp. 
Includes a folding panorama of Jerusalem and several full page lithographs including 
the Western Wall and the Place of the Temple, Jaffa panorama.  
Fine old binding, leather spine. Fine paper, wide margins, stains. Very good 
condition.  
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והצומח  תחריטים, ספר היסטוריה יהודית והיסטוריית ארץ ישראל כולל החי 500 –כ  .184

 Palestineכרכים בשפה האנגלית.   2בא"י בתקופת התנ"ך מהחוקר הנודע גון קיטו. 

and Jewish History Book with 500 Engravings, Including Palestine Flora and Fauna 

in Biblical Times, by Famous Scholar John Kitto. English, 2 Vols.  

  

Kitto - Pictorial History of Palestine and the Holy Land, including a complete History 

of the Jews.  

, 1844לונדון 

כרכים.  2

תחריטים 

ספר רבים. 

באנגלית, 

ההיסטוריה 

של פלשתינה, 

היסטוריית 

העם היהודי 

והיסטוריית 



ארץ ישראל בתקופת התנ"ך כולל בעלי החיים וצמחים בארץ ישראל בתקופה ההיא מהחוקר 

בתוך הטקסט.   כחמש מאות תחריטי עץכרכים הכוללים  John Kitto .2)המפורסם גון קיטו )

 )תר"ד(.1844לונדון 

כריכות מקוריות, שדרה אחת משוקמת. על הכריכות הקדמיות איור בדיו מוזהב, אדם עם 

 גמל. נייר טוב, שוליים רחבים, מצב טוב, מעט בלאי. 
Kitto - Pictorial History of Palestine and the Holy Land, including a complete History 

of the Jews. London 1844, 2 Volumes, Many Engravings.Contains around 500 small 

wood engravings inside the text.  

Book tells the entire Jewish and Palestine history from biblical times, and also 

describes the physical condition of the land as well as the flora and fauna.  

Original bindings, one spine restored. Front boards have gilded illustrations of man 

with camel. Good paper, wide margins, good condition, some wear. 
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צילומי אלבומן. תמונות ארץ ישראל ירושלים ויפו כולל מתפללים  138פליקס בונפיס  .185

אלבומים עתיקים, גדולים  2סוריה ולבנון.  –בכותל, מקום המקדש, שערי ירושלים,

 Felix Bonfils - 138 Albumen Photos. Photos of Eretz Israel, Jerusalem, Jaffaבמיוחד. 

including Prayers at the Kotel, Temple Mount, Gates of Jerusalem, Syria and 

Lebanon. 2 Large Antique Albums. 

ועוד שנעשו ע"י בונפיס,  צילומים של ירושלים ויפו 53 מתוכם צילומים 78 אלבום ראשון,

  .Lekegianצילומים של מצרים שנעשו על ידי הצלם האמריקאי  25

 -, שערי ירושלים ללים יהודים בכותלמתפצילומים של יפו,  4בין צילומי א"י של בונפיס: 

כולל צילומים של שער יפו ומגדל דוד, שער האריות, שער הרחמים מבחוץ ומבפנים, דרך 

 ר דוד בהר ציון, ומראה ירושלים מהר הזיתים. בית לחם משער יפו, מקום המקדש, קב

ל הפירמידות, כול -צילומים של מצרים  25אתרים לא יהודיים בירושלים, וכן   -עוד באלבום 

 .Legekianהספינקס ועתיקות רבות אחרות, שצולמו על ידי הצלם האמריקאי 

צילומי אלבומן של ארץ ישראל, וכן צילום נוסף שאינו חלק מהאלבום.  39אלבום שני, ובו 

האלבום כולל צילומים המראים את: הר ציון והר הזיתים מדרך בית לחם. מעין הגיחון, עם 
צילומים של טבריה, הר תבור, הירדן, ים  -שילוח. שער שכם. ובנוסף טחנת הרוח. נקבת ה

 צילומים של סוריה ולבנון, בעיקר דמשק ובעלבק.  21המלח, אתרים לא יהודיים, וכן 



 
 –ס"מ. מצב טוב מאוד, חלקם מעט דהויים. דפי האלבומים  /2822רוב הצילומים סביב 

חודי הדפים מוזהבים. דף אחרון באלבום  ס"מ. כריכות עור איכותיות מעט פגומות. /3929

 .טוב מאוד –שני מפורק. באופן כללי מצב טוב 

First album contains 78 photos, of which 53 are photos of Jerusalem and Jaffa, by 
Bonfils as well as 25 photos of Egypt by American photographer Legekian.  

Among the Bonfils photos are: 4 photos of Jaffa, Jews praying at the Wailing Wall, 
gates of Jerusalem – including Jaffa gate and Tower of David, Lions' Gate, Golden 
Gate from both sides, Bethlehem Road from Jaffa Gate, Temple Mount, David's 
Tomb in Mount Zion, and view of Jerusalem from Mount of Olives.  

Also in the album – non-Jewish sites in Jerusalem, and the Legekian Egypt photos, 
including the Pyramids, Sphynx and many other antiquities.  

Second album contains 39 photos of Palestine, plus another photos which is not part 
of the album. Album includes photos of Mount Zion and Mount of Olives from 
Bethlehem Road, Gihon Spring with windmill, Siloam Spring, Damascus Gate, and 
also photos of Tiberias, Mount Tabor, Jordan River, Dead Sea, non-Jewish sites and 
21 photos of Syria and Lebanon, especially Damascus and Baalbek.  

Most photos around 28X22 cm. Good to Very Good condition, some photos are 
somewhat faded. Pages are 39x29 cm, fine leather bindings, somewhat flawed. 
Edges gilded. Last page  of second album detached.  
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 . מפות ואיורים.1842"מהדורה נדירה". מילון תנ"כי באנגלית  ניו יורק  .186
 A Concise Dictionary of the Holy Bible -New York, 1842. Rare Edition, Maps and 

Illustrations.  

ספר בפורמט קטן, ביאורים למונחים המופיעים בתנ"ך, מיועד למשפחה ולבתי הספר כולל 
מפות 

א"י 
וירושלים 

ואיורים 
רבים, 
כולל 

איור כהן 
גדול, 

מזבח, 
כלי 

נגינה 
בעלי 
 חיים 

 נדירה" אינה בספריה הלאומית.עמ'. "מהדורה  536. 1842ניו יורק 
 כריכה קדמית מנותקת, נייר טוב, שוליים נאים, כתמי חלודה, מצב טוב מאוד.

 
Small format book, containing explanations of terms from the bible. For family and 
school. Includes maps of Palestine and Jerusalem and many illustrations, including 
one of the Kohen Gadol, altar, musical instruments and animals. 
Rare edition, not in Israel National Library.  



 Front board detached, foxing. 14.5x9.5 cm.  
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עברי לתלמידי האוניברסיטה.  -אוניברסיטת סורבון בפאריז, ספר דקדוק צרפתי  .187

 Hebrew Grammar for Students of the Sorbonne in.1789"מהדורה נדירה". צרפת, 

Paris. Rare edition, France 1789. 

 

Grammaire hébraïque, à l'usage des écoles de Sorbonne.  

 –ספר דקדוק צרפתי 
עברי שיו"ל עבור 

תלמידי אוניברסיטת 
סורבון בפריז, על מנת 

שיהיה אפשר ללמוד את 
הדקדוק העברי ללא 

עזרת מורה. מהדורה 
חדשה ללא כל מיני 

תוספות שאינם חשובות 
 ובלבולי מוח.  

מהדורה מסוימת זו 
אינה רשומה בספריה 

 מ'.ע 192. 1789 -הלאומית. פריז 
 כריכת עור עתיקה, מקורית?. נייר משובח, כתמי זמן, מצב טוב מאוד.

 
Grammaire hébraïque, à l'usage des écoles de Sorbonne. 
A French – Hebrew grammar book published for the students of the Sorbonne in 
Paris, in order for them to learn Hebrew without a teacher. 'New edition' without 
non-important additions.  
'New Edition', Paris 1789. 192 pp. This specific edition is not in the Israel National 
Library.  
Antique leather binding. Quality paper, time stains, very good condition.  
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!! ספר אלבומי, תמונות 1916אשונה! נדפס באמצע המלחמה מלחמת העולם הר .188

מלכים ושליטים ועוד  –גנרלים  –חזיתות  –מלחמת העולם הראשונה, קרבות 

 Collier's Photographic History of the European War. WWI. 1916ניו יורק  ועוד.

book, 1916. 

Printed During the War!! Album Format, Many Photos – Battles – Fronts – 

Generals – Kings and Rulers Etc. 

 

ספר אלבומי מעניין מאוד בפורמט גדול. תצלומים איכותיים מהשנה הראשונה של מלחמת 

העולם הראשונה. בתשעת העמודים הראשונים יש חמישים וארבע תמונות של רבים 

פר מציג מגוון רחב של מהמנהיגים הפוליטיים והצבאיים של המדינות הנלחמות, שאר הס

ט הכל: מפעלי תותחים, פרשים במצעד , קן צלפים, תעלות, מבנים ועיירות שהושמדו, כמע

פליטים, בתי חולים, ארטילריה, ספינות ומטוסים, הרוגים רבים)כולל תמונות קשות(, חזיתות 

 -שונות ועוד רוב סצנות הקרב הן תמונות של ציורים כשהמצלמה הייתה חטטנית מדי 

 לשימוש בקו החזית.



בספר זה לא מצאנו הקשר יהודי )מלבד תמונה של משפחה נודדת שייתכן שהם יהודים 

וכן תמונות חיילים שאולי חלקם יהודים( שכן הספר נדפס לפני שהבריטים כבשו את ארץ 

 ישראל.

אינו בספריה הלאומית וכן לא מצאנו אותו ספר מוקדם שנדפס תוך כדי המלחמה. 

 בבידספיריט

 ס"מ. פגמים לכריכה, באופן כללי מצב טוב מאוד. 30/42עמ', כולם מלאים צילומים.  144 

Fascinating large format album. Quality photos from the first half of WWI. First 9 

pages have 54 photos of many of the political and military leaders of the involved 

countries. Rest of book presents a wide variety of photos of: arm factories, cavalry, 

snipers, trenches, destroyed towns and buildings, refugees, hospitals, artillery, ships 

and airplanes, many victims (including hard to watch photos), various fronts etc. 

Most battle scenes are illustrations. 

We did not find any Jewish content in the book (except for a photo of a refugee 

family which might be Jewish) as the book was printed before the British occupation 

of Palestine.  

Early book printed during the war. Not in Israel National Library. Never offered in 

Bidspirit 

144 pp. Large format. Full of photographs. Published during the war, in 1916. 42X30 
cm. Flaws to cover.  
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תחריטים של דמויות מספריו עם הסברים.  ניו  50 -מהדורה מפוארת. הגלריה של גתה  .189

 Fine First Edition – Goethe Gallery – 50 Engravings ofללא הקשר יהודי. .1870יורק 

Characters from his Books, NY 1870. No Jewish Context. 

 

   Goethe gallery, containing characters from Frederick Pecht, Arthur Von Ramberg -
Goethe's works.  

תחריטים על עמוד שלם, כל תחריט מוגן בנייר  50הגלריה של גתה עם  -ספר מפואר 
 פרגמנט דק.

 תחריטים.  אינו בספריה הלאומית. 50עמ',  312. 1870"מהדורה ראשונה נדירה" ניו יורק, 



שם הספר ועיטורים בדיו מוזהב, דפים עבים משובחים חיתוך דפים  כריכה מפוארת עם
 מוזהב, מצב מצוין. 

 
Frederick Pecht, Arthur Von Ramberg -   Goethe gallery, containing characters from 
Goethe's works. NY, 1870. 312 pp, 50 Engravings. Very good condition. 
Fine book – Goethe Gallery. With 50 full page engravings, each protected by 
parchment paper.  
Rare first edition. New York 1870. 312 pp, 50 engravings. Not in Israel National 
Library.  
Fine binding with gilded illustrations, fine thick pages, gilded edges, excellent 
condition. 
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מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

אי לא השתנה אופן , למשלמים בכרטיס אשרבשקלים ישראלים בלבד!!

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(

the price steps and payment  -Please note the opening prices 

in Israeli shekels only !!, for those who pay by credit card, the 

method of payment has not changed (even in the past, our 

)ice charged in shekelscredit dev 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

ארץ ישראל  –בכל תחומי היודאיקה אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: 

 כלי כסף וזהב. –וציונות 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר בטלפון 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



בכל אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: 

כלי  –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 

 We accept items for the following כסף וזהב.

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

silver and gold vessels, and all  -and Zionism 

.other antiquities 

 


