
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .42קטלוג מכירה מספר 

 

 מכירה יוקרתית!!

 

א' י' שתתקיים ביום  24 גיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס'שמחים אנו לה

)שעון ישראל( במשרדנו ברח'  19:00בשעה . 13.3.2022אדר ב' תשפ"ב 

 ב"ב. 6שלמה המלך 

נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפנות אלינו 

 c7602610@gmail.comווטסאפ ובמייל;  –בטלפון 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 בני ברק 6שלמה המלך המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' 

 0527-602-610התצוגה בתיאום בטלפ' 

 

  19:00 בשעה . 13.3.2022א' י' אדר ב' תשפ"ב ביום המכירה תתקיים במשרדנו 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

 

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/21236?lang=he 

 

מדרגות המחירים והתשלום  –שימו לב מחירי הפתיחה 

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

 בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים( התשלום)גם

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

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

mailto:c7602610@gmail.com
mailto:c7602610@gmail.com
https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/21236?lang=he


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

)in shekels 

 מונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישורלת

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/21236?lang=he 

 

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 

 טים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.והקושיות לגבי הפרי

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 

 ל מצב הפריט.וכן פרטים נוספים ע

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. 

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

who do not pay  Customersיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

within 12 business days from the date of sale will be blocked 

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

 

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

!! by DHL only 

וח למשלוחים משלוחים בארץ דואר שליחים בלבד!! עלות משל

 למשלוחים מיוחדים בבקשה צרו קשר.₪,  60רגילים 

Deliveries in Israel by courier only !! Shipping cost for regular 

.deliveries 60 NIS, for special deliveries please contact us 

 

 תנאי המכירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".

 להודות לכל המתעניינים והרוכשים.לפני התנאים, ברצוננו 

 מבוא והסבר:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/21236?lang=he


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

 הלאה.

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

 ים בעלויות המשלוחים ונושא המע"מ.. בעקבות שינוי2והתנהלות בית המכירות. 

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

 חברת משלוחים!!!

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

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

 פומביות מתנהלת הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.

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

 המכירות.

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

 למכירה פומבית.

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

 הפריטים

למען הסר ספק!!! הנתונים המופיעים בקטלוג נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לרוכשים ואין 

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

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

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

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

רנד" תיקח אחריות ראות לברר על הפריטים, כל האמור בזאת הינו מבלי ש"בל –לשמוע 

 לכך ואך ורק לפני נתינת הצעה על הפריט.

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

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.

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

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

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

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

 פריט המוצע למכירה גם לאחר הופעת הקטלוג.

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

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

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

 המכירות! 

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

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

 חלים על הלקוח.

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

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

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

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

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

 23%למחיר הפטיש, עמלה בשיעור של  בתוספתשהצעתו נתקבלה ישלם ל"ברנד", 

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

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

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



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

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

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

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

 ט ולהוסיף לסכום הכולל את ההוצאות שנגרמו.הפרי

"ברנד" אחראית כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי  .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 

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

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

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

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

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

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

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

 רק לאחר שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.

על הקונה האחריות לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "ברנד", או באמצעות  .12

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

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

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

 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 

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

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

 לקוחות ולשלוח יחד! 2אפשר לעשות רישומון אחד ל 

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

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

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 

 בל אין אנו לוקחים אחריות!!! מבחינתנו תבוא לקחת או שתשלחו מי מטעמכם!!א

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.
 יום מהמכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות יותר והפריטים יעברו 12ת שלא ישלמו תוך לקוחו .17

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

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

 שעות לפני המכירה(. 24 –המכירות מראש ובהקדם לצורך תיאום)לא יאוחר מ 
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(

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

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 

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



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

 שתהיה אפשרות להתרשם ממצב הפריט.
 

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

 נותנים בה.
 

. לאלו שלא הבינו, אין לנו אחריות על תיאור הפריטים למרות מאמצינו 1השינויים בקצרה: 

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

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

 ד מכירות פומביות.ברנ –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 

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

 התשלום)גם בעבר מכשיר האשראי שלנו גבה בשקלים(



steps and payment he price t -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 

)credit device charged in shekels 

 

התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו 

 בבני ברק 6החדש ברחוב שלמה המלך 

 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

 

פריטים למכירות הבאות: בכל אנו מקבלים 

לי כ –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 

 We accept items for the followingכסף וזהב. 

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

old vessels, and all silver and g -and Zionism 

.other antiquities 

 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 

 –חתימות  –חותמות  –ספרים בכל הנושאים, הקדשות  במכירה:

ניירת,  –ארץ ישראל. מכתבים  –הגהות ועוד. ציונות  –רישומים 

 תקליטים. חפצי יודאיקה ועוד ועוד. 

 



 .שטרות ותקליטים

 

דולר. החלק  100גם בארה"ב זה קורה!!! טעות הדפסה נדירה ביותר!!! שטר  .1

 ממורכז כלל וחתוך על המסגרת!!האחורי לא 

 

 גם בארה"ב זה קורה!!! "שגיאות מי יבין".  

  .1996דולר.  100 שטר!!! הדפסה נדירה ביותר טעות

החלק האחורי של השטר נוטה ימינה וחתוך על המסגרת, ובצדו השמאלי מודפסת המסגרת 

 החסרה בצד הימני )של שטר אחר(.

שטרות ולכן תיאור המצב יינתן לפי ראות עינינו ולא לפי אנו לא המומחים הגדולים לענייני 

ההגדרות המקצועיות לענייני שטרות. מספר חורים זעירים. מעט כתמים וסימני קיפול. מצב 

 טוב.

It happens in America, too! Rare misprint!!! 100-dollar bill. The back of the bill is 

completely off-center and cut on the frame! 

"To err is human." Even in America!!! Very rare misprint! $100 bill. 1996. 

The back of the bill is misaligned and is cut at the border, and the missing border of 

the right side of the next bill is printed on the left side of this bill. 

Since we are not experts on currency, this description is just what we see and does 

not use the professional terminology used for currency. A few tiny holes. Some 

stains and folding lines. Good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1934דולר,  500נדיר. שטר  .2
 

 ]תרצ"ד[. 1934דולר משנת  500נדיר, שטר 

אנו לא המומחים הגדולים לענייני שטרות ולכן תיאור המצב יינתן לפי ראות עינינו ולא לפי 

ההגדרות המקצועיות לענייני 

שפשוף קל וקרעים  שטרות.

קלים בשוליים. כתמים 

 וקמטים. מצב טוב.

Rare. $500 bill from 1934.   

Since we are not experts on 

currency, this description is just 

what we see and does not use the 

professional terminology used for 



currency. Minor wear and minor tears on the edges. Stains and creases. Good 

condition. 

 ₪ 2450מחיר פתיחה: 

 

 

 –אברהם פריד  –נים, עם העטיפות המקוריות. מרדכי בן דוד תקליטים יש 34אוסף  .3

פסטיבל חסידי לילדים  –מחנה שדה חמד  –פרחי א"י, ירושלים, לונדון, טורונטו 

 ועוד ועוד.
 

 תקליטים ישנים, כולל העטיפות המקוריות.  34אוסף 

אגודת ישראל פרחי ג'.  פרחי אגודת ישראל 'על חומותיך ירושלים'.ב'.  מחנה שדה חמד.א'. 

ו'.  ניגוני ורדיגר.ה'.  .1פסטיבל חסידי לילדים, ל"ג בעומר תשל"ו מס' ד'.  'אליך ה' אקרא'.

ז'.  שירי גאולה, הנוער האגודתי בא"י.

שירי שבת וירושלים, הנוער האגודתי 

. 'שירה חדשה', ר' מנחם ח' בא"י.

יגאל צליק, פרחי לונדון ט'.  אירנשטיין.

 פרחי צברים.י'. ' 'מה נאוו על ההרים..

 פרחי ניו יורק.י"ב  פרחי טורונטוי"א 

פרחי . י"ד פרחי ארץ הקודשי"ג. 

ט"ז מרדכי בן דוד ט"ו  ירושלים

 'תנו שבח ושירה'י"ז  אברהם פריד

 ועוד.אני מאמין, ועוד  י"ח

 מצב עבודה לא נבדק.

Collection of 34 old records, with original wrappings. Mordechai ben David—

Avraham Fried—Pirchei Eretz Yisrael, Yerushalayim, London, Toronto—Camp Sdei 

Chemed—Chassidic festival for Children and more. 

Working order has not been checked. 

 ₪ 665מחיר פתיחה: 

 

 

 ועוד.חפצי יודאיקה  –כלי כסף 

 

? 21 -? תחילת המאה ה19 -המאה ה קנדלברה פולנית מכסף. חמישה קנים. סוף .4

 כסף חתום.
 

 חלקים. 2קנים. חתומה.  5קנדלברה פולנית מכסף, בת 

 גרם. 920ס"מ. משקל:  53גובה:  ?21 -? תחילת המאה ה19 -סוף המאה ה

כתמים ומעט 

מעיכות. מעט עקום. 

 מצב טוב.

Silver candelabra from 

Poland. Five branches. Late 

19th century? Early 21st 

century? Marked.   

Silver candelabra from 

Poland, with five branches. 

Marked. 2 parts. 

Late 19th century? Early 21st century? Height: 53 cm. Weight: 920 g. 



Stains and some dents. Slightly skewed. Good condition. 

 ₪ 2100מחיר פתיחה: 

 

 

 בקירוב. כסף חתום. 1920"ד ש.ב.ע." גביע קידוש, צ'כסלובקיה תר"פ "ד .5
 

 גביע קידוש מכסף על רגל, חתום. על הגביע חרוט עיטור ובתוכו: "ד"ד ש.ב.ע.". 

גרם. מעט  103ס"מ. משקל:  7ס"מ. קוטר:  13בקירוב. גובה:  1920צ'כסלובקיה תר"פ 

 כתמים. מצב טוב.

Kiddush cup, Czechoslovakia, ca. 1920. Marked silver. 

Silver Kiddush 

cup with stem. 

Marked. 

Engraved on the 

goblet is an 

adornment, 

inside of which 

is engraved: 

 gift) ד"ד ש.ב.ע.

from S.B. E.) 

Czechoslovakia, ca. 1920. Height: 13 cm. Circumference: 7 cm. Weight: 103 

grams. Some stains. Good condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

תחילת המאה ה  19 –הונגריה. סוף המאה ה  –זוג פמוטות כסף מרשימים. אוסטרו  .6

– 20. 
 

 זוג פמוטות מכס ף חתומים. מעוטרים ומרשימים. 

 .20 –תחילת המאה ה  19 –הונגריה. סוף המאה ה  –אוסטרו 
 מאוד.גרם. מצב טוב  720ס"מ. משקל:  33גובה: 

Impressive pair of silver 

candlesticks. Austro-Hungary. 

Late 19th century — early 20th 

century.  

Pair of marked silver 

candlesticks. Embellished 

and impressive. 

Austro-Hungary. Late 19th 

century — early 20th century.  

Height: 33 cm. Weight: 720 g. 

Very good condition. 

 ₪ 2100מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 , חתום.84. כסף 1875מגדל בשמים נאה. אמן יהודי? פולין, תרל"ה  .7

 

הדס לבשמים נאה, מעוצב כמגדל קומות ומעוטר בפעמונים, עופות וחיות. בחלקו 

 המרכזי דלת קטנה עם בריח

                                                ע"פ מומחה לכלי כסף כנראה נעשה ע"י אמן יהודי.             

(, חתום גם על הבסיס וגם 84חותמות שנה, יצרן ואיכות הכסף). 1875פולין, תרל"ה 

ס"מ. הדגל בראשו חסר.  6קוטר הבסיס:  גרם. 239ס"מ. משקל:  25על הדלת. גובה: 

 הפעמון בתוך הצריח מנותק. מצב טוב.

Fine spice tower. Jewish artist? Poland, 1875. Silver 84, marked. 

Fine spice 

container 

designed 

as a multi-

tiered 

tower and 

adorned 

with bells, 

fowl and 

animals. In 

the center section is a small door with a bolt. 

According to an expert on silver, apparently made by a Jewish artist. 

Poland, 1875. Markings: year, manufacturer and quality of silver (84), marked 

both on the base and the door. Height: 25 cm. Weight: 239 g. Base 

circumference: 6 cm. The flag on top is missing. The bell inside the turret is 

detached. Good condition. 

 ₪ 2800תיחה: מחיר פ

 

 

קופסת בשמים עתיקה לליל שבת עם דמויות ושולחן שבת המתארות את ליל שבת  .8

 .19 –המאה ה /18 –בבית היהודי. כסף חתום. טבעות לנשיאה. אירופה, המאה ה 
  .וייחודית ביותר מדהימה מיניאטורית יצירה

 

"בורא עצי/עשבי בשמים" קופסת בשמים ייחודית לליל שבת, מעוטרת 

 בעיטורים)מספר סגנונות(. 

בתוך הקופסא, ארבע פיסות קטנות בחלק העליון ועליהם מונחת פלטה עם חורים, 

 מסביב רוב החורים חריטות כעין פרח. 

מעל הפלטה יצירה מיניאטורית מדהימה וייחודית ביותר המתארת את ליל שבת 

שולחן שבת עם חלות, צלחת וכוסית ונרות שבת על פמוט רב קני.  בבית היהודי.

בצד האחד של השולחן האבא עושה קידוש כשהוא אוחז בידו האחת גביע עם רגל  

ובידו השנייה זמירות שבת ולידו עומד בנו הקטן, בצד השני עומדת האשה כשהיא  

 עומדת ליד נרות השבת ולצדה עומדת בתה. 

 מוט/מנעול להשחיל אף ניתן)לסגירה אבזמים ופסא נפתח ע"י ציר, בחזית שתימכסה הק

 חוט ישנם טבעות, בהם ניתן להשחיל העליון ובחלקו הצדדים בשני(. לנעילה דק

  .גולות כעין לנשיאה. ארבעה רגליים

פריטי יודאיקה מפוארים וייחודים יוצרו בדרך כלל עבור  .סנסציוניפריט מוזיאולי 

אדמו"רים ורבנים או עשירים וגבירים שהסתובבו במסעות ברחבי העולם, הפריט 

המדהים שלפנינו נעשה בצורה מתאימה כפי שניתן לראות בגודלו בסגנונו ובטבעות 

 המיועדות לנשיאה.           

ס"מ. חותמת  6ס"מ. גובה:  10.5/4.5ב: . רוח19 –המאה ה /18 –אירופה, המאה ה 

 גרם. מצב טוב מאוד. 273. משקל: Ae. או AGיצרן על הקופסא: או 



יהודית שנדהמו מגודל  לאמנותלאחר בדיקה מעמיקה ע"י מומחים לכלי כסף ו

  היצירה והאמנות הנדירה שנראית כי אין שני לה והיא יחידאית,

והחלק עם השולחן שבת הוא   19 – לדעת חלק מהמומחים הקופסא היא מהמאה ה

  18 -מקורי ונעשה בשנים ההם. לדעת מומחים אחרים הקופסא היא מהמאה ה 

והחלק עם השולחן שבת נעשה מאוחר יותר, ולדעה נוספת הקופסא היא מהמאה ה 

והחלק עם השולחן שבת הוא מהשנים המאוחרות יותר. לא עלה בידינו  19 –

  .להכריע בין דעות מומחים אלו

Early spice container for Friday night with images and a Shabbos table 

depicting Friday night in a Jewish home. Marked silver. Europe, 18th-19th 

century. Stunning, unique miniature work of art. 

Borei atzei/isvei besamim. Unique spice container for Friday night, adorned 

with embellishments of various styles. 

Inside the upper section of the box are four small protrusions upon which rests 

a plate with holes. Engravings forming a sort of flower are engraved around 

most of the holes.   

Above the plate is a stunning, unique miniature work of art depicting Friday 

night in the Jewish home: a Shabbos table with challos, a plate and a glass, 

along with a multi-branched candelabra. On one side of the table, the father is 

reciting Kiddush; he is holding a stemmed Kiddush cup in one hand and a 

zemiros booklet in the other. He is flanked by his young son on one side and 

his wife, standing near the Shabbos candles, on the other. Standing at the 

wife's side is their daughter. 

The cover of the spice container opens with a hinge. On the front are two clasps 

to close it (one can also thread a thin rod or bolt through to lock it). On either 

side and on the top are rings through which a string can be threaded for 

transport. Four ball-shaped legs. 

Sensational museum piece. Stunning and unique Judaica pieces were generally 

crafted for Rebbes and rabbanim or wealthy people who traveled all over the 

world. This piece was made in such a fashion as you can see from its size, style 

and the carrying rings. 

Europe, 18th-19th century. Width: 10.5/4.5 cm. Height: 6 cm. Manufacturer's 

mark on the box: Ae or AG. Weight: 273 g. Very good condition. 



We consulted with experts in silver and Jewish art, who were stunned by the 

size and rare craftsmanship of the piece, which appears to be unique. After 

careful investigation, some experts say the box is from the 19th century and 

the part with the Shabbos table is part of the original and was made at the 

same time. Others felt the box is from the 18th century and the part with the 

Shabbos table was made later. Yet a third opinion is that the box is from the 

19th century and the part with the Shabbos table was made even later. We 

were unable to determine which of these expert opinions is correct. 

 ₪                    10,500מחיר פתיחה: 

 

 

 

 Aaron Taitelbaum -טס אנגלי לסוכות ואצבע לס"ת מכסף. אהרן טייטלבוים ובניו  .9

& Sons ,1949. לונדון. 

 

טס אנגלי נאה לס"ת, מעוטר בכתר, שני אריות ושני לוחות הברית ומסגרת בתוכה חרוט 

ס"מ לא כולל השרשרת.  2/26.5. כסף חתום. 1949"סכות". תלוי על שרשרת. לונדון, 

 .Aaron Taitelbaum & Sons -אמן אהרן טייטלבוים ובניו נעשה ע"י ה

 . לאה גינסברג. 1956אצבע לס"ת עם הקדשה משנת תשל"ז 

 גרם, כולל השרשרות. 1100. ביחד: 135גרם. האצבע:  970משקל הטס: 

English plate for Sukkos and silver etzba for a Torah scroll. Aaron Taitelbaum & 

Sons. London 1949.  

Handsome English plate for a sefer Torah, adorned with a crown, two lions and 

two luchos habris, and a frame with the word Sukkos etched inside. Suspended on 

a chain. London 1949. Marked silver. 2/26.5 cm, not including chain. Made by 

artist Aaron Taitelbaum & Sons. 

Etzba for Torah scroll with dedication from 1956: Leah Ginsburg. 

Weight of tray: 970 g. Etzba: 135. Combined: 1100 g including chain. 

 ₪ 4200מחיר פתיחה: 

 

 



 תיק לספר תורה. כסף ועץ.  .10
 

תיק לספר תורה. כסף ועץ. לע"נ יו"ר ומייסד ארגון צח"י הרב דוד סלומון. רשימות 

 תורמים. 

ס"מ. עיטורי שבעת המינים. אבזמים לסגירה. בחלקו העליון כתר, פעמונים, שנים  92.5גובה 

 מהם חסרים. סימני שימוש. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Sefer Torah case. 

Silver and wood.  

Sefer Torah case. 

Silver and wood. 

In memory of Rav 

David Solomon, 

chairman and 

founder of the 

Tzachi 

organization. List 

of contributors. 

Height: 92.5 cm. Adornments featuring the Seven Species. Claps for closure. The 

upper part has a crown and bells, two of which are missing. Signs of usage. General 

condition is very good. 

 ₪. 3500מחיר פתיחה: 

 

 

 .20 –פיטום הקטורת על קלף עם איורים צבעוניים. ישראל, המאה ה  .11
 

פיטום הקטורת על קלף עם שמות וייחודים ואיורי המנורה בצבעים, בתוך המנורה מזמור 

 חוניא בן הקנה "אנא בכח".למנצח בנגינות ותפילת רבי נ

. נתון 20 –ישראל, המאה ה 

בתוך מסגרת עם חוט 

לתלייה. גודל כולל: 

 ס"מ.  56.5/17.5

Pitum Haketores on parchment 

with colorful illustrations. Israel, 

20th century. 

Pitum Haketores on parchment 

with Holy Names and yichudim 

and color illustrations of the Menorah. Inside the Menorah is Mizmor 

Lamenatzei'ach B'neginos and the prayer of Rabi Nechunya ben Hakaneh: "Ana 

B'koach." 

Israel, 20th century. In a frame with a string for hanging. Inclusive size: 56.5/17.5 cm. 

 ₪ 525 מחיר פתיחה:

 

בקבוק "יין כשר של פסח" בהשגחת הגאון רבי אברהם קליינמאן הרב ממארגרעטן  .12

 בקירוב. 50 –. שנות ה ץ"המהריאבפריז ונכד 

 

 בקבוק "יין כשר של פסח" שנות החמישים בקירוב.  



בן הגה"צ רבי יצחק  בפריז. ממארגרעטן הרב קליינמאן אברהם רבי הגאוןבהשגחת 

 זלמן שמואל רבי צ"הגה רבו מארגארעטן, וחתן ק"דק מ"ור ד"אב קליינמאן אייזיק הכהן

 פאריז יראים עדת וקהל מיקלאש. ס קדושות בקהילות. כיהן כרב ץ"המהריא ק"הגה בן

. נפטר מפוארה כשרות ומערכת ישיבה שם יסד וגם בברוקלין האחרונים שנותיו וביובל

 בשנת תשס"ח.

 אחריות על טיב היין.מ"ל. לא ידוע אם מתוק או יבש ואין  750

Bottle of "Kosher L'Pesach wine," under the supervision of Harav Avraham 

Kleinman, Margaretten Rav from Paris and a grandson of the Mahariatz. Ca. 

1950s. 

"Kosher L'Pesach wine" bottle, ca. 1950s. Under the supervision of Harav 

Avraham Kleinman, Margaretten Rav from Paris. Son of Harav Yitzchak Eizik 

HaKohen Kleinman, Av Beis Din and Ra"m of Margeretten and son-in-law of his 

rebbi, Harav Shmuel Zalman, son of the Mahariatz. He served as Rav in the 

communities of St. Miklos and Kehal Adas Yere'im Paris. He spent the last fifty 

years of his life in Brooklyn, where he established a yeshivah and a kashrus 

network. He passed away in 2008. 

750 ml. It is no clear whether the wine is sweet or dry, and there is no guarantee 

regarding the condition of the wine. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 ארץ ישראל וציונות

 

 –ערבית יהודית  –מרוקו ועוד. עברית  –אוסף פריטי קק"ל נדירים. איטליה  .13

 איטלקית ועוד.
 

הקהילה היהודית בפירארא. ברכת שנה חוברת קק"ל מפריטי קק"ל נדירים. * 6אוסף 

אינו רשום ואינו ידוע. *חוברת צבעונית על חג  .1931תרצ"א טובה וזמני חודש תשרי, 

ציורים רבים, תווים ועוד. בפרק הביכורים תיאור על השבועות, עברית, יידיש ולועזית. 

הבאת פירות לבית המקדש ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הם מנסים להשוות את זה 

ת פיסות בצד עם אפשרות תליש*כרטיס יזכור . 1946 ו"תש, ברזיללתרומות לקק"ל ר"ל. 



*דף "ידיעות השבוע" חדשות יהודית בארץ ובעולם.  הדף בהם רשומים סכומי כסף.

 סוגי קבלות קק"ל, מרוקו.  2*. 1952קזבלנקה. ערבית יהודית, 

 גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמו שהוא.

Collection of rare items from the Jewish National Fund. 

*JNF booklets from the Jewish community in Ferrara. Shana tovah blessing and 

timetable for the month of Tishrei, 1931. Unlisted and unknown. * Colorful booklet 

on the holiday of Shavuos, Hebrew, Yiddish and a foreign language. Many 

illustrations, coupons and more. The chapter on Bikkurim describes bringing fruit to 

the Beis Hamikdash and, lehavdil elef alfei havdalos, they try to compare the 

mitzvah of bringing bikkurim to contributing to the JNF. Brazil, 1946. * Yizkor card 

with tear-off strips on the side on which different sums of money are printed. * Page 

from Yedios Hashavua, Jewish news in Eretz Yisrael and all over the world. 

Casablanca. Judeo-Arabic, 1952. * 2 types of JNF receipts, Morocco. 

Varying size and condition. Collection is being sold "as is." 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

כמאז ועד היום!!! "יודען ריין במדינת ישראל" חוברת תמונות על אלימות אכזרית  .14

ממראות הימים  –ביותר כלפי יהודים חרדיים במחאות שבת. "דפים שחורים 

 .1987במערכה על קדושת שבת במדינת ישראל" אלול תשמ"ז 
 

ממראות הימים במערכה על קדושת שבת במדינת ישראל" תמונות  –"דפים שחורים 

 הקשה כלפי והאלימות השבת ממחאות, ועברית באנגלית כיתובים בליווי מצמררות

 חרדיים.  יהודים

ס"מ. כריכה רכה פגועה ומנותקת. כתמים ומעט קרעים  31[ ד'; 16. ]1987אלול תשמ"ז 

 ובלאי. באופן כללי מצב טוב.

Then as now!!! "Judenrein 

in the Land of Israel" Photo 

booklet documenting cruel 

violence against haredi 

Jews during the Shabbos 

protests. "Dapim 

Shechorim—Mimar'os 

Hayamim B'ma'arachah al 

Kedushas HaShabbos 



B'medinas Yisrael" [Black Pages—Scenes from the Battle for the Sanctity of 

Shabbos in the State of Israel] Elul 1987. 

"Dapim Shechorim—Mimar'os Hayamim B'ma'arachah al Kedushas HaShabbos 

B'medinas Yisrael" [Black Pages—Scenes from the Battle for the Sanctity of 

Shabbos in the State of Israel]. Chilling photos, with captions in Hebrew and 

English, of the Shabbos protests and the terrible violence against haredi Jews. 

Elul 1987. [16] leaves; 31 cm. Soft cover, damaged and detached. Stains, a few tears 

and some wear. General condition is good.  

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

יחודי!!! מחתרות!! ציורי מחנות המעצר עתלית ולטרון. עץ זית? "מזכרות ממעצרי י .15

 . חתום "שייקה".1947/48במחנה לטרון ועתלית" 
 

 . חתום "שייקה".1947/48ייחודי!!! "מזכרות ממעצרי במחנה לטרון ועתלית" 
בשנת מחנה המעצר לטרון שימש בתקופה זו לכליאת פעילי המחתרות ע"י המנדט הבריטי ו

פונו העצירים היהודים למחנה המעצר בעתלית. לפנינו שני ציורי מחנות אלו מתקופת  1948

 . 12.2.48ועל עתלית  11.7.47המעבר, כשהתאריך על מחנה לטרון הוא 

 מזכרות. עץ זית? בחלק העליון חוט לתלייה. מצב טוב מאוד. 2

 , הוקם בתחילת מלחמת העולם השנייה ע"י שלטונות המנדט הבריטי מחנה המעצר בלטרון

. וערבים יהודים, בא"י תושבים לאלפי וכן ואיטלקים גרמניים מלחמה שבויי לכליאת שימש

 העצמאות, נהרס המקום וננטש.  במלחמת במקום שהתנהלו הקשים בקרבות

 עצרם של מעפיליםשימש לכליאה בתקופת המנדט הבריטי וכן למ מחנה המעצר בעתלית

 לעולים מעבר כמחנה לשמש המתקן הוסב. לאחר סיום המנדט הבריטי המחתרות ופעילי

 של והעלייה ההעפלה למורשת לאומי כאתר הוכרז 1987-בופעל עד להקמת מדינת ישראל. 

 .ישראל מדינת

Unique!!! Underground!! Drawings of the Atlit and Latrun detention camps. Olive 

wood? "Souvenir of my detention at the Latrun and Atlit camp" 1947/48/ Signed 

"Sheike." 

During this period, the British Mandate incarcerated underground operatives at the 

Latrun detention camp. In 1948, the Jewish detainees were evacuated to the 

detention camp in Atlit. We are looking at two drawings of these camps from the 

period of transfer. The date on the drawing of Latrun is 11.7.47 and the date on the 

drawing of Atlit is 12.2.48. 



2 souvenirs. Olive wood? The top part has a string for hanging. Very good condition.   

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 ספרי וענייני קבלה וקמיעות.

 

. חתימות 1786'פרי עץ חיים' עם הוספות רבי שבתי מראשקוב. קארעץ, תקמ"ו  .16

 עתיקות.
 

'פרי עץ חיים' ספר קבלה ע"פ האר"י על התפילות, מאת רבי חיים ויטאל, עם הוספות 

 רבי שבתי מראשקוב תלמיד הבעש"ט הק'.

מספר חתימות "אלטער בן אאמ"ו ס"מ. בתוך הספר  34.5. קכא ד'; 1786קוריץ, תקמ"ו 

ברוך וואלף" וחותמות "ה"ק ברוך בנימין זאב" כפי הנראה זה רבי ברוך בנימין זאב 

 ויינשטוק.

שדרת עור נאה. כתמים ומעט קרעים. נזקי עש עם מעט פגיעות בטקסט.   כריכה חדשה,

מעט דפים משוקמים בשוליים. 

 באופן כללי מצב טוב.

בן  ויינשטוק זאב בנימין ברוך רבי

רבי אביגדור אברהם. תלמיד רבי 

 –יוסף ברוך בן ה"מאור ושמש" 

היהודי הטוב מניישטאט. עלה 

לירושלים בשנת תר"ח וכיהן כדיין 

אשון בבית הדין החסידי. נפטר הר

בכ"ה אדר תרל"ב. נכדו הוא 

 המקובל רבי משה יאיר וינשטוק.

Pri Etz Chaim with the additions of Rav Shabsi of Rashkov. Koritz 1786. Early 

signatures. 

The book contains a number of signatures. 

New binding, fine leather spine. Stains and some tears. Worming with some damage 

to text. A few pages have been restored at the margins. General condition is good. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות המקובלים הצדיקים רבי חיים יהודה ליב אויערבאך ורבי שמעון צבי הורוויץ,  .17

 צבעונית לתורמת הישיבה.ראשי ישיבת שער השמים על תעודת הוקרה 

 

 שער ישיבת ראשי, הורוויץ צבי שמעון ורבי אויערבאך ליב חיים רבי המקובלים חתימות

 .הישיבה לתורמת צבעונית חבר" גדולה "תעודת על השמים

 טוב.  –ס"מ. כתמים ומעט קרעים והדבקות ובלאי. באופן כללי מצב בינוני  34.5/49.5

 המקובלים מגדולי[ 1870/1946 ז"תש – ל"תר] הורוויץ צבי שמעון רבי הצדיק המקובל

 לארץ עלה ז"תרמ בשנת, קמינצקי לייב מאיר רבי הגאון לאביו בלידא נולד. שבירושלים

 שער ישיבת ממייסדי היה, אל בית המקובלים ובישיבת חיים עץ בישיבת ולמד הקודש

 יהודה חיים רבי הצדיקהמקובל  עם יחד בירושלים האשכנזית המקובלים ישיבת – השמים

 .הזיתים בהר ונקבר ז"תש ה"דר' ב ביום נפטר, אוירבך לייב



 רבי בן הגאון[ 1886/1954 ד"תשי – ז"תרמ] אוירבך לייב יהודה חיים רבי הצדיק המקובל

 חיים רבי הגאון י"ע לרבנות והוסמך בירושלים למד טשרנוביץ. של רבה אוירבך דב אברהם

 ויחד הורביץ צבי שמעון מרבי קבלה פרוש. למד זלמן שלמה הרב חתן .18 בגיל כבר ברלין

 מגדולי אוירבך זלמן שלמה רבי הגאון: ילדיו', השמים שער' המקובלים ישיבת את ייסדו

 בקעה שכונת של ורבה שמח אור ישיבת ראש אוירבך דב אברהם רבי הגאון, ההלכה פוסקי

 רבי הגאון, השמים שער המקובלים ישיבת ראש אוירבך דוד רפאל רבי הגאון, שבירושלים

 שלום רבי הגאון חתנו הנודע הוא, השמים שער המקובלים ישיבת מ"רו אויערבך אליעזר

 .הירושלמי המגיד – שבדרון

Signatures of the saintly Kabbalists Harav Chaim Yehudah Leib Auerbach and 

Harav Shimon Zvi Horowitz, Roshei Yeshivas Sha'ar Hashamayim on a color-printed 

certificate of appreciation to a female donor to the yeshivah. 

Signatures of the saintly Kabbalists Harav Chaim Yehudah Leib Auerbach and 

Harav Shimon Zvi Horowitz, Roshei Yeshivas Sha'ar Hashamayim on a large 

"membership certificate" granted to a female donor to the yeshivah. 

34.5/49.5 cm. Stains and some tears, taping and wear. General condition is fair to 

good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

ירושלים  –בגדאד  –אוסף קמעות ושמירות מודפסות, בהם נדירות ומיוחדות. תוניס  .18

 ועוד.
 

 קמעות ושמירות מודפסות, בהם נדירות ומיוחדות.  7אוסף 



קמיע *"מזל טוב לזכר, נחת און פרייד צי די עלטערן" "אגליקליכעס לעבען דער בייבי" 

אות ה' במרכז הדף *קמיע מדפוס נעים צדקה בבגדאד,  ושמירה בעברית, יידיש ואנגלית.

" מהבעש"ט רה לילד וליולדת*"שמי מסביבה פסוקים ובתוכה איור כף יד ושמות קודש.

שמירה, רפואה סגולה * קמיע ירושלמית,  מהבעש"ט הקדוש.*"שמירה להילד"  הקדוש.

 שמירה*"ע"י אב"א בן אב"א".  וברכה. "ערוכא וסדורא בקרתא קדישא ירושלים דדהבא

דף גדול בדיו *"יוסף לוגאסי מחנה יהודה ירושלים".  .הקדוש ט"מהבעש" וליולדת לילד

כולל לחש לעין הרע מהחיד"א, קטע  .הקדוש ט"מהבעש "וליולדת לילד מירהש"ירוק 

 מזוהר הקדוש ותפילות. 

 מצוין. האוסף נמכר כמו שהוא. –גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד 

Collection of amulets and printed shemiros (protections), some rare and unique. 

Tunisia—Baghdad—Jerusalem and more. 

Collection of 7 amulets and printed shemiros, some rare and unique. 

*"Mazel-tov lezachar, nachas un freid tzu di elteren" "A gliklichs leben der baby" 

amulet and shemirah in Hebrew, Yiddish and English. *Amulet from the Naim 

Tzadka printing press in Baghdad. The letter heh in the center of the page, 

surrounded by verses. Inside are an illustration of the palm of a hand and Holy 

Names.*Shemira l'yeled veleyoledes (protection for a newborn baby and his 

mother) from the Baal Shem Tov *Shemira Lehayeled from the Baal Shem Tov  

*Amulet from Jerusalem, protection, healing, segulah and blessing. "Arucha 

usedura bekarta kadisha Yerushalayim d'dehaba by Abb"a ben Abb"a. *Shemirah 

layeled velayoledes from the Baal Shem Tov. "Yosef Lugasi Machaneh Yehudah 

Yerushalayim * Large sheet of paper printed in green ink "Shemirah layeled 

velayoledes from the Baal Shem Tov. Includes a lachash (incantation) from the Chida 

to ward off ayin hara (the Evil Eye). A section from the holy Zohar and prayers. 

Varying size and condition. General condition is very good to excellent. Collection 

is sold as is. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

 אוסף קמיעות גדול, מתכות שונות ואבנים סגוליים. .19
 

פריטים(. מתכות שונות, ייתכן שחלקם מכסף או זהב  60 –אוסף קמיעות גדול )כ 

 ואבנים סגוליים, כנראה שחלקם הם אבני החושן.

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא.

Large collection of amulets. Various metals and auspicious gemstones. 



Large collection of amulets (approximately 60 items). Various metals, some of 

them possibly silver or gold, and auspicious gemstones—some of them likely the 

stones of the choshen. 

Varying size and condition. General condition is very good. Collection is being sold 

"as is." 

 ₪ 700 מחיר פתיחה:

 

 ?19 –? ה 18 –נגד עין הרע! עלי ומכתש עם חריטות דגים. מרוקו, המאה ה  .20
 

 ".... יוסף של זרעו אף, בהם שולטת רעה עין ואין עליהם מכסים מים שבים דגים מה"

דגים, שימש ככל הנראה לשחיקת עשבים וכו'  חריטות עם ומכתש "בן פורת יוסף" עלי

 נגד עין הרע או להסרת עין הרע.

 13.5ס"מ. קוטר מכתש:  14ס"מ. גובה מכתש:  26.5ק"ג. גובה עלי:  4,600ברונזה. משקל: 

 ס"מ. סימני שימוש. מצב טוב מאוד.

To ward off the Evil Eye! Mortar and pestle with engravings of fish. Morocco, 18th 

or 19th century. 

"Just as fish are covered by water, so the Evil Eye does not affect them, so the 

children of Yosef…" 

Ben Porat Yosef mortar and pestle with engravings of fish. Was apparently used to 

crush herbs and the like to ward off or remove ayin hara. 

Bronze. Weight: 4.6 kg. 

Height of pestle: 26.5 

cm. Height of mortar: 

14 cm. Circumference 

of mortar: 13.5 cm. 

Signs of usage. Very 

good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 דפוסי סלאוויטא וזיטומיר.

 

. כריכת עור מקורית. חתימות עתיקות. 1863'תיקוני הזוהר' זיטומיר, תרכ"ג  .21

 הסכמת הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל. 
 

 .יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא שחיבר' הזוהר יתיקונ' ספר

 שפירא העשיל ויהושע ליפא חנינא הרבנים השותפים בדפוס .1863תרכ"ג , זיטומיר

 .מ"ס 22'; ד ב"קפ[ 2], מסלאוויטא הרב נכדי

 . מטשערנאביל אהרן רבי ק"הרה הסכמת השער אחרי בדף

להרב המאור הגדול החריף "שייך  עתיקות רישומים וחתימות בפנים הכריכה ודפי הפורזץ

" "אברהם וואשארעשט.. מעיר הבירה ובקי שלשלת היוחסין כש"ת מו"ה אברהם יהושע

 ".יעקב ברוך גפן סאקמיר" חותמת: "אברהם יצחק שטעסליהושע שו"ב מוואמירעשט]?[" "

 כתמים. מצב טוב. כריכת עור מקורית, מעט פגועה וללא שדרה. 

 נודעה מקוריץ פנחס ורבי מסלאוויטא הרב נכדי י"ע ושנדפס וסלאוויטא זיטומיר לספרי

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

       .ולהצלחה הבית לשמירת כסגולה ידועה אלו קדושים ספרים



 

Tikkunei Hazohar, Zhitomir, 1863. Original leather cover. Old signatures. 

Approbation by Harav Aharon of Chernobyl. 

The inside of the cover and the endpapers contain old inscriptions and signatures. "Belongs 

to Harav Hama'or Hagadol Hecharif Uvaki Beshalsheles Hayochsin…Avraham 

Yehoshua…from the capital city of Vasharesht" "Avraham Yehoshua, shochet ubodek of 

Vamiresht [?]" "Avraham Yitzchak Shtesl" Stamp: Yaakov Baruch Gefen Sakmir." Original 

leather cover, slightly damaged and missing spine. Stains. Good condition.       

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 ? כריכת עור מקורית. 1865? תרכ"ה 1864זיטומיר. מחזור לשלש רגלים. תרכ"ד  .22
 

 ועם הקודש לשון פירוש עם. ומעהרין פיהם פולין וליטא רייסין כמנהגמחזור לשלוש רגלים "

  חלק שני. "בינינו הנהוג מדברת ללשון המועתק אשכנזי לשון פירוש

ה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. הובא לדפוס ע"י רבי פנחס זיטומיר, בדפוס רבי ארי

 ס"מ. 28? ב', קנב ד';  1865? תרכ"ה 1864תרכ"ד אהרן וואהל מברדיטשוב. 

". לפי המספור 1864". ומעבר לדף השער "1865בדף השער שנת הדפסה "תרכ"ה 

שנה )כפי הרשום מעבר לשער(. אם באמת ה1864דפים, ככל הנראה השנה היא תרכ"ד 

היא תרכ"ה)כרשום בשער(, הרי לפנינו טופס עם דפים נוספים מעבר לנדפס באותה 

  שנה.

כריכת עור מקורית, פגועה ומנותקת. כתמים ונזקי עש. מעט קרעים ובלאי וקמטים. מצב 

  טוב. –בינוני 



 נודעה מקוריץ פנחס ורבי מסלאוויטא הרב נכדי י"ע שנדפסו וסלאוויטא זיטאמיר לספרי

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

 .ולהצלחה הבית לשמירת כסגולה ידועה אלו קדושים ספרים

 

Zhitomir. Machzor Leshalosh Regalim. 1864? 1865? Original leather binding. 

 

Zhitomir, printed by Rav Aryeh Leib Shapiro, a grandson of the Slavita Rav. 

Prepared for print by Rav Pinchas Aharon Wahl of Berditchev. 1864? 1865? 2 

pages, 152 pages. 28 cm. The year of print appearing on the title page is 1865, but 

on the opposite side of the title page it says 1864. Based on the pagination, the 

year appears to be 1864 (as is listed on the opposite side of the title page). If the 

year is in fact 1865 (as it says on the title page), this is a copy with additional 

pages. 

Original leather binding, damaged and detached. Stains and moth damage. Some 

tears, wear and tear, and creases. Condition is fair to good.  

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות רבי חיים יעקב שעהר 1857נדיר. זיטומיר. סט 'חוק לישראל' תרי"ז  .23

 וחתימות נוספות.
 

 העשיל ויהושע ליפא חנינא הרבנים השותפים בדפוס זיטומיר' לישראל חוק' שלם סט

 .  מסלאוויטא הרב נכדי שפירא

 .אדומה בדיו מהאותיות מעט ראשון ובשער, שערים 2 חלק לכל. כרכים 5סט שלם, 

 

חתימות רבי חיים יעקב שעהר, רבי אברהם יצחק שטעסל תלמיד הרה"ק רבי אהרן 

 אייזנבארג נכד המנוח ר' נח חאמסקער.ראטה, רבי משה אייזנבארג, רבי יעקב ב"ר ליב 

 8עד  1עמודים  עמ'; 472 .ויקרא. ג"ח'; עמ 476. שמות. ב"ח'; עמ 492. בראשית. א"ח

עותק חסר . דברים. ה"ח'; עמ 432. במדבר. ד"ח .201 -ל  200כולל, כרוכים בין הדפים 

)וזאת הברכה יום ו'(. 472כולל וכן מעט בסופו. מסתיים בעמוד  24עד  9. חסרים דפים מעט

 262חלק דברים אין בספריה הלאומית ובאוצר הספר העברי רשמו שמספור הדפים הוא 

 .מ"ס 20 עמ';)בלבד(.

כריכות ישנות פשוטות. כתמים. מעט נזקי עש, מעט קרעים והדבקות. בדף אחרון בח"ה קרע 

 ות עם פגיעה בטקסט. מצב טוב.והדבק



 נודעה מקוריץ פנחס ורבי מסלאוויטא הרב נכדי י"ע שנדפסו וסלאוויטא זיטאמיר לספרי

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

 .ולהצלחה הבית לשמירת כסגולה ידועה אלו קדושים ספרים

 

Rare. Zhitomir. Set of Chok L'Yisrael, 1857. Signature of R' Chaim Yaakov Sher and 

additional signatures. 

 

Complete set of 5 volumes. Each part has 2 title pages, and the first title page 

features some letters in red ink.  

Signatures by R' Chaim Yaakov Sher; R' Avraham Yitzchak Shtesl, disciple of the 

saintly Rav Aharon Roth; Rav Moshe Eisenberg; R' Yaakov ben R' Leib Eisenberg, 

grandson of the deceased R' Noach Chamsker.  

In Vol. III Vayikra, pages 1-8 inclusive ae bound between pages 200 and 201. 

Vol IV Devarim, is slightly incomplete. Missing pages 9-24, inclusive, as well as a few 

pages at the end. Concludes on page 472 (Vezos Habrachah, Friday). Vol. Devarim is 

not in the National Library, and the Computerized Thesaurus of the Hebrew Book 

writes that the volume contains 262 pages (only). 20 cm. 

Old, simple binding. Stains. Some moth damage, some tears and taping. Final page 

of Vol. IV is torn and taped, with damage to text. Good condition. 

 ₪ 2800מחיר פתיחה: 

 

 

 )כולל גם ספרי חסידות(ספרי סגולה! 

 

הנ"ל שיתברכו ממקור הברכות בברכה להגין על כל הקונים הספר  ספר סגולה. .24

. רשימת חותמים חשובה, 1912משולשת...". 'דברי דוד' ב"ח, סוואליווע, תרע"ב 

הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלויא  בהם הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר,

 והרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש. 

 

 .ספר 'דברי דוד' ב"ח, ביאור על פירוש רש"י, מרבינו הט"ז

מעניין שבשני שער נפרד לח"ב. ס"מ.  23[ ד'; 4[ רכו ]6. ]1912סוואליווע, תרע"ב 

 השערים)גם ח"א וגם ח"ב( רשום על חומש ויקרא ובאמת חלק ויקרא מופיע רק בח"ב.
עמ'( חשובה, בהם הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר,  8.5רשימת חותמים) בסוף הספר

הגה"ק רבי 

שלמה זלמן 

עהרנרייך 

 אמשאמלוי

והרה"ק רבי 

יחזקאל 

פאנעט 

 מדעעש. 

 

ספר סגולה: 

הסכמות 

חשובות, 

ובהם הסכמתו של הרה"ק רבי שאול רוזנברג מראצפערט שכותב: ".......להגין על כל 

 הקונים הספר הנ"ל שיתברכו ממקור הברכות בברכה משולשת...".



ש וקרעים כריכה ישנה, ללא החלק הקדמי והשדרה. ספר מעט מתפרק. מעט מאוד נקבי ע

 ומעט כתמים. מצב טוב.

A book that is a segulah. "To protect all those who buy the aforementioned sefer 

that they be blessed from the Source of All Blessing with the Threefold 

Blessing…"Divrei Dovid, 2 volumes, Svaliava 1912. Distinguished list of signatories, 

including the saintly Harav Yeshaya of Kerestir, Harav Shlomo Zalman Ehrenreich 

of Shamloy and Harav Yechezkel Paneth of Dej. 

 

Divrei Dovid, 2 volumes, an elucidation of Rashi's commentary by the Taz. 

Svaliava, 1912. [6] 226 [4] pgs; 23 cm. Separate title page for Vol. II. Interestingly, 

Chumash Vayikra appears on both title pages (Vol I and Vol II), while Chumash 

Vayikra actually appears only in Vol. II. At the end of the sefer is a distinguished list 

of signatories (8.5 pgs), including Harav Yeshaya of Kerestir, Harav Shlomo Zalman 

Ehrenreich of Shamloy and Harav Yechezkel Paneth of Dej 

A segulah: Distinguished approbations, among them that of the saintly Harav 

Shaul Rosenberg of Ratzfert, who writes, "… to protect all those who buy the 

aforementioned sefer that they be blessed from the Source of All Blessing with the 

Threefold Blessing…" 

Old cover, missing the front board and the spine. Slightly falling apart. Very few 

moth holes, tears, and a few stains. Good condition. 

 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 

'אור החכמה' ב"ח, דפוס ראשון. ספר סגולה ללידה קלה. "קארעץ" ]לאשצוב[  .25

 .1815תקע"ה 
 

ספר 'אור החכמה' על התורה בדרך הפרד"ס מהרה"ק רבי אורי פייבל מדובינקא 

 וקריסניפולי.

שער נפרד לח"ב.)השנה ומקום הדפוס  .1815 ה"תקע[ לאשצוב" ]קארעץ"דפוס ראשון. 
בשער הוא מזוייף, ישנם עותקים עם שער שונה, אודות שינויי השערים ראה במפעל 

 ס"מ. 24ד';  קג -נט , ס[, 1]מו; , עו[, 2]הביבליוגרפיה( 
  .23סטפנסקי חסידות מס' 

 ועוד. הסכמות חשובות, בהם: החוזה מלובלין, רבי צבי אריה מאליק, בעל ה'בית אפרים'



ספר סגולה ללידה קלה. רבי משה צבי לנדא מקליינווארדיין כותב בספרו: 'שלחן מלכים' 

 צירי שאחזוה האשה ראש תחת במפה מכורך ספר להניח המנהג בדיני יולדת "נתפשט

 אור הקדוש וספר אלימלך נעם הקדוש ספר להניח ובהגהה כותב "ונוהגים לידה"

והגה"ק רבי ישעיה זילברשיין מוויטצען בעל 'מעשי למלך' היה רגיל לשלוח את  "החכמה

הספר 'אור החכמה' לאשה היושבת על המשבר וצווה להשימו תחת הכר כדי שתוליד 

 בניקל. 

כריכה עתיקה מנותקת וללא שדרה. ספר מתפרק. נזקי עש מרובים מאוד עם פגיעות וחיסרון 

 מים. מצב גרוע.בטקסט. מספר קרעים עם חסר. כת

Ohr Hachochmah, 2 parts, first printed edition. Sefer segulah for an easy birth. 

"Koretz" [Laszczow] 1815. 

First printed edition. "Koretz" [Laszczow] 1815. Separate title page for Part II. (The 

year and place of print on the title page are forged. There are copies with a 

different title page. See the Bibliography of the Hebrew Book for information 

regarding the differences between the title pages.) 

Stefansky Chassidus 23. 

Important approbations, including: the Chozeh of Lublin, Harav Zvi Aryeh Malik, 

the author of the Beis Efraim and more. A sefer segulah for an easy birth. Harav 

Moshe Zvi Landau of Kleinwardein writes in his sefer, Shulchan Melachim, 

regarding the laws of childbirth: "It has become a widespread custom to place a 

book wrapped in a cloth under the head of a woman experiencing labor pains." In 

the gloss, he writes, "It is the custom to place the holy sefer Noam Elimelech and 

the holy sefer Ohr Hachochmah." Harav Yehaya Zilbershtein of Weitzen, author of 

Maasei LaMelech would send the sefer Ohr Hachochmah to women who were 

experiencing complications during childbirth, instructing that it be placed under 

the pillow to facilitate an easy birth. 

Early binding, detached and without the spine. Falling apart. Very significant 

worming with damage to text. A number of tears with missing text. Stains. Poor 

condition.  

₪ 1050מחיר פתיחה:   

 

 

 

 יורק. ניו. ממוספרת מהדורה. קאמרנא' הברכה היכל' חומשים סט. סגולה .26

 י"האר סודות פ"ע' הברכה היכל' הפירוש עם, ומגילות תורה חומשי חמשה. שלם סט

 .מקאמרנא סאפרין יחיאל יהודה יצחק רבי ק"הרה ר"מהאדמו, הקדוש ט"והבעש

 

 שלנו חומש' שיהי מי כל ומובטחני: "מקאמרנא ק"הרה המחבר במכתב. סגולה ספר

 טוב וכל' ה ברכת מלא ותבי ויהי ומחסרון ומחליים רע פגע ומכל רע מכל ינצל בביתו

 ..".לזכות הכף והכרעת....ולבניו לו ארוכים וחיים ועושר והצלחה

 

 .ד"תרל – ד"תרכ למברג מהדורת של צילום. מ"ס 32. כרכים 5, יורק ניו

 . פרגמנט בנייר מוגן, צבעוני שער כרך בכל. ממוספרת מהדורה. מיוחד



כריכות מקורית, שנים מהם מנותקת בחלקם או קרועות. שוליים נאים. מעט כתמים. מצב טוב 

  מאוד.

Segulah. Set of Chumashim "Heichal Hbrachah" Komarno. Numbered edition. New 

York. 

Complete set. Chamishei Chumshei Torah and Megillos with Heichal Habrachah 

commentary based on secrets of the Arizal and the Baal Shem Tov, by Harav 

Yitzchak Yehudah Yechiel Safrin of Komarno. 

Sefer Segulah. The author, theKomarno Rebbe, writes in  letter: "Umuvtechani [I 

am sure] that whoever has our Chumash in his home will be protected from all 

harm… and from sicknesses and lack, and his home will be filled with Hashem's 

blessing and all goodness and success and wealth and long life for him and his 

children… vehachra'as hakaf lezechus…"  

New York, 5 volumes. 32 cm. Copy print of the Lemberg edition of 1864/1874. 

Special. Numbered edition. Each volume has a colored title page protected by 

greaseproof paper. 

Original bindings, two of them partially detached or torn. Handsome margins. Some 

stains. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

"ובלי ספק שכל מי שיקנה הספר הקדוש הלז יהי' לשמירה בתוך ביתו" ספר  .27

 .1883פרזעמישל, תרמ"ד 'הפליאה', 
 

, ענייני קבלה מרבי אביגדור קרא הקנה ספר והוא, בראשית ’פ על ספר 'הפליאה'

 מפראג.

 שרגא מרדכי סגולה. הסכמות חשובות, בהם, מהאדמו"ר הרה"ק רביספר 

"ובלי ספק שכל מי שיקנה הספר הקדוש הלז יהי' מהוסיאטין שאומר בהסכמתו: 

והאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן בן האדמו"ר הרה"ק רבי חיים  לשמירה בתוך ביתו"

הניח ברכה מצאנז כותב בהסכמתו: "ומקובל אצלינו ב"י ]בני ישראל[ שהוא מסוגל ל

בבית...", וכן הסכמות חשובות נוספות המפליגות בגדול חשיבות וסגולת הספר 

 הקדוש הזה.

ד';  בסופו [ 4, ]עד; פה[, 4]מהדורה שניה עם הוספות.  .1883פרזעמישל, תרמ"ד 

  דף(. 4)רשימת חותמים



 כריכה ישנה. מעט מאוד כתמים וקרעים. מצב טוב מאוד. 

"And without a 

doubt, everyone 

who buys this holy 

book, it will serve as 

protection in his 

home." Hapliah, 

Przemysl, 1883. 

Hapliah on 

Bereishis, Sefer 

Hakaneh, 

Kabbalistic topics 

from Harav Avigdor Kara of Prague. 

Sefer segulah. Distinguished approbations, including Harav Mordechai Shraga 

of Husyatin, who writes: "And without a doubt, everyone who buys this holy 

book, it will serve as protection in his home" and Harav Aharon, son of Harav 

Chaim of Sanz, who writes, "… and it is accepted by us bnei Yisrael that it is 

auspicious to bring blessing into the home…" There are additional 

distinguished approbations that wax effusive regarding the importance and 

the segulah of this holy book. 

Przemysl, 1883. Second edition with additions. At the end is a list of signatories 

(4 leaves). 

Old binding. Very few stains and tears. Very good condition. 

₪ 700מחיר פתיחה:    
 

 

ספר יסוד! סגולה! סידור הרש"ש. סט כמעט שלם)דפוס ראשון שנדפס סט שלם!(.  .28

 . 1916ירושלים, תרע"ו 
 

 סידור תפילה לרבי שלום שרעבי, ע"פ הקבלה וכוונות האר"י ומהרח"ו. 

בשלשה כרכים. דפוס ראשון שנדפס סט שלם. ירושלים,  ה חלקיםסט כמעט שלם. תשע

פו ד'; ח"ב:  –[ חסרים חלק מההסכמות)הדפים שאחרי השער(. א' 1ח"א: ]. 1916תרע"ו 

שער קצר נפרד. קסא ד'; ח"ג: לו ד'; ח"ד: קיד ד'; ח"ה מד ד'; ח"ו: יב ד'; ח"ז: קה ד'; ח"ח: 

 סט ד'; ח"ט: כא ד'; 

ות, ובהם הסכמתו של האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש ממונקאטש, הסכמות חשוב סגולה.

"ונא קחו ברכה אל בתיכם וגם למי שאין לו יד בחכמה זו הנני לעוררו וליעצהו שכותב 

)בעותק זה קיים רק תחילת  לטובה שיקח ברכה אל ביתו ויהיה לו לשמירה מעולה"

 ס"מ. 22נה(. ההסכמה וחסר חלק זה, כמו"כ ההסכמה ניתנה למהדורה הראשו

 דפים קבליים, עם תפילות וסגולות. מונחים בתוך הספר

כריכות ישנות פשוטות. מעט כתמים. מעט דפים קרועים עם מעט חסר. באופן כללי מצב 

 טוב.

Classic work! Segulah! Siddur 

HaRashash. Almost complete 

set (first edition that was 

printed as a whole set!) 

Jerusalem, 1916. 

 

Almost complete set. Nine 

parts in three volumes. First 



edition printed as an entire set. Vol. I: [1] Missing some of the approbations (the 

pages after the title page). Vol. II: Separate short title page.  

Segulah. Distinguished approbations, including that of the Rebbe Rav Zvi Hersh of 

Munkacs, who writes, "And please take blessing into your homes, and even one 

who has no knowledge in this wisdom, I hereby urge and advise him to take 

blessing into his home and it will serve as excellent protection for him." (This copy 

has only the beginning of the approbation, and this part is missing. in addition, the 

approbation was given for the first edition.) 22 cm. 

Inside the sefer are Kabbalistic pages with prayers and segulos. 

Old, simple covers. Slightly stained. Some pages are torn, with pieces missing. 

Overall condition is good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

סגולה לשמירה ולשפע ברכה והצלחה. ספר 'עטרת תפארת ישראל' עם רשימת  .29

חותמים ובהם גדולי הרבנים והאדמו"רים שאינה מופיעה במהדורות הקודמות!! 

 .1875לובלין תרל"ה 

 

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

 ד הבעל שם טוב הקדוש.תלמי -חריף מסטאנוב 

רשימת הסכמות ארוכה מגדולי אדמור"י הדור שכותבים בהסכמותיהם שהספר הוא 

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

 –המסכימים: בני ונכדי הרה"ק מרוז'ין, שושלת טשרנוביל לשושולתיהם, שושלת קוסוב 

 ויזניץ ועוד. 

 

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

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

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

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

שייך להרבני הנגיד החסיד...מאיר גמרא מזעליחאב. יצחק  רישומים וחתימותבדפי הפורזץ 

 יעקב גמרא. מענדיל דיממענטמאן. אברהם יוסף דימענטמאן.

 ים ונקבי עש. מצב טוב מאוד.כריכה ישנה. מעט כתמ

Segulah for protection and for an abundance of blessing and success. Sefer Ateres 

Tiferes Yisrael with a list of signatories, including great rabbanim and Rebbes that 

does not appear in previous editions!! Lublin 1875. 

Sefer Ateres Tiferes Yisrael, Kabbalistic secrets on the Torah by the saintly Rav 

Yisrael Charif of Stanov, a disciple of the holy Baal Shem Tov. 

Long list of approbations from the great Rebbes of the generation, who write that 

the book is a segulah for superb protection and an abundance of blessing and 

success 

for 

whoever 

keeps it in 

his home. 

Among 

the 

Rebbes 

who 

provided 



approbations: the sons and grandsons of the saintly Rebbe of Ruzhin, descendants 

of the Chernobyl dynasty, the Kosov-Vizhnitz dynasty and more. 

 

This edition has a list of Rebbes and rabbanim who committed to purchasing the 

sefer: the Sefas Emes of Gur, Rav Yaakov Aryeh of Radzimin, Rav Yechiel Meir of 

Gostynin, Rav Tzadok HaKohen of Lublin, Chabad, Rav Elimelech of Grodzisk and 

more and more. This list does not appear in previous editions! 

The endpapers feature notations and signatures. 

Old cover. Some stains and moth holes. Very good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 וגם"'קהלת משה' ספר סגולה. עשרות הסכמות ורשימת חותמים ענקית וחשובה.  .30

 הספר את שיקבל מי וכל" "ביתם בתוך שורה הברכה להיות הוא נוראה סגולה

 להוושע להם יעמוד המחבר וזכות" "טוב כל לו' יהי בוודאי ביתו לתוך ל"הנ הקדוש

 . 1906. לובלין, תרס"ו "וצוקה צרה מכל
 

ספר 'קהלת משה' מהרה"ק רבי משה אליקים בריעה הופשטיין מקאז'ניץ עם 

 הקדוש מקאז'ניץ.ליקוטים מאביו המגיד 

בהסכמותיהם מובא . רים"האדמו מגדולי, חשובות הסכמות עשרותספר סגולה. 

דברים נוראים אודות חשיבות וסגולת הספר הקדוש הזה, בהם הרה"ק רבי מאיר 

יחיאל מאוסראווצע שכותב בהסכמתו: "וגם סגולה נוראה הוא להיות הברכה שורה 

יצחק מאלכסנדר בהסכמתו: "וזכות  בתוך ביתם" האדמו"ר רבי ירחמיאל ישראל

המחבר יעמוד להם להוושע מכל צרה וצוקה" הרה"ק רבי אברהם מלובלין 

בהסכמתו: "וזכות המחבר הקדוש יגן עליהם להצילם מכל צרה וצוקה" הרה"ק רבי 

מנחם מאמשינוב בהסכמתו: "יהיה שורה אצליכם ברכה וכל טוב" והרה"ק רבי 

כל מי שיקבל את הספר הקדוש הנ"ל לתוך ביתו ישראל מגרודזיסק בהסכמתו: "ו

 בוודאי יהי' לו כל טוב".

רשימת חותמים ענקית וחשובה בסוף הספר  שערים. 2קלד ד';  .1906 ו"תרס, לובלין

  דף(. 14)

מצב טוב מאוד. כריכה ישנה. נייר מעט יבש. הדבקה בשוליים הפנימיים באחד הדפים. 

 מעט כתמים וקרעים קלים. 

Kehilas Moshe. A book that is a segulah. Dozens of approbations and a huge and 

distinguished list of signatories. "Vegam segulah nora'ah hu lehiyos habrachah shorah 

b'soch beisam" – owning the book is auspicious for meriting blessing in one's home. 

"Vegam mi sheyikabel es hasefer hakadosh hana"l lesoch beiso bevadai yihiyeh lo kol tuv 

– Whoever receives this holy book [and brings it] into his home, surely he will have 



everything good." "Vezchus hamechaber ya'amod lahem lehivasha mikol tzara vetzukah 

– And the merit of the author will stand in their good stead that they merit salvation 

from any type of trouble or distress." Lublin 1906. 

Kehilas Moshe. A book that is a segulah. Dozens of distinguished approbations from the 

greatest Rebbes. Included in the approbations are incredible descriptions of this holy 

sefer's importance and greatness. Harav Meir Yechiel of Ostrovtza writes in his 

approbation: "Vegam segulah nora'ah hu lehiyos habrachah shorah b'soch beisam – It is 

an awesome segulah for meriting blessing in one's home." Harav Yerachmiel Yisrael of 

Aleksander writes, " Vezchus hamechaber ya'amod lahem lehivasha mikol tzara 

vetzukah – And the merit of the author will stand in their good stead that they merit 

salvation from any type of trouble or distress," and Harav Avraham of Lublin writes, 

"Vezchus hamechaber ya'amod lahem lehivasha mikol tzara vetzukah – And the merit of 

the author will stand in their good stead that they merit salvation from any type of 

trouble or distress."  Harav Menachem of Amshenov writes, "yihiye shoreh etzlechem 

brachah vechl tuv – blessing and everything good will rest upon you." Harav Yisrael of 

Grodzisk writes, "Vegam mi sheyikabel es hasefer hakadosh hana"l lesoch beiso bevadai 

yihiyeh lo kol tuv – Whoever receives this holy book [and brings it] into his home, surely 

he will have everything good." 

2 title pages. At the end of the book is a huge (14 leaves) list of distinguished signatories. 

Very good condition. Old cover. Slightly dry paper. On one page, the inner margins are 

taped. A few stains and minor tears.  

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

סגולה, ספרי תפילה, הגהות, ספרי חסידות )ראה גם במדורים: ספרי 

 (.דעעש, סלונים

 

                                              

גדולת מרדכי' ב"ח. הסכמות חשובות. שוליים  –חסידות. דפוס ראשון. 'אור חכמים'  .31

 .1885ווארשא, תרמ"ה  .אליק שושלת לבית חסידות ספרי שני כרך רחבים במיוחד.
 

 כרך שני ספרי חסידות לבית שושלת אליק.

א'. 'אור חכמים' מהאדמו"ר רבי צבי ארי' לנדא האדמו"ר הראשון מאליק, עם 

 שלמה. הוספות וביאורי נכדו האדמו"ר רבי שמעון 

 . כא ד'; 1885ווארשא, תרמ"ה דפוס ראשון. 

ב'. 'גדלת מרדכי' ב"ח)בראשית ושמות(, מהאדמו"ר רבי מרדכי בן האדמו"ר רבי 

 רבי ר"האדמו וביאורי הוספות עםיוסף דוד לנדא בן האדמו"ר רבי צבי ארי' מאליק. 

 .שלמה שמעון

שער נפרד לכל חלק. ד'; ח"א: לד ד'; ח"ב: כח  .1885ווארשא, תרמ"ה דפוס ראשון. 

 דף( נכרכו בספר 'אור חכמים' ולא ב'גדלת מרדכי'. 4בעותק זה ההסכמות וההקדמה)

הסכמות האדמו"רים רבי יוחנן בהרה"ק רבי מרדכי טווערסקי מרחמסטריווקא ורבי 

 יעקב יצחק בהרה"ק רבי מנחם נחום טווערסקי ממאקרוב.

טוב  –ים ומעט נקבי עש. מצב טוב שוליים רחבים במיוחד. כתמ כריכת עור פגועה.

 מאוד.

תקע"ב[ תלמיד המגיד הקדוש  –]תק"כ  האדמו"ר הרה"ק רבי צבי אריה לנדא

והמונים הסתופפו בצילו. גדולי דורו  שבווהליןמזלטשוב. היה האדמו"ר הראשון מאליק 

 העריצוהו מאוד והסתופפו בצלו בהם ה'שארית ישראל' מווילדניק.



מאליק ' ארי צבי רבי ר"האדמו בן לנדא דוד יוסף רבי ר"האדמו בןהאדמו"ר רבי מרדכי 

 .ה"תרמ בחשוון א"בי נפטר .מסאווראן שלמה שמעון מייסד השושלת. חתן האדמו"ר רבי

 . מטיטשלניק משה רבי דודו חתן בנו האדמו"ר רבי שמעון שלמה

Chassidus. First edition. Ohr Chachamim –Gedulas Mordechai, 2 parts. 

Distinguished approbations. Exceptionally wide margins. A volume of two 

Chassidic works from the Alik dynasty. Warsaw 1885. 

Volume containing two Chassidic works from the Alik dynasty. 

A. Ohr Chachamim from the Rebbe Harav Zvi Aryeh Landa 

First edition.  

B. Gedulas Mordechai, 2 parts (Bereishis and Shemos). First edition. Separate 

title page for each part. In this copy, the approbations and the introduction 

(4 leaves) are bound in the book Ohr Chachamim and not Gedulas 

Mordechai. Approbations from the Rebbes Harav Yochanan, son of Harav 

Mordechai Twersky of Rachmastrivka and Harav Yaakov Yitzchak, son of 

Harav Menachem Nochum Twersky of Makrov. 

Damaged leather binding. Exceptionally wide margins. Stains and some 

wormholes. Good-very good condition. 

 ₪ 630: מחיר פתיחה

 

 

 

'קב חן' להאדמו"ר הקדוש רבי נח מקארוב. מהדורה יחידה. חתימות עתיקות.  .32

 .1866ברעסלויא, תרכ"ו 
 

 !".קדוש קדוש קדוש" באומרו עמו רקד מברדיטשוב יצחק לוי רבי ק"הרה

 

 ספר 'קב חן' אמרי קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי נח מקארוב.

חתימות עתיקות: "יוסף ס"מ.  23[ ד'; 1. פד ]1866ברעסלויא, תרכ"ו מהדורה יחידה. 

 מנחם מענדל סגל הורוויץ.

 .506סטפנסקי חסידות מס' 

 טוב מאוד. –כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט מאוד קרעים. מצב טוב 



[ בן רבי שמואל הצדיק. 1794/1855תרט"ו  –]תקנ"ד  האדמו"ר הרה"ק רבי נח מקארוב

והרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב רקד עמו באומרו עליו כר בצדקותו ופרישותו מילדותו ני

ורבי יצחק , מקארוב שמואל רבי, מלובלין החוזה של תלמידםהיה "קדוש קדוש קדוש!". 

משה עזריאל מבעלזיץ. משנת תר"א כיהן כאדמו"ר ורבים הסתופפו בצילו. היה נוסע לרבי 

 רו: 'קב חן'.מנחם מנדל מקאצק שהעריצו מאוד. ספ

Kav Chen by Harav Noach of Karov. Only edition. Early signatures. Breslau 1866. 

Harav Levi Yitzchak of Berditchev danced with it, saying "Kadosh, kadosh, 

kadosh!" 

Only edition. Breslau, 1866. 

Stefansky Chassidus no. 506. 

Old, simple cover. Stains and very few tears. Good-very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר ביותר! ספר חסידי, אינו מופיע בסטפנסקי חסידות. 'מרגניתא טבא' אמרי  .33
קודש מגדולי אדמו"רי החסידות שלא הובאו בדפוס. מהדורה יחידה. טשערנאוויץ, 

 .1868תרכ"ח 
  

בא' כולל בתוכו ביאור על מאמר ב'אור החיים' מהאדמו"ר נדיר ביותר! ספר 'מרגניתא ט
הרה"ק רבי מרדכי לענטיר מדרהוביטש )מח"ס 'מאמר מרדכי' הספר סגולה הידוע 

 להינצל משריפה ואשר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי צדיקי החסידות(.



ומאמר נורא מהרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב "אשר לא הובא בספריו הנדפסים", 
והנהגות קדושות מהרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'נסק "אשר עדיין לא היו בדפוס" ונוסח 

אבן   לברכת החמה ממרן החיד"א. ונוסח התנאים בין הקב"ה לעם ישראל מרבי שלמה
 גבירול.

 ס"מ. 14.5[ ד'; 15. ]1868טשערנאוויץ, תרכ"ח  מהדורה יחידה.
 כ לא הופיע במכירות פומביות.ספר חסידי שאינו מופיע בסטפנסקי חסידות! כמו"

. 'סימני רעשים ורעמים ולקוי המאורות' 1873לב דוד' ווארשא, תרל"ג ' כרוכים עמו:
 .1867. 'בקר יזרח' טשערנאוויץ, תרכ"ז 1867טשערנאוויץ, תרכ"ז 

כריכה חצי עור מעט בלויה, החלק הקדמי מנותק. מעט כתמים ונקבי עש. באופן כללי מצב 
 טוב מאוד. –טוב 

Very rare! Chassidic sefer; does not appear among Stefansky's classic Chassidic 
texts. Margenisa Tava, holy talks from the greatest Chassidic Rebbes that were 
never printed. Sole edition. Chernowitz 1868. 
Very rare! Margenisa Tava, including a commentary on a ma'amar of Ohr Hachaim 
from the Rebbe Harav Mordechai Lentir of Drohovitch, (author of Maamar 
Mordechai, renowned for its segulah as protection from fire and adorned with 
approbations from great Chassdic tzaddikim.) 
There is also an essay from Harav Menachem Mendel of Rimanov "asher lo huva 
besefarav hanidpasim" (which does not appear in his printed works) and holy 
customs of the Rebbe Reb Elimelech of Lizhensk "asher adayin lo hayu b'dfus" 
(which have not yet appeared in print) and a nusach for Birkas Hachamah from the 
Chida. There is also a nusach for the Teno'im between HaKadosh Baruch Hu and 
Am Yisrael from Harav Shlomo Ibn Gabirol. 
Sole edition. Chernowitz 1868. 
Chassidic sefer that does not appear in Stefansky Chassidus! Never appeared in 
public auctions. Bound along with: Lev Dovid. Simanei Re'ashim Vere'amim Velikui 
Hame'oros. Chernowitz 1867. Boker Yizrach, Chernowitz 1867. 
Half-leather binding, slightly worn. The front part is detached. A few stains and 
wormholes. General condition is good—very good. 
 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 
 

 

'ייטב פנים' דפוס ראשון. העותק של רבי יעקב מאיר וואלד ראב"ד קלויזנבורג.  .34

 .1881למברג, תרמ"ב 
 

האדמו"ר הרה"ק רבי  מאמרי חסידות לימים נוראים ולחנוכה מאת'ייטב פנים' ח"א,  ספר

 יקותיאל יהודה טייטלבוים.

 ס"מ. 25.5'; ד[ 2] קסג[ 1]. 1881לעמבערג, תרמ"ב דפוס ראשון. 



 חותמת רבי יעקב מאיר וואלד ראב"ד קלוזש )קלויזענבורג(. בדף הפורזץ

כריכה חצי עור, מעט בלויה. נייר מעט יבש. מעט מאוד קרעים והדבקות קטנות בשוליים. 

 ש. מצב טוב.מעט נקבי ע

תרפ"ח[ תלמיד מרן ה'שבט סופר'. בן רבי יוסף אב"ד קיראל  –]תרכ"ו  רבי יעקב מאיר וואלד

 העלמעץ וחתן רבי יוסף שמחה רפפורט. כיהן כראב"ד קלויזנבורג. –

Yitav Panim, First Edition. Copy belonging to Rav Yaakov Meir Wald, Rav and Av 

Beis Din of Klausenburg. Lemberg, 1881. 

Yitav Panim, Vol. I, Chassidic maamarim for the Yamim Noraim and Chanukah by 

the Rebbe, Harav Yekusiel Yehudah Teitelbaum.  

First Edition. Lemberg, 1881. [1] 163 [2] pages 25.5 cm  

Endpaper features stamp of Rav Yaakov Meir Wald, Rav Av Beis Din of Cluj 

(Klausenberg). 

Faux leather binding, somewhat worn. Paper slightly dry. Very few tears and small 

taped areas in margins. Minor moth holes. Good condition. 

Rav Yaakov Meir Wald [1866-1928] was a student of the Shevet Sofer and a son of 

Rav Yosef, Av Beis Din of Kiral-Helmetz and son-in-law of Rav Yosef Simcha Rapaport. 

He served as Rav Av Beis Din of Klausenburg. 
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 .1929לאדז, תרפ"ט זצ"ל"  בערדיטשעווער יצחק לוי "רבינדיר ביותר!  .35
 

 מסורה די דערצעהלט ווי עס לויט בערדיטשעווער זצ"ל" יצחק לוי "רבינדיר ביותר. ספר 

 . סיפורים ושבחי הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב מאת יעקב צבי.פאלק ם'פונ מויל דורכן

! בסוף הספר אמרות וסיפורים מגדולי הצדיקים על הספר מחולק לנושאים בשערים נפרדים

 הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

 . לא הופיע במכירות פומביות ואינו במפעל הביבליוגרפיה

 יידיש.ס"מ.  22עמ';  159 – 13[ ד'; 5. ]1929לאדז, תרפ"ט 

 כריכה מקורית בלויה. כתמים ומעט מאוד נקבי עש בשוליים. מצב טוב מאוד.

Very rare! Rav Levi Yitzchak Berditchever, Zt"l. Lodz 1929. 

The book is divided into topics, with separate title pages! At the end of the book 

are sayings and stories from the great tzaddik Rav Levi Yitzchak of Berditchev. 

This book has not appeared at public auctions and does not appear in the 

Bibliography of the Hebrew Book 

Lodz 1929. Yiddish. 



Original cover, worn. Stains and very minor worming in the margins. Very good 

condition. 
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. 1856נדירה, לא הופיע במכירות פומביות. למברג, תרט"ז  מהדורה 'נועם אלימלך' .36

 עותק נאה.
 

"טעמי מצוות בדף אחרון:  .נסק'מליז אלימלך' ר הרבי ק"'נועם אלימלך' מהרהספר 

  ה"."זלה גיקטיליא יוסף ר"כמוהר המקובל להחכם וסודות

לא הופיע במכירות פומביות)בעבר הופיע למכירה פומבית אוסף ספרי מהדורה נדירה, 

'; ד[ 2] ח', ס' .1856למברג, תרט"ז נועם אלימלך מדפוסי למברג אך ללא פירוט שנים(. 

 ס"מ. 25

 עותק נאה. כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים וקמטים. מצב טוב מאוד.

Noam Elimelech. Rare edition, never appeared in public auctions. Lemberg 1856. 

Fine copy. 

Noam Elimelech from the Rebbe R' Elimelech of Lizhensk. On the last page: 

"Ta'amei mitzvos vesodos lehachacham hamekubal keMoreinu Harav R' Yosef 

Giktilia zlh"h." 

Rare edition, has never appeared in public auctions (A collection of Noam 

Elimelech books, printed in Lemberg, has appeared in public auction, but without 

the detailing of the years.) Lemberg 1856. 

Fine copy. Simple, old cover. A few stains and creases. Very good condition. 
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 –ספר יסוד! דפוס ראשון. 'שפת אמת' על הש"ס. ג' כרכים. ווארשא, תרפ"ה  .37

 . שער מוזהב. שוליים רחבים.1925/31תרצ"א 

 

 .מגור אלתר ליב' ארי דהיהו רבי ר"מהאדמועל הש"ס, ג"כ,  'שפת אמת'ספר 

שוליים קיג ד';  –[ ג' 1. ]1927מסכת שבת ועירובין, ווארשא, תרפ"ז  כ"א: דפוס ראשון.

צה ד';  שער מוזהב.. 1931מסכתות. פסחים, ביצה ור"ה. ווארשא, תרצ"א  כ"ב: רחבים.

 .לערך מ"ס 33/35[ צז ד'; 1. ]1925חידושי מסכתות מסדרי קדשים. ווארשא, תרפ"ה  כ"ג:

 .85סטפנסקי ספרי יסוד מס' 



 כריכות ישנות. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Classidc sefer! First printed edition. Sefas Emes on Shas. 3 volumes. Warsaw 

1925/31. Gilt title page. Wide margins. 

Sefas Emes on Shas. 3 volumes. By Harav Yehudah Aryeh Leib Alter of Gur. 

First printed edition. Vol. I: Tractate Shabbos and Eruvin, Warsaw 1927. Wide 

margins. Vol. II: Tractates Pesachim, Beitzah and Rosh Hashanah. Warsaw 1931. 

Gilt title page. Vol. III: Chiddushim on masechtos from Seder Kodoshim. Warsaw 

1925. 

Stefansky Classic Work no. 85. 

Old bindings. A few stains. General condition is very good. 
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 . חתימה עתיקה ושתי הגהות. 1850נדיר. 'לקוטי עצות' זאלקאווא, תר"י  .38
 

 .מברסלב שטרנהרץ נתן רבי מאת מברסלב נחמן רבי ק"מהרה' עצות ליקוטי' ספר

 חתימה עתיקה: "יעקב צבי...".ס"מ.  20. 1850ר"י זולקווא, ת

 שתי הגהות עתיקות. 

 כריכה ישנה מעט מנותקת. מעט נזקי עש וקרעים עם חסר. כתמים ומעט בלאי. מצב בינוני.

 

Rare. Likutei Eitzos, Zolkova, 1850. Old signature and two notations. 

 

Old signature: Yaakov Zvi… Two old notations. 

Old cover is slightly detached. Slight moth damage and tears. Stained and slightly 

worn. Fair condition. 
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דפוס ראשון. ברסלב. 'לשון חסידים' לרבי נחמן גולדשטיין מטשערין תלמיד רבי נתן  .39

 .1866ספר 'מחיר יין' ווארשא, תרכ"ו  – 1876מוהרנ"ת. למברג, תרל"ו  –מברסלב 
 

 .ת"מוהרנ – מברסלב נתן רבי תלמיד מטשערין גולדשטיין נחמן לרבי' חסידים לשון'ספר 

 . קכ ד'; 1876 ו"תרל, למברג דפוס ראשון.

 . 1866ווארשא, תרכ"ו  ספר 'מחיר יין' על מגילת אסתר מרבינו הרמ"א.

במספר מקומות מעט מאוד הדבקות ונזקי עש. כריכה ישנה פשוטה. כתמים ודפים כהים. 

  מצב טוב מאוד.

First print edition. Breslev. Leshon Chassidim by Harav Nachman Goldstein of 

Tcherin (Czigrin), a disciple of Rabbi Nosson of Breslev, Moreinu Harav Nosson. 

Lemberg 1876—Mechir Yayin, Warsaw 1866. 

Leshon Chassidim by Harav Nachman Goldstein of Tcherin (Czigrin), a disciple of 

Harav Nosson of Breslev – Moreinu Harav Nosson. First edition. Lemberg 1876. 120 

leaves. 

Mechir Yayin on Megillas Esther by the Rem"a. Warsaw 1866. 

Old, simple cover. Stains and darkened pages. In very few spots, taping and worming. 

Very good condition. 
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 ספרי חסידות חשובים, חלקם דפוס ראשון. 11אוסף  .40
 

 אוסף ספרי חסידות חשובים, חלקם דפוס ראשון.
 '; . פט ד1874זיטומיר בדפוס ר' יצחק משה באקשט. תרל"ה  א'. 'דגל מחנה אפרים'

 [ ד'; 72. מח ]1874למברג, תרל"ה  'מאור עינים'. ב'

[ סז 3. ]1863לבוב, תרכ"ג  . דפוס ראשון.להרה"ק רבי יצחק אייזיק כהן'זכרון כהונה' . ג'

 ]צ"ל עז[ ד'; חסרים דפים לד לה.

 –קונטרס מן ספר הזכות  – ספר הזכות מהאדמו"ר החידושי הרי"םדפוס ראשון. ד'. 

, 2; 33 מודעה מה'אמרי אמת' מגור.. עם 1923תרפ"ג  –קוב, תרפ"ב פיעטר זכות אבות.

 עמ'; 78; 12

 עמ';  44, ד', 1שערים.  2. 1900ווארשא, תר"ס   ה'. 'משיבת נפש'

. 1896ווארשא, תרנ"ו  רשימת חותמים.לרבי ישעי' מושקאט.  ו'. דפוס ראשון. 'עצי בשמים'

 [ ד'; 1פג ]

פיעטרקוב,  חתימת המו"ל רבי אברהם פישער מאלכסנדר.ז'. דפוס ראשון. 'ברוך שאמר'. 

 [ לט ד'; 3. ]1905תרס"ה 

 [ ש' ד'; 1. ]1875למברג, תרל"ה  ח'. 'אור המאיר'



מגדולי  רבות חשובות הסכמות. 1886למברג, תרמ"ו  ט'. דפוס ראשון. 'עץ דעת טוב'

[ צג ד'; ללא הרשימות חותמים. כרוכים עמו: 'טהרת הקודש' למברג 2] אדמו"רי החסידות.

 תרמ"ד. 'אגודת אזוב' ווארשא, תרס"ד.

 . צד ד'; 1883ווארשא, תרמ"ג  י'. 'בית שמואל' אחרון,

מז כרוכים לפני  –מז, לח ד'; בספירה הראשונה: דפים כח  מהדורה יחידה. 'איל מלאים' יא.

 כז. –דפים ב' 

טוב מאוד. האוסף  –רי חסידות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני ספ 11סה"כ 

 נמכר כמו שהוא.

Collection of 11 distinguished sifrei Chassidus, some of them first editions. 

A. Degel Machaneh Efraim, Zhitomir, Bakst printing press. 1874. 

B. Me'or Einayim. Lemberg 1874. 

C. Zichron Kehunah by Harav Yitzchak Eizik Cohen. First edition. Lvov 1863. Leaves 

34 and 35 are missing. 

D. First edition. Sefer Hazechus by the Chiddushei Harim—booklet from the Sefer 

Hazechus—Zechus Avos.  Pietrkov 1923. With notice from the Imrei Emes of 

Gur. 

E. Meshivas Nafesh. Warsaw 1900. Two title pages. 

F. First edition. Atzei Besamim by Harav Yeshayah Mushkat. List of signatories. 

Warsaw 1896. 

G. First edition. Baruch She'amar. Signature of the publisher, Rav Avraham Fisher 

of Alexander. 

H. Ohr Hame'ir. Lemberg 1875. 

I. First edition. Eitz Da'as Tov. Lemberg, 1886. Many distinguished approbations 

from the greatest Chassid Rebbes.  Without list of signatories. 

J. Beis Shmuel, latter. Warsaw 1883. 

K. Sole edition. Ail Milu'im 

11 Chassidic books in total. Varying size and condition. Overall condition is 

fair—very good. Collection sold as is.  
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 ב"תרצ, ווארשא. מפיאסצנא ק"להרה' התלמידים חובת'ספר יסוד. דפוס ראשון.  .41

1932. 
 

 ק"הרה ר"האדמו מאת, והחסידות התורה בדרכי לתלמיד ומוסר הדרכה' התלמידים חובת'

 .מפיאסצנא שפירא קלמן קלונימוס רבי

 .שערים 2. מ"ס 22.5'; עמ 170. 1932 ב"תרצ, ווארשא. ראשונה מהדורה



 .480' מס יסוד ספרי סטפנסקי

. נוספים מקומות ובמעט השערים בדפי חסר ומעט קרעים. יבש נייר. ובלויה ישנה כריכה

  .טוב מצב

[ 1889/1943 ד"תש – ט"תרמ] מפיאסצנא שפירא קלמן קלונימוס רבי ק"הרה ר"האדמו

 וראש ר"כאדמו כיהן יסק.'מגרודז שפירא אלימלך רבי ק"הרה ר"האדמו של בנו, וקדוש גאון

 '.ה קידוש על בשואה נהרג". התלמידים חובת" בספר ובפרט הקדושים בספריו ידוע. ישיבה

A classic sefer. First edition. Chovas Hatalmidim by the saintly Rav of Piacezna. 

Warsaw, 1932. 

 

2 title pages. Stefansky Classics No. 480. 

Cover is old and worn. Dry paper. Tears and some missing pieces in the title pages 

and a few other places. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 חב"ד

 

רכה הוא גשמי ברכה...". מכתב חשוב מהרבי מחב"ד עם "שלשון המורגל בב .42

 . 1952תיקונים וחתימה בכתב יד קודשו. אדר תשי"ב 
 

  .מליובאוויטש שניאורסון מנדל מנחם רבי ר"האדמו, ד"מחבמכתב הדרכה חשוב מהרבי 

מכתב למלמד בת"ת המבקש ברכה והדרכה מהרבי לקראת התחלת לימוד גמרא עם 

המכתב כותב הרבי "הנה בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר התלמידים. בתחילת 

)הריי"ץ( זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שלשון המורגל בברכה הוא גשמי ברכה והדיוק בזה..." 

"וכישתדל בזה במרץ הראוי וברצינות הנה בטח יצליחו השי"ת". בסופו כותב "אתענין לדעת 

ות, ואסיים בברכה הראוי' ולזיווג מהקביעות עתים שיש לו בתורת הנגלה ותורת החסיד

 המתאים בגו"ר".

 נכתב במכונת כתיבה, עם תיקונים וחתימה בכי"ק של הרבי.

 ס"מ. נייר דק. מצב מצוין.  2/28. 1952אדר תשי"ב 



 נולד[ 1902/1994 ד"תשנ - ב"תרס] מליובאוויטש שניאורסון מנדל מנחם רבי ר"האדמו

 רבי ר"האדמו חתן, ייקטרינוסלב ד"אב שניאורסון יצחק לוי רבי לאביו ניסן א"י ביום בניקולייב

 הייתה תפיסתו רגילים בלתי כישרונות עליו ראו מילדותו, מליובאוויטש צ"הריי יצחק יוסף

 בווארשא נישואיו התקיימו ט"תרפ בשנת, בדור בודדים של היה ניחן בו והזיכרון מהירה

 ומשם בצרפת שהה הגרמני הכיבוש בימי, החרדית היהדות שורות כל על רושם רב במאורע

 לאחר, ד"חב וחצר המדרש בית את להקים לחותנו סייע שם, ב"לארה ולהיכנס לצאת הצליח

 ד"חב חסידות ידעה מאז ההנהגה עטרת את קיבל י"תש שבט' י ביום חותנו פטירת

 יהודי ולכל רבות בנקודות היהדות דבר את להביא טורח ר"האדמו רגילה בלתי התעוררות

 חפצי לשם משגר והוא הקומוניסטית רוסיה חומת את להבקיע טרח במיוחד, העולם ברחבי

 .מידה קנה בכל עצום הינו אחריו שהותיר התורני היבול, מצווה ותשמישי קדושה

"Shelashon hamurgal bivrachah hu gishmei brachah…" Distinguished letter from 

the Rebbe of Chabad with corrections and signature in his handwriting. Adar 1952. 

Distinguished letter of guidance from the Rebbe of Chabad, Harav Menachem 

Mendel Schneerson of Lubavitch. Letter to a teacher in a Talmud Torah who 

requested the Rebbe's blessing and guidance before beginning to teach his students 

Gemara. At the beginning of the letter, the Rebbe writes, "You surely know what my 

teacher and father-in-law, the Rebbe (the Rayatz) ztvk"l… used to say, that a tongue 

that is accustomed to blessing is rain of blessing…" "And when he tries with proper 

zeal and earnestness, Hashem Yisbarach will certainly grant him success." At the end 

he writes, "I would like to inquire whether he sets aside regular times to study 

Torah… and chassidus, and I conclude with the blessing…" 

Typewritten, with corrections and signature in the Rebbe's hand. 

Adar 1952. 2/28 cm. Thin paper. Excellent condition. 
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 . 1990ברכה מהרבי תש"נ  "לחיים ולברכה" בקבוק יין שיירי כוס של .43
 

 .מהרבי ברכה של כוס – אשא ישועות "לחיים ולברכה" כוס

 רבי ר"האדמו - ד"מחב מהרבי ברכה של מכוס יין 20%-כ מעורב שבתוכו יין בקבוק

 .נ"התש קבוצה. מליובאוויטש שניאורסון מנדל מנחם

  .ליטר 1.5. אלכוהול 13.5%. גבאי מיקב 2012 מרלו, יבש אדום יין בקבוק

Lechaim ubrachah Wine bottle, shirayim from kos shel brachah from the Rebbe, 

1990. 

"Lechaim ulebrachah" Kos yeshuos esa—kos shel br  achah from the Rebbe. 



Wine bottle containing wine from the kos shel brachah of the Rebbe of Chabad—

Harav Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch (approximately 20% of the 

bottle). Group 5750. 

Bottle of dry red wine from Gabbai Wineries. 13.5% alcohol. 1.5 liters. 
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שלמה!!! מפסח תש"נ עד מפה שהייתה על שולחן הרבי בעת ההתוועדויות שנה  .44

חתיכת בד  .לער"פ תנש"א!!, השנה שהרבי דיבר רבות בענייני גאולה ומשיח

 .חלות שבתמפה למשולבת במהמפה של הרבי 

 

 .שבת לחלות במפה משולבת הרבי של מהמפה בד חתיכתפריט נדיר ומיוחד! 
מפסח חתיכת בד מהמפה שהייתה על שולחן הרבי בעת ההתוועדויות שנה שלמה!!! 

תש"נ עד ערב פסח תנש"א!! שנה זו ידועה כשנה שהרבי דיבר רבות בענייני גאולה 

  .ומשיח

שליח הרבי והרב שלמה גבאי שהיה מקורב לרבי  המפה חולקה לשניים וחלק מהמפה קיבל

 .לקיבוצים

על הכיסוי ס"מ.  68/57גדול המפה:  ס"מ. 4.5/1.5 גודל חתיכת הבד מהמפה של הרבי: 

, "יחי אדונינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וליד 700וד שבת ויום טוב" איור בנין רקום: "לכב

 .נתון בתוך נרתיק ניילון תואם. מצב טוב מאוד ."חתיכת הבד: "מפה של הרבי

[ בן רבי 1902/1994תשנ"ד  -]תרס"ב  האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש

וסלב, חתן האדמו"ר רבי יוסף יצחק הריי"צ מליובאוויטש, לוי יצחק שניאורסון אב"ד ייקטרינ

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 

דרש וחצר חב"ד, לאחר פטירת חותנו ביום י' שבט תש"י   סייע לחותנו להקים את בית המ

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 

מצווה, היבול התורני חומת רוסיה הקומוניסטית והוא משגר לשם חפצי קדושה ותשמישי 

 .שהותיר אחריו הינו עצום בכל קנה מידה

Tablecloth that lay on the Rebbe's table during hasva'adus for an entire year!!! 

From Pesach 1990 until Erev Pesach 1991—a year during which the Rebbe spoke at 

length about matters related to the Redemption and Mashiach. A piece of the 

fabric of the Rebbe's tablecloth is integrated in a challah cover.   

Exceptionally rare item! Piece of fabric from the Rebbe's tablecloth sewn into a 

challah cover. Piece of fabric from the tablecloth that was on the Rebbe's table 

during hisvaa'adus for an entire year!!! From Pesach 1990 until Erev Pesach 1991. 

This year is known as the year during which the Rebbe spoke at length about 

matters related to the Redemption and Mashiach. 

The tablecloth was divided into two parts, and part of the tablecloth was received by 

Harav Shlomo Gabbai, who was very close to the Rebbe and served as the Rebbe's 

shliach to kibbutzim. 

Size of the piece of fabric from the Rebbe's tablecloth: 4.5/1.5 cm. Size of 

tablecloth: 68/57 cm. The words "Lekavod Shabbos V'Yom Tov are embroidered on 

the cover, along with the 770 building and the words "Yechi Adoneinu Verabbeinu 

Melech Hamoshiach L'olam Va'ed." Near the piece of fabric are the words: "Mappah 

shel HaRebbe." The cover is inside a plastic case. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

חוברות  –עלונים  –מודעות  –חב"ד. אוסף אדיר של מאות רבות, פריטי נייר, כרזות  .45

 ועוד. כולל פריטים נדירים.
 

חוברות ועוד. כולל  –עלונים  –מודעות  –חב"ד. אוסף אדיר של מאות פריטי נייר, כרזות 

 פריטים נדירים.

בין הפריטים: מבצעי תפילין ונרות שבת, מיהו יהודי, חגים, עניינים ודברים בתוך חב"ד, 

 החזרת שטחים, שלמות הארץ ועוד ועוד. חלקם הגדול כפול)לפחות שני עותקים(. 

 אוסף אדיר ונדיר של מאות)נראה כאלף!!( פריטי חב"ד.

  גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמו שהוא.



Chabad. Huge collection containing many hundreds of paper items—posters, 

notices, pamphlets, booklets and more. Includes rare items. 

Among the items: Tefillin and Shabbos-candle campaigns, Who is a Jew, holidays, 

Chabad-related matters, returning territories, shleimus haAretz and more. Most 

items are double (at least two copies). Huge and rare collection of hundreds 

(appears to be a thousand!!) Chabad items. Varying size and condition. Collection is 

sold as is. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 לאדינו.

 

הספר 'שבט מוסר'. קושטא, תק"ב? תק"ח? נדיר. מהדורה ראשונה בלאדינו של  .46

. חתימה עתיקה "חיים שמואל דאבילה", ופיוט "אין אדיר.. מפי קל" בכתב 1742/8

 יד.

 

 ספר 'שבט מוסר' מאת רבי אליהו הכהן מאיזמיר.

נדיר. מהדורה ראשונה בלאדינו של הספר 'שבט מוסר', אחד מספרי המוסר הנפוצים 

בפרט השנה ספק אם האות ו' )"ואל"( מודגשת. לפי זה . 1748קושטא, תק"ח ביותר. 

 ס"מ. 25התאריך הוא תק"ב. ש"ד ד'; 
 חתימה עתיקה: "חיים שמואל דאבילה" כנראה ממשפחת הרבנים במרוקו. בדף אחרון

 פיוט "אין אדיר.. מפי קל" בכתב יד. בעמוד אחרון:
וכן במעט דפים  כריכה חצי עור נאה. בדף השער קרעים עם מעט חסר במסגרת השער

  קרעים קלים בשוליים. עט כתמים ונזקי עש. מצב טוב מאוד.

Rare. First edition in Ladino of the sefer Shevet Mussar. Constantinople, 1742? 

1748? Old signature: "Chaim Shmuel Davila" and the piyut Ein Adir…Mipi Kel 

written by hand. 

Shevet Mussar by Rav Eliyahu HaKohen of Izmir. 

Rare. First edition in Ladino of the sefer Shevet Mussar, one of the most well-

known mussar sefarim. Constantinople, 1748. In the specification of the year, it isn't 

clear whether the letter vav (in the word v'el) is bolded. If it is not, the year is 1742. 

304 pgs; 25 cm. 

The last page has an old signature: Chaim Shmuel Davila, apparently from the 

rabbinical family of Morocco. On the final page, the piyut Ein Adir…Mipi Kel is 

written by hand. 



Handsome faux leather binding. Title page has tears with a little bit missing in the 

frame of the sha'ar. In addition, a few pages have minor tears at the margins. Stains 

and moth damage. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .1778ויניציאה, תקל"ח  לאדינו. שיר השירים, עם פתרונו בלשון ספרדי. .47

 

'שיר השירים' "שנוהגים לקרות בימי הפסח. עם פתרונו בלשון ספרדי" ]התרגום הארמי 

נדפס לתשוקת הגביר המרומם כמ"ר אברהם בן הרופא " לשיר השירים מתורגם ללאדינו[.

  המובהק כמ"ר שלמה פואה יצ"ו".

 ס"מ. מעט רישומים. 17. ל' ד'; 1778. תקל"ח Bragadinונציה, דפוס 

עתיקה, מעט בלויה. כתמים ומעט קמטים. קרע באחד הקצוות בדף השער ובמעט  כריכה

  מקומות נוספים. פגם בהדפסה בחלקו התחתון של עמוד יג. מצב טוב.

Ladino. Shir Hashirim with Spanish translation. Venice, 1778. 

Shir Hashirim "Customarily recited on Pesach, with Spanish translation." [The 

Aramaic translation of Shir Hashirim translated into Ladino.] "Printed at the behest 

of the exalted lord, Mr. Avraham, son of the outstanding doctor Mr. Shlomo Puah, 

may Hashem protect him." 

Venice, Bragadin Press. 1778. 30 pages; 17 cm. Some writing. 

Old cover, slightly worn. Stains and some creases. Tear on one corner of the title 

page and a few other places. Printing error on the bottom part of page 13. Good 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 תנ"ך ומפרשיו.

 

אשכנז, דפוס ראשון, חמישה שערים,  התנ"ך הראשון ביידיש. פולמוס. תנ"ך בלשון .48

 .1676/79תל"ט  –עם השער המצויר ודף לוח הפטרות! אמשטרדם, תל"ו 
 

חמשה חומשי תורה, נביאים וכתובים בלשון אשכנז)יידיש טייטש(. מועתקים ומבוארים 

 ע"י ר' יקותיאל בליץ. 

 רנו-קמ, קלח-עז עה,-סד[ 1] סג[ 7]. 1676/79תל"ט  –תל"ו  וייבש, אורי דפוסאמשטרדם, ב

: תורה, מגילות, נביאים ראשונים, נביאים חמישה שערים נפרדיםס"מ.  32'; ד [1יח ][ 1]

 אחרונים וכתובים. 



כולל השער המצויר ודף "התנצלות המתקן" ו"לוח של הפטרות" שקיים רק בחלק 

הסכמות רבני ועד ארבעה ארצות, רבני הספרדים  בתחילת הספרמהעותקים! 

 ים באמשטרדם. לאחר ההסכמות, רשות הדפסה ממלך פולין בלטינית ויידיש.והאשכנז
 

בתקופה זו נדפסה מהדורה נוספת של  דפוס ראשון של הדפסת תנ"ך ביידיש)דייטש(,

חריף בין המדפיסים על פולמוס תרגום התנ"ך לשפת היידיש)ראה פריט הבא( ועוררה 

 דפיסים העבריים' א"מ הברמן(. השגת הגבול וזכות ההדפסה)ראה 'פרקים בתולדות המ

 מספר רישומים)הגהות קצרות?( בלועזית.

 דפים ראשונים מנותקים. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. 7כריכה ישנה, שדרת קלף. 

The first Tanach in Yiddish. Polemic. Tanach Bilshon Ashkenaz, first edition, five 

title pages, with illustrated title page and haftarah-table leaf! Amsterdam, 

1676/79. 

Five separate title pages; includes the illustrated title page, the "corrector's 

apologia" and the "haftarah table," which exist only in some editions! 

First printing of Tanach in Yiddish (Deutsch). During this period, an additional 

edition of a Yiddish translation of Tanach was printed as well (see next item), 

sparking a sharp controversy between the printers regarding hasagas gevul 

(infringement) and printing rights (see Prakim B'Toldos Hamadpisim HaIvri'im by 

A.M. Haberman). Some writing (short glosses?) in Latin. 

Old binding, vellum spine. The first 7 leaves are detached. Some stains. Very good 

condition.  

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

. כריכת קלף. 1686תנ"ך ביידיש. פולמוס. תנ"ך בלשון אשכנז, אמשטרדם, תמ"ז  .49

 רישומים עתיקים.
 

תורה נביאים וכתובים, עם תרגום ללשון אשכנז)יידיש דייטש(, ע"פ תרגום יונתן, רש"י, 

 אבן עזרא ורד"ק, רבינו ישעיה ועוד ועוד. ע"י ר' יוסף בר אלכסנדר.

שני ס"מ.  32[ עט, קנ ד'; 6. ]1686. תמ"ז עטיאש יוסף בן עמנואל בביתאמשטרדם, 

 ו בתחריט מפואר. שערים, הראשון מאויר כול

 

תל"ח מהירידים ביערסלב ולובלין,   –הסכמות רבני ועד ארבע ארצות מהשנים תל"ז 

בתקופה זו נדפסה מהדורה נוספת של תרגום התנ"ך לשפת היידיש)ראה פריט קודם( 

חריף בין המדפיסים על השגת הגבול וזכות ההדפסה, שהרי לפי ההסכמות פולמוס ועוררה 



ם שנדפס התנ"ך השני, עסק עטיאש במלאכת ההדפסה, אלא שנגמרה נראה כי באותם שני

 מאוחר יותר)ראה 'פרקים בתולדות המדפיסים העבריים' א"מ הברמן(. 

רישומים וחתימות עתיקות בעברית ולועזית, בהם: "שייך להאשה הצנועה והחסודה 

ם זה מרת חנה ת"י בת הרב הצדיק מו"ה ישששכר בער ממעזריטץ פה ק"ק גרידץ" רישו

)מעט בשינויים( נכתב גם על הכריכת קלף בכ"י סופר. "להאלוף והקצין כש"ת כהר"ר 

 יוסף בר..." "הקטן זאב וואלף".

כריכת קלף, מעט בלויה. דפים ראשונים מנותקים וכן בדפים הראשונים מעט קרעים 

 טוב מאוד. –והדבקות ורובם בשוליים. מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 

Tanach in Yiddish. Polemic volume. Tanach Bilshon Ashkenaz, Amsterdam 1686. 

Vellum binding. Early inscriptions. 

Torah, Neviim and Kesuvim, with Yiddish translation (Yiddish-Deutsch), based on 

Targum Yonasan, Rashi, Ibn Ezra, Radak, Rabbeinu Yeshaya and more. By R' Yosef 

bar Alexander. 

Two title pages, the first illustrated with a beautiful engraving. 

Approbations by the rabbanim of the Va'ad Arba Ha'aratzos from the years 1677 – 

1678 from the fairs in Yaroslav and Lublin. During this period, an additional edition 

of a Yiddish translation of Tanach was printed as well (see previous item), sparking a 

harsh controversy between the printers regarding hasagas gevul (infringement) and 

printing rights. Based on the approbations, it appears that during the same period 

that the other Tanach was printed, Athias was already actively occupied with the 

printing only his edition as completed later (see Prakim B'Toldos Hamadpisim 

HaIvri'im by A.M. Haberman). Early inscriptions and signatures in Hebrew and 

Latin. 

Vellum binding, slightly worn. The first leaves are detached and have some tears and 

taping, mostly at the margins. Some stains and minor tears. Good- very good 

condition.  

 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

' סט שלם. םנהיים. חומש 'מאור עיניידפים נוספים, לא ידועים. רבי וואלף הייד .50

 .1818רעדלהיים, תקע"ח 
 

' עם ספר 'עין הקורא' ו'עין הסופר' מדויק וסודר ע"י ר' וואלף םחומש 'מאור עיניי

 היידנהיים.



 

דפים נוספים, לא ידועים. בכל כרך)למעט שמות( דפים נוספים על הרשום במפעל 

 .הביבליוגרפיה, ויותר מהקיים בספריה הלאומית

  כרכים, במצב טוב מאוד. 5. שלם סט .1818/21תקפ"א  –רעדלהיים, תקע"ח 

 בק; כד; נו[, 1] '; ויקרא:ד עח; כח; פא[, 1]'; שמות: ד נח; ד ,כד; פז[, 1, ]’עמ XII בראשית:

ס"מ  18שער נפרד להפטרות.  ';ד ס'; יח; עא[, 1]ד'; דברים:  נו; טז; עג[, 1]'; במדבר: ד

 בסוף כל כרך תפילות שחרית לשבת, פיוטים ויוצרות. בערך.

 כריכות ישנות, חלקם מנותקות. כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

 

Additional pages, unknown. Rav Wolf Heidenheim. Chumash Me'or Einayim, 

complete set. Redlheim, 1818. 

 

Chumash Me'or Einayim with Ein Hakorei and Ein Hasofer, arranged by Rav Wolf 

Heidenheim. 

Additional pages, unknown. Every volume (with the exception of Shemos) contains 

more pages than what is listed in the Institute for Hebrew Bibliography and more 

than the copy in the National Library of Israel. 

Redlheim 1818/21. Complete set. 5 volumes, very good condition. 

Separate title page for haftaros. Approximately 18 cm. At the end of each volume 

are the tefilos for Shacharis on Shabbos, piyutim and yotzros. 

Old covers, some detached. Foxing stains. Very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 .1848/53תרי"ג  –'נתיבות השלום' סט מפואר. ווילנא, תר"ח  –תנ"ך מקראי קודש  .51
 

 ובאור אשכנזי ותרגום אונקלוס סט מפואר. תנ"ך. תורה, 'נתיבות השלום' עם תרגום

 באותיות] אשכנזי ותרגום י"פירש מדעסויא, ונ"ך 'מקראי קודש' עם מנדלסון מאת משה

 יעקב.-בן אייזיק ויצחק לעבענזאהן הכהן דובער אברהם מאת ובאור[ עבריות

 כרכים מפוארים. שני שערים לכל חלק. 16סט שלם, . 1848/53תרי"ג  –ווילנא, תר"ח 

 בסוף כל חומש, תפילות בשער נפרד ואחד מחמש מגילות בשער נפרד.

 ובח. כתמי זמן. מצב מצוין.כריכות חצי עור מפוארות. שוליים רחבים ונאים. נייר לבן מש

 Beautiful set Tanach Mikraei Kodesh—Nesivos Hashalom. Vilna, 1848/53.  

 



 Beautiful set. Tanach. Torah, Nesivos Hashalom with Targum Onkelos and Targum 

Ashkenazi and elucidation by Moshe Mendelsohn of Dessau. Nach Mikra'ei Kodesh 

with Rashi and Targum Ashkenazi [in Hebrew letters] and a commentary by 

Avraham Duber HaKohen Lebensohn and Yitzchak Eizik Ben-Yaakov. Vilna, 

1848/53. Complete set, 16 beautiful volumes. Two title pages per part. At the end 

of every Chumash are prayers with a separate title page, and one of the five 

Megillos with a separate title page. 

Elegant faux leather covers. Wide, attractive margins. Quality white paper. Foxing 

stains. Excellent condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .)כולל תהלים חסידיים(ספרי תפילה

 

  .1828 ח"אמסטרדם, תקפסט כמעט שלם. , דפוס פרופס מחזורים מפוארים, .52

 

 .טייטש עברי ותרגום ביאור עם. אשכנז מנהג( שלם כמעט) מחזורים סט

 

. פסח של ושני ראשון ליום: ח"ב. א"כ. 1828 ח"תקפ. ץ"כ פרופס דוד בדפוס, אמסטרדם

, ח, ד, ב"ל[, 2. ]פסח של אחרונים ולימים המועד חול לשבת'; ד ח, ז"ס, ג"י[, 3, ]ה, ד[, 2]

. השנה ראש של ראשון ליום: ח"ב. ג"כ ';ד ח, ט"צ, ג"י, ו, ד[, 2. ]שבועות: ב"כ ';ד ח, ו"ס

 ללא. )כפור ליום: ד"כ ';ד ח, א"ס, ג"י, ד[, 1. ]השנה ראש של שני ליום'; ד סה, ג"י, ו, ד[, 2]

, ד[, 2. ]סכות של ושני ראשון ליום: ח"ב. ה"כ ';ד ה"קס, ג"י[, 4( ]כ"יו ליל תפילת של החלק

, ח, ד, ג"נ[, 2. ]תורה ושמחת עצרת ולשמיני סכות של המועד חול לשבת'; ד ח, ד"מ, ג"י, ו

 .כ"יו וליל כ"יו ערב תפילות הכולל כ"יו של ראשון חלק חסר .מ"ס 19.2'; ד ח, ז"מ

 שלושת החלקים ציורברוב  מצויר בתחריט מיוחד,, ראשון שער. שערים 2 חלק בכל

 – ץ"כ" פרופס" המדפיס סמל, שני שער בדף. שונה שהאיור בהם חלקים ויש הרגלים

 .כהונה ידי

 חלק למעט) מוזהב דפים וחיתוך ומיוחדות מפוארות כריכות. ומפוארים נאים עותקים

  .מצוין מצב. כתמים מעט. נאים ושוליים משובח נייר(. כ"יו

Beautiful Machzorim, Proops printing house, nearly complete set. Amsterdam, 

1828. 

The first part of Yom Kippur, containing Erev Yom Kippur and Yom Kippur Eve, is 

missing. 



Every section has two title pages. The first title page is illustrated with a unique 

engraving. In most sections, there is a drawing of the Shalosh Regalim and there 

are some sections for which the drawing is different. The second title page bears 

the symbol of the Proops-Katz printer: priestly hands. 

Fine, beautiful editions. Beautiful, unique covers and gilt-edged leaves (with the 

exception of Yom Kippur). Quality paper and fine margins. Some stains. Excellent 

condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. תהלים 'חומת אנ"ך' מהחיד"א. הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל שרגא  .53

 עותק חסר מעט.. 1889הלברשטאם משינאווא. חתימות. פרעמישלא, תרמ"ט 
 

 ספר תהלים, עם פירוש 'חומת אנ"ך' מהחיד"א.

הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם  מעבר לעמוד השער,

 משינאווא.

ד'; בעותק זה חסר דף א', ד', ה')אולי חסרים מעט [ 4] ק'[ 4]. 1889פרעמישלא, תרמ"ט 

 לא היה במכירות פומביות.ס"מ.  23נוספים(. 

עיפרון(: "חנוך זיידעל אייכענבוים" "יוסף אייכענבוים" "הלל ראטה" "איגאנץ בלום )חתימות

 וואראנוב".

כריכה ישנה בלויה. מעט דפים מנותקים. קרעים והדבקות עם חסרים בטקסט. מעט דפים 

 גרוע. –מנותקים. מעט נזקי עש. מצב בינוני 



Rare. Tehillim Chomas Anach from the Chid"a. Appr  obation from Harav Yechezkel 

Shraga Halberstam of Shinova. Signatures. Przemysl, 1889. Slightly incomplete 

copy. 

On the opposite side of the title page is an approbation by Rav Yechezkel Shraga 

Halberstam of Shinova. This copy is missing pages 1, 4, 5 (another few might be 

missing as well). 23 cm. Has not been sold in public auctions.  

Signatures (in pencil): "Chanoch Zeidel Eichenbaum" "Yosef Eichenbaum" "Hillel 

Roth" "Ignatz Blum Waranov". 

Cover is old and worn. A few pages are detached. Tears and taping with parts 

missing from the text. Some moth damage. Fair-bad condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

תהלים 'יוסף תהלות' עם הסכמות הרה"ק רבי אברהם יהושע מנאסויד והגה"ק  .54

ה'קרן לדוד' מסאטמאר. רשימת חותמים ארוכה וחשובה מרוב ערי הונגריה, כולל 

 .1926פ"ו אדמו"רים ורבנים. סאטומארע, תר
 

 ספר תהלים עם פירוש 'יוסף תהלות' למרן החיד"א.
 ס"מ. 23.5[ ד'; 11. קסט ]1926סאטומארע, תרפ"ו 

הסכמות למהדורה זו מהרה"ק רבי אברהם יהושע מנאסויד, הגה"ק רבי אליעזר דוד 

 גרינוואלד ה'קרן לדוד' מסאטמאר, והגה"ק רבי יעקב שלום קליין מהאלמין.

"יחזקאל מייזנער בן לאאדמו"ר מוה"ר ישיע מנחם מיזנער )מקלויזנבורג( רישום וחתימה 

 לומד בישיבת מ' אויוואר אצל ר' יוסף משה מייזליש בשנת תרצ"ו".

בהם: הכנסת יחזקאל  ,עמ'( 14הונגריה) ערי מרוב  וחשובה ארוכה רשימת חותמים

מדעש, רבי אברהם 

יהושע מנאסויד, רבי 

אליעזר דוד גרינוואלד 

טמר, רבי שלמה צבי מסא

שטרסר, רבי יחזקיה 

גרינוולד)מפאפא(, 

ה'לבושי מרדכי' ממאד, 

רבי שלמה זלמן ל"ש 

אב"ד בעטלאן, רבי שאול 

 בראך מקאשוי ועוד.

כריכה ישנה, מעט פגועה. 

 כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.

Tehillim Yosef Tehilos with approbations from Harav Avraham Yehoshua of Naszod 

and the saintly Keren L'Dovid of Satmar. Long, distinguished list of signatories from 

most cities in Hungary, including Rebbes and rabbanim. Satu Mare 1926. 

 

Approbations for this edition from Harav Avraham Yehoshua of Naszod; Harav 

Eliezer Dovid Greenwald, the Keren L'Dovid of Satmar; and Harav Yaakov Shalom 

Klein of Halmeu (Halmin). 

Long, distinguished list of signatories from most cities in Hungary (14 pgs), 

including the Knesses Yechezkel of Dej; Harav Avraham Yehoshua of Naszod; Harav 

Eliezer Dovid Greenwald of Satmar; Harav Shlomo Zvi Strasser; Harav Chizkiya 

Greenwald (of Pupa); the Levush Mordechai of Mad; Harav Shlomo Zalman 

Lichtenstein, Av Beis Din of Betlan; Harav Shaul Baruch of Kashoi and more. 

Old binding, slightly damaged. Stains and some tears. Good condition.   



 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ערבית יהודית ועברית. –מגילות אסתר. לאדינו  5אוסף  .55
 

 ערבית יהודית ועברית. –מגילות אסתר. לאדינו  5אוסף 
 .ציורים 2בעברית וערבית יהודית.  קזבלנקה, תש"ה? תש"י? הדיניםא'. מגילת אסתר, 

ב'יינה, תר"ס . עמודה מול עמודה מרובעות באותיות לאדינו תרגום ב'. מגלת אסתר עם

 ציור השער: אסתר ואחשוורוש.  לערך. 1900

 תולדות כולל, יהודית לערבית תרגום עם, ובטעמים בנקודות סתר  א מגילת ג'. ספר

  .1934ג'רבה, תרצ"ד . וצחה טובה, יפה בלשון ואסתר ומרדכי המן

מתורגמת לניב יהודי תוניס מאת רבי יוסף שבתי פרחי. מגילת אסתר ד'. 'נורא תהלות' 

 ד'; כולל פיוטים וסיפור בערבית יהודית. נב, ד .1859ליוורנו, תרי"ט 

 מגילת אסתר קזבלנקה.ה'. 

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא.

Collection of 5 Megilos Esther. Ladino—Judeo-Arabic and Hebrew. 

A. Megillas Esther, Casablanca. Hebrew and Judeo-Arabic. 2 illustrations.  

B. Megilas Esther with Ladino translation. Illustration on title page: Esther and 

Achashveirosh. 

C. Megillas Esther book, including the of history of Haman and Mordechai and 

Esther 

D. Nora Sehillos, translated into the dialect of Tunisian Jewry. Includes piyutim 

(liturgical poems) and story in Judeo-Arabic. 

E. Megillas Esther Casablanca. 

Varying size and condition. General condition is good. Sold "as is." 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 ., כתבי עת ועודמענייניםספרים נדירים, 

 

נדיר. הספר שלא נדפס??? תגלית מרתקת. ספר שאינו ידוע, ומעבר לכך במפעל  .56

הביבליוגרפיה נרשם בפירוש כי "אינו נדפס"!! ולפנינו ספר זה מודפס!!!! 'הליכות 

 .1822אהבה' לר' יששכר בער בינג. פיורדא, תקפ"ב 
 



לשיר השירים' חיבור בשפת עברית  תגלית מרתקת! ספר 'הליכות אהבה או אדני כסף

ית)יידיש דייטש( מאת ר' יששכר בער בן הגאון רבי אברהם בניג סג"ל אב"ד   ואשכנז

 במחזור יו"כ של למוסף אשכנזי-הגרמני התרגום את )ר' יששכר בער כתב ווירצבורג. ק"דק

 בעריכתו(. היידנהיים וולף לר' תק"ס וסייע רדלהיים

 הראשון בעברית והשני ביידיש דייטש. שערים, 2ס"מ.  16עמ';  32 .1822 ב"תקפ, פיורדא

 נרשם הביבליוגרפיה במפעל לכך ומעבר הספר שלא נדפס??? ספר זה אינו ידוע,

 כמו"כ אין בספריה הלאומית ספר  !!!!מודפס זה ספר ולפנינו"!! נדפס אינו" כי בפירוש

הוא הגאון רבי אברהם, אביו זה ובמקומות שהספר כן רשום אז מופיע בטעות שהמחבר 

של המחבר האמיתי רבי יששכר ונראה כי הספר לא היה לפניהם כיון שבדף השער רשום 

 . 32בפירוש שם המחבר. הספר לא הושלם בדפוס ומסתיים בעמ' 

 כריכה רכה, מעט קרועה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד. 

Rare. Book never printed??? Fascinating discovery. This book is unknown, and 

furthermore, the Institute for the Hebrew Bibliography explicitly writes that this 

book "was not printed"! And yet we see this book in print! Halichos Ahavah by R' 

Yisaschar Ber Bing. Furth, 1822.  

2 title pages, the first in Hebrew and he second in Yiddish-Deutsch. 

The book that wasn't printed??? This book is unknown and furthermore, the 

Institute for the Hebrew Bibliography explicitly writes that this book "was not 

printed"! And yet we see this book in print! Similarly, this book is not in the 

National Library of Israel, and in places where the book is listed, the author is 

mistakenly listed as R' Avraham, the father of the true author, R' Yisaschar. 

Apparently, they did not have an actual copy of the book, as the name of the 

author is clearly printed on the title page. The printing of the book was not 

completed and it ends at page 32. 

Soft-covered. Slightly torn. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

חוברות,  25באמשטרדם! העיתון הראשון ביידיש! "דיסקוהרש" פולמוס הקהילות  .57

 נ"ח[. –]תקנ"ז  1797/1798כולל חוברת התקנות!! אמשטרדם, 
 

 !!!התקנות חוברת כולל, חוברות 25"דיסקוהרש" כרך ! ביידיש הראשון העיתון

יצא לאור על ידי הקהילות  כתב עת סאטירי פולמוסי אשר! באמשטרדם הקהילות פולמוס

באמשטרדם, כאשר קמה לה קבוצה של יהודים משכילים וייסדו קהילה בשם "עדת ישורון" 

ובין הקהילות התנהל פולמוס חריף ביותר כאשר כל אחת מהן מביעה את דעתה ומאשימה 

 את השנייה מעל גבי עיתון זה.

חוברות, מספור דפים משתנה, בין ארבע  25 [.ח"נ – ז"תקנ] 1797/1798, אמשטרדם

 ס"מ.  18.5 ה דפים בחוברת. בחוברת התקנות ט"ז דפים.לשמונ



 טוב מאוד. –כריכה ישנה, השדרה מעט מנותקת. כתמים ומעט קרעים והדבקות. מצב טוב 

Controversy of the communities in Amsterd  am! The first Yiddish periodical! 25 booklets of 

Disḳuhrś, including the booklet of takkanos!! Amsterdam 1797/1798. 

Satirical polemic periodical published by the communities of Amsterdam when a group 
of enlightened Jews arose and established a community named Adath Jeshurun. A very 
harsh controversy ensued, with each community expressing its opinions and accusing the 
other in the pages of this periodical.  

Amsterdam, 1797/1798. 25 booklets, varying number of leaves, between four to eight 
pages per booklet. The booklet of takkanos contains 16 pages. 18.5 cm. 

Old binding, spine nearly detached. Stains and a few tears and taping. Good-very good 
condition. 

 ₪ 2800מחיר פתיחה: 

 

 

 ]רע"ח[.       1518הספר הראשון על טעמי המקרא ומבטאי העברית!!! הגנאו,  .58
De Accentibus Et Orthographia, Linguae Hebraicae" "- "השפה של ואיות מבטאים 

 עם שרטוטי סולמות הטעמים. דפוס ראשון, נדיר ומיוחד!!! עותק נאה. "העברית

 

 נדיר ומיוחד!!! הספר הראשון שנדפס על טעמי המקרא ומבטאי העברית!!! 

De Accentibus Et Orthographia, Linguae Hebraicae" " 

( "Accents And Spelling Of The Hebrew Language" )"השפה של ואיות מבטאים 

  (.רויכלין יוהאנס) Johannes Reuchlin. מאת "יתהעבר

 

]רע"ח[ , (אנשלם תומס) Thomas Anshelm בדפוס( הגנאו) Hagenauמהדורה ראשונה. 

1518. lxxxiii[ ,6]  ;'ס"מ. לועזית ועברית. 25ד 

 

 מספר תיקונים בכתב יד. שער ודף אחרון מצוירים.

עמודים בהם טעמי המקרא עם שרטוטי הסולמות. בשלשה עמודים חלק  9בסוף הספר 

 גדול מהאותיות בדיו אדום. 

 



עותק נאה. כריכת שיש מפוארת, שדרת עור. שוליים רחבים במיוחד ונאים. נייר משובח. 

  מעט כתמים. מצב מצוין.

The first book ever printed on the topic of Hebrew cantillation and accents! 

Hegenau, 1518. De Accentibus Et Orthographia, Linguae Hebraicae – Accents and 

Spelling of the Hebrew Language, with diagrams of the cantillation tables. First 

edition, rare and unique!! Fine copy. 

Rare and unique! The first book ever printed on the topic of Hebrew cantillation 

and accents! Hegenau, 1518. De Accentibus Et Orthographia, Linguae Hebraicae – 

Accents and Spelling of the Hebrew Language. By Johannes Reuchlin. 

First edition. Hagenau, printed by Thomas Anshelm, 1518.Ixxxiii, [6] leaves; 25 cm. 

Latin and Hebrew. 

There are a number of handwritten corrections. The title page and the last leaf are 

illustrated. At the end of the book are 9 pages showing the cantillation symbols 

with diagrams of the tables. There are three pages in which a large number of the 

letters are in red ink. 

Fine copy. Beautiful marbled binding, leather spine. Exceptionally wide and fine 

margins. Quality paper. Some stains. Excellent condition.  

 ₪ 3,500: מחיר פתיחה

 

 

 

'שפתי רננות' כרך שני ספרי יצחק סטנוב מהדורות ראשונות.  –'ספר השרשים'  .59

 .1773/83תקמ"ד  –הסכמות חשובות, מזויפות? ברלין, תקל"ג 
 

 כרך שני ספרי יצחק סטנוב.

 הגדרים ספר בשם יחד לכולם אשר ספרים ראשי"כולל ארבעה א'. ספר 'השרשים' 

 וההשאלות ההוראות... יספר. אחת שפה ספר בשם נקבו השני החלק וזה. יקרא

 . העברי" לשון משרשי שורש בכל השונות

  [ כט ד';1. ]1783ברלין, תקמ"ד מהדורה ראשונה. 

 שחבר והשרשים המכלל ספר כעין... הדקדוק מחלק ’הא "החלקב'. ספר 'שפתי רננות' 

 ביאור ומורה מלמד בלי להבין... ומלה ופעל משם הדקדוק חלקי שלשת בכל ק"הרד

 ". [נבוכים] המורה והרב ק"והרד עזרא ואבן י"רש

 ס"מ. 20.5'; ד לד -ג [, 4]. 1773ברלין, תקל"ג מהדורה ראשונה. 



 עמוד, V ,ZGJD, 1892, שטיינשניידרהסכמות חשובות, מזויפות? )ראה: מעבר לשער 

)שלא "וחרם בהסכמה עלו... אשר הגאונים"(. בנוסף רשימת רבנים ארוכה 164

 להדפיס במשך תקופה...(.

כריכת עור מנותקת ופגועה וללא שדרה. כתמים ומעט בלאי. במספר מקומות מעט מאוד 

  נזקי עש וקרעים. מצב טוב.

Sefer Hashorashim—Sifsei Renanos. Volume of two books by Yitzchak Stanov, 

first editions. Important approbations, forged? Berlin 1773/83. 

Volume of two books by Yitzchak Stanov. 

A. Hashorashim. 

First edition. Berlin 1783 

B. Sifsei Renanos. 

First edition. Berlin 1773 

On the opposite side of the title page are distinguished approbations, 

forged? (see Steinschneider, 1892, V, ZGJD, pg. 164). In addition, there is a 

long list of rabbanim "the ge'onim who… have agreed to pronounce a 

cherem (not to print for a specific period…) 

Leather binding is detached and damaged. No spine. Stains and some wear. 

In a few places, very minor worming and tears. Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 –כרכי כתב העת התורני החשוב 'תל תלפיות'. וואיטצען, תרס"ח  ארבעהאוסף  .60

 .1907/1916תרע"ז 

 

 ישעיהו רבי של בהנהגתותל תלפיות' אוסף ארבעה כרכי כתב העת התורני החשוב '

 בקובץ תורני תל תלפיות נכתבוקאטצבורג.  ץ,"כ צבי דוד זילברשטיין ובעריכת רבי

 אירופה וממדינות, מהונגריה ורבנים חכמים תלמידי בידי, ומאמרים תורה דברי ,הלכות

 הולנד, בריטניה, צרפת, הברית ארצות בהן בעולם רבות במדינות הופץ העת נוספות. כתב

  .ורומניה

 26שנת תרס"ח.  . ז"ט מחברת כ"א: .1907/1916 ז"תרע – ח"תרס, וואיטצעןכרכים.  4

מכתב חריף מהגאון רבי אברהם יהושע [ עמ'; בעמוד אחרון 3[ רלד עמ'; ]2חוברות. ]

[ 3רעז ]. חוברות 24מחברת כ"ב, שנת תרע"ד.  כ"ב: פריינד על הזייפן הירושלמי קדשים.

מחברת כ"ה, שנת  כ"ד:[ רס עמ'; 3]חוברות.  24מחברת כ"ג, שנת תרע"ה.  כ"ג:עמ'; 

 ס"מ. 24רמח עמ';  חוברות. 24תרע"ז. 

טוב  –מות נקבי עש. באופן כללי מצב טוב   כריכות ישנות פשוטות. כתמים ובמעט מקו

 מאוד.



Collection of four volumes of the distinguished Torah periodical Tel Talpiyos, 

under the guidance of Harav Yeshayahu Zilbershtein and edited by Rav Dovid Zvi 

Katz, Katzburg. 

4 volumes. Veitzen 1907/1916. Vol. I: 1907. 26 booklets. On the last page is a 

sharply worded letter from Harav Avraham Yehoshua Friend regarding the forger 

of the Yerushalmi Kodoshim. Vol. II: Notebook 22, Year 1914. 24 booklets. Vol. III: 

Notebook 23, Year 1915. 24 booklets. Vol. IV: Notebook 25, year 1917. 24 booklets. 

Old, simple bindings. Stains and in a few places, wormholes. General condition is 

good—very good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1714 ד"תע לונדון וספרדית. בעברית שני. דפוס ראשון ונדיר, כוזרי - דן מטה .61

 .חסר מעט עותק

 

 רבי חיברו פה" שבעל תורה אמיתות שכליות.. בטענות "יוכיח שני' כוזרי - דן 'מטה ספר

 .בלונדון הספרדית הקהילה ורב ליוורנו מרבני ניטו דוד

באותה שנה יצאה לאור מהדורה  וספרדית משולבת. בעברית ראשונה ונדירה, מהדורה

 נוספת בעברית בלבד, אך המהדורה שלפנינו היא הנדירה יותר והמושלמת.

הספר נקרא כוזרי חלק שני, כיון שהכוזרי הראשון מוכיח לאמיתות התורה שבכתב, וספר זה 

 מוכיח לאמיתות התורה שבע"פ.

 254, 10 במקור: )מהספרים העבריים הראשונים מדפוסי אנגליה(. .1714 ד"תע לונדון

 בצילום. הושלמו והם השערים כולל ראשונים דפים 13 חסר זה בעותק'; ד



 רחבים. מעט מאוד קרעים וכתמים. משובח. שוליים נייר מוזהב. דפים חיתוך חדשה. כריכה

 .מאוד טוב מצב

Mateh Dan. "The Second Kuzari." Rare Edition in H  ebrew and Spanish. London 

1714. Slightly Incomplete Copy. 

Mateh Dan-Kuzari Sheini. "Proves through logical arguments… the truth of the oral 

Torah." Authored by Rav Dovid Nito, Rav in Livorno and Rav of the Sephardic 

community in London. 

Rare first edition in a combination of Hebrew and Spanish. A Hebrew-only edition 

was published that same year, but this edition is rarer and more complete. 

The book is referred to as "the second Kuzari" because the first Kuzari proves the 

truth of the Written Torah, while this book proves the truth of the Oral Torah. 

London, 1714. (One of the first Hebrew books printed in England.) Originally: 10, 

254 pages; this copy is missing the first 13 pages, including title pages, and they 

have been replaced with photocopies. 

New cover. Gilded edges. Quality paper. Wide margins. Very few tears and stains. 

Very good condition. 
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 .1779/82תקמ"ב  –קארלסרוא, תקל"ט 'יערות דבש' ב"ח. דפוס ראשון. ספר יסוד.  .62
 

 .אייבשיץ יהונתן רבי הגאון מאת מוסר דרשות ותוכחות' דבש יערות' ספר

 [ קיב ד';4[ קטז. ח"ב: ]4ח"א: ]. 1779/82תקמ"ב  –קארלסרוא, תקל"ט דפוס ראשון. ב"ח 

 ס"מ. 21.5חסרים ארבעה דפים אחרונים)מפתחות(.  במקור ח"ב מסתיים בדף קטז, בח"ב

 . הסכמת בעל ה'שאגת אריה' ועוד.91  4סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

 בשני כרכים. מעט כתמים. במספר דפים בודדים מעט קרעים והדבקות. מצב טוב מאוד.ב"ח 

Ye'aros Devash, 2 parts. First edition. Classic work. Karlsruhe, 1779/82. 

First edition. 2 parts. Karlsruhe, 1779/82. The last four pages (indices) are missing 

from Part II. Stefansky Classic Works no. 491. Approbation by the Sha'agas Aryeh 

and others. 

2 pars in 2 volumes. Some stains. A few tears and tapings on a few isolated pages. 

Very good condition. 
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בי שמואל ארקיוולטי. ספר הערוך. ספר יסוד. דפוס ראשון עם ה'מראי מקומות' מר .63

 . חתימות ורישומים עתיקים.1553ויניציאה, שי"ג 
 

ספר הערוך, ביאורי מילים ומושגים בתלמוד ומדרשים מאת רבי נתן בן רבי יחיאל 

 מרומא. 

 דפוס ראשון עם ה'מראי מקומות' מרבי שמואל ארקוולטי.

חסר דף השער  זה במקור קסו ד'; בעותק. 1553בראגאדין. שי"ג  אלויסיונציה, בדפוס 

 ס"מ. 26 וחמשה דפים אחרונים.

הק' משה במוהר"ר ליב "מגן הוא לכל החוסים בו  חתימות ורישומים עתיקיםבדף הפורזץ 

יסן תקנ"ג" "הק' חיים בן כהר"ר דניאל יצ"ו   נ"י מלאמניץ נכתב ביום וי"ו עש"ק ט' נ

פ"ק פה ק"ק לאמניץ" מליפניק ]?[נכתב היום יום ו' פ' שמיני ב"ח אדר שני תקס"ב ל

 כמו"כ רישומים עתיקים גם בלועזית. "....ספרי אבי המנוח ז"ל הרב שלמה זגר"

ללא כריכה. ספר מתפרק. כתמים וכתמי רטיבות. מעט נזקי עש. במספר דפים קרעים 

 והדבקות עם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני.

He'aruch. Classic work. First edition with references from Harav Shmuel Archevolti. 

Venice, 1553. Early signatures and inscriptions. 

First edition with references from Harav Shmuel Archevolti. Venice, printed by 

Alvise Bragadin. 1553. This copy is missing the title page and the last five pages.  

Early signatures and inscriptions on the endpapers. 

No binding. Book is falling apart. Stains and dampstains. Minor worming. A few pages 

have tears and tapings with some damage to text. Fair condition. 
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 מהדורות ראשונות.ספרי מרן החתם סופר על הש"ס.  11אוסף  .64

 

 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'.

 מונקאטש, תרס"ב. ס"ד ד'; ש"ס.   יות הסוג'חתם סופר' על  ג'.

 תכ"ו ד';  –[ רט"ו 2. גרוסווארדיין, תרפ"ט. ]ד'. 'חתם סופר' דרשות, כ"ב

תשובות שלא יצאו לאור עד כה ’ מסכת כתובות, ונלוה אליו ב 'חידושי חתם סופר' על ה'.

 שערים. שער ראשון צבעוני. 2 [ נ' ד';2. ]1908. סאטמאר, תרס"ח וקונטרס על י"ד מצות



 [ י"א ד'; 1וויען, תרנ"ג. ]פרק ראשון ושני דמסכת חולין.  'חידושי חתם סופר' עלו'. 

 [ 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'חידושי חתם סופר' על מסכת שבת. וויען, תרמ"ט. ] ט'.

על מסכת  -. ל"ג ד'; 1898פיעטרקוב,  חידושי חתם סופר על סוגי' דמוקצה ומסכת ביצה, י'.

 על מסכת נדרים, ווארשא, תרס"ב. –גיטין. חסר שער 

 'ריצבש"י'ירושלים, תש"ו. כרוך בסוף ספר  'חידושי חתם סופר' שלא נדפסו עד היום. י"א.

 ובשער נפרד.

 טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא –גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

Collection of 11 sefarim authored by the Chasam Sofer on Shas. First editions. 

Varying size and condition. Overall, goo-very good condition. Collection sold as is. 
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 מנהגי יהודים ותחריטים.
 

 

מאת יוהן כריסטוף  18-תחריטים נאים. ספר על מנהגי היהודים במאה ה 18 .65

 .1749רביעי בכרך אחד. פרנקפורט ולייפציג  –בודנשץ. חלקים שלישי 

 

מאת יוהן כריסטוף בודנשץ, כולל סדר המצוות  18 -מנהגי היהודים במאה ה ספר על 

תחריטים נאים  18בעברית ולועזית, מאמרי חז"ל בעברית והסברם בלועזית ועוד. עם 

 –גט  –חתונה  -פדיון הבן  –ברית מילה  –שחיטה  –מזוזה  –על מנהגי היהודים תפילין 

 ינים והמנהגים בעברית והסברם בלועזית.הד –לויה, קבורה. עם ההסברים  –חליצה 

שער כללי חלקו בדיו  תחריטים. 18[ עמ'. 34,]270, 256[, 16. ]1749פרנקפורט ולייפציג 

 תיאור אוהד והוגן של מנהגיהם של יהודי התקופה.אדום ושערים מקוצרים לכל חלק. 
 כריכת חצי עור. נייר משובח. שוליים נאים. כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

18 handsome engravings. Book on Jewish customs in the 18th century by Johann 

Christof Bodenschatz. Parts III and IV are in one volume. Frankfurt and Leipzig 

1749. 



 Book on Jewish customs in the18th century, by Johann Christof Bodenschatz, 

including the seder hamitzvos in Hebrew and a foreign language, maamarei Chazal 

in Hebrew with explanations in a foreign language, and more. Includes 18 

handsome engravings of Jewish practices such as tefillin, mezuzah, shechitah, bris 

milah, pidyon haben, weddings, divorces, chalitzah, funerals, burial. With 

explanations— the laws and customs in Hebrew and the explanations in a foreign 

language. Frankfurt and Leipzig 1749. [16] 256, 270, [34] pgs. 18 engravings. General 

title page in red ink and short title pages for each section. Supportive description of 

the customs of the Jews of that era. Faux leather binding. Quality paper. Handsome 

margins. Age spots, Very good condition. 
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. 1789 פריז, העולם עמי של דתיים ומנהגים טקסים - תחריטים! פיקארט 264 .66

 4 סט! קודמות ממהדורות שונה טקסטואלית מהדורה. ליהודים נרחבת ותהתייחס

 חלק מהתחריטים ענקיים על דפים מקופלים! גדולים מפוארים! כרכים 2 - ב חלקים

 

. 1789 פריז, העולם עמי של דתיים ומנהגים טקסים - תחריטים! פיקארט 264

 4 סט! קודמות ממהדורות שונה טקסטואלית מהדורה. ליהודים נרחבת התייחסות

 חלק מהתחריטים ענקיים על דפים מקופלים! גדולים מפוארים! כרכים 2 - ב חלקים

 הספר" לכינוי זכה הספר. העולם עמי של הדתיים ובמנהגים בטקסים העוסק חשוב ספר

 ייצוגן על רבות והשפיע הדתות לחקר היסודות את הניח הוא". אירופה פני את שינה אשר

 הציג הוא. בתחום מקובלות שהיו המוסכמות כל את שבר הספר. במערב העולם דתות של

 סובלנות לקדם ביקש, שיפוטי ולא שווה באופן", האלילים עובדי" של אפילו, הדתות כל את

, הדתות את ושיבחה, הפנאטיות של רצויות הלא התוצאות את שהראה שכך ידי על דתית

 בזמן וזאת, ליהודים ביצירה הוקדש רב מקום. לאחרים סובלניים שהיו, האסלאם כגון

 באופן היהודים מנהגי את מציירת זו יצירה. ביותר נפוצה הייתה באירופה שהאנטישמיות

 על המתפרש, מפורסם תחריט כולל, היהדות על בפרק תחריטים 15 וכוללת ואוהד סימפטי

 מסתבר. היהודים אודות נוספות ויצירות באמשטרדם הכנסת בבית" פורים" של, דפים שני

 לספר תחריט עבורם הכין ואף באמשטרדם היהודית הקהילה את היטב הכיר שפיקרד

 שפות בארבע לאור יצאו הם, הכנסייה ידי על הוחרמו שהספרים למרות". סופרים תיקון"

 .עותקים 4000 -ב  ונמכרו( וגרמנית הולנדית, אנגלית, צרפתית)

 מהטקסט מהותי באופן שונה בה המופיע והטקסט, 1789 - מ היא שלפנינו המהדורה

 שמבחינה כך כדי עד רבים ושינויים הרחבה, עריכה שעבר לאחר, הראשונה במהדורה

 .לחלוטין שונה יצירה זו טקסטואלית

 תחריטים!!!  264. כרכים 2 - ב חלקים 4 שלם סט 1789 פריז



בכ"א  .קלים ופגמים בלאי עם עור מפוארות כריכות. מאוד טוב עותק מפואר. מצב

 שוליים רחבים במיוחד.  הכריכה הקדמית מנותקת.

264 engravings! Picart – Religious Ceremonies and Customs of the Nations of the 

World, Paris 1789. Extensive discussion of the Jews. Textual edition different from 

previous editions! Set of 4 parts – 2 large, magnificent volumes! Some of the 

engravings are huge, on folded leaves! 

Important book dealing with religious ceremonies and customs of the nations of the 

world. The book earned the description, "the book that changed the face of 

Europe." It laid the foundations for the study of religions and greatly impacted the 

representation of the religions of the world in the West. The book defied accepted 

convention in the field. It presented all religions, even those of idol worship in an 

evenhanded, non-judgmental fashion. The goal was to promote religious tolerance 

by showing the undesirable consequences of fanaticism. It praised religions such as 

Islam, which were tolerant of others. Considerable space is dedicated to the Jews, 

and this at a time when anti-Semitism in Europe was very widespread. This work 

describes Jewish customs in a positive light and the chapter on Judaism has 15 

engravings, including a famous engraving, spread over two leaves, of Purim in the 

synagogue of Amsterdam, as well as other works about the Jews. Apparently, Picard 

was well-acquainted with the Jewish community of Amsterdam and even created an 

engraving for their Tikkun Sofrim. Although the books were confiscated by the 

Church, they were published in four languages (French, English, Dutch and German) 

and 4000 copies were sold. 

This edition is from 1789, and the text is significantly different from the text in the 

first edition. It was edited and expanded and changed to the point that from a 

textual point of view, it's a whole different work. 

Paris 1789, complete set of 4 sections in 2 volumes. 264 engravings!!! 

Magnificent copy. Very god condition. Magnificent leather cover with wear and 

minor damage. In each volume, the front cover is detached. Especially wide 

margins. 
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 בתי כנסת, דמויות יהודיות, א"י... -הדפסים ואיורים  -תחריטים עתיקים  22אוסף  .67

 



 תי כנסת, דמויות יהודיות, א"י...ב -דפסים ואיורים ה -תחריטים עתיקים  22אוסף 

בית ל ש, אחד מבריטניהשלושה  - בתי כנסתתחריטים / הדפסים של  5האוסף כולל: א': 

חורבות בית הכנסת העתיק בבירעם)ברעם(. חלקם  ואחד שלהכנסת החדש בברלין, 

 .צבועים ביד
. כולל צילום בדפוס דמויות יהודים והווי חיים יהודיתחריטים / הדפסים / איורים של  11ב': 

יהודים בירושלים, יהודים משחקים בכדור בשוק של סט. פטרסבורג, יהודי לומד של 

בבית כנסת, יהודים מתפללים בכותל,  תלמוד, בית מטבחיים יהודי בלונדון, יום כיפור

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

 עת עתיקים. 

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

 .  1789ד': מפה עתיקה של ארץ ישראל וחלוקתה לנחלות השבטים. 

  טוב מאוד. נמכר כמות שזה. –תנה, מצב טוב גודל מש

Collection of 22 antique engravings—prints and illustrations—synagogues, Jewish 

personalities, Eretz Yisrael… 

Collection includes: A: 5 engravings/prints of synagogues –three in Britain, one of the 

New Synagogue in Berlin, and one of the ruins of the ancient synagogue in Bir'im 

(Baram). Some are hand-painted. 

B. 11 engravings/prints/illustrations of Jewish personalities and Jewish life. Including 

print photos of Jews in Jerusalem, Jews playing ball in the market of St. Petersburg, 

a Jew studying Talmud, a Jewish slaughterhouse in London, Yom Kippur in a 

synagogue, Jews praying at the Western Hall, Jews in a sukkah, a bar mitzvah speech 

and more. Some are hand-painted, many are large illustrations from old magazines. 

C. 5 antique engravings of Jerusalem, Chevron and more. Some are hand-painted. 

D. Old map of Eretz Yisrael and its division into nachalos of the Shevatim. 1789.  

Varying size, condition good —very good. Sold as is. 
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 הגהות ותיקוני מחברים.

 

 



למעלה ממאתיים הגהות כדי חיבור שלם בכ"י הגאון רבי משה אליהו הלפרין על  .68

חסידות. דפוס ראשון. ווארשא, תר"נ . ראדזין( איזביצא) ,א"ח' יעקב בית' ספר

1890. 
 

יעקב ליינער מאיזביצא ספר 'בית יעקב' על ספר בראשית, מהאדמו"ר הרה"ק רבי 

 ראדזין.

 ס"מ. 30עמ';  476[, 2]. 1890ווארשא, תר"נ דפוס ראשון. 

למעלה ממאתיים הגהות כדי חיבור שלם בכי"ק של הגאון רבי משה אליהו  לאורך הספר

 הלפרין. 

הגאון רבי משה אליהו הלפרין השאיר אחריו מספר חיבורים בכ"י שאבדו במשך השנים, 

 ינם חשובות ונדירות מאוד ולפי הנראה לא נדפסו כלל.ההגהות שלפנינו ה

כריכת עור מנותקת ופגועה. שוליים רחבים. ספר מתפרק ונצרך תפירה מחודשת. נייר מעט 

 יבש. מעט נזקי עש וקרעים ובלאי. כתמים. מצב בינוני.

בפולין. כבר  החרדית היהדות תרפ"א[ ממנהיגי –]תרל"ב  הגאון רבי משה אליהו הלפרין

 ליינער מראדזין הניך חנוך גרשון רבי ר"ילדותו נודע כעילוי. בבחרותו פגש את האדמוב

 אירופה בעניין חידושי מצוות התכלת, והפך לחסידו הקרוב. סירב לעשרות ברחבי שהסתובב

אליו. לבקשתו של הגאון רבי אליהו חיים מייזל, ניהל את מוסדות  שהגיעו רבנות הצעות

 כיהן כיו"ר ועד הרבנים בפולין וכחבר מועצת גדולי התורה של אגו"י.התורה בעיר לודז'. 

 .השנים במשך כולם שאבדו, יד בכתב חיבורים מספר אחריו השאיר

 More than 200 notations, enough for an entire essay, in the writing of Hagaon Rav 

Moshe Eliyahu Halperin on the sefer Beis Yaakov, Vol. I (Izbitza Radzin). Chassidus. 

First edition. Warsaw, 1890. 

 

Beis Yaakov on Bereishis, from the saintly R' Yaakov Leiner of Izbitza Radzin. 

First edition. Throughout the book, there are more than 200 notations, forming an 

entire essay in the handwriting of Hagan R' Moshe Eliyahu Halperin. Harav 

Halperin authored a number of essays that were lost over the years. This 

commentary is very distinguished and very rare, and appears never to have been 

printed. 

The leather cover is damaged and detached. Wide margins. The book is falling apart 

and needed to be resewn. Paper is somewhat dry. Some moth damage, tears, and 

wear. Stains. Fair condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 



ראטה משומרי  אהרן רבי ק"בכי"ק המחבר הרה 'שומר אמונים' דפוס ראשון. הגהות .69

 .1942אמונים. ירושלים, תש"ב 
 

 פרטית ובהשגחה ולשמחה ולבטחון ולגאולה לאמונה הלבבות לחזק' "אמונים שומר' ספר

 ר"האדמו מאת ושמחה דביקות ושירי' הבורא אהבת' קונטרס אליו נלוו, "ש"עומ וקבלת

 .ראטה אהרן רבי ק"הרה

, ז"ל –' י[ 1' ]ז[, 1] .ראשונה מהדורה, 1942 ב"תש, דיסקין היתומים בית דפוס, ירושלים

 .מ"ס 16'; ד[ 4] ד"מ[ 1, ]ד"ל, ה"נ[ 1[, ]6] א"י, ה"קכ

 אהרן רבי ק"הרה ר"האדמו המחבר של ק"בדף הפורזץ האחורי רישום "מוגה" בכתי

 .ק"בכתי תיקונים 12/14 הספר ובתוך ראטה

 מנותקים. נייר מעט יבש. מצב טוב.ללא כריכה. מספר דפים בסופו 

 חבורת את ייסד[ 1894/1947 ז"תש – ה"תרנ] ל"זצ ראטה אהרן רבי ק"הרה ר"האדמו

 תולדות" בחסידויות, בדרכו ימינו עד ממשיכה בירושלים הקדושה וחבורתו" אמונים שומרי"

 במונקאטש בישיבות למד בצעירותו". יצחק  אברהם תולדות"ו" אמונים שומרי", "אהרן

 יהוסף הרב, וב'מבלאז שפירא אלימלך צבי הרב בהם, רים"אדמו בחצרות ושהה, ווייצען

 תקופה. מבעלז רוקח דב ישכר והרב מקאפיש פריד העשיל יהושע הרב, מקאסאני רוטנברג

", הטהור שולחן", "הקודש טהרת: "ספריו, ניץ'מויז הגר ישראל הרב אצל גם שהה קצרה

 כל נפש במסירות' ה את עבד. רבות במהדורות יצאו. ועוד" אמונה מבקש", "אמונים שומר"

 .אודותיו מופת סיפורי הם רבים. וביסורים בתעניות חייו

 

Shomer Emunim, first edition. Notations penned in the hand of the author, the 

saintly Rav Aharon Roth of Shomrei Emunim. Jerusalem 1942. 

 

Rear endpaper features inscription "Mugah" (proofread) in the hand of the 

author, the Rebbe R' Aharon Roth, and inside the book are 12/14 corrections in his 

handwriting. 

No cover. A number of pages at the end are detached. Slightly dry paper. Good 

condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

פולמוס לא ידוע במקוה טהרה בטומשוב,  -נדיר. 'באר יצחק' עשרות הגהות ארוכות  .70

עם תשובה ארוכה מהגאון מרוגוטשוב. מהדורה יחידה. קונטרס 'מקוה טהרה' 

 ספרים חשובים.  3. כרך 1913ווארשא, תרע"ד 

 

 ספרים חשובים. 3כרך 



על דבר "'מקוה טהרה' בעניין פולמוס לא ידוע אשר התרחש במקוה טומשוב  קונטרסנדיר. 

רבי חיים  מקוה זוחלת ומכזבת מימיה המה מי מריבה אשר רבו עליה רועי ישראל" מאת

 .משולם קויפמאן הכהן אבדק"ק פולטוסק פלך ווארשא יע"א

שר לטבול בגובה בדבר מקוה אחת אשר גובה מימיה רק שמונה טפחים ויען אשר אי אפרקע: "

כזה שופכים לתוכה בכל ערב מים מן הדוד שמונים סאה ויותר... כי זוחלין המה דרך נקב גדול 

שיש בדופן המקוה.... ולא נתברר אם המקוה היא מי מעין ככל מעינות או שבא מן 

 תשובה ארוכה מאת הגאון רבי יוסף רוזין מרוגוטשוב.בסוף הקונטרס  ".הנהר................

 ס"מ. 25[ מ' ד'; 2. ]1913ווארשא, תרע"ד הדורה יחידה. מ

 על פירוש רש"י עה"ת 'באר יצחק'ספר ב'. 

 מאת רבי יצחק הורוויץ אב"ד יערוסלב. 

עשרות הגהות ארוכות בכתב יד, ההגהות מלאות בציטוטים מראשונים בתוך הספר 

 ואחרונים, קושיות ועוד. וניכר כי הכותב הוא ת"ח מופלג.

 [ קע"ח ד'; 2. ]1873למברג, תרל"ג 
דפוס על הלכות חנוכה מאת רבי אפרים אליעזר חרל"פ אב"ד מעזריטש.  'הוד תהלה'ספר  ג'.

 רשימת חותמים., ב', מ"ד ד'; בסופו 1899ווארשא, תרנ"ט ראשון. 

כריכה ישנה פשוטה. בספר 'בית יצחק: הדבקות בדף השער ובמספר דפים נוספים, בעיקר 

ובמעט מקומות פגיעות בטקסט. בקונטרס 'מקוה טהרה' שוליים רחבים. מעט כתמים.  בשוליים

  טוב מאוד –מצב טוב 

Rare. Be'er Yitzchak, dozens of lengthy glosses—unknown controversy at the 

mikveh teharah of Tomashov, with a lengthy teshuvah from the Rogatchover Gaon. 

Sole edition. "Mikveh Teharah" booklet, Warsaw 1913. Volume of 3 important 

sefarim. 

Volume of 3 important books. 

Rare. Booklet entitled Mikveh Teharah on the topic of an unknown controversy that 

took place at the mikveh of Tomashov "regarding a mikveh zocheles umechazeves 

whose waters are waters of controversy and over which Jewish leaders were in 

conflict" by Rav Chaim Meshulem Kaufman HaKohen, Av Beis Din Pultusk, a district 

of Warsaw. 

Background: "Regarding a certain mikveh with a water height of only eight tefachim, 

and since it is impossible to immerse in such shallow water, every night they pour in 

eighty se'ah or more of water from the tank… because it seeps in through a large 

opening in the wall of the mikveh… It is not clear whether the water in the mikveh is 

derived from a spring, or it comes from the river…" At the end of the pamphlet is a 

lengthy teshuvah from Hagaon Harav Yosef Rosen, the Rogatchover Gaon. Sole 

edition. Warsaw, 1913. [2] 40 pgs; 25 cm. 



B. Be'er Yitzchak on Rashi's commentary on Torah, by Rav Yitzchak Horowitz, Av Beis 

Din of Yaroslav. The sefer contains dozens of lengthy, handwritten glosses filled with 

quotes from Rishonim and Acharonim, questions and more. The writer is clearly an 

outstanding scholar. 

Lemberg, 1873. 

C. Hod Tehillah on hilchos Chanukah by Rav Efraim Eliezer Charlap, Av Beis Din of 

Mezritch. First edition. Warsaw, 1899. At the end is a list of signatories. 

Old, simple cover. The sefer Beis Yitzchak contains taping on the title page and a 

number of additional pages, mainly at the margins. In a few places, the text is affected. 

The Mikveh Teharah booklet has wide   margins. Some stains. Good-very good 

conditionץ 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 חתימות ועותקים מיוחסים. –חותמות 

 

רבי אליעזר' 'משנת ". אחד במקום וגדולה תורה, דוגמתו נמצא לא אשי רב מימות" .71

 .1707העותק של הגאון רבי שמשון וורטהיימר. פפד"א, תס"ח]תע"ז?[ 
 

 .מניקלשבורג טרילינגרספר 'משנת רבי אליעזר' לרבי אליעזר בן רבי יוסף יוזפא 

 1717]לפי הפרט בשער יוצא שנדפס בשנת תע"ז . 1707דאדרא, תס"ח  פרנקפורט

ו"ד אחת כנראה אינה מהחשבון והתאריך אך לפי הקולופון ותאריכי ההסכמות נראה כי י

 ס"מ. 19הוא תס"ח[. 

רישום עתיק: "... שייך להקצין המפורסם השתדלן הגדול טפסר שר  בדף השער

השר  –ונגיד בישראל הר"ר שמשון....." לפי הנראה זה הגאון רבי שמשון וורטהיימר 

 מוינה. 

ה"ה התורני נאמן הוא  רישומים נוספים: "לה' הארץ ומלואה וממנה חלק לעבדו עבד

 ורישומים נוספים ששייך לו. כ"ה הירץ בן הר"ר הירץ זצ"ל"

כריכה עתיקה, ללא החלק הקדמי והשדרה. מספר דפים ראשונים מנותקים ופגועים. 

 ספר מעט מתפרק. כתמים. באופן כללי מצב טוב.

 יהודי של הרוחני [ מנהיגה1658/1724תפ"ד  –]תי"ח  הגאון רבי שמשון וורטהיימר

, אייזנשטט העיר של כרבה כיהן. בתקופתו באירופה ביותר המשפיעים ומהיהודים וינה

 הרב בתואר נשא וכמו"כ כולה, למוראביה המלכות מטעם הראשי הרב בתואר ונשא

גדולי הרבנים  ".ישראל ארץ נשיא" ובתואר( הונגריה" )הגר ארץ" ליהודי הראשי

 אשי רב מימות"ה'חוות יאיר' שכתב עליו  בכרך חיים יאיר רבי ק”הגההעריצוהו, בהם 

 באוסטריה ביותר העשיר היהודי היה ".אחד במקום וגדולה תורה, דוגמתו נמצא לא

 .בתקופתו, היה יהודי החצר של מספר קיסרים וניצל את מעמדו עבור יהודי האימפריה

  .ובקבלה במדרש, בהלכה נושאים בחקר ספרים כתב

"Since the times of Rav Ashi, there was none like him, Torah and wealth in one 

place." Mishnas Rabbi Eliezer, copy of Harav Shimshon Wertheimer. Frankfurt 

am Main 1707. 

The title page bears an early inscription: "… belongs to the renowned officer 

and great intercessor, dignitary, the Jewish minister and philanthropist Harav 

R' Shimshon…" This appears to be referring to Harav Shimshon Wertheimer of 

Vienna. 

Additional inscriptions: LaShem ha'aretz umeloah umimenah chalak l'avdo 

ne'eman hu halo hu Kevod haRav Hertz ben Harav R' Hirtz, zt"l" and additional 

inscriptions belonging to him. 



Early binding, missing the front board and spine. A few of the first pages are 

detached and damaged. The book is slightly coming apart. Stains. General 

condition is good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

האדמו"ר בעל המופת הרה"ק רבי דוד משה מקרעשטניף. ספר 'באר מים  נתרם ע"י .72

 .1959חיים' לביהמ"ד באר מים חיים ביום ההילולא!!! ח"ב, ת"א, תשי"ט 
 

 .מטשרנאוויץ חיים רבי ק"הרה מאת התורה, ח"ב על שמות על' חיים מים באר' ספר

 

מקרעטשניף שליט"א בדף הפורזץ הקדשה: "לזכרון בהיכל ה' נדבת כ"ק מרן אדמו"ר 

לביהמ"ד "באר מים חיים" ע"ש המחבר זצוקללה"ה אור ליום ד'  .... תשכ"ב יום הילולא 

של הרה"ק ס"ק בעל באר מים חיים זיע"א". בסוף הספר "ואלה יעמדו על הברכה" 

"ברכה מיוחדת לנכד המחבר הקדוש זי"ע הרה"צ מוהר"ר דוד משה ראזענבוים שליט"א 

 כעת ברחובות( שסייע להדפסת הספר הקדוש הזה".אדמו"ר מקרעטשניף )
 ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.  31[ ד'; 2[ קמב ]1. ]1959ת"א, תשי"ט 

תשכ"ט[ מגדולי האדמו"רים בדורו.  –]תרפ"ה  האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף

ן איש עבר נודע כבעל מופת והמונים נהרו אליו כדי לזכות לברכה וישועה. בעצת מרן החזו

 להתגורר ברחובות, שם הקים את מוסדות וקריית קרעטשניף.

Contributed by the Rebbe and ba'al mofes  Harav Dovid Moshe of Kretchnif. The 

book Be'er Mayim Chaim to Beis Medrash Be'er Mayim Chaim on the day of the 

yahrtzeit! Part II, Tel Aviv 1959.  

The dedication on the endpaper reads as follows: "Lezikaron b'heichal Hashem, 

nidvas K"k Maran Admor miKretchnif, shlit"a, lebeis hamidrash Be'er Mayim Chaim 



al shem hamechaber ztvkllh"h ohr leyom dalet… 5722, yom hilula shel Harav 

Hakadosh saba kaddisha ba'al Be'er Mayim Chaim zya"a. [Contributed by the 

Rebbe of Kretchnif to the Beer Mayim Chaim study hall, named for the author, of 

blessed memory… on Wednesday… 1959, the anniversary of the passing of the 

author…]." At the end of the book "Ve'eileh ya'amdu al habrachah." "Brachah 

meyuchedes l'neched hamechaber hakadosh zy"a, Harav Hatzaddik Moreinu Harav 

R' Dovid Moshe Rosenbaum, shlit"a, the Rebbe of Kretchnif (now of Rechovot) 

shesiye'a lehadpasas hasefer hakadosh hazeh." [Special thanks to the grandson of 

the saintly author, Rabbi Dovid Moshe Rosebaum…who helped bring this holy book 

to print…]"  

Tel Aviv 1959. [1] 142 [2] leaves; 31 cm. A few stains. Very good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 העותק של הצמח צדיק מויז'ניץ? ושל האדמו"ר מווישאווא רבי מנחם מנדל הגר. .73

 .1880/81 א"מ – מ"תר, לבוב'לבושי אור יקרות' 
 

 הרקאנטי ספר על ביאור. הלבוש מספר לבושים שלשה כולל והוא' יקרות אור לבושי' ספר

 .  אחד בכרך ח"ב. יפה מרדכי רבי מאת

העותק של האדמו"ר מווישאווא רבי מנחם מנדל הגר. בדף הפורזץ רישום ששייך "להרב 

שליט"א אבדק"ק ווייזניטץ". בפנים הכריכה רישום נוסף ועתיק הקדוש ... מו"ה מ"מ 

 ח צדיק מויז'ניץ.   יותר וייתכן ששם הכוונה היא לאדמו"ר הצמ

 שער נפרד לח"ב.ס"מ.  33[ ד'; 6[ נו ]2[ לח; ]2] .1880/81 א"מ – מ"תר, לבוב

 מנחם רבי ק"הרה רים"האדמו בהם מאוד חשובה חותמים רשימת בדף אחרי שער ח"ב

 .ועוד משטפנשט מתתיהו רבי ק"והרה ניץ'מויז מנדל

חותמת רבי דוד פעלדמאן רב ודומ"ץ דמחזיקי הדת מנשסתר, שהיה חברותא בדף השער 

 וידיד קרוב של האדמו"ר מווישאווא. 

צפת, כמו"כ חידושי תורה  –חתימת רבי שמחה בונם ליברמן מלונדון  בדף הפורזץ

 ורישומים כנראה בכתב ידו.

תיקה מנותקת וקרועה וללא שדרה. ספר מפורק. קרעים בשולי העמודים ובמקומות כריכה ע

 נוספים. מצב בינוני.

 בכור[ 1885/1941 א"תש – ה"תרמ] מווישאווא הגר מנדל מנחם רבי ק"הרה ר"האדמו

 רבי ידי על להוראה הוסמך ישראל. האהבת – ניץ'מוויז ישראל רבי ק"הרה ר"האדמו של בניו

 לרב נתמנה א"תרפ בשנת .'רנוביץ'מצ וייס אריה בנימין ורבי אן'מבערז שבדרון מרדכי שלום

 הגדולה שהייתה שם הישיבה בראש ועמד, שבטרנסילבניה מרמורש שבמחוז בווישאווא

 מווישאווא. ר"כאדמו לכהן החל 1936 ו"תרצ בשנת, אביו פטירת לאחר זמן. באותו ברומניה

 שומרי הקברות בבית, ניץ'ויז רי"אדמו בחלקת נקבר נפטר. זמן וכעבור חלה א"תש בשנת

 '.מנחם שארית: 'ספרו. ברק בבני שבת



Copy that belonged to the Tzemach Tzaddik of Vizhnitz[?] and the Visheva Rebbe, 

Harav Menachem Mendel Hager. Levushei Ohr Yekaros Lvov 1880/81. 

Copy of the Visheva Rebbe, Harav Menachem Mendel Hager. There is an inscription 

on the endpaper that the book belongs "to Harav Hakadosh… Moreinu Harav 

Menachem Mendel shlit"a, Av Beis Din… Veisnitz." Inside the cover is an additional, 

earlier inscription, and it is possible that the intention is the Tzemach Tzaddik of 

Vizhnitz. 

Lvov, 1880/81. Separate title page for Part II. 

On the page after the title page for Part II is a list of very distinguished signatories, 

including Harav Menachem Mendel of Vizhnitz and Harav Matisyahu of Shtefanesht 

and more. 

The title page bears the stamp of Harav Dovid Feldman, Rav and Dayan of 

Machzikei Hadas of Manchester, who was a chavrusa and close friend of the 

Visheva Rebbe. 

The endpaper features the signature of Harav Simcha Bunim Liberman of London—

Tzefas, as well as chiddushei Torah and inscriptions that appear to have been 

penned by him. 

Early cover, torn and detached. No spine. Book has fallen apart. Tears at the 

margins and additional places. Fair condition. 
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ספר יסוד. דפוס ראשון. 'תפארת שמואל' העותק האישי וחתימת יד קודשו של הגאון  .74

האדיר רבי בנימין זאב וולף לעוו מגדולי רבני הונגריה ומח"ס 'שער תורה'. 

 .1697פרנקפורט, תנ"ז 

 

הגה"ק רבי  על הש"ס, רא"ש ומהרש"א וארבעה טורים, מאתספר 'תפארת שמואל' 

קאיידנובר. הובא לדפוס ע"י בנו הגה"ק רבי צבי הירש בעל הספה"ק אהרן שמואל 

 'קב וישר'.

 ס"מ. 20.5כו ד'; ק -[ ה' 2. ]1697פרנקפורט דמיין, תנ"ז ספר יסוד! דפוס ראשון. 

חתימת יד קודשו של הגאון האדיר רבי בנימין זאב וולף לעוו מגדולי  בדף השער

 ה ומח"ס 'שער תורה'.רבני הונגרי

 .110סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

קכו. מעט קרעים בשוליים  –כריכה חדשה נאה. כתמים ובלאי. נקב קטן במרכז דפים קו 

 ובדף נו קרע עם מעט חסר בטקסט. מצב בינוני.



[ בן הגה"ק רבי 1777/1851תרי"א  –]תקל"ז  הגאון האדיר רבי בנימין זאב וולף לעוו

אלעזר לעוו בעל ה'מעשה רוקח'. היה מגדולי רבני הונגריה. חיבר סדרת ספרים בשם 

, סופר החתם, איגר עקיבא רבי'שערי תורה' אשר זכו להסכמותיהם של גדולי ישראל: 

 .תאומים-פרנקל ברוך ורבי בנט מרדכי רבי

תל"ו  –מהרש"ק ]שפ"ד קאיידנובר, ה שמואל אהרן רביהמחבר הגה"ק 

חיבר ספרי יסוד מראשוני וגדולי האחרונים ורבן של ערים רבות באירופה. [ 1624/1676

  חשובים.

Classic work. First edition. Tiferes Shmuel, personal copy with the signature of 

the tremendous gaon Harav Binyamin Zev Wolf Low, one of the greatest 

rabbis of Hungary and author of Sha'ar Torah. Frankfurt 1697. 

Classic work! First edition. 

Title page bears the signature of Harav Binyamin Zev Wolf Low, one of the 

greatest rabbis of Hungary and author of Sha'ar Torah. 

Number 110 on Stefansky's list of classic works. 

Fine new cover. Stains and wear. Small hole in the center of pages 106-126. 

Some tears at the margins and on page 56, a tear with some damage to the text. 

Fair condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

העותק האישי של הגאון רבי מאיר שפירא מייסד הדף היומי וישיבת חכמי לובלין.  .75

 .1742שו"ת הרשב"ש, דפוס ראשון. עותק נאה. ליוורנו, תק"ב 
 

 הדף מייסד של האישי העותקספר 'הרשב"ש' שו"ת מאת רבי שלמה דוראן בן הרשב"ץ. 

 שפירא. מאיר רבי לובלין הגאון חכמי וישיבת היומי

 

ליוורנו, ה'יד מלאכי'.  –דפוס ראשון, ע"פ כת"י עתיק מאוצרותיו של רבי מלאכי הכהן 

 ס"מ. 32.5'; ד[ רשום: קלי] קמ[, 3]. 1742תק"ב 

 

חותמו האישי של הגה"ק רבי מאיר שפירא מייסד הדף היומי וישיבת חכמי  בדף השער

תלמידם  בפולין.לובלין, רבם של כמה קהילות מפוארות בישראל ונשיא אגודת ישראל 

של גדולי התורה והחסידות, בהם הרה"ק רבי שלום משאץ והמהרש"ם מבערז'אן וחסיד 

 מובהק של הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב.

 

בתוך הספר מספר תיקונים ושני הגהות בכ"י שונה, אחת מהן חתומה: א. י. ה. בדף השער 

 ס.חתימה: "יחיאל מיכל בר"ן" וחתימה בלועזית: ד"ר מיכאל זק

מצב מצוין. כריכה מנותקת ובלויה, ללא החלק הקדמי והשדרה. מספר חורים  עותק נאה.

 וקרעים קלים בדף השער. מספר כתמים והדבקות ללא פגיעה בטקסט. 



 

Personal copy of Harav Meir Shapira, founder of the Daf Yomi and Yeshivas 

Chachmei Lublin. Shu"t HaRashbash, first edition. Fine copy. Livorno, 1742. 

The title page bears the personal stamp of Harav Meir Shapira, founder of the Daf 

Yomi and Yeshivas Chachmei Lublin. Inside the book are a number of corrections 

and two glosses in a different hand. One of them is signed A.Y.H. The title page bears 

the signature "Yechiel Michel Bara"n" as well as a signature in Latin letters: Dr. 

Michael Zaks. 

Fine copy. Excellent condition. Cover detached and worn. Missing front cover and 

spine. Some holes and minor tears on the title page. Some stains and taping that do 

not affect the text. 

  

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

 

פריטי נייר עם שני חותמות  15אוסף ביותר בפולין!  הגדולה התורנית הספרייה .76

אישיות של הגאון רבי מאיר שפירא והרבה סוגי חותמות "בית עקד ספרים בישיבת 

 וחתימת נכד בעל ה'שמן רוקח'.חכמי לובלין", חתימות, רישומים רבים 
 

 –בישיבת חכמי לובלין  (הספרים אוצר)פריטי נייר מבית עקד ספרים  15אוסף 

 הספרייה התורנית הגדולה ביותר בפולין. 

שני חותמות אישיות של הגאון רבי מאיר שפירא ראש ישיבת חכמי לובלין ומייסד 

 לימוד הדף היומי.

[ נכדו בר ]?[ הגאון מו"ה ר' יחיאל מיכל רישום: "הב' החתן אלעזר הערשטאק]?

לעהרפריינד בר הגאון מו"ה ר' אלעזר לעהרפריינד..." זה נכדו של בעל ה'שמן 

 רוקח' בן בנו ר' יחיאל מיכל.

סוגי חותמות בית עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין חלקם כפולים. רישומי  6

 תרומות ספרים לאוצר הספרים ועוד ועוד.

זה הכיל אוצר ענק של ספרי קודש וכתבי יד, בהם נדירים ויקרי בית עקד ספרים 

המציאות, הגאון רבי מאיר שפירא היה יושב שם שעות רבות, מעיין בספרי הקודש 

וכותב תשובות בהלכה. בתקופת השואה הנאצים ימ"ש שרפו את הספרים הקדושים 

 ורק מעט מהאוצר ניצל.

  גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמו שהוא.

The largest Torah library in Poland! Collection of 15 paper items with two 

personal stamps of Harav Meir Shapira as well as many different types of 

stamps reading "Beis Eked Sefarim B'Yeshivas Chachmei Lublin." Signatures, 

numerous inscriptions and the signature of a grandson of the Shemen Rokach. 



Two personal stamps of Harav Meir Shapira, Rosh Yeshivas Chachmei Lublin 

and founder of Daf Yomi. 

Inscription: "Habachur hachassan Elazar Hershtok [?], nechdo bar[?] Hagaon 

Moreinu Harav R' Yechiel Michl Lehrfreind bar Hagaon Moreinu HaRav Elazar 

Lehrfreind…" This is the grandson of the author of Shemen Rokach, the son of 

his son R' Yechiel Michl. 

6 varieties of a stamp reading Beis Eked Sefarim B'Yeshivas Chachmei Lublin, 

some of them doubles. There are inscriptions regarding contributions of books 

to the otzar hasefarim library and more. 

Varying size and condition. Collection is sold as is. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

ספר המצוות להרמב"ם. העותק של האדמו"ר רבי יעקב קאפיל לאנדמאן מקיטוב  .77

 .1860מטשרנוביץ. למברג, תר"כ טרנופול וחתימת בנו האדמו"ר רבי נפתלי 
 

נחמן בהשגותיו  בר משה עליו הרב הגדול רבינו והחונים" ספר המצוות לרבינו הרמב"ם.

 ספר יקר המציאות.. הוספתי עליו ועתה... ליאון די יצחק ואחריו יאיר נתיב הרב כמהר"ר

 ."הורוויץ ל"סג זיטל ליב ’ארי מהרב כמוהר"ר טבא' 'מרגניתא

 ס"מ. 23'; ד עו, קלב[ 4]. 1860למברג, תר"כ 

 מקיטוב לאנדמאן קאפיל יעקב רבירישומים ששייך לאדמו"ר  בדף השער והפורזץ

 .מטשרנוביץ נפתלי רבי ר"האדמו בנו בדפי הפורזץ חתימת טרנופול וחותמותיו.

 כריכה ישנה פגועה. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב.

תרע"ט[ בן רבי צבי מסטרליסק  –]ת"ר האדמו"ר רבי יעקב קאפיל לנדמן מקיטוב טרנופול 

וחתן רבי משולם זושא וויסבלום מנדבורנא בן רבי נפתלי מליז'ענסק. בשנת תר"כ נתיישב 

בנו רבי נפתלי בטרנופול וכיהן כהאדמו"ר מקיטוב. ספרו: "והשיב לב אבות" על פרקי אבות. 

  נוביץ.כיהן כאדמו"ר בטשר

Sefer Hamitzvos by the Rambam. Copy belonging to Harav Koppel Landman, Rebbe 

of Kitov-Tarnopol, with the signature of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. 

Lemberg, 1860. 

Title page and endpapers have inscriptions that belongs to Harav Koppel Landman, 

Rebbe of Kitov-Tarnopol and his stamps. Endpapers bear the signature of his son, 

Harav Naftoli of Chernowitz. Old, damaged cover. Some stains and tears. Good 

condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 



השו"ע הרב של האדמו"ר רבי יעקב קאפיל לאנדמאן מקיטוב טרנופול וחתימת בנו  .78

חו"מ  –יו"ד ח"ה  –כרכי שו"ע הרב, או"ח ח"ג  2האדמו"ר רבי נפתלי מטשרנוביץ. 

 .1867שו"ת. ווארשא, תרכ"ז  –
 

 .התניא בעל - מלאדי זלמן שניאור מחב"ד רבי הזקן ר"מהאדמו הרב ערוך שולחן

וחותמותיו. חתימות  לאנדמאן קאפיל יעקב רבי ר"האדמושומים ששייך רי בדפי השערים

חתימות נוספות: "בתיא וויסבלאם" וחתימה  בנו האדמו"ר רבי נפתלי מטשרנוביץ.

 בלועזית: "נאטהאן אויגענבליק".

" ווארשא, השלמה מן שולחן ערוך רז"לבסופו בשער נפרד " כרכים, א'. או"ח ח"ג, 2

 ד'; . קסג; טז 1879תרל"ט 

; קיד-ב[, 1]תשובה ארוכה להרב הקדוש מבארדיטשוב.  וגם שו"ת –חו"מ  –ב'. יו"ד ח"ה 

 לכל חלק.  שער נפרדס"מ.  24'; ד כח-ב[, 1; ]מ-ב[, 1]

 כריכות עתיקות בלויות. שוליים רחבים. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

תרע"ט[ בן רבי צבי מסטרליסק  –]ת"ר האדמו"ר רבי יעקב קאפיל לנדמן מקיטוב טרנופול 

וחתן רבי משולם זושא וויסבלום מנדבורנא בן רבי נפתלי מליז'ענסק. בשנת תר"כ נתיישב 

בנו רבי נפתלי בטרנופול וכיהן כהאדמו"ר מקיטוב. ספרו: "והשיב לב אבות" על פרקי אבות. 

  כיהן כאדמו"ר בטשרנוביץ.

Shulchan Aruch HaRav of Rav Yaakov Koppel Landman of Kitov-Tarnopol and the signature 

of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. 2 volumes of Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim 

Part III - Yoreh Deiah Part V- Choshen Mishpat – responsa. Warsaw 1867. 

Inscriptions and stamps on the title pages indicate that the book belonged to Harav Yaakov 

Koppel Landman. Signature of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. Additional signature: 

Basya Weissblum, and a signature in Roman letters: Nathan Oigenblik. 

2 volumes: 1) Orach Chaim Part III. At the end is a separate title page "Hashlamah min 

Shulchan Aruch Raz"al" 2)Yoreh Deiah Part V – Choshen Mishpat – Responsa and also a 

lengthy response to the saintly Rav of Berditchev. Separate title page for every section. 

Early bindings, worn. Wide margins. Some stains. Very good condition. 

 ₪ 1575מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת הגאון רבי יעקב סג"ל פראגער בעל ה'שאילת יעקב' ובנו הגאון רבי שלמה   .79

 . עותק חסר.1860ברוך סג"ל. 'ילקוט ראובני', למברג, תר"כ 
 



 "ץ.ספר 'ילקוט ראובני' ענייני קבלה, מדרשים ומוסר מרבי ראובן האשקי כ

 ס"מ. 21קמח ד';  –[ ט' 5שנד יב ד'; בעותק זה: ] –[ ט' 5. במקור: ]1860למברג, תר"כ 

רישום וחתימת הגאון רבי יעקב סג"ל פראגער בעל ה'שאילת יעקב'  בעמוד השער

חותמת וחתימת בנו הגאון רבי שלמה ברוך סג"ל. רישומים וחתימות  ובדף הפורזץ

ניתן לי לדורון דרשה מאת " "משה חיים גראסמן" "הק' אשר זעליג מענצערנוספות: "

הב' אלחנן כץ נ"י מפעקעטע ארדויא, חוסט יום ה' פ' פנחס תרכ"ז לפ"ק שמואל צבי 

 ".הק' משה אהרן שטיין]?[" "שטרייכער

כריכה ישנה פגועה, ללא החלק האחורי והשדרה. כתמי רטיבות ובלאי. ספר מתפרק. 

 גרוע. –נזקי עש ומעט קרעים. מצב בינוני 

תרע"ג[ תלמיד מרן ה'כתב סופר'. בן הגאון רבי  –]תר"ג הגאון רבי יעקב הלוי פרגר 

מרדכי הלוי וחתן הגאון רבי משה שיק אב"ד חוסט ובזיוו"ש חתן הגאון רבי צבי טויבר. 

 ו"תורת יעקב".  "יעקב שאילת" ת"שו ספריו: ופטרוביסלה.כיהן כאב"ד אדא 

תלמיד הגאון רבי יהודה  תש"ד[ –]תרמ"ז י פרגר הי"ד בנו הגאון רבי שלמה ברוך הלו

גרינוואלד. חתן הגאון רבי יהודה ליכטנשטיין רבה של בקליאן. כיהן כרבה של 

. היה ידוע בתפילותיו פטרוביסלה. לאחר מלחמת העולם הראשונה כיהן כרב ביוגוסלביה

 ה על קידוש ה'.הארוכות ובפעולותיו הרבות לחיזוק היהדות בכפרים רבים. נהרג בשוא

Signature of Harav Yaako  v Segal Prager, author of She'ilas Yaaov, and his son 

Harav Shlomo Baruch Segal. Yalkut Reuveni, 1860. Incomplete copy. 

Lemberg 1860. Originally: [5] 9-354 12 leaves; in this copy: [5] 9-148 leaves. The 

title page bears an inscription by and he signature of Harav Yaakov Segal Prager, 

author of the She'ilas Yaakov. On the endpaper is the signature and stamp of his 

son, Harav Shlomo Baruch Segal. Additional inscriptions and signatures. 

Early, damaged binding, missing the back board and spine. Dampstains and 

wear. Falling apart. Worming and some tears. Fair-poor condition. 

 ₪                      1050מחיר פתיחה: 

 

. העותק של רבי יעקב יצחק וויסבלום 1742 ב"תק ונציה'לוית חן ואור יקרות'  .80

 מזידיטשוב? חתימות רבי נפתלי וויסבלום ]מזידיטשוב?/ אב"ד שענדישוב?[. 
 

סקאהל, ומבנו רבי  ק"דק ד"עה"ת מרבי אריה יהודה ליב אב יקרות' ואור חן לויתספר '

 יוסף בנימין זאב וואלף אב"ד דק"ק שינאווי.

 ס"מ. 23.5'; ד נט[ 1]. 1742 ב"תק ויניציאה

חותמות רבי יעקב יצחק וויסבלום. אולי האדמו"ר מזידיטשוב. וכן השער והפורזץ בדף 

 חתימהבשער  רישומים וחתימות רבי נפתלי וויסבלום]מזידיטשוב?/ אב"ד שענדישוב?[.

 ?.לוזאיני אפרים עתיקה



  כריכה ישנה פגועה. מעט מאוד כתמים ונזקי עש. מצב טוב מאוד.

Livyas Chen V'or Yekaros, Venice 1742. Copy of Rav Yaakov Yitzchak Weissblum of 

Ziditchov? Signatures of Harav Natali Weissblum [of Ziditchov?/Av Beis Din 

Shendishov?] 

Title page and endpapers bear the stamps of Rav Yaakov Yitzchak Weissblum. 

Possibly the Rebbe of Ziditchov. Also, inscriptions and signatures from Harav 

Naftali Weissblum [of Ziditchov? Av Beis Din Shendishov?]. The title page has an 

early signature: Efraim Luzaini? 

Old, damaged cover. Very few stains and minor worming. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות בחורי הישיבה על כרך מסכתות מתלמוד בבלי,  100 –ישיבת סקעלהיד! כ  .81

בהם רבנים ואנשים חשובים וייתכן גם חתימת ראש הישיבה רבי יודא 

 .1831צ"ב  –)בלועזית(. וויען, תקצ"א רוזנר
 

 גמרא תלמוד בבלי, כרך מסכתות זבחים ומנחות ובכורות.

שער נפרד לכל מסכת. חלק ס"מ.  41[ קיד; עב ד'; 1[ קכה; ]2] .1831צ"ב  –וויען, תקצ"א 

 מאותיות שער מסכת זבחים בדיו אדום.

בעברית ולועזית:  חתימות בחורי ישיבת סעקעלהיד 100 –כ בדפי המסכתות חתימות 

 רוזנר יודא, קאופמאן ליפוט, סעקעליהיד פרידמן שאנדור, סיגעט. מ הרשקוביץ יענו: בלועזית

 שמואל: בעברית ?שטאובער הרמן, טשוטשא קאהן אליעזר(, חתימת הראש ישיבה אולי זה)

 זאב משה. פיש חיים ישראל, זילבערשטיין' אלי, ווייס' אלי, גוטטמאנן בצלאל, גראס יצחק

 אברהם :הבא עמוד ו. פורזץ"יצ אלטראדנא ק"מק קאלקער אברהם יודא: חותמת, אינדיג



 קנין חברה בחורים חותמת :שער ?,גייסט יוסף : בלועזית (י"בא רב היה) קליינמאן חנוך

 לאופולד ,הידאלמאש קאהאן מור, קאופמאן יענו: בלועזית .סעקעליהיד דפה ספרים

 ליפא ט"יו, קליין ליפא ט"יו' חנני, מאטראי שלמה יצחק: טורדא. בעברית פעלדינגער

 עמוד .ד"גוו שניצער יודא אברהם, ווידער שלמה?, ראדנא ק"מק היילפרין שמעון, פעלדינגער

, א"יע סעקעלהיד פה כעת המתגורר, טאשנאד ק"מק גאלדשטיין חיים :השער של שני בצד

 .רויזענבערג שלום מאיר, פריעדמאן ליפא, פארקאש ישראל. בקיץ ט"תרפ

. פריעד מארקוס. גראס יוסף. הירשפעלד. ה. י. 1941 קראסנא היילפרין שימון: בלועזית

...  ליביש אריה. לאפהש. טרג נעמעש יוסף חיים חותמת: ראשון עמוד .עהרענרייך מאנו

 בלועזית: ב"ע' ד דף ?וויינבערג אלימלך עזריעל': ג עמוד ?מיללער מנחם חיים. א"יע אראד

 .ץ"כ מיללער מנחם חיים: א"ע ו"ט .ראזענטהאל: בלועזית: ב"ע א"י .פריעד יוסף

. ז: בלועזית: א"ע ח"י .מארקאוויטש? יודא: בלועזית. ראטה ל"סג משה שמואל: א"ע ז"ט

. ש"ת סעקעלהיד שטערן מאיר: א"ע ב"כ .בארשא ריזעל רזיאל חיים: ב"ע א"כ .מיללער

: בלועזית: ב"ע א"ל .וואלקויא ק"מק שאכטער דוב: ב"ע' ל ?.טורל גרינפעלד? ארון: בלועזית

 לעפקאוויטש יהודא יהושע: א"ע ב"ל .מאגהערנס שיען יוסף גייסט

 אברהם: ב"ע ג"מ .ב"תרצ ד"גוו שניצער יודא אברהם: א"ע ח"ל ... משה אברהם: ב"ע ה"ל

 לעפקאוויטש יהודא יהושע: א"ע ט"גרוזווארדיין מ קאהן יהושע חיים: א"ע ו"שטויבער מ משה

 אלבערט: בלועזית: א"ע ג"ס .גראס בנימין: בלועזית. לאק פה גרויסס דוב: א"ע' מארגרעטין נ

 .א"יע זילאה ק"מק מארקאוויטש' ארי. בארשא פריד יצחק: א"ע ו"ס 1932 אוראדעא רייצער

 שנת סעקעלהיד פריעד יוחנן יוסף: א"ע ד"ע .ש"ות ט"תרצ, שווארץ ליפמאן ט"יו: ב"ע ט"ס

 יענו: בלועזית: א"ע ד"ק .ואשארוש? גייסט יוסף: ב"ע ט"פ .מילר זולטן: בלועזית. חורף ש"ת

 כ"אח גר כמדומה) חסיד וויזשניצער סעקעלהיד כץ יוסף: ב"ע י"ק .1932 אוראדעא הופמן

 חסיד ווישניטצער מיקאלא ראטה משה שמואל(, הידוע הגבאי כץ הרשל הוא בנו, גת בקרית

 קאללוש נפתלי. סעקעלהיד ק"מק פריעד דוד ישראל: א"ע כ"ק .שטערן מנחם: א"ע א"קי

 חיים? לעבאוויטש אפרים: מנחות שער ?פוקס דוד: בלועזית. ו"תרצ בשנת מטשעיקא

: א"ע ד"י .דיוסעג ביהאר מילר זולטן: בלועזית: א"י דף .מיללער מנחם חיים, גאלדשטיין

 שווארץ מאיר ישראל: ב"ע' א. ל"תרצ שנת...  דוב אליעזר: ב"ע א"כ .ענגעל יענו: בלועזית

 .ק"לפ ש"ת בארשא שעכטער זאב' נחמי: ב"ע א"ל .גראסווארדיין

: א"ע ד"ל .שווארץ, שרייבער, שעכטער, פיהערער. בערגער זיגמונד: בלועזית: ב"ע ג"ל

 יצחק יעקב. מאדיאראש...  יוסף: א"ע' מ .בערגער משה: ב"ע ז"ל .דייטש? ליממא: בלועזית

 .פיש חיים ישראל: ב"ע ז"מ ?קאננער בעריש: בלועזית: א"ע ו"מ .גרינפעלד? יודא. גראס

. אבר: בלועזית: ב"ע ה"ס .סעקעליהיד תלמודיסט עלעמער קאהן: לועזית חותמת: א"ע ט"מ

 זמנים חמש זה סעקעלהיד ק"ק פה לומד וואלקויא ק"מק שאכטער דוב: ב"ע ט"ע .גרינפעלד

 ליב, שטאובר משה: בלועזית: א"ע א"פ .ווארדיין ק"מק שרייבער מאיר מנחם' הב עם ביחד

...  ק"מק פארקאש מאיר: ב"ע ט"י בכורות ?רינגעל? דוד: בלועזית: א"ע ו"פ ... שטאובר

, פ"תר בחוקתי' ה: א"ע ב"ע ?ווישווא אינטער פאללאק יצחק: א"ע ב"מ .פריעד' ארי רפאל

 ב". ע(מקאליב ר"האדמו של אח כנראה) א"שליט מראזלע הרב נכד מארגיטא טויב שלום

 יוסף. גראסווארדיין פון שטיין יוסף. סאטמאר ק"מק זיסמאן חיים...  ברוך אברהם: ב"ע

 שיק שלום? גראגאוויטש מענדל מנחם? משעסעטש ווידער שלמה: כהנא. פורזץ מרדכי

 חותמת...  ק"מק? ש"ג או? ב"ג יודא יוסף. אראד...  טעסלער דוד. מאטראי משה: פורזץ

 .קאהאן מארטון. גוטליב יוסף. רוזנווסר בעלא: בלועזית. צימנד יודא? ריין צבי אשר

 

כריכה חצי עור מעט בלויה. שוליים רחבים. כתמים. בכמה מקומות בודדים מעט הדבקות. 

 טוב מאוד. –מעט מאוד קרעים וחורים. מצב טוב 

Yeshivas Skelheid! Approximately 100 signatures of yeshivah bachurim on a 

volume of tractates from Talmud Bavli, including rabbanim and distinguished 

figures, possibly including the signature of the Rosh Yeshivah, Rav Yuda Rosner (in 

Latin letters). Vienna, 1831. 

Separate title page for each tractate. Some of the letters on the title page of 

tractate Zevachim are in red ink. 



The pages of the tractates bear the signatures of approximately 100 students of 

the yeshivah in Skelheid. 

Faux leather binding, slightly worn. Wide margins. Stains. A little bit of taping in a 

few isolated places. Very few tears and holes. Good-very good condition. 

 ₪ 700פתיחה:  מחיר

 

 

 

. חתימת הגאון רבי ברוך רוזנפלד מגאלוב  1687'ילקוט שמעוני' פפד"מ, תמ"ז  .82

 תלמידו חביבו של הגאון האדיר רבי עקיבא אייגר. 

 

 ספר 'ילקוט שמעוני' על תורה נביאים וכתובים.

שני חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק, שער ח"א  .1687פרנקפורט דמיין, תמ"ז 

 ס"מ. 32שיג; קצ ד'; מצויר. 

רישום: "ואנכי הצעיר קניתי בעז"ה ברוך בראל...." וחותמות בלועזית בדף אחרי השער 

של הגאון רבי ברוך רוזנפלד מגאלוב תלמידו חביבו של הגאון האדיר רבי עקיבא אייגר. 

איצק בן כ"ה חיים יצ"ו משלאנק" "קניתי מהוני לכבוד קוני  חתימות עתיקות נוספות" "יצחק

 הק' משה במהרי...".

 ללא כריכה. כתמים. נקבי עש ומעט קרעים בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים. מצב טוב.

תרל"ט[ תלמידו חביבו של הגאון האדיר רבי עקיבא  –]תקע"ה  הגאון רבי ברוך רוזנפלד

גאון רבי שלמה אייגר באומרו כי הוא מקיים רצון אביו שלא אייגר. נסמך להוראה ע"י בנו ה

  הספיק לסומכו בחייו. כיהן כרבה של קרואינקה וגאלוב.

Yalkut Shimoni, Frankfurt am Main 1687. Signature of Harav Baruch Rosenfeld of 

Galov, beloved disciple of Harav Akiva Eiger. 

Two sections in one volume. Separate title page for each part; the title page for Part 

I is illustrated. 

There is an inscription on the leaf after the title page: "V'anochi hatza'ir kanisi 

b'ezras Hashem Baruch Barel…" and the signature in Latin script of Hagaon Harav 

Baruch Rosenfeld of Galov, beloved disciple of the tremendous gaon Harav Akiva 

Eiger. Additional early signatures. 

No cover. Stains. Wormholes and some tears, mainly in the first and last leaves. 

Good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

הגאון רבי שמחה בונים סופר בהרה"ק , העותק של 1867סט זוהר, ווארשא תרכ"ז  .83

 רבי שמעון סופר ראב"ד קראקא וחותמות בנו רבי זושא סופר. עותק חסר מעט.



 

 ספר הזהר עה"ת מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

ד';  שטז; רף; [2יט ], רנא[, 1]. במקור: 1867ווארשא תרכ"ז סט שלם. שלושה כרכים. 

 ס"מ. 23מספר דפים. חסרים בעותק זה 

רישום ארוך ששייך להגאון רבי שמחה בונים סופר בהרה"ק רבי  בכ"א, בדף הפורזץ

 חותמות בנו רבי זושא סופר.  במספר מקומותשמעון סופר ראב"ד קראקא. 

כריכות מנותקות וללא שדרות. ספרים מעט מתפרקים. מעט קרעים ונזקי עש. מעט כתמים. 

 באופן כללי מצב טוב.

Set of Zohar, Warsaw 1867. Copy of Harav Sim  cha Bunim Sofer, son of Harav 

Shimon Sofer, Rav and Av Beis Din of Cracow, with stamps of his son Rav Zusha 

Sofer. Slightly incomplete edition. 

Complete set. Three volumes. This edition is missing a number of leaves. 

On the endpapers of Vol I is a lengthy inscription that belongs to Rav Simcha Bunim 

Sofer, son of Harav Shimon Sofer, Rav and Av Beis Din of Cracow. In a number of 

places there are stamps of his son Rav Zusha Sofer.  

Detached covers, no spines. Books slightly falling apart. Some tears and worming. 

Some stains. Generally in good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 

'דברי זכרון' מהדורה יחידה. חתימות רבי אברהם הכהן מזאמשט מח"ס 'בית  .84

אברהם' וגיסו של בעל 'מרכבת המשנה' וחתימות נוספות. אמשטרדם, תס"ה 

1705 . 
 

 מוסר והלכות שחיטות ובדיקות לרבי יוסף שטאט האגן. ספר 'דברי זכרון' ב"ח,

חתימות רבי אברהם הכהן מזאמשט מח"ס שו"ת 'בית  בדף ראשון בח"א ובשער ח"ב

חתימות עתיקות נוספות:  מעבר לעמוד אחרוןאברהם' וגיסו של בעל 'מרכבת המשנה', 

 "הק' שלום שכנא הכהן" "הק' מרדכי שמעי' ". 

 31 חסר שער ח"א ודף אחריו.[ פב; לב ד'; בעותק זה 2. במקור: ]1705אמשטרדם, תס"ה 

 ס"מ.

 חיסרון עםו כריכה ישנה פשוטה. בח"א הדפים הראשונים פגועים עם הדבקות וקרעים
  טוב. –בטקסט. כתמים ונזקי עש. באופן כללי מצב בינוני 

Divrei Zikaron, only edition. Signatures of Harav Avraham HaKohen of Zamosc, 

author of Beis Avraham and brother-in-law of the Mirkeves Hamishneh, and 

additional signatures. Amsterdam 1705. 



The first page of Part I and the title page of Part II bear the signatures of Harav 

Avraham HaKohen of Zamosc, author of Beis Avraham and brother-in-law of the 

Mirkeves Hamishneh. On the opposite side of the final leaf are additional early 

signatures: "Hakatan Shalom Shachna Kohen" "Hakatan Mordechai Shemaya." 

Amsterdam 1705. This copy is missing the title page for Part I and the page after it. 

Simple, old cover. In Part I, the first pages are damaged, with taping and tears that 

affect the text. Stains and worming. General condition is fair – good. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

יעקב' ח"א להמגיד ספר יסוד. דפוס ראשון. חתימות עתיקות חשובות. 'אהל  .85

 .1830מדובנא. יוזעפאף, תק"צ 

 

 המגיד מדובנא. –לרבי יעקב קראנץ ח"א על בראשית  'אהל יעקב'ספר 

 ס"מ. 23ד';  יב, קטו[, 2]. 1830יוזעפאף, תק"צ דפוס ראשון. 

 .492סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

ה הספר " "זחתימות עתיקות חשובות: "יעקב בא"א מו"ה מאיר ז"ל לאנדא מאגוסטאב

" "שייך לי אשר חנני ד' לקנות מהוני להרב המפורסם מ' יעקב לאנדא מאגוסטאבשייך 

יעקב " "יוסף מנחם מענדיל סג"ל הורוויטץ", הק' צבי הירש בהגאון מהר"ש זצ"ל

 ". צבי הירש לאנדא" "מרדכי לאנדא" "לאנדא

לת אגוסטאב הרב לא מצאנו מידע על רבנים באגוסטאב לפני שנת תקצ"ז ואפילו בספר קהי

הראשון המוזכר שם היה רבי שלום שכנא שאין להם מידע מתי כיהן שם כרב אבל כנראה 

לפני תקצ"ז כי בשנים המאוחרות כיהן שם רב אחר ומעבר לכך אין להן מידע על רבנים שם 



שייתכן מאוד שהחותם הוא רבה של אגוסטוב בשנים שלפני שנת תקצ"ז לפני תקצ"ז כך 

 ים.ואין עליו פרט

טוב  –כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט מאוד נזקי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב 

  מאוד.

Classic sefer. First edition. Distinguished early signatures. Ohel Yaakov Part I from 

the Maggid of Dubno. Jozefow 1830. 

Stefansky Classic Sfarim no. 492. 

Distinguished early signatures: Yaakov ben adoni avi Moreinu HaRav Meir z"l 

Landa of Augustov." "This sefer belongs to the famed Rav Moreinu Yaakov Landa 

of Augustov." "Belongs to me, whom Hashem has graced to purchase from my 

money Hakatan Zvi Hirsch ben Hagaon Maharash, zt"l." "Yosef Menachem Mendel 

Segal Horowitz" "Yaakov Landa," "Mordechai Landa," Zvi Hirsch Landa." 

We have been unable to find information on rabbanim in Augustov prior to 1837. 

Even in the community book of Augustov, the first rav mentioned is Harav Shalom 

Shachna. No information is provided regarding when he served there as rav there, 

but it is likely that it was prior to 1837 because in later years a different rav served 

there. Beyond this there is no information on rabbanim there before 1837, so it is 

very likely that the signatory is the rav in Augustov in the years prior to 1837, 

although there is no information about him. 

Simple, old cover. Stains and very minor worming damage and tears. General 

condition is good—very good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

חתימותיו, הגהה ותיקון בכתב  3העותק האישי של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף עם  .86

 .1953יד קודשו. כרך ספרים להחיד"א. ברוקלין, הוצאת ירושלים, תשי"ד 
 

, 'נחל קדומים' עה"ת, 'נחל אשכול' על חמש מגילות, 'נחל א"להחיד ספרים כרך

 שורק' על הפטרות. 

חתימות קודשו, וכן הגהה  3העותק האישי של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף עם 

 ותיקון בכתב יד קודשו. 

שער ס"מ.  18; ’עמ[ 87] יא -ו' [ ע'; כג ד'; 1. ]1953ברוקלין, הוצאת ירושלים, תשי"ד 

 קורית עם הדבקות על השדרה. מצב טוב מאוד.  כריכה מ כללי ושער נפרד לכל ספר.

Personal copy of Harav Ovadya Yosef with 3 of his signatures, a gloss and a 

correction in his handwriting. Volume of sefarim by the Chida. Brooklym, 

Jerusalem Publishers 1953. 



Volume of sefarim by the Chida, Nachal Kedumim on Torah, Nachal Eshkol on 

the 5 Megillos, Nachal Sorek on haftaros. 

Personal copy of Harav Ovadya Yosef with 3 of his signatures, as well as a gloss 

and a correction in his handwriting.  

General title page plus separate title page for each sefer. Original binding with 

taping on the spine. Very good condition. 
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 דעעש.
 

 

 ר"האדמו של העותק'. אברהם מגן'ה מבעל' רענן זית! 'ראשון דפוס! יסוד ספר .87

 .חסר עותק. אלימלך יעקב רבי ר"האדמו ובנו מדעש' יחזקאל כנסת'ה ק"הרה
 

 בעל גומבינר אבלי אברהם מרבי שמעוני הילקוט על פירוש' רענן זית' ספר! יסוד ספר

 '.אברהם מגן'ה

 שערה דף חסר זה בעותק'; ד[ ב"פ: ל"צ] ב"ס –' ג[, 11. ]1704 ד"תס, דעסויא. ראשון דפוס

 .י"בכ עתיקה הגהה ח"ל בדף. מ"ס 30.5. אחריו ודף

 ובנו מדעש' יחזקאל הכנסת' פאנעט יחזקאל רבי ר"האדמו חותמת הראשון בדף

 .מדעש אלימלך יעקב רבי ר"האדמו

 .138' מס יסוד ספרי סטפנסקי

 .מאוד טוב מצב. עש ונזקי קרעים מעט מקומות במספר. כתמים. עתיקה כריכה

 בן. בדורו רים"האדמו מגדולי [צ"תר – ל"תר] מדעש פאנעט יחזקאל רבי ר"האדמו

 פולק שמואל רבי של חתנו. מנדל מנחם רבי סבו תלמיד. פאנעט משה רבי ר"האדמו

 ושל אונגוור של רבה גרינוולד יהושע רבי: חתניו. בדעש גדולה ישיבה כראש כיהן. מווישווא

 .מאויוואר מייזליש משה יוסף ורבי חוסט

 פאנעט יחזקאל רבי ר"האדמו של בנו ד"הי מדעש פאנעט אלימלך יעקב רבי ר"האדמו

 כהיה. מטשכויב קנר שמשון יעקב רבי ר"האדמו של וחתנו. מדעעש" יחזקאל כנסת" בעל

. השנייה העולם מלחמת לפני השושלת מרבני והאחרון דעש בשושלת החמישי ר"האדמו

 '.יעקב זכרון: 'ספרו'. ה קידוש על בשואה נהרג



 Classic sefer! First edition! Zeis Ra'anan by the author of the Magen Avraham. 

Copy of the Knesses Yechezkel of Dej and his son, the Rebbe R' Yaakov Elimelech. 

Incomplete copy. 

 

This copy is missing the title page and the page after it. 30.5 cm. Page 38 has an old, 

handwritten notation.   

The first page bears the stamp of the Rebbe R' Yechezkel Paneth, the Knesses 

Yechezkel of Dej, and his son, the Rebbe R' Yaakov Elimelech of Dej. Stefansky 

Classic Hebrew Works No. 138. 

Old cover. Stains. Some places have a few tears and moth damage. Very good 

condition. 

 ₪ 700מחיר פתיחה: 

 

 

תגלית! שער נדיר ולא ידוע! ספר יסוד! 'תוספת שבת' העותק של רבי עקיבא ברסלוי  .88

  .1767פראנקפורט דאדרא, תקכ"ז אב"ד אלטונה. ואדמו"רי דעש. דפוס ראשון. 

 

רבי רפאל מייזלש  ביאור על שולחן ערוך בהלכות שבת)עם הפנים( מאתספר 'תוספת שבת' 

 אב"ד הארחוב.

 ס"מ. 32מ"ב ד'; ק -[ ד' 2. ]1767פראנקפורט דאדרא, תקכ"ז ספר יסוד! דפוס ראשון! 

תגלית! עותק נדיר. שער שונה מהעותקים האחרים. שער זה אינו מוזכר לא במפעל 

 הביבליוגרפיה ואינו בספריה הלאומית וכן לא באוצר הספר העברי. 

א בסוף דף ההסכמות כותב המדפיס כי יש בידו הסכמות חשובות נוספות, אך כעת הו

 מדפיס רק מאתיים עותקים לטעם הכמוס, ורק עם חלק מההסכמות ולא כשאר העותקים. 

  199סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

וחותמות אדמו"רי דעש וכן חותמת: "נתן בהקדוש כמר   חתימת הגאון רבי עקיבא ברסלוי

 חיים?...הי"ד?... זצהק"ל? בדף נ' הוספה קצרה עתיקה בכ"י.

 כתמי זמן ומעט מאוד נזקי עש. מצב טוב מאוד.כריכה ישנה פשוטה. 

[ נולד בברסלאו לאביו רבי 1778/1838תקצ"ח  –]תקל"ח  הגאון רבי עקיבא ורטהיימר

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

 הולשטיין.-עבר לכהן כרב באלטונה ושלזוויג

Rare find! Rare, unknown title page! Classic sefer! Tosefes Shabbos, copy of Harav 

Akiva Breslau, Av Beis Din of Altona and Rebbe of Dej. First edition. Frankfurt (Oder), 

1767. 

Classic work! First edition! Frankfurt (Oder), 1767. [2] pgs – 142 pgs; 32 cm.  



Rare find! Rare copy. Title page is different from other copies. This title page is not 

mentioned in the Institute for Hebrew Bibliography nor can it be found in the 

National Library or the Thesaurus of the Hebrew Book. 

At the end of the page of approbations, the printer writes that he has additional 

distinguished approbations, but that for confidential reasons, right now he is 

printing only two hundred copies with only some of the approbations, unlike the 

other copies. Stefansky Classic Works No. 199. 

Signature of Hagaon Harav Akiva Breslau and stamps of the Rebbe of Dej, as well as 

a stamp reading, "Nasan behakadosh k'mar Chaim?... Hy"d?... zthk"l? On page 50, 

there is a brief old handwritten notation.  

Simple, old cover. Time stains and very minor moth damage. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

'מעגלי צדק' דעעש. העותק של נכדו ה'כנסת יחזקאל' מדעעש עם חותמו. ב"ח,  .89

  . עותק חסר.1884דפוס ראשון. מונקאטש, תרמ"ד 
 

 קודש ואמרי אגדה ודברי, ופלפולים בפשט חידושים, חלקים' ב ת"עהספר 'מעגלי צדק' 

 .מדעש פאנעט מנדל מנחם רבי ק"הרה ר"מהאדמו החסידות בדרך

 חותמת נכד המחבר האדמו"ר ה'כנסת יחזקאל' מדעעש. בדף השער

בעותק זה חסרים '; ד קכה[ 1; ]במקור: קכב. 1884 ד"תרמ, מונקאטש .ראשונה מהדורה

 .ב"לח נפרד שער. מ"ס 24.5דפים: פ"ז, פ"ח, פ"ט, בספירה השנייה. 

 '.טובות הנהגות צדק דרכי' הקונטרס של ביידיש ראשונה מהדורה, הספר בתחילת

כריכה ישנה מנותקת. דפים מנותקים בתחילה וסוף. קרעים. דף פ"ט בספירה הראשונה 

 קרוע לאורכו. מצב בינוני.

 בן. בדורו רים"האדמו מגדולי[ צ"תר – ל"תר] מדעש פאנעט יחזקאל רבי ר"האדמו

 פולק שמואל רבי של חתנו. מנדל מנחם רבי סבו תלמיד. פאנעט משה רבי ר"האדמו

 ספרו: 'כנסת יחזקאל'.. בדעש גדולה ישיבה כראש כיהן. מווישווא

 

Ma'aglei Zedek, Dej. This copy belonged to his grandson, the Knesses Yechezkel of 

Dej, and features his stamp. 2 volumes, first edition. Munkacs, 1884. Incomplete 

copy. 

 



Title page bears stamp of author's grandson, the Knesses Yechezkel of Dej. First 

edition. This copy is missing pages 87, 88 and 89 in the second set of page numbers. 

24.5 cm. Separate title page for Vol. II. 

The beginning of the sefer features the first edition in Yiddish of the booklet 

entitled Darchei Tzedek Hanhagos Tovos. Old, detached binding. Detached pages at 

the beginning and the end. Tears. Page 89 in first counting is torn along the length of 

the page. Fair condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 ואדמורי"םמכתבי רבנים 

 

"תורתו שעסק בה בחדרין מכרזת עליו בשוקי ובעירין..." מכתב המלצה ושבחים  .90

מופלאים להגאון האדר"ת, שנכתב לבקשתו!!! בכ"י וחתימת הגאון רבי משה אריה 

 תלמידי מרן החת"ס ודיין בפרשבורג. מגדולי ליב ליטש רוזנבוים
 

חכמה ורך בשנים ה"ה כבוד הרב להאי גברא יקירא... מלא תורה כרימון.... אב ב"...

המאור הגדול חריף ובקי מו"ה אליהו דוד בן לאותו צדיק הגאון מו"ה בנימין זצלה"ה .... 

 ......".שבילי דאורייתא לי' נהירין, תורתו שעסק בה בחדרין מכרזת עליו בשוקי ובעירין

 ביץרבינו דוד אליהומכתב המלצה, מלא בתארים ושבחים מופלאים על הגאון רבי 

ולי , בכ"י וחתימת הגאון רבי משה אריה ליב ליטש רוזנבוים מגדת"האדר - תאומים

 תלמידי מרן החתם סופר ודיין בפרשבורג.
)רובה שלימה(. קרעים שורות בכי"'ק וחתימתו. חותמת שעווה אדומה 15ס"מ.  20/25

 טוב. –ומעט כתמים וקמטים. מצב בינוני 
. סופר החתם מרן תלמידתרל"ז[  –]תק"ס בוים הגאון רבי משה אריה ליב ליטש רוזנ

 כדיין כבר בצעירותו כונה ע"י רבו החת"ס "הדיין מפרשבורג" ואף הוסמך על ידו. כיהן

בן הגאון רבי יהודה הלוי וחתנו של הגביר רבי גרשון ב"ק ממאגענדארף. . בפרשבורג

 חיבר ספרים רבים. 
 וגאוני רבני מגדוליתרס"ה[  –]תר"ג  ת"האדר - תאומים רבינוביץ דוד אליהוהגאון רבי 

. כתב ספרים ירושלים של רבה ימיו ובסוף שבליטא ומיר' פוניבז הערים של רבן .ישראל

  !( ורק שניים מהם נדפסו בחייו.120-רבים)למעלה מ

"The Torah he has studied in private announces him in the markets and 

cities…" Letter of recommendation and effusive praise for the Aderes, written 



upon his request!!! Handwritten and signed by Harav Moshe Aryeh Leib-Leitch 

Rosenbaum, one of the greatest disciples of the Chasam Sofer and a dayan in 

Pressburg. 

Letter of recommendation, filled with wondrous descriptions and praises for 

Harav Eliyahu Dovid Rabinowitz-Teomim – the Aderes—handwritten and 

signed by Harav Moshe Aryeh Leib-Leitch Rosenbaum, one of the greatest 

disciples of the Chasam Sofer and a dayan in Pressburg. 

20/25 cm. 15 lines in his handwriting, plus his signature. Red wax seal (mostly 

intact). Tears and some stains and creases. Fair-good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

ומכתבים מכתבי צדיקי ירושלים. ארכיון הגביר ר' יעקב ליב פרקש. כולל מסמכים  .91

 רבים מרבנים וצדיקים, תצלומים ועוד. עברית, יידיש ולועזית.
 

ארכיון הגביר ר' יעקב ליב פרקש. כולל מכתבים מרבנים וצדיקי ירושלים, מסמכים 

 ועוד.
*מכתבים מרבי מנחם מנדל גפנר הוגה ויוזם מנהג ברכת כהנים ההמוני בכותל 

"הייתי מציע לו הצעה שיחזיק ותב: המערבי כולל מכתב ארוך ומעניין שבין הדברים כ

משמר אחד של תהלים לכל החודש הראשון שזה טובה גדולה מאוד להנשמה כי בזמן 

שעות אז דהע"ה ]דוד המלך עליו השלום[ מעורר  2שאומרים התהלים שזה לוקח בערך 

דולר משמר אחד בכל יום ויום לכל  125רחמים ומליץ יושר על הנשמה זה עולה בערך 

שנה בערך, אחר כך בא בחלום לבתי ......  2כן עשיתי כשנפטר חמי ז"ל לפני החודש ו

ואמר לה לכי ואמרי לאבא שעשה לי טובות גדולות שם ואמרי לו שתמיד אהי' לו למליץ 

 יושר בעד זה.............". 

*מכתבים מרבי אליעזר הלטובקי, רבי פנחס אייזן, הרב קפלן מצפת, רבי זיידל 

 ועוד ועוד.....שפירא מקטמון 

 *מסמכים רבים ותצלומים. 

  פריטי נייר, גדול ומצב משתנה. האוסף נמכר כמות שהוא. 100 –כ 

Letters from tzaddikim of Yerushalayim. Archives of the wealthy R' Yaakov 

Leib Farkash. Includes many documents and letters from rabbanim and 

tzaddikim, photographs and more. Hebrew, Yiddish and foreign languages. 

 

Archives of the wealthy R' Yaakov Leib Farkash. Includes letters from rabbanim 

and tzaddikim of Yerushalayim, documents and more.  

*Letters from Rav Menachem Mendel Gefner, who thought up and initiated 

the custom of the mass Birkas Kohanim at the Kosel Hamaaravi, including a 

long, interesting letter in which he writes: "I would suggest that he maintain 



one mishmar (shift) of Tehillim throughout the first month, which is a very great 

benefit to the neshamah, because at the time when Tehillm is recited, which 

takes approximately two hours, Dovid Hamelech is me'orer rachamim and 

meilitz yosher for the neshamah. The cost is approximately $125 for one 

mishmar every day for an entire month. This is what I did when my father-in-law 

passed away approximately 2 years ago. Then he came to my daughter… in a 

dream and told her "Go tell your father that he accomplished great things for 

me there, and tell him that I will always be a meilitz yosher for him for this…" 

*Letters from R' Eliezer Heltovki, R' Pinchas Eisen, Rav Kaplan of Tzefas, R' 

Zeidl Shapira of Katamon and more and more  

* Many documents and photos 

Approximately 100 paper items of varying size and quality. The collection is 

sold "as is." 

 ₪ 525: מחיר פתיחה

 
 

 הרב אליהו בן אמוזג. גלויה מוקדמת בכ"י וחתימתו.  .92

 

 גלויה מוקדמת בכ"י וחתימת הרב אליהו בן אמוזג.

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 11.5/8שורות בכ"י וחתימתו.  14

תר"ס[ נכדו של רבי אברהם רפאל קורייאט  –]תקפ"א  הראב"א –הרב אליהו בן אמוזג 

 שבו דפוס בית בה הקים ואףמח"ס 'זכות אבות'. כיהן כרבה של ליוורנו במשך עשרות שנים 

שונים בהם פילוסופיה  קודש רבים. היה בעל ידע נרחב ועצום במגוון נושאים ספרי הדפיס

  והיסטוריה וחיבר ספרים רבים.

Harav Eliyahu Benamozegh. Early postcard with his writing and signature. 

14 lines of his writing and his signature. 11.58 cm. Very good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

הגה"ק הצדיק רבי בנימין אליהו מזאלושין,  הרבסמיכה לרבנות בכתב יד וחתימת  .93

 קנטור, מחשובי חסידי האדמו"ר הזקן מאלכסנדר.
 

סמיכה לרבנות בכתב יד וחתימת הגה"ק הצדיק רבי בנימין אליהו קנטור, הרב 

 מזאלושין.

ס"מ. קרעים בעיקר בשוליים. כתמים  20.5/32.5שורות בכ"י וחתימתו.  9נייר שורות גדול. 

 טוב. –וקמטים. מצב בינוני 

 סבו.בתחתית הדף אישור בכ"י וחתימת נכדו רבי יעקב דב קנטור שהמכתב בכ"י וחתימת 



צדיק וקדוש כחד מקמאי. כבר הגאון החסיד רבי בנימין אליהו קנטור, הרב מזאלושין 

בצעירותו נודע בגאונותו ובקיאותו בתורה ונתקבל לכהן כרבה של אושענטשין. פעם עבר 

וכשהתקרב אל האדמו"ר, קם לפניו והושיט דרך העיר אלכסנדר ורצה לראות את האדמו"ר 

מאז נשאר קרוב ונקשר אל הרבי  יכם הרב מאושענטשין"את ידו באומרו "שלום על

מאלכסנדר. מאוחר יותר נתקבל כרב בעיר זאלושין ועל שמה נודע כ"הרב מזאלושין" כשהוא 

מכהן בה למעלה משלושים שנה עד לפטירתו בשנת תר"צ. בידי צאצאיו שמור סיפור מופתי, 

שביסטית בשנת תר"פ, וביום כאשר גויסו יהודים רבים לצבא הפולני לאחר המהפכה הבול

ו, אברך יקר ואב לחמישה ילדים גויס   שישי נתקבלה הידיעה בביתו של הרב כי בעל נכדת

לצבא, נכנס הרב לחדר בית דינו כשהוא מסתובב הלוך ושוב וכל כולו אחוז שרעפים ולפתע 

בצבא כלל! קרא לנכדו ואמר "היום הוא היארצייט של אבי זצ"ל ובכן דע לך כי נכדי לא ישרת 

וכך הלך לקראת שבת בשמחה וחדוה, לפתע הגיע מברק ובו הודעה על דחית הגיוס 

בטל דינא", לאחר זמן קצר הגיע מברק  –בשמונה ימים, הרב זרח מאושר באומרו "בת דינא 

 שני עם הודעה שהחופשה היא ללא הגבלת זמן, ונכדו של הרב לא גויס. 

Rabbinic ordination penned and signed by the Rav of Zaloshin, Harav Binyamin 

Eliyahu Kantor, an esteemed chassid of the Admor Hazakein of Aleksander. 

Large ruled paper. 9 lines in his hand, plus his signature. 20.5/32.5 cm. Tears mainly 

at the margins. Stains and creases. Fair-good condition. At the bottom of the page is 

confirmation in his handwriting and the signature of his grandson, Rav Yaakov Dovid 

Kantor, who wrote the letter, and his grandfather's signature. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

זוננפלד,  חיים יוסף רבי הגאון בחתימת, פרוש עקיבא רבי המקובל נישואי אישור .94

 רבה של ירושלים עיה"ק.
 

לכך" מדברי הגאון רבי יוסף חיים  ראוי הדור שאין אלא, השכינה עליו שתשרה "היה ראוי

 זוננפלד בהספדו על המקובל הצדיק רבי עקיבא פרוש.

 

 רבי הגאון של קודשו יד בחתימת, פרוש עקיבא רבי המקובל של נישואין אישור מסמך

 .ירושלים עיה"ק של רבה זוננפלד חיים יוסף

 

 .בינוני מצב. וחורים קרעים. כתמים. מ"ס 21.5/34.5



 של הראשון ורבה מופלג גאון[ 1849/1932 ב"תרצ – ט"תר] זוננפלד חיים יוסף רבי הגאון

: ספרו, שאג אברהם רבי ואצל סופר הכתב אצל תורה למד, בירושלים החרדית העדה

 .ועוד' חיים חכמת', 'חיים שלמת'

 זלמן שלמה רבי בן[ 1881/1921 ב"תרפ – א"תרמ] פרוש עקיבא רבי המקובל הצדיק

 לאחר. שפירא מיכל צבי רבי של המובהק תלמידו. ילין הירש צבי רבי של וחתנו פורוש

 וקבלה תורה ללימוד זמנו כל את הקדיש. בערקאוויטץ רייזל חיה למרת נישא אשתו פטירת

 הזריחה ענייני על" השמש בעקבי" הקונטרס את חיבר. ותפילין בטלית עטוף כשהוא

 שאין אלא, השכינה עליו שתשרה ראוי שהיה זוננפלד הרב עליו אמר בהלווייתו. והשקיעה

 '.עקיבא' ר משנת' בספר נדפסו כתביו. לכך ראוי הדור

 Marriage license of the Kabbalist Rav Akiva Porush, signed by Rav Yosef Chaim 

Sonnenfeld, Rav of Jerusalem. 

 

"He was worthy of having the Shechinah rest upon him, but the generation isn't 

worthy"- from Rav Yosef Chaim Sonnenfeld's eulogy for the tzaddik and mekubal 

Rav Akiva Porush.  

21.5/34.5 cm. stains. Tears and holes. Fair condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

וכי הוא באמת איש אשכולות ובר מידות טובות". סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת  .95

 .1936הגאון רבי אהרן אויש אב"ד לופעני. ר"ח מנחם אב תרצ"ו 
 

אשר למד ושימש אצל גאונים וצדיקים מפורסמים... ועמדתי כמשתומם איך קולע אל "...

והן  הן בענייני איסור והיתר מד היטב את כל מקורי מוצאיהםהשערה להבין ולהורות כראוי ול

 בכל הדינים השייכים למורה הוראה וכי הוא באמת איש אשכולות ובר מידות טובות".

סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת הגאון רבי אהרן אויש אב"ד לופעני. ר"ח מנחם אב תרצ"ו 

1936. 
ס"מ. מעט קרעים במקומות  20/30 וחותמו."י, חתימתו   שורות בכ 13נייר מכתבים אישי. 

 הקיפול. מצב טוב. 



חתנו של הרה"ק רבי חיים פרידלנדר מליסקא בעל ה'טל חיים'. כיהן הגאון רבי אהרן אויש 

במשך חמישים שנה כאב"ד לופעני. בשנותיו המאוחרות עבר לגרוסוורדיין. היה ת"ח וידען 

'. כשעלה לארץ הקודש, תחילה התיישב מופלג, כאשר כל חייו הקדיש ללימוד התורה הק

בנתניה ולאחמ"כ עבר לירושלים עיה"ק כשהוא מוסר שיעור בקביעות בישיבת 'שומרי 

 . 1961ד' סיון תשכ"א -אמונים'. נפטר ב

"He is truly a man of many accomplishments and middos tovos." Rabbinic 

ordination penned and signed by Hagaon Harav Aharon Ausch, Av Beis Din of 

Lupeni. Rosh Chodesh Menachem Av, 1936. 

 

"… who has studied and serve under famed ge'onim and tzaddikim… I was 

astonished at his precise grasp… to rule properly… he has thoroughly learned all the 

sources… both in matters of issur and heter and with regard to all the denim related 

to a moreh hora'ah. He is truly a man of many accomplishments and middos tovos." 

Rabbinic ordination penned and signed by Hagaon Harav Aharon Ausch, Av Beis 

Din of Lupeni. Rosh Chodesh Menachem Av, 1936. 

Personal stationery. 13 lines in his handwriting, his signature, and his stamp. 20/30 

cm. Some tears at the fold lines. Good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 מובהק תלמיד"...סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת הגאון רבי אהרן אויש אב"ד לופעני.  .96

 איך כמשתומם וראיתי שאמלויא........ ק"אבד המפורסם ישראל נשר הגאון לאותו

 השערה.........". אל קולע להיות בידו עלתה לימים צעיר
 



סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת הגאון רבי אהרן אויש אב"ד לופעני. ער"ח תמוז 

 (.?1938תרצ...)תרצ"ח? 

יא... ובידו מכתב תלמיד מובהק לאותו הגאון נשר ישראל המפורסם אבד"ק שאמלו"...

וראיתי כמשתומם איך צעיר לימים עלתה בידו להיות תעודה וסמיכת הוראה מהב"ד דשם... 

 ...".קולע אל השערה בדיני שו"ע או"ח וכל השייכים לההוראה ובקי בהם ובשמותיהן

מעט קרעים במקומות הקיפול. מעט שורות בכ"י, חתימתו וחותמו.  16 ס"מ. 16/19.5

 טוב.כתמים. מצב 
חתנו של הרה"ק רבי חיים פרידלנדר מליסקא בעל ה'טל חיים'. כיהן הגאון רבי אהרן אויש 

במשך חמישים שנה כאב"ד לופעני. בשנותיו המאוחרות עבר לגרוסוורדיין. היה ת"ח וידען 

מופלג, כאשר כל חייו הקדיש ללימוד התורה הק'. כשעלה לארץ הקודש, תחילה התיישב 

ר לירושלים עיה"ק כשהוא מוסר שיעור בקביעות בישיבת 'שומרי בנתניה ולאחמ"כ עב

 . 1961 ד' סיון תשכ"א-אמונים'. נפטר ב

Rabbinic ordination penned and signed by Hagaon Harav Aharon Ausch, Av Beis 

Din of Lupeni.  "…outstanding student of the gaon, the famed Eagle of Israel the 

Av Beis Din of Shamloy… and I was astounded that such a young person had such a 

precise grasp…" 

Rabbinic ordination penned and signed by Hagaon Harav Aharon Ausch, Av Beis 

Din of Lupeni.  Erev Rosh Chodesh Tamuz 193… (1938?) 

"… outstanding student of the gaon, the famed Eagle of Israel the Av Beis Din of 

Shamloy… and he had a semichah certificate from the beis din there… I was 

astounded that such a young person had such a precise grasp of the denim in 

Sulchan Aruch Orach Chaim and everything related to hora'ah and he was well 

versed in them and their names…" 

16/19.5 cm. 16 lines in his handwriting, his signature and his stamp. A few tears at 

the fold lines. Some stains. Good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 בעטלאהנע)"בעטלאהן ד"אב( ש"ל) ליכטנשטיין יהודה רבי הישועות ופועל ק"הרה .97

 רבי הגאון אל כנראה. אמו שם עם נוספת וחתימה, וחתימתו ק"בכי מכתב, ("ן'רבי

  .שלזינגר יוסף עקיבא
 

( לכטנשטיין)ש"ל יהודה רבי ק"הרה הצדיק הגאון של וחתימתו קודשו יד בכתב מכתב

 בשרו לשאר נשלח כנראה. מקאלאמייא הלל רבי ק"הגה של אחיינו, בעטלאהן ד"אב

 .שלזינגר יוסף עקיבא רבי הגאון

 .אמו בשם גם חותם הוא מהן כשבאחת, חתימותיו 2-ו ק"בכי שורות 17

 .מאוד טוב מצב. הקצוות באחת קטן קרע. מ"ש 5.5/13. קטן דואר כרטיס



 וןהגא דודו תלמיד[ ו"תרפ – ו"תרט] בעטלאהן ד"אב( ש"ל)ליכטנשטיין יהודה רבי ק"הרה

 מדעש פאנעט מנדל מנחם רבי רים"האדמו של תלמידם וכן מקאלאמייא הלל רבי הקדוש

' ישראל אהבת'ה ק"הרה ר"האדמו. ישועות ופועל עליון כקדוש נודע .מסיגעט לב והייטב

 בבית המשתה ימי שבעת בתוך אחת פעם. אליו נוסע והיה לחסידו עצמו את החזיק ניץ'מוויז

 אהבת'ה ישב הנסיעה כל ובמשך ,אליו לנסוע ביקש, ניץ'מויז' ישראל אהבת'ה ק"הרה

 צום? פארט מען וואו ווייסט עטץ: "פעמים מספר קורא כשהוא, בדביקות' ישראל

 עלים' החשוב בעלון וויס בעריש ישכר' ר ח"הרה של מאמרו מתוך נערך) ".ן'רבי בעטלאהנע

  '(לתרופה

Saintly Rav and Miracle Worker Rav Yehudah Lichtenstein (La"sh), Av Beis Din 

Betlan ("Betlaner Rav"). Letter penned and signed by him and additional signature 

with his mother's name. Apparently written to Hagaon Harav Akiva Yosef 

Schlesinger.  

 

Letter penned and signed by the gaon and tzaddik Rav Yehudah La"sh 

(Lichtenstein), av beis din of Betlan, a nephew of the saintly gaon Harav Hillel of 

Kolomaya. It was apparently sent to his relative, Hagaon Harav Akiva Yosef 

Schlesinger. 

17 lines in his writing and 2 signatures, one including his mother's name. 

Small postal card. 5.5/13 cm. Small tear in one corner. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב המלצה ושבחים מופלאים לתלמיד בכ"י וחתימת הגאון רבי שאול בראך  .98

קנקנו היו השיעורים שגורים אב"ד מאגנדורף, קראלי וקאשוי. "בכל עת שתהיתי על 

 על לשונו ואינו נבהל להשיב".

 

 מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי שאול בראך אב"ד מאגנדורף, קראלי וקאשוי.

בכל עת שתהיתי על קנקנו היו השיעורים " מכתב המלצה ושבחים מופלאים לתלמידו

 ".שגורים על לשונו ואינו נבהל להשיב

ס"מ. הדף חצוי לשניים.  11.5/17, חתימתו, וחותמתו. שורות בכ"י 8נייר שורות כפול, 

 קרעים קלים בעיקר בשוליים. מעט כתמים. מצב טוב.
נולד בשנת תרכ"ה. למד אצל המהר"ם שיק תקופה קצרה ולאחמ"כ הגאון רבי שאול בראך 

אצל ה'חתן סופר'. היה נוסע לאדמו"רים מסיגט ובאבוב. כיהן כאב"ד מאגנדורף, קראלי 

  נפטר בשנת ת"ש. חיבר ספרים רבים.וקאשוי. 



Letter of recommendation and wondrous praise for a student penned and signed 

by Hagaon Harav Shaul Brach, Av Beis Din Magendorf, Karoly and Kashoi. "Every 

time I tested him, he was fluent and unafraid to respond." 

 

Letter written and signed by Hagaon Harav Shaul Brach, Av Beis Din Magendorf, 

Karoly and Kashoi. Letter of recommendation and wondrous praise for his student. 

"Every time I tested him, he was fluent and unafraid to respond." 

Double-ruled paper, 8 lines in his handwriting, his signature and his stamp. 11.5/17 

cm. The page is divided in two. Minor tears mostly at the margins. Some stains. 

Good condition. 

 ₪ 2100מחיר פתיחה: 
 

 

נדיר. תעודת מורינו בכי"ק, חתימתו וחותמו של הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן  .99

 .1929י"ד. תרפ"ט אב"ד שאמלויא ה עהרענרייך
 

..שם בים התלמוד דרך...להבין דברי חכמים וחידותם ואף אחר שעסק במשא ומתן בעסקו ".

של אביו היקר נ"י לא פג טעמו וריחו וקבע עתים לתורה... גם דרכו דרך ישרה ביראת 

 ..".ה'...

 זלמן שלמה רבי הקדוש הגאון של וחותמו חתימתו, ק"בכי נדיר. תעודת מורינו

 .1929ט "א' לסדר בא תרפ. ד"הי שאמלויא ד"אב עהרענרייך

ס"מ. כתוב בחלקו  29/23נייר מכתבים אישי. שורות בכי"ק, חתימתו וחותמתו.  15

השמאלי של הדף. הדבקות סלוטייפ במקומות הקיפול וכתמים, כמעט ללא פגיעה בטקסט. 

 מצב טוב.

מגדולי הרבנים ופוסקי  תש"ד[ –]תרכ"ג הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד 

ההלכה בדורו. גאון עצום בנגלה ונסתר. גדולי האדמו"רים והרבנים העריצוהו, בהם האדמו"ר 

הרה"ק מראצפערט שאמר עליו כי אין בדור הזה משיב בהלכה כהרב משאמלויא. כיהן כרבה 

  של טשאבע ושאמלוי. חיבר ספרים רבים.

Rare. Certificate bestowing the title "Moreinu"— signed, written and stamped by 

the saintly gaon Rav Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beis Din Shamloy, Hy"d. 1929. 

"Sam beYam HaTalmud derech… to understand the words… of the chachamim, 

and even after he dealt in business for his dear father, n"y, he remained 

unaffected and set aside times for Torah study…gam darko derech yesharah 

biyiras Hashem…" 



Rare. "Moreinu" certificate penned, signed and stamped by the saintly gaon Rav 

Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beis Din of Shamloy, Hy"d. Sunday, Parshas Bo, 

1929. 

15 lines in his handwriting, plus his signature and stamp. Personal stationery. 29/23 

cm. Written on the left side of the paper. Tape on the fold lines and stains, almost 

no text affected. Good condition.  

 ₪ 5250מחיר פתיחה: 

 

 

 

הסטייפלער, רבי דוד פוברסקי ורבי שלמה ברמן. ארבעה מכתבים המלצות מרן  .100

 עם הוספות בכי"ק וחתימותיהם.
 

ארבעה מכתבים, המלצה לעזרת ת"ח המרביץ תורה ברבים אשר גר עם שנים עשר ילדיו 

בדירה קטנה בת שני חדרים בלבד, ויש בביתו בן חתן ובת כלה. "שכל אחד ישתתף במצוה 

 יתברך מהשי"ת בכל מילי דמיטב".גדולה זו כפי יכולתו ו

א'. מכתב עם הוספה בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הסטייפלער, הגאון רבי יעקב 

ישראל קנייבסקי. "בעה"י גם אני מצטרף לבקשה זו דלעיל ולכל הכתוב בה וכל המרחם 

 ירוחם מן השמים".

 ב'. מכתב עם הוספה בכ"י וחתימת הגאון רבי דוד פוברסקי. 

 . מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי שלמה ברמן ומכתב נוסף רק עם חתימתו.ד' –ג' 

. גודל ומצב 1979נייר מסמכים רשמי של ישיבת פוניבז')למעט אחד(. כ' אייר תשל"ט 

 משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.

 [1899/1985 ה"תשמ – ט"תרנ] קנייבסקי ישראל יעקב רבי הסטייפלער, הגאון מרן

 פועל, וקדוש פרוש. לאחריו בקודש וממשיכו א"החזו מרן של גיסו נובהרדוק. ישיבת מתלמידי

 הוא מרן היחיד בנו. ס"הש על' יעקב קהילות: 'הידועים ספריו. פיו למוצא חרדו והכל ישועות

 .קנייבסקי חיים הגאון רבי התורה שר

תשנ"ט[ תלמידם של הגאונים רבי איסר זלמן מלצר, רבי  –]תרס"ב  הגאון רבי דוד פוברסקי

 .שנה מחמישים למעלה' פוניבז ישיבת כראשירוחם ליבוביץ ורבי יוסף שלמה כהנמן. כיהן 

 דוד'. 'ישועת הספרים סדרת את חיבר

 של וחתנו ברמן יצחק יהודה רבי בן[ ה"תשס – צ"תר] ברמן שלמה מרדכי רבי הגאון

 כבר. רוזובסקי שמואל ולרבי שך הרב מרן, א"החזו למרן מאוד מקורב היה. הסטייפלער

  '.פוניבז ישיבת מראשי היה בצעירותו

 Endorsements by Maran the Steipler, Harav Dovid Povarsky and Harav Shlomo 

Berman. Four Letters with Additions in Their Handwriting, As Well as Their 

Signatures. 

Four letters endorsing assistance to a talmid chacham and disseminator of Torah to 

the masses who lives in a small, two-room apartment with his twelve children, one 



of whom is a chassan and one of whom is a kallah. "Every individual should 

participate in this great mitzvah to the extent of his ability and he will be blessed by 

Hashem Yisbarach with everything good." 

A. Letter with addition in the holy hand of Maran the Steipler, Harav Yaakov 

Yisrael Kanievsky, plus his signature. "With Hashem's help, I, too, join the 

aforementioned request and those who are written in it. And he who has 

compassion, they will have compassion on him in Shamayim." 

B. Letter with addition penned and signed by Hagaon Harav Dovid Povarsky. 

C&D. Letter penned and signed by Hagaon Harav Shlomo Berman, and additional 

letter with his signature only. Official stationery of Yeshivas Ponevezh (with the 

exception of one). 20 Iyar 1979. Varying size and condition. Overall in very good 

condition. 
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 החפץ מרן תלמידמכתבי הגאון רבי חיים יצחק חייקין,  4נדיר ביותר. אוסף  .101

"יהא רעוא שיהיה  בן, ומכתב מהרבנית. לה באקס צרפת חכמי ישיבת וראש, חיים

 קשר של קיימא ויזכו לשני שולחנות". 
 

 וראש, חיים החפץ מרן תלמידמכתבי הגאון רבי חיים יצחק חייקין,  4נדיר ביותר. אוסף 

 בן, ומכתב מהרבנית. לה באקס צרפת חכמי בתישי

מכתבים, באחד מהם לוגו מיוחד עם דיו מובלט ומוזהב. גודל ומצב משתנה. באופן  5סה"כ 

  כללי מצב טוב. עברית, יידיש ולועזית.

 לה'איצ' ר) קרליץ יצחק רבי של תלמידם[ ג"תשנ – ז"תרס] חייקין יצחק חיים רבי הגאון

 כחמישים במשך, בען לע בעקס צרפת ישיבת כראש כיהן. חיים החפץ מרן ושל(, קוסובר

 .ואירופה צרפת ביהדות קהילות ומנהיגי רבנים בהם, תלמידים של רבים דורות העמיד. שנה

Very rare. Collection of 4 letters written by Hagaon Harav Chaim Yitzchak Chaikin, 

disciple of the Chafetz Chaim and Rosh Yeshivas Chachmei Tzorfas in Aix-les-Bains, 

as well as a letter from the Rebbetzin. "Yehei ravasheyehei kesher shel kayama 

veyizku l'shnei shulchanos." 

5 letters in total, one of which has a special logo with gold embossed ink. Varying 

size and condition. Overall in god condition. Hebrew, Yiddish and a foreign language. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

 



י וחתימת מרן הרב מכתב הרב שך והסטייפלער. מכתב המלצה ליתומים בכ" .102

 .1981שך וחתימת מרן הסטייפלר. כ"א אדר שני תשמ"א 
 

מכתב המלצה לאלמנה ויתומים, בכ"י וחתימת מרן הרב שך וחתימת מרן הסטייפלער, 

 הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי.

שורות בכי"ק וחתימתו וחותמו. וחתימת  9נייר מכתבים אישי של מרן הרב שך עם 

 פלר.וחותמת מרן הסטיי

ס"מ. מתחת המכתב מודבק דף מודפס עם הכתוב  17.5/29. 1981כ"א אדר שני תשמ"א 

  טוב מאוד. –בכי"ק של מרן הרב שך. קרע קל ומעט כתמים וקמטים. מצב טוב 

Letter by Harav Shach and the Steipler. Letter of endorsement on behalf of 

orphans penned and signed by Harav Shach and signed by the Steipler. 21 Adar II, 

1981. 

Letter of endorsement on behalf of a widow and orphans, penned and signed by 

Harav Shach and signed by the Steipler, Hagaon Harav Yaakov Yisrael Kanievsky.  

Harav Shach's personal stationery with 9 lines in his writing, plus his signature and 

stamp. Also bears the signature and stamp of the Steipler. 

21 Adar II, 1981. 17.5/29 cm. Taped to the underside of the letter is a printed page 

with the writing of Harav Shach. A minor tear and a few stains and creases. Good – 

very good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

"..הלוחם בהתמסרות ומודיע האמת ברבים..." מכתב ארוך בכ"י וחתימת הגאון  .103

 אל החוקר ר' משה חיים אפרים בלוך. מסונדרלנדרבי אברהם משה באב"ד 

 

 החוקר אל מסונדרלנד ד"באב משה אברהם רבי הגאון וחתימת י"בכעמ'(  3מכתב ארוך)

 .בלוך אפרים חיים משה' ר

ס"מ. מעט  12/20 עמודים כתובים. 3שורות בכ"י וחתימתו. נייר דואר.  57. 1961תשכ"א 

 כתמים וקרעים מצב טוב.

תשכ"ו[ בן רבי יוסף דב רבה של  –]תרס"ט הגאון רבי אברהם משה באב"ד מסונדרלנד 

 ובעל, טרנופול של רבה, ד"באב מאניש מנחם דוד הרב דודו תלמיד מיקוליניץ. ד"ואב טויסט

. כיהן כראש לונדון-מרגליות מפרמישלאן אריה ישראל רבי קרובו חתן. השרון חבצלת ת"שו

ישיבת "אור ישראל" בלונדון ורב קהילת עדת ישראל. בשנת תש"ז נתמנה לכהן כרבה של 

 . היה חמיו של האדמו"ר מביאלא.סנדרלנד



, חסידות וקבלה חוקר היה[ 1881/1973 ג"תשל - א"תרמ] בלאך אפרים חיים משה' ר

השואה. ספריו עוררו פולמוס נרחב ויש הטוענים  לפני ב"לארה מווינה שהיגר מוכשר וסופר

  כי חלק מספריו הם מזויפים.

"…who battles with great devotion and publicizes the truth…" A long letter written 

and signed by Hagaon Harav Avraham Moshe Baabad of Sonderland to the 

researcher R' Moshe Chaim Efraim Bloch. 

Lengthy letter (3 pgs), 1961. 57 lines in his handwriting, plus his signature. 3 

written pages. 12/20 cm. Some stains and tear. Good condition. 

 ₪ 875מחיר פתיחה: 

 

 

 

להשתדל למצוא לי איזה מקום רבנות בארה"ב אפי' לא אמיתית, אם תוכל  .104

העיקר להצליח לצאת מפה. מכתב בחתימת המנחת יצחק, הגאון רבי יצחק יעקב 

 .1947ווייס. גרוסוורדיין, תש"ז 

 

 מכתב בקשת עזרה בחתימת ה'מנחת יצחק' הגאון רבי יצחק יעקב ווייס.

טים על רומניה, המנחת יצחק מחפש המכתב משנת תש"ז בתקופת השתלטות הקומוניס

לעזוב את רומניה, ומבקש האם ניתן להשיג לו איזה משרה רבנית, אפילו לא אמיתית, 

"אם רצונך להתעניין אודותי העיקר כדי להצליח לעבור משם. בהמשך מוסיף 

המכתב  יוכלו להתעניין אצל הה"צ מסאטמאר ובאבוב ועוד הרבה".

ס"מ.  21/15 .1947 ז"תש, גרוסוורדייןבכ"י וחתימתו.  נכתב במכונת כתיבה, עם הוספה

 טוב מאוד. –מעט קרעים קלים בשוליים וכתמים. מצב טוב 



 לע. סטר'במנצ דין בית אב היה[ 1902/1989 ט"תשמ - ב"תרס] ווייס יעקב יצחק רבי הגאון

 העדה ד"כגאב לכהן, ישראל לארץ עלה, מסאטמר טייטלבוים יואל רבי ק"הרה של בקשתו פי

  .חלקים עשרה יצחק מנחת ת"שו הספרים סדרת מחבר. החרדית

"If you can try and find me a rabbinical position in the U.S., even if it is not a real 

one—as long as I can leave here." Letter signed by the Minchas Yitzchak, Hagaon 

Harav Yitzchak Yaakov Weiss. Grosswardein, 1947. 

 

Letter requesting assistance, signed by the Minchas Yitzchak, Hagaon Harav 

Yitzchak Yaakov Weiss. 

The letter is from 1947, when the Communists were seizing control of Romania. The 

Minchas Yitzchak sought to leave Romania and asked if a rabbinical position could 

be found for him—even a trumped-up position, as long as he'd be able to leave 

Romania. Later he adds, "If you would like to inquire about me, you can ask the 

Rebbes of Satmar and Bobov and many others." The letter is typewritten and bears 

an additional note in his handwriting, plus his signature. Grosswardein, 1947. 

21/15 c. A few minor tears at the margins and stains. Good-very good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר ביותר. שארית הפליטה. שני תעודות סמיכה לרבנות בחתימת ה'מנחת  .105

 .1947יצחק'. גרוסוורדיין, תש"ז 
 

תעודות סמיכה לרבנות בחתימת ה'מנחת יצחק' הגאון  2נדיר ביותר. שארית הפליטה. 

ווייס. ייתכן שתעודות סמיכה אלו גם ניתנו כדי להיחלץ מרומניה בעת רבי יצחק יעקב 

 השתלטות הקומוניסטים)ראה פריט נוסף במכירה זו בעניין זה(.

 ס"מ.  20.5/15. נייר מכתבים אישי. 1947גרוסוורדיין, תש"ז 
 על. סטר'במנצ דין בית אב היה[ 1902/1989 ט"תשמ - ב"תרס] ווייס יעקב יצחק רבי הגאון

 העדה ד"כגאב לכהן, ישראל לארץ עלה, מסאטמר טייטלבוים יואל רבי ק"הרה של בקשתו פי

  .חלקים עשרה יצחק מנחת ת"שו הספרים סדרת מחבר. החרדית

Very rare. She'eiris hapleitah. Two rabbinic ordination certificates signed by the 

Minchas Yitzchak. Grosswardein, 1947. 

Very rare. Holocaust survivor. Two rabbinic ordination certificates signed by the 

Minchas Yitzchak, Hagaon Rav Yitzchak Yaakov Weiss. It is possible that these two 

semichah certificates, too, were given in order to flee Romania during the 

Communist takeover (see additional item in this sale related to this matter). 

Grosswardein, 1947. Personal stationery. 20.5/15 cm. 

₪ 1400 מחיר פתיחה:  



הגאון הצדיק רבי שרגא שמואל  סגולה לזש"ק!!! מכתב ארוך בכתב יד וחתימת .106

 שניצלער מטשאבא. הוראות להכנת הסגולה.
 

 .מטשאבא שניצלער שמואל שרגא רבי הצדיק הגאון וחתימתמכתב ארוך בכתב יד 
 

סגולה לזש"ק!!! מכתב הדרכה והוראות להכנת סגולה לזרע של קיימא. המכתב ביידיש 

 עברית.וכולל שני דפים קטנים נוספים, בהם הוראות קצרות ב

 

ס"מ. בנוסף שני דפים קטנים  14/2.5שורות בכ"י וחתימתו.  40 .1972ל"ו בעומר תשל"ב 

 והמעטפה.

תש"מ[ מצאצאי האדמו"ר  –]תרמ"ט מטשאבא  שניצלער שמואל שרגא רבי הצדיקהגאון 

תלמידם של הגאונים רבי מנחם ברודי  .מניקלשבורג הורוביץ שמלקה שמואל הרה"ק רבי

. יארמע של רבה, גרינפלד שלום רבימטאהש וקאליב ורבי יהודה גרינוואלד מסאטמר. חתן 

כיהן כרב במספר מקומות, ולאחר השואה כיהן כרבה של טשאבא. היה מקורבם של 

 מו"ר רבי אהרן מבעלז. בשנת תש"י עלה  האדמו"ר רבי ישכר דב רוקח מבעלז ובנו האד

לארץ הקודש ונתיישב בירושלים. בעצת רבו האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז, דחה הצעות 

רבנות כדי שיוכל ללמוד תורה ללא טרדות. לפני מלחמת העולם השניה ערך שני ספרי הלכה 

 דברי את וינברגר, הדפיס שלום משולם הרב נכדוואבדו עם פרוץ המלחמה. לאחר פטירתו, 

 ובתחילתו קונטרס 'עטרת שמואל' על תולדותיו. אל'שמו 'ברכות בספר תורתו

Segulah for zera shel kayama! Lengthy letter written and signed by the gaon and 

tzaddik Rav Shraga Shmuel Schnitzler of Tchabe. Instructions to prepare the 

segulah. 

Lengthy letter written and signed by the gaon and tzaddik Rav Shraga Shmuel 

Schnitzler of Tchabe.  

Segulah for zera shel kayama! Letter provides instructions to prepare a segulah for 

zera shel kayama. The letter is in Yiddish and includes two additional small pages 

with brief instructions in Hebrew. 

The 36th day of the Omer, 1972. 40 lines in his handwriting, plus his signature. 

14/2.5 cm. Additional two small pages and envelope. 
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הרבי מתפלל עליכם ומברך שיהיה הצלחה גדולה ושתהיו בריאים, שיהיה לכם  .107

שפע ברכה והצלחה בכל העסקים שלכם ושנשמע ממכם בשורות טובות. מכתב 

 כ"י וחתימת הגבאי. .הלברשטאם' ישעי יצחק האדמו"ר הרה"ק רבי



 

 בנו, מטשחויב הלברשטאם' ישעי יצחק רבי ק"הרה ר"מהאדמו מאליפות ברכות מכתב

 בכ"י וחתימת הגבאי. .מצאנז' חיים דברי'ה של הצעיר

 ברכה שיהיה לכם שפע, בריאים ושתהיו גדולה הצלחה שיהיה ומברך עליכם מתפלל הרבי

לאחר חתימת הגבאי, כותב . טובות בשורות ממכם ושנשמע שלכם העסקים בכל והצלחה

  "תדליקו נרות ותכתבו להיכן אתם נוסעים".

 .מאוד טוב מצב. מ"ס 10/14.5 ,הגבאי י"ע, ר"האדמו של רשמית גלויה על נכתב

 

 עליון קדוש[ ג"תש – ד"תרכ] מטשחויב הלברשטאם ישעיה יצחק רבי ק"הרה ר"האדמו

 יחיאל רבי של חתנו. מצאנז' חיים דברי'ה ק"הרה ר"האדמו של הצעיר בנו. מופתים ובעל

, בבעלזא התגורר חתונתו ולאחר, מבעלזא יהושע רבי ק"הרה ר"האדמו של חתנו מקרילוביץ

 רבי של חתנו שני ובזיווג. מבעלזא דוב ישכר רבי ק"הרה ר"האדמו דודו עם בקשר היה שם

 מאוחר". טשכויבער לה'שעי' ר" נקרא שמה ועל בטשחויב כרב כיהן. מפוריסוב צבי יעקב

 על בשואה נהרג. לחצרו נהרו ורבים מופלג וצדיק כקדוש נודע. בקראקא חצרו את הקים יותר

 '.ה קידוש

 

"The Rebbe is praying for you and extends his blessing for great success and that 

you be healthy, that you merit an abundance of blessing and success in all your 

endeavors and that we hear good tidings from you." Letter from the Rebbe R' 

Yitzchak Yeshaya Halberstam. Written and signed by his attendant. 

 

Letter with extensive blessings from the Rebbe Rav Yitzchak Yeshaya Halberstam 

of Tchechoiv, the youngest son of the Divrei Chaim of Sanz. Written and signed by 

his attendant. 

Written on the Rebbe's official postcard by his attendant. 10/14.5 cm. Very good 

condition. 
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מכתבי האדמו"ר רבי ישראל משה בן המהרי"ץ מדושינסקיא ואמו  14אוסף  .108

 הרבנית מרת אסתר.
 

הרבנית מכתבי האדמו"ר רבי ישראל משה בן המהרי"ץ מדושינסקיא ואמו  14אוסף 

 מרת אסתר.



מכתבים עם הוספות בכי"ק  3מכתבים בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי ישראל משה,  2

מכתבים בלועזית עם חתימתה)בעברית( של  3מכתבים עם חתימת יד קודשו.  3וחתימתו, 

 2הרבנית מרת אסתר)אמו של האדמו"ר רבי ישראל ואשת חבר לאדמו"ר המהרי"ץ(. 

, ללא חתימתה בעברית. כרטיסי שנה טובה מהאדמו"ר רבי ישראל מכתבים בכ"י בלועזית

  לאה. מרים אלטהמשה ואשתו הרבנית מרת 

 ץ"המהרי של בנו[ 1921/2003 ג"תשס – ב"תרפ] דושינסקי משה ישראל רבי ר"האדמו

 .בירושלים החרדית העדה ד"וגאב דושינסקיא ישיבת וראש ר"האדמו היה, דושינסקיא

Collection of 14 letters from the Rebbe Rav Yisrael Moshe, son of the Maharitz of 

Dushinsky and his mother, Rebbetzin Esther. 

Collection of 14 letters from the Rebbe Rav Yisrael Moshe, son of the Maharitz of 

Dushinsky and his mother, Rebbetzin Esther. 

2 letters written and signed by the Rebbe Rav Yisrael Moshe, 3 letters with additions 

in his handwriting as well as his signature, 3 letters with his signature. 3 letters in a 

foreign language with the signature (in Hebrew) of Rebbeztin Esther (the mother of 

the Rebbe R' Yisrael and wife of the Rebbe the Maharitz.) 2 letters written in her 

handwriting in a foreign language, without her signature in Hebrew. Shana tovah 

cards from the Rebbe R' Yisrael Moshe and his wife, Rebbetzin Alta Miriam Leah. 
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 הגאון הרב קופלמן ר"י לוצרןמכתבי 

 

 היחידי התלמיד .שקאפ שמעון רבי הגאון תשע"א[ תלמיד –]תרס"ו  קופלמן דוב הגאון רבי יצחק

, חיים החפץ מרן של ללווייתו לראדין לנסיעה אליו להצטרף בו בחר שקאפ שמעון רבי הגאון רבו אשר

. שבגרודנה בביתו שקופ שמעון רבי הגאון רבו של פטירתו בשעת שנכחו מהיחידים היה כ"כמו

. הצלחה ללא אך, הכתבים את למסור לאלצו ניסו הרוסים. כתביו את מביתו לקח השואה ובתחילת

 הוגלה השנייה העולם מלחמת בזמן. הכהן' יהודה שמעון רבי 'חידושי בספר פורסמו אלה כתבים

 ליד מחדש שהוקמה", קאפעלן" ישיבת בראש הועמד המלחמה לאחר. פרך בעבודות ועבד לסיביר

 ראשוני גרעין לאסוף כדי לפראג רוטנברג יעקב חיים הרב עם יחד נסע וכן, שבבלגיה אנטוורפן העיר

 עבר יותר מאוחר. שנים מעשר למעלה במשך הישיבה בראשות עמד. השואה פליטי בין תלמידים של

(. שקופ שמעון רבי הגאון רבו של הנודע ספרו ש"ע" )יושר שערי" ישיבת בראשות לעמוד יורק לניו

 לוצרן ישיבת בראשות לכהן עבר ד"תשכ בשנת. מגור' שמחה לב'ה ר"האדמו עם ידידות בקשרי היה

 .שבשווייץ



 

"כן יושיענו השי"ת להיותנו מהעמלים בתורה באמת" מכתב חשוב ומעניין בכ"י  .109

 .1971ח"י תמוז תשל"א  רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן.וחתימת הגאון 
 

  רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן.מכתב חשוב ומעניין בכ"י וחתימת הגאון 

מכתב תודה על שליחת מכתב וחידושי תורה מחידושי ר"ח על הרמב"ם, כמו"כ כותב על 

מצב הלימוד בישיבה, וחידוש מעניין על דרך לימוד התורה והקשר לי"ז בתמוז, בסופו מברך 

לים בתורה באמת...... ותתברך בכל מיני ברכות "כן יושיענו השי"ת להיותנו מהעמ

 והצלחות......".
ס"מ. קרע קטן  15/21נייר דק.  שורות בכי"ק וחתימתו. 16 .1971 א"תשל תמוז י"ח

 בשוליים העליונות. כולל המעטפה. מצב טוב מאוד.

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

פ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת שקא

"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

"So may Hashem Yisbarach rescue us to be among those who truly toil in Torah." 

Important and Distinguished Letter Written and Signed by Hagaon Rav Yitzchak 

Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 18 Tamuz, 1971. 

Important and distinguished letter written and signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov 

Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 

Thank-you letter for sending a letter and chiddushei Torah of Chiddushei Rabbeinu 

Chaim on Rambam. In addition, he writes regarding the learning situation at the 

yeshivah and an interesting chiddush on the derech of Torah study, tying it in to 17 

Tamuz. At the end, he extends his blessing: "So may Hashem Yisbarach rescue us to 

be among those who truly toil in Torah… and may you be blessed with all sorts of 

blessings and successes." 

18 Tamuz, 1971. 16 lines in his holy handwriting plus his signature. Thin paper. 

15/21 cm. Small tear at top margin. Includes envelope. Very good condition. 

 ₪ 1750 מחיר פתיחה:

 

 

"..ויתן אל משה ככלתו שנתנה לו תורה במתנה ככלה לחתן..." מכתב ברכות  .110

 קאפעלמאן ר"י לוצערן.רבי יצחק דוב והשקפה לחתן, בכ"י וחתימת הגאון 
 

רבי יצחק דוב בכ"י וחתימת הגאון ברכות והשקפה בענייני שידוכים לחתן,  מכתב

 קאפעלמאן ר"י לוצערן.



ס"מ. קמטים בשוליים. כולל המעטפה. מצב  15/21נייר דק. שורות בכתי"ק וחתימתו.  22

  טוב מאוד.

הק של הגאון רבי שמעון תשע"א[ תלמידו המוב –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

שקאפ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת 

"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

 

"Vayitein el Moshe kechaloso… like his bride who gave him Torah as a gift from a 

bridge to a groom…" Letter of Blessing and Hashkafah to a Chassan, Written and 

Signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 

Letter of blessing and hashkafah to a groom on the topic of shidduchim, written 

and signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 

22 lines in his handwriting, plus his signature. Thin paper. 15/21 cm. Creases at the 

margins. Includes envelope. Very good condition. 

 ₪ 2100: מחיר פתיחה

 

 

 

לת תלמיד לפוניבז', בכ"י וחתימת הגאון הצדיק רבי יצחק מכתב המלצה לקב .111

 .1969דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן. ח' אדר תשכ"ט 
 

והגיע להבנה ישרה בגפ"ת ומפרשים וידיעות ברורות עם התמדה נכונה, כן בתהלוכותיו "..

 ".והנהגתו המוצאת חן בעיני אלוקים ואדם.....



 י יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן בשוויץ.מכתב בכי"ק וחתימתו של הגאון הצדיק רב

 מכתב המלצה לקבלת תלמיד לישיבת פוניבז' המעטירה.

ס"מ. מעט  14.5/21נייר דק.  שורות בכי"ק וחתימתו. 13. 1969לוצערן, ח' אדר תשכ"ט 

 קרעים קלים בשוליים ומעט קמטים. מצב טוב. 

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

שקאפ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת 

"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

 

Letter of recommendation to accept a student into Ponevezh, written and signed 

by Hagaon Hatzaddik R' Yitzchak Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 8 Adar 

1969. 

 

"And he has achieved straightforward understanding of Gemara and Tosfos and 

meforshim and clear knowledge with proper diligence… his behavior, which finds 

favor in the eyes of human beings and G-d…" 

Letter penned and signed by Hagaon Hatzaddik R' Yitzchak Dov Koppelman, Rosh 

Yeshivas Lucerne in Switzerland. Letter of recommendation to accept a student 

into the famed Ponevezh yeshivah.  

Lucerne, 8 Adar 1969. 13 lines in his writing, plus his signature. Thin paper. 14.5/21 

cm. Some minor tears at the margins and a few creases. Good condition. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 

 

ה....". מכתב "יזכה הבר מצוה לעלות במדרגות התורה והיראה מעלה מעל .112

ברכות בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן. ח' סיון תשמ"ח 

1988. 
 

מכתב ברכות מאליפות לשמחת בר מצווה, בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי יצחק דוב 

 קאפעלמאן ר"י לוצערן.

. מצב ס"מ 12.5/8 שורות בכ"י וחתימתו. 7. כרטיס מכתבים אישי. 1988ח' סיון תשמ"ח 

 טוב מאוד.

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

שקאפ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת 



"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.ישועות 

 

"May the bar mitzvah [boy] merit ascending the levels of Torah and 

yirah…" Letter of blessing written and signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov 

Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 8 Sivan, 1988.  

 

Letter containing effusive blessings in honor of a bar mitzvah celebration, penned 

and signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 

8 Sivan 1988. Personal writing card. 7 lines in his handwriting plus his signature.  

12.5/8 cm. Very good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 

"שיגמר חתימתכם לטובה לכל מיני ברכות והצלחות...". מכתב ברכות בכ"י  .113

וחתימת הגאון רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן, על כרטיס עם תמונת בניין 

 הישיבה.
 

מכתב ברכות לשנה טובה, בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן, על 

 כרטיס עם תמונת בניין הישיבה.

 ".מר חתימתכם לטובה לכל מיני ברכות והצלחות כמיטב משאלות לבכם לטובה...שיג"

שורות בכי"ק  3[ עמ'; 4ס"מ. ] 14.5/9כרטיס שנה טובה מקופל, עם תמונות הישיבה. 

  וחתימתו. מצב טוב מאוד.

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

ראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת שקאפ. כיהן כ

"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

"May you have a gemar chasimah tovah for all types of blessings and successes…" 

Letter of blessing written and signed by Hagaon R' Yitzchak Dov Koppelman, Rosh 

Yeshivas Lucerne, on a card with a photo of the yeshivah building. 

 

Letter with blessings for a good year, written and signed by Hagaon R' Yitzchak 

Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne, on a card with a photo of the yeshivah 

building. 



"Sheyigamer chasimaschem letovah lekol minei brachos vehatzlachos k'meitav 

mishalos libchem l'tovah…" Folded shanah tovah card with a photo of the yeshivah. 

14.5/9 cm. [4] pages; 3 lines in his handwriting plus his signature. Very good 

condition. 

 ₪ 1225מחיר פתיחה: 

 

 

 

"ונזכה לבשר ולהתבשר מאתו בשורות טובות ומשמחות.." מכתב ברכת גמר  .114

לוצערן. בין כסה  י"ר פעלמאןקא דוב יצחק רבי הגאון חתימה טובה, בכ"י וחתימת

 .1972לעשור, תשל"ב 
 

מכתב מלא בברכות לשנה טובה, בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י 

 לוצערן.

בגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת בכל מיני ברכות והצלחות..... ונזכה לבשר "...

 ".ולהתבשר מאתו בשורות טובות ומשמחות..

שורות בכי"ק  10ס"מ.  10.5/7. כרטיס מכתבים אישי. 1972בין כסה לעשור, תשל"ב 

  מצב מצוין. וחתימתו.

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

שקאפ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת 

"שערי יושר". בשנת תשכ"ד עבר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי 

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

"May we merit to bear and hear good and gladdening tidings from Him…" A gemar 

chasimah tovah letter, written and signed by Hagaon Rav Yitzchak Dov 

Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. Aseres Yemei Teshuvah 1972.  

 

Letter filled with blessings for a good year, written and signed by Hagaon Rav 

Yitzchak Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. 

"…bigmar chasimah tovah uleshanah tovah umevureches bechol minei brachos 

vehatzlachos… venizkeh levase ulehisbaser me'ito besoros ovos umasamchos…" 

The Ten Days of Repentance, 1972. Personal writing card. 10.5/7 cm. 10 lines in his 

handwriting plus his signature. Excellent condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 



"יתן ה' ויזכה שמחות נהדרות אצל צאצאיו בנחת והרחבה..". מכתב ברכות  .115

קופלמן. תשרי, תשכ"ז  דוב בכי"ק וחתימתו של ר"י ישיבת לוצרן, הגאון רבי יצחק

1967. 
 

 מכתב תודה וברכות בכ"י וחתימת הגאון רבי יצחק דוב קאפעלמאן ר"י לוצערן.

 אצל נהדרות שמחות ויזכה' ה יתן"במכתב מודה על מתנה שנשלחה לשמחת בתו ומברך 

בסוף המכתב משבח  ".כמו"כ אני מברכו בפתקא טבא ושמחת יו"ט ..והרחבה בנחת צאצאיו

 את הבן שלומד בישיבתו.

מעט קמטים.  שורות בכ"י וחתימתו. 11ס"מ.  15/21. נייר דק. 1967 ז"תשכ, י"א תשרי

  מצב טוב מאוד.

תשע"א[ תלמידו המובהק של הגאון רבי שמעון  –]תרס"ו  הגאון רבי יצחק דוב קופלמן

שקאפ. כיהן כראש ישיבת "קאפעלן" למעלה מעשר שנים. מאוחר יותר כיהן כראש ישיבת 

בר לכהן בראשות ישיבת לוצרן שבשווייץ. נקשרו בשמו סיפורי "שערי יושר". בשנת תשכ"ד ע

 ישועות ורבים פנו אליו לקבלת ברכות.

 

"May Hashem grant him the merit of beautiful simchos by his children, with 

nachas and harchavah…" Letter written and signed by the head of Yeshivas 

Lucerne, Rav Yitzchak Dov Koppelman. Tishrei 1967. 

 

Thank-you letter filled with blessings, written and signed by Hagaon Rav Yitzchak 

Dov Koppelman, Rosh Yeshivas Lucerne. In the letter, he offers thanks for a gift sent 

for hisdaughter's simchah and offers the blessing, "Yitein veyizakeh Hashem 

smachos nehedaros eitzel tze'etza'av benachas veharchavah… k'mo chein,ani 

mevarcho bepitka tava and simchas Yom Tov." He oncldes by blessing the recipient's 

son, who is a student at his yeshivah. 

11 Tishrei, 1967. Thin paper. 15/21 cm. 11 lines in his handwriting plus his 

signature. Some creases. Very good condition. 

 ₪ 1400מחיר פתיחה: 

 

 פשעווארסק.
 

 

מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל  .116

מפשעווארסק. "חודש אשר בו הישועות מקיפות..... תהיו כולכם בשלימות הבריאות 

 לכם שפע ברכה והצלחה ונחת מכל יו"ח שיחיו..".ויהיו 



 

 מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק. 

 

חודש אשר בו הישועות מקיפות..... תהיו כולכם בשלימות הבריאות ויהיו לכם שפע ברכה "

 ".והצלחה ונחת מכל יו"ח שיחיו בכלל ישראל
ס"מ. מצב טוב  13.5/21 שורות בעצם כתב יד קודשו וחתימתו. 15נייר מכתבים אישי. 

  מאוד.

 –מפשעווארסק ]תרמ"ב  ל'איציק רבי - גווירצמן יצחק משההאדמו"ר הרה"ק רבי 

תשל"ז[ מצאצאי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק. מגדולי אדמו"רי 

דורו. נתפרסם בגודל קדושתו ופרישותו ונודע כפועל ישועות ומופתים. המונים נהרו 

 לפתחו כדי לזכות לברכה, עצה וישועה. 

Letter Written and Signed by the Saintly Rebbe Rav Itzik'l of Pshevorsk. "A month 

surrounded by yeshuos…may you all be in perfect health and may you have an 

abundance of blessing and success and nachas from all off your offspring…" 

 

Letter Written and Signed by the Saintly Rebbe Rav Itzik'l of Pshevorsk 

 

"A month surrounded by yeshuos…may you all be in perfect health and may you 

have an abundance of blessing and success and nachas from all off your offspring, 

sheyichyu, among Klal Yisrael…" 

Personal stationery. 15 lines in his holy handwriting plus his signature. 13.5/21 cm. 

Very good condition. 

 ₪              7000מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי איציק'ל מפשעווארסק.  .117

"קודם אברך כולכם מקירות לבי... ובזכות הצדקה יעשה הקב"ה עמנו ועל כל בית 

 ישראל צדקה וחסד ורחמים..".                        
 

 ישראל בית כל ועל עמנו ה"הקב יעשה הצדקה ובזכות... לבי מקירות כולכם אברך קודם"

 "...ורחמים וחסד צדקה

 מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הקדוש רבי איציק'ל מפשעווארסק.

ס"מ. מעט כתמים.  13.5/20שורות בעצם כתב יד קודשו וחתימתו.  13 נייר מכתבים אישי.

  ב.קרעים קלים בשוליים. מצב טו



 –מפשעווארסק ]תרמ"ב  ל'איציק רבי - גווירצמן יצחק משההאדמו"ר הרה"ק רבי 

תשל"ז[ מצאצאי האדמו"ר הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק. מגדולי אדמו"רי 

דורו. נתפרסם בגודל קדושתו ופרישותו ונודע כפועל ישועות ומופתים. המונים נהרו 

 לפתחו כדי לזכות לברכה, עצה וישועה. 

Letter Written and Signed by the Saintly Rebbe Rav Itzik'l of Pshevorsk. "First I will 

bless you all from the walls of my heart… and in the merit of the tzedakah, may 

HaKadosh Baruch Hu practice tzedakah vachessed verachamim with us and with 

all of the Jewish People…" 

 

"First I will bless you all from the walls of my heart… and in the merit of the 

tzedakah, may HaKadosh Baruch Hu practice tzedakah vachessed verachamim…" 

Holy letter written and signed by the saintly Rebbe Rav Itzik'l of Pshevorsk. 

Personal stationery. 13 lines in his holy handwriting plus his signature. 13.5/20 cm. 

Some stains. Light tears at the margins. Good condition. 

 ₪ 7000מחיר פתיחה: 

 

מכתב תנחומים ארוך, בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב לייזער  .118

 .1979מפשעווארסק. עם כי"ק על המעטפה. תשל"ט 
 

 "חיים ארוכים טובים, וכט"ס...........".

וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב לייזער מכתב תנחומים ארוך, בכי"ק 

 מפשעווארסק.

שורות בכתב יד  19כתוב משני צידי הדף,  . נייר מכתבים אישי.1979כ"ג תמוז תשל"ט 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 12/21כולל מעטפה עם כי"ק.  קודשו וחתימתו.

תשנ"ט[  –]תרס"ז  האדמו"ר רבי יעקב לייזער מפשעווארסק "רבי יענקל'ה מאנטוורפן"

. ביאשליסק כרב כיהןהאדמו"ר השני מפשוורסק. תלמיד מובהק של הרה"ק מקאלשיץ. 

את  למלא מפשעווארסק, התמנה גווירצמן יצחק משה רבי ר"האדמו חמיו פטירת לאחר

 נודע בקדושתו ופרישותו, והמונים נהרו אליו כדי לזכות לברכה וישועה.  .מקומו

Lengthy consolation letter written and signed by the saintly Rebbe Rav Yaakov Leiser 

of Pshevorsk. With his writing on the envelope. 1979.  

"Chaim aruchim tovim, vekol tuv selah…" 

Lengthy consolation letter written and signed by the saintly Rebbe Rav Yaakov 

Leiser of Pshevorsk.  



23 Tamuz 1979. Personal stationery. Writing on both sides of the paper, 19 lines in 

his handwriting, plus his signature. Includes the envelope, which also has his 

writing. 12/21 cm. Very good condition. 

 ₪ 2100מחיר פתיחה: 

 

 סלונים.

 

 .1892דפוס ראשון. ווארשא, תרנ"ב סלונים. 'יסוד העבודה' ב"ח,  .119
 

ספר 'יסוד העבודה' ב"ח, "בעבודת הקודש במסילה העולה בית אל, לקרב לבבן של 

ישראל לאביהן שבשמים" מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מסלונים, האדמו"ר הראשון 

 בשושלת סלונים.

שר עם הקדמה נכדו האדמו"ר מהר"ש מסלונים. בסופו הספר "הנהגות יקרות ... א

 מצאנו בגנזי מגילת סתריו..".

 ס"מ. 22[ ד'; 4[ קמו; סא ]5. ]1892ווארשא, תרנ"ב דפוס ראשון. 

כריכה ישנה פשוטה, מעט מנותקת בחלק האחורי. בסוף הספר מעט נקבי עש. מעט מאוד 

  קרעי ובלאי. מצב טוב מאוד.

Slonim. Yesod Ha'avodah, 2 parts, first printed edition. Warsaw 1892. 



With introduction by his grandson, the Maharash of Slonim. At the end of the sefer 

are "hanhagos yekaros… asher matzanu beginzei megilas sesarav… precious 

customs we have found in the treasure houses of his hidden secrets…" 

First printed edition. Warsaw 1892.  

Old, simple binding. Rear part is slightly detached. A few wormholes at the end of 

the book. Very few tears and little. Very good condition. 

 ₪ 630מחיר פתיחה: 

 

 

'זכרון קדוש' לזכר האדמו"ר הרה"ק מוהרשד"י מסלונים, עם הקדשת הנתיבות  .120

 .1967ירושלים, תשכ"ז שלום מסלונים. 
 

 ספר 'זכרון קודש' לזכר האדמו"ר הרה"ק מוהרשד"י מסלונים.

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 24.5. קלו עמ'; 1967ירושלים, תשכ"ז 

ממחרת יום הכיפורים הקדשת האדמו"ר ה'נתיבות שלום' מסלונים. "בדף הפורזץ 

 ".תשכ"ח

 של חתנו[ 1911/2000 ס"תש – א"תרע] מסלונים ברזובסקי נח שלום רבי ר"האדמו

 סלונים וחסידות' אברהם בית' סלונים ישיבת את הקים. מסלונים' אברהם ברכת'ה ר"האדמו

 התורה גדולי מועצת כחבר כיהן. רים"דמו והא הישיבות ראשי מגדולי היה. השואה לאחר

 .החסידות בתורת היסוד מאבני הינם' שלום נתיבות' בשם הידועים ספריו. הישיבות וועד

 

Zichron Kadosh in memory of the saintly Rebbe R' Shlomo Dovid Yehoshua of 

Slonim, with inscription by the Nesivos Shalom of Slonim. Jerusalem 1967. 

 

Endpaper features a dedication penned by the Nesivos Shalom of Slonim. 

"Mimacharas Yom Kippur 5728" 

 ₪ 1050פתיחה: מחיר 

 

 

 

' שלום נתיבות'ה ר"האדמו וחתימת ק"בכתי'דברי שמואל' סלונים. הקדשה  .121

 .1969ירושלים, תשכ"ט  .מסלונים
 

 'דברי שמואל' ח"א, להאדמו"ר רבי שמואל מסלונים.  ספר

 .מסלונים' שלום נתיבות'ה ר"האדמו וחתימת ק"בכתיהקדשה בדף הפורזץ 



 של חתנו[ 1911/2000 ס"תש – א"תרע] מסלונים ברזובסקי נח שלום רבי ר"האדמו

 סלונים וחסידות' אברהם בית' סלונים ישיבת את הקים. מסלונים' אברהם ברכת'ה ר"האדמו

 התורה גדולי מועצת כחבר כיהן. רים"והאדמו הישיבות ראשי מגדולי היה. השואה לאחר

 .החסידות בתורת היסוד מאבני הינם' שלום נתיבות' בשם הידועים ספריו. הישיבות וועד

ס"מ. כריכה מקורית מעט בלויה. מעט כתמים  24.5[ עמ'; 2. קצ ]1969ירושלים, תשכ"ט 

  ובלאי. מצב טוב.

Divrei Shmuel Slonim. Dedication penned and signed by the Nesivos Shalom of 

Slonim, Jerusalem, 1969. 

Endpaper contains a dedication inscribed and signed by the Nesivos Shalom of 

Slonim. Original cover, slightly worn. Some stains and wear. Good condition. 

 ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 סוכוטשוב.

 ר"האדמו[ 1897/1965 ה"תשכ – ז"תרנ] מסוכוטשוב בורנשטיין הניך חנוך רבי ר"האדמו

 של חתנו מסוכוטשוב. משמואל" בעל ה"שם לאביו נולד. סוכוטשוב בשושלת הרביעי

רדומסק. עלה לארץ הקודש  משושלת - מקרימילוב רבינוביץ הכהן נחום נתן רבי ר"האדמו

 מסוכוטשוב ר"כאדמו הוכתר ד"הי דוד רבי אחיו נספה בה השואה לאחר בשנת תרפ"ה.

 .בירושלים בשכונת בית וגן מדרשו בית את והקים

 

 

הצדיק מרעננה אל האדמו"ר רבי חנוך העניך צרור ארבעה מכתבי המקובל  .122

 מסוכוטשוב ומכתב האדמו"ר אליו.
 



צרור ארבעה מכתבי המקובל הצדיק מרעננה אל האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכוטשוב 

  ומכתב האדמו"ר אליו.
. ד"ת בעניין פרשיות א"תשכ בשמחה שמרבין ח"אדרמכתב הרב הוברמן אל האדמו"ר. א'. 

 שכבר הרבנים שידידי נ"ועג צער הרבה ל"י "וכןשקלים וזכור ע"פ קבלה וחסידות. עוד כותב: 

 ת"החיד עיקר עם יהיה ומה קלים' וד מעשיות סיפורי רק להדפיס אותי מיעצים' ספ הדפיסו

 אין הלא, האמיתים המקובלים רבותינו ח"דא להבין נ"ומסי עבודתי זה האם? ובנסתר בנגלה

 .רבקה בת לאה דבתהו, אסתר זלאטא בן יצחק ". חותם:...בה לחפור לקרדום ו"ח כונתי

 ס"מ. 16/20.5שורות בכ"י וחתימתו.  50 –כ 

 פענח צפנת המפורסם ג"הרה חביבי ורב ידידי לכבודב'. מכתב האדמו"ר אל הרב הוברמן. 

 ...רעננה ליד' ארי דשכונת רב הכהן יצחק ה"מו ת"כש' וכו' וכו מדתו כדי ומצא יגע

 היקר מזמנו להקצות כדאי ואם חידושיו על ד"חוו לשמוע רוצה א"שליט ר"שכת מה אולם

 המדה על הפריז א"שליט ר"כת שכן ממני לשאול הקשה הרי, ספר עלי חידושיו לחרות

 ונהירנא. עמוקה לא אפילו ידיעה לי והיתה והלואי אלה בענינים עמוקה ידיעה לי שיש בחשבו

 27". ...הקדוש בשלחנו שהגיד תורתו חידושי לפעמים לי מסר ל"זצ ק"הגה אבי ק"כ כד

 ס"מ. 14/21שורות בכ"י. כתוב מעבר להזמנה חתונת בנו. 

 הספרים על ך". במכתב מודה"תש' שבמ "גבורהג'. מכתב הרב הוברמן אל האדמו"ר. 

 נתחדש האלה "בשבועות .ש"לרפו זוגתו ועל עליו שיתפלל ומבקש לו ששלח( משמואל שם)

' הי לו, ש"השמ מלימוד ששופע מהקדושה אלא בבינתי לא וקבלה דרוש בפלפול הרבה לי

 וקרב 3-4 בשעה בגן בלמדי זוכר אני. עיון שיעור בו קובעים היו אורו גודל על מבינים א"בנ

 ס"מ. 11.5/17שורות בכ"י.  18". ...האילנות בין סובב ה"זצוקללה ש"השמ ק"וכ

" בהמשך ...ק"בזוה עיון שיעור קבעתי זו בשנה" מכתב הרב הוברמן אל האדמו"ר.ד'. 

 ומבקש, הקבלה בלימודי לו שמתחדש מה לכתוב והאם קבלה בענייני ר"האדמו עם מתייעץ

 ס"מ. 11/17שורות בכ"י.  26 .רפואה בענייני אתו מתייעץ וכן ל"האריז דברי לו שיבאר

 30בתהלים ע"ד הקבלה. צורף כנראה לאחד המכתבים. דף חידושי תורה על פסוק ה'. 

 ס"מ. 1.5/17שורות בכ"י. 

 המעטפות. מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד. 4כולל 

[ 1896/1977תשל"ז  –הצדיק מרעננה, המקובל הגאון רבי יצחק הכהן הוברמן ]תרנ"ו 

גאון ומתמיד ולמד אצל בן הגאון המתמיד רבי אשר אנשיל מבילגוריי. כבר בצעירותו נודע כ

הגאון רבי יעקב מרדכי זילברמן. בשנת תרע"א נסע ללמוד בישיבתו של ה'שם משמואל' 

מסוכוטשוב. היה מקורב להאדמו"ר האמרי אמת מגור ולימים להאדמו"ר ה'בית ישראל'. 

בשנת תש"י עלה לארץ הקודש והתיישב ברעננה. נודע כאיש מופת ורבים נהרו אליו כדי 

כתו ועצתו. ספריו נודעו כסגולה כמו שכתב בהקדמה "....כל אלה שיעיינו בספר לזכות לבר

ויגידו בשמי ד"ת שיוושעו מכל צרה שצריכים ישועה בעוה"ז ובעוה"ב". "יזכה ליראת שמים 

 והצלחה בכל טוב בזה ובבא". 

 ר"האדמו[ 1897/1965 ה"תשכ – ז"תרנ] מסוכוטשוב בורנשטיין הניך חנוך רבי ר"האדמו

 של חתנו מסוכוטשוב. משמואל" בעל ה"שם לאביו נולד. סוכוטשוב בשושלת ביעיהר

רדומסק. עלה לארץ הקודש  משושלת - מקרימילוב רבינוביץ הכהן נחום נתן רבי ר"האדמו

 מסוכוטשוב ר"כאדמו הוכתר ד"הי דוד רבי אחיו נספה בה השואה לאחר בשנת תרפ"ה.

 .בית וגןבירושלים בשכונת  מדרשו בית את והקים

Bundle of four letters from the Kabbalist and tzaddik from Raanana to the Rebbe Harav 

Chanoch Henoch of Sochatchov, and a letter from the Rebbe to him. 

Bundle of four letters from the Kabbalist and tzaddik from Raanana to the Rebbe Harav 

Chanoch Henoch of Sochatchov, and a letter from the Rebbe to him. 

Includes the 4 envelopes. Varying condition; general condition is very good. 

 ₪ 1750מחיר פתיחה: 

 

 



נושאים שונים  האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב לחסידים ומקורבים.מכתבי  .123

 ומעניינים.
 

 נושאים שונים ומעניינים. העניך מסוכטשוב לחסידים ומקורבים.רבי חנוך מכתבי 

אחד המכתבים הוא מכתב מתקופת מלחמת השחרור שנת תש"ח. ".... נגעה עד לבבי 

הצעתכם האדיבה שאעבור עם משפחתי לתל אביב אולם הרי לדברי רשב"י )זבחים קי"ט( 

בון כבוד ירושלים לחפש ירושלים היא לא רק נחלה אלא גם מנוחה... ואפשר שיש בזה על

מקלט והגנה מחוצה לה". מכתב נוסף בעניין הדפסת ספריי אבני נזר "כי ספרים ששמם 

 הולך לפניהם יש להם כל הסיכויים להפצה גדולה...".

גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב בכ"י וחתימתו.  11מכתבים. מתוכם  15סה"כ 

  טוב מאוד. –

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to chassidim and mekuravim. A 

variety of interesting topics. 

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to chassidim and mekuravim. A 

variety of interesting topics. 

One of the letters is from the period of the Israeli War of Independence (1948). "I 

was very touched by your generous offer to have me and my family move to Tel 

Aviv, but according to the words of Rabi Shimon bar Yochai (Zevachim 119), 

Yerushalayim is not only a nachalah but also menuchah… It may be an insult to the 

honor of Yerushalayim to look for a haven outside her." Another letter regarding the 

printing of the sefarim of the Avnei Nezer, "because sefarim whose reputation 

precedes them have great chances of broad dissemination…" 

15 letters in total, 11 of them in his handwriting and with his signature. Varying 

size and condition. General condition is good—very good. 

 ₪ 525 מחיר פתיחה:

 

 

מכתבי האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב אל האדמו"ר רבי משה צבי  .124

 מטולנא.
 

 י מטולנא.מכתבי האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב אל האדמו"ר רבי משה צב
טוב  –מכתבים, שנים מהם בכ"י וחתימתו. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  4

  מאוד.

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to Harav Moshe Zvi of Tolna. 

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to Harav Moshe Zvi of Tolna.  



4 letters, two of them in his handwriting and with his signature. Varying size and 

condition. General condition is good—very good. 

 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מכתבי האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב אל כלל החסידים. .125
 

 מכתבי האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב אל כלל החסידים.
מכתבים, שנים מהם בכ"י וחתימתו ושניים נוספים רק בחתימת קודשו. גודל ומצב  4

  טוב מאוד. –משתנה. באופן כללי מצב טוב 

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to all his chassidim. 

Letters from Harav Chanoch Henoch of Sochatchov to all his chassidim.  

4 letters, two of them in his handwriting and with his signature, and the other two 

with his signature only. Varying size and condition. General condition is good—

very good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

תפילה, כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. דברי תורה, ענייני  .126

 שמחות ועוד.
 

 כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. דברי תורה, ענייני תפילה, שמחות ועוד.

 .ומזקנו מאביו גם מביא



טוב  –למעלה מארבעים דף. רובם בכ"י. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

  מאוד.

Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. Divrei Torah, inyanei 

Tefillah, simchos and more. 

Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. Divrei Torah, inyanei 

Tefillah, simchos and more. He quotes his father and grandfather as well. 

More than 40 leaves, most handwritten. Varying size and condition. General 

condition is good—very good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

ענייני ראש חודש עם ד"ת מהיהודי הקדוש. כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך  .127

 מסוכטשוב.
 

כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. חידושים ומנהגי ראש חודש עם אמרי 

 קודש מהיהודי הקדוש.

  מצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. גודל ו 10

Inyanei Rosh Chodesh with divrei Torah from the Yid Hakadosh. Manuscripts by 

Harav Chanoch Henoch of Sochatchov.  

Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. Chiddushim and customs of 

Rosh Chodesh with holy talks from the Yid Hakadosh. 

10 leaves. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 



 ענייני ד' פרשיות ופורים. כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. .128
 

 מאביו גם מביא כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. ענייני ד' פרשיות ופורים.

 .ומזקנו

  דף. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב. 18

The Four Parashiyos and Purim. Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of 

Sochatchov.  

Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. The Four Parashiyos and 

Purim. He quotes his father and grandfather as well. 

18 leaves. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ענייני חנוכה וט"ו בשבט. כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. .129
 

 מאביו גם מביא כתבי יד האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. ענייני חנוכה וט"ו בשבט.

 .ומזקנו

  . גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף 30

Chanukah and Tu BeShevat. Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. 

Manuscripts by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. Chanukah and Tu BeShevat. 

He quotes his father and grandfather as well. 

30 leaves. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪. 525מחיר פתיחה: 

 



האדמו"ר רבי חנוך  סוכות ושמח"ת בכ"י –חידו"ת ודברי חסידות על יוה"כ  .130

 העניך מסוכטשוב.
האדמו"ר רבי חנוך העניך  סוכות ושמח"ת בכ"י –חידו"ת ודברי חסידות על יוה"כ 

 .ומזקנו מאביו גם מביאמסוכטשוב. 

  גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. עם מספר מעטפות.  35

Chiddushei Torah and Chassidus on Yom Kippur—Sukkos and Simchas Torah 

penned by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov. 

 Includes thoughts from his father and grandfather. 35 leaves. Includes a number 

of envelopes. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪. 525 מחיר פתיחה:

 

 

 

 האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. חידו"ת ודברי חסידות על שבועות בכ"י .131
 

האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכוטשוב.  חידו"ת ודברי חסידות על חג השבועות בכ"י

 .מביא גם מאביו ומזקנו

  גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. עם מספר מעטפות.  25

Chiddushei Torah and Chassidus on Shavuos penned by Harav Chanoch Henoch of 

Sochatchov. 

 Includes thoughts from his father and grandfather. 25 leaves. Includes a number 

of envelopes. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪. 525 מחיר פתיחה:

 

 



האדמו"ר רבי חנוך  ר"ה ושבת תשובה בכ"י –חידו"ת ודברי חסידות על אלול  .132

 העניך מסוכטשוב.
 

האדמו"ר רבי חנוך העניך  ר"ה ושבת תשובה בכ"י –חידו"ת ודברי חסידות על אלול 

 מביא גם מאביו ומזקנו.מסוכוטשוב. 

  גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. עם מספר מעטפות.  30 –כ 

Chiddushei Torah and Chassidus on Elul—Rosh Hashanah and Shabbos Teshuvah, 

penned by Harav Chanoch Henoch of Sochatchov.  

Includes thoughts from his father and grandfather. Approximately 30 leaves. 

Includes a number of envelopes. Varying size and condition. General condition is 

good. 

 ₪. 525 מחיר פתיחה:

 

 

 ענייני שבת קודש. כתבי האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב.  .133
 

האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכוטשוב.  חידו"ת ודברי חסידות על ענייני שבת קודש בכ"י

 גם מאביו ומזקנו. מביא

  גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. עם מספר מעטפות.  27

Matters related to Shabbos. Writings of Harav Chanoch Henoch of Sochatchov.  

 

Includes thoughts from his father and grandfather. 27 leaves. Includes a number of 

envelopes. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪ 525 מחיר פתיחה:

 

 

 האדמו"ר רבי חנוך העניך מסוכטשוב. חידו"ת ודברי חסידות על פסח בכ"י .134



 

האדמו"ר רבי חנוך העניך  חידו"ת ודברי חסידות על חג הפסח והגדה של פסח בכ"י

 מביא גם מאביו ומזקנו.מסוכוטשוב. 

  גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.דף. עם מספר מעטפות.  13

Chiddushei Torah and Chassidus on Pesach, penned by Harav Chanoch Henoch of 

Sochatchov. 

 Includes thoughts from his father and grandfather. 13 leaves. Includes a number 

of envelopes. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪ 525 מחיר פתיחה:

 

 

למעלה ממאה דפי חידו"ת על חמשה חומשי תורה בכ"י האדמו"ר רבי חנוך  .135

 העניך בורנשטיין מסוכטשוב.
 

 בורנשטיין העניך חנוך רבי ר"האדמו י"בכ פרשיות התורה על ת"חידו דפי ממאה למעלה

 מביא גם מאביו ומזקנו.  .מסוכטשוב

  .טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל

More than 100 leaves of chiddushei Torah on Chamishei Chumshei Torah, penned 

by Harav Chanoch Henoch Bornstein of Sochatchov. Varying size and condition. 

General condition is good. 

 ₪ 525: פתיחה מחיר

 

 

 

מסמכים  –מברקי תנחומים  –קוויטלאך  –בית סוכטשוב. צרור מכתבי רבנים  .136

 ועוד.
 

 מסמכים ועוד. –מברקי תנחומים  –קוויטלאך  –בית סוכטשוב. צרור מכתבי רבנים 



 כולל מכתבים ומסמכים בעניין עיזבון בית ראדומסק.

  .טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודללמעלה משמונים דף. 

Beis Sochatchov. Bundle of letters from rabbanim, kvitlach, consolation telegrams, 

documents and more.  

Beis Sochatchov. Bundle of letters from rabbanim, kvitlach, consolation telegrams, 

documents and more. Includes letters and documents regarding the inheritance 

from Beis Radomsk.  

More than 80 leaves. Varying size and condition. General condition is good. 

 ₪ 525: פתיחה מחיר

 

 

 כתבי יד.

 

אוטוגרף טיוטת ספר 'מלל אברהם' בכ"י הגאון החסיד רבי אברהם זוסמאן  .137

אברהמס, ורשימות בכ"י וחתימת הגאון הגדול רבי זבולון חרל"פ מדייני בית דינו 

 השרף מבריסק. –של המהרי"ל דיסקין 

 

אוטוגרף טיוטת ספר 'מלל אברהם' בכ"י הגאון החסיד רבי אברהם זוסמאן אברהמס, 

ורשימות בכ"י וחתימת הגאון הגדול רבי זבולון חרל"פ מדייני בית דינו של המהרי"ל 

 השרף מבריסק. –דיסקין 

 ס"מ. 16.5עמודים כתובים.  80 -דפים, מתוכם כ  60. 1872תרל"ב 

ון הגדול רבי זבולון חרל"פ מדייני בית דינו של חתימת הגא על הכריכה הפנימית

השרף מבריסק, ובסוף הספר מספר דפי רשימות חשבונות כספים  –המהרי"ל דיסקין 

 בכתב ידו.

 כריכה ישנה ללא שדרה. ספר מתפרק. כתמים. מצב טוב.

פולין,  מחכמי[ 1800/1880תר"מ  –]תק"ס  אן אברהמס הגאון החסיד רבי אברהם זוסמ

. נכדו של הגאון רבי אליעזר מסורינוק ושדליץ. שבפולין בשדליץ נולד. ישראל ארץו אנגליה

שנה בלונדון. היה ממייסדי חברת תפארת ירושלים לעזרה לכלל  40-היה שו"ב במשך כ

ועוד.  אברהם' 'ויעש, מבנים' 'ברוך, אברהם' 'ויוסף, לאברהם' 'זכוריהודי ירושלים. ספריו: 

ה"חתונה החסידית הגדולה" שהיא הראשונה  תיאור על בספרו 'ברוך מבנים' מובא

וזאת על פי השתתפותו, ועדותו על חתונה זו בה היו המגיד  שידועה לנו לפרטי פרטים

כמו"כ כותב ספר 'זכור לאברהם' מקוז'ניץ והחוזה מלובלין ועוד הרבה מגדולי הצדיקים. 

 על היותו בק"ק בעלזא בר"ה שנת תקצ"ח.



השרף מבריסק  –הגאון הגדול רבי זבולון חרל"פ מדייני בית דינו של המהרי"ל דיסקין 

תרנ"ח לערך[ תלמיד הגאון האדיר רבי נחום לעווי משאדיק. כיהן כדיין בבית דינו של  –]ת"ר 

 המהרי"ל דיסקין. בנו הוא הגאון רבי יעקב משה חרל"פ.

Autographed draft of the sefer Melel Avraham, in the writing of Rav Avraham 

Zusman Abrahams, as well as handwritten inscriptions and the signature of Rav 

Zevulun Charlap, one of the dayanim in the rabbinical court of the Maharil Diskin – 

the Saraf of Brisk. 

1872. 60 leaves, of which approximately 80 sides are written. 16.5 cm. The inner 

cover bears the signature of the great gaon Harav Zevulun Charlap, a dayan in the 

beis din of the Maharil Diskin—the Saraf of Brisk. At the end of the sefer are a few 

pages containing lists of financial calculations in his hand.  

 ₪ 3500מחיר פתיחה: 

 

 

"פירושים שונים בפירוש רש"י" ששה דפים גדולים בכ"י הגאון רבי צבי פסח  .138

 פראנק. לא ידוע לנו אם נדפס.
 

שורות!!! חידושי תורה בכתב ידו של   400 –"פירושים שונים בפירוש רש"י", למעלה מ 

  הגאון רבי צבי פסח פראנק. לא ידוע לנו אם נדפס.

עמודים מהם כתובים רק על חלק מהעמוד(.  2דפים גדולים, כתובים משני הצדדים) 6

 מעט כתמים ומספר חורים זעירים. מעט קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד.ס"מ.  22/28



"Peirushim Shonim B'Peirush Rashi." Six large leaves penned by Hagaon Harav Zvi 

Pesach Frank. We do not know whether it was printed. 

More than 400 lines!!! Six large leaves with writing on both sides (2 pages are only 

partially filled). 22/28 cm. Some stains and a few tiny holes. Some minor tears in the 

margins. Very good condition. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

אמרי קודש מהאדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור. כתב יד אחד מהחסידים. למעלה מ  .139

  .1906/1930 ץ"תר – ו"תרס עמודים! 70 –
 

 אמרי קודש מהאדמו"ר ה'אמרי אמת' על שבתות ומועדים. כתב יד אחד מהחסידים. 

 עמודים! לא ידוע לנו האם נדפס. 70 –למעלה מ 

 ס"מ.  15/21[ עמ'; 15נז ]מחברת שורות. . 1906/1930תר"ץ  –תרס"ו 

  מעט קרעים קלים וכתמים. מצב טוב מאוד.

Holy words from the Imrei Emes of Gur. Manuscript written by one of his 

chassidim. More than 70 pages! 1906/1930. 

Holy words from the Imrei Emes on Shabbos and holidays. Manuscript written by a 

chassid. More than 70 pages! We do not know if it was ever printed. 

1906/1930. Ruled notebook. 57 [15] leaves; 15/21 cm. 

A few light tears and stains. Very good condition. 

 ₪ 700פתיחה:  מחיר

 

 

 

כתב יד. שני קונטרסים, דרשות ביידיש, יום א' דפסח ותשעה באב. ברלין, תר"י  .140

 .1850/60תר"ך  –
 

 שני קונטרסים. כתב יד, דרשות באידיש.     

עמ';  10. מאת שמואל במ"ל אפאלאנט. 1860ברלין, תר"ך  דרשה ליום א' דפסח, א'.

 ס"מ. 10.5/17

עמ';  12 .אפאלאנט ל"במ שמואל מאת. 1850ן, תר"י ברלי ב'. דרשה לתשעה באב,

 ס"מ.  10.5/17.5



 מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב מאוד. 

Manuscript. Two booklets, speeches in Yiddish. 

A. Speech for the first day of Pesach, Berlin 1860. By Shmuel ben M.L. 

Appelant. 10 leaves; 10.5/17 cm. 

B. Speech for Tisha B'Av, Berlin 1850. By Shmuel ben M.L. Appelant. 12 leaves; 

10.5/17.5 cm. 

Some stains. General condition is very good. 

 ₪ 525מחיר פתיחה: 

 

 
  

תגלית! כת"י ענייני המשיח המדומה שאירע משנת תכ"ו. רשימת כתבי היד   .141
תר"פ  –תקה מאוחרת, תר"נ בגנזי רבינו ה'חוות יאיר'. רשימה חלקית, הע

 בקירוב. 1890/1920
  

תר"פ  –רשימת כתבי היד בגנזי רבינו ה'חוות יאיר'. רשימה חלקית, העתקה מאוחרת, תר"נ 
 בקירוב. 1890/1920

רשימה זו היא בעצם קטלוג של כתבי יד שהיו ברשותו והיא כוללת, חידושים, תפילות, 
משיח  בין הדברים "חבילה גדולה מענייני ועוד.קינות, זמירות, סגולות, מכתבי רבנים 

  המדומה שאירע משנת תכ"ו ואילך והיא בטילה בששים.....".



לא ידוע לנו האם נדפסה רשימה זו או שמופיעה באיזה מקום, בכ"א נראה כי הכתבים של 
 ה'חוות יאיר' היו לפני המעתיק!

והם אכן נדפסו בספריו או  ברשימה יש הרבה זמירות וקינות שמצויין עליהם שהם נדפסו
ספרי אביו, וכן נרשמו הסכמות רבנים שונים לספרו ומצויין שהם נדפסו, והם אכן מופיעים 

 בספרו.
כמו"כ הוא כותב "איזו פשטים נפרדים מא"א הגז"ל קצתם נזכרו בספרו שמן המאור", אכן 

 אבי החוות יאיר חיבר ספר בשם זה.
 עמודים על חלק מהעמוד. 5-רוב או כל העמוד ועמודים כתובים על  5דפים, מתוכם  6

 נייר שורות. כתמים וקרעים עם מעט פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב טוב.
Discovery! Manuscript detailing the matters related to the false messiah from the 
year 1666 and onward. List of manuscripts in the archives of the Chavas Ya'ir. 
Partial list, later copy, ca. 1890/1920. 
List of manuscripts in the archives of the Chavas Ya'ir. Partial list, late copy ca. 
1890/1920. 
This list is essentially a catalog of manuscripts that he owned and it includes 
chiddushim (novellae), prayers, lamentations, zemiros, segulos, letters from 
rabbanim and more. Among the items is "a large package of matters related to the 
false messiah from 1666 and on, and it is batel beshishim…" 
We do not know whether this list was ever printed, or if it appears anywhere. Either 
way, it appears that the copyist had the Chavas Ya'ir's manuscripts in front of him! 
On the list are many zemiros and kinos (lamentations) which the list says were 
printed, and they were indeed printed in his books or his father's books. The list also 
includes approbations from various rabbanim for his book, and it is noted that they 
were printed— and they do indeed appear in his book. 
In addition, he writes "eizo pshatim nifradim me'adoni avi hagaon zecher levrachah 
ketzasam nizkeru b'sifro Shemen Hamaor," and indeed the Chavas Ya'ir's father 
authored a sefer with this title. 
6 leaves, 5 pages of which are almost completely filled with writing and five of which 
are partially filled. Ruled paper. Stains and tears with some that affect the text. 
General condition is good. 

  ₪ 1050מחיר פתיחה: 

 

 

מצמרר! חשיפה היסטורית נדירה. הכתבים יחזרו אליכם!!! שלשה מופתים בכ"י  .142

 הקדוש רבי שלמה זלמן עהרענרייךשורות ומכתב קצר בכי"ק של הגאון  60אחד! 

 הגאון רבי שלמה זלמן עהרענרייךאב"ד שאמלויא הי"ד. הערות והשגות על שיעורי 

 עם הסברים בכי"ק ומכתב קצר ממנו ומבנו רבי יהושע. סגירת מעגל פלאית.
 

 אב"ד שאמלויא.  הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרענרייךהערות והשגות על שיעורי 

 

הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן שורות! הסברים בעצם כתב יד קודשו של  60עם 

ס"מ(. בנוסף  21/34אב"ד שאמלויא, חלקם ארוכות לאורך או לרוחב כל הדף) עהרענרייך

 שורות( בכי"ק וחתימתו ולאחריו מכתב מבנו רבי יהושע.  5מכתב קצר)

 

מרטיט! חשיפה היסטורית נדירה. שלשה מופתים מהגאון הקדוש רבי שלמה זלמן 

  עהרנרייך בכתי"ק שלפנינו.

נינו, את חלקו הראשון מספר לנו נכדו של כותב סיפור פלאי ומצמרר על כתב היד שלפ

סבי היה תלמיד חכם ובעל חנות בשאמלוי, כשהיה יושב בחנותו היה מנצל את ההשגות: 

זמנו ללימוד גמרא וכשהיה נכנס קונה היה מכסה את הגמרא עד שהיה הלקוח יוצא ואז היה 

גאון רבי שלמה זלמן ממשיך בלימודו, בין מעשיו היה כתיבת הגהות והשגות על שיעורי ה

עהרנרייך משאמלוי, לאחמ"כ היה מעביר את זה לגאון משאמלוי והגאון היה כותב על זה 



הסברים בין הקטעים ובצדי הדף וכפי שכותב לו במכתבו שטוב הוא עושה בהגהותיו ושיעביר 

לו את הדפים כדי להשיב ולכתוב על זה הסברים ולאחמ"כ יחזיר לו את הדפים עם 

יבדוק האם זה מסתדר לו ואם לא יעביר את השאלות אליו ויענה על זה ויחזיר ההסברים ו

 עם התשובות ובסופו של דבר מבקש ממנו להחזיר כדי שיוכל להעתיק אליו ויחזיר. 

הכתב יד משנת תרצ"ח]![ ואז הגיע השואה וזה נשאר אצל הגאון משאמלוי ולא חזר אל 

יהושע בשנת תשי"ט]![ שמצא את זה בין כתבי כותב ההגהות. בעמוד אחרון כותב בנו רבי 

היד אצל אביו והוא שולח את זה להם בחזרה)לבנו של הכותב(. ע"כ מנכדו של הכותב והנה 

מופת ראשון שהכתבים חזרו כמו שכותב הגאון משאמלוי בפירוש "ואחר העתקה אחזירנו 

 לו".                  

אצאי הגאון משאמלוי וסיפר לנו את חלקו לאחר שמיעת סיפור זה יצרנו קשר עם אחד מצ

כשהיהודים בשאמלוי הבינו שהנאצים ימ"ש הולכים לשלחם למחנות  השני של הסיפור:

ההשמדה, ארז הגאון משאמלוי את כתביו ובהם כתבים אלו וניגש אל אחד משכניו הגויים 

 83אז בן  ואמר לו אני מבקש ממך לשמור את זה עד אחרי המלחמה, אני כבר לא יחזור)היה

לערך( אבל ילדי יחזרו!!! ויבקשו ממך את הכתבים)הרי זה מופת שני(, ואם תשמור על זה 

כמו שצריך, לא יאונה לך שום היזק במלחמה!!!, לאחר השואה חזרו ילדיו של הגאון 

משאמלוי ולקחו הכתבים מהגוי כשהוא מספר להם שבשנות המלחמה, החיילים הוציאו את 

ביתו והזיקו להם ולרכושם ולי באופן פלאי לא אירע כל נזק!!! הרי זה כל שכניו, כל אחד מ

לסיכום, נבואה ושלשה מפתים בכ"י אחד, הכתבים חזרו לצאצאי הכותב מופת שלישי. 

כפי שכתב בכי"ק, ילדיו נשארו בחיים לאחר השואה כפי שאמר בפה קודשו, וכתי"ק היו 

 שאמלוי.שמירה גדולה מכל רע, כפי הבטחת הגאון הקדוש מ

 

סיפור זה שופך אור על החיים התורניים בשנים שלפני מלחמת העולם השנייה, על 

ענוותנותו של הגאון הקדוש משאמלוי, ועל צדיק נסתר בעל חנות כשכל רגע פנוי מנצל 

 ללימוד התורה בעיון ובבקיאות.

תשפ"ב. בשנת  –תשי"ט  –כמו"כ הסיפור מהווה כעין סגירת מעגל פלאית. תרצ"ח 

בשנת תשי"ט כותב  ".לו אחזירנו העתקה ואחר"רצ"ח, הגאון משאמלוי כתב בכי"ק ת

בנו רבי יהושע שמצא דפים אלו בין כתי"ק של אביו הגאון ומחזירם אל בן הכותב, 

ובשנת תשפ"ב חשיפה ראשונית של שלושת המופתים ע"י יצירת הקשר עם שני 

 הצאצאים וחיבור הסיפור המלא משני הצדדים.

על הרעיון!!! כל הסיפור המרגש הזה מסתתר מאחורי ארבעה דפים קדושים אלו, מבהיל 

שהיו ל'שמירה מעולה' ועברו את כברת הדרך הארוכה שהגאון הקדוש משאמלוי זי"ע 

 צפה ברוח קודשו.

ס"מ. מעט  21/34דפים כתובים משני הצדדים)למעט עמוד אחד שכתוב רק על חלקו(.  4
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Chilling! Rare historic find. The writings will return to you!!! Three wonders in one 

manuscript! 60 lines and a short letter from Harav Shlomo Zalman Ehrenreich, Av 

Beis Din of Shamloy, may Hashem avenge his blood. Comments and critique on the 

lectures of Harav Shlomo Zalman Ehrenreich with explanations in his holy 

handwriting and a brief letter from him and his son Rav Yehoshua. The closing of a 

wondrous circle. 

Comments and critique on the lectures of the saintly Harav Shlomo Zalman 

Ehrenreich, Av Beis Din of Shamloy. 

60 lines! Explanations in the hand of Harav Shlomo Zalman Ehrenreich, Av Beis Din 

of Shamloy, some of them quite lengthy, filling the length or breadth of the page 

(21/34 cm). In addition, a brief letter (5 lines) in his holy handwriting and his 

signature, followed by a letter from his son, Rav Yehoshua. 

Exciting! Rare historic find. The manuscript represents three wonders from Harav 

Shlomo Zalman Ehrenreich. 

There is a wondrous and chilling backstory to the manuscript. The first part of the 

story is recounted by the grandson of the author of the glosses: My grandfather 

was a Torah scholar who owned a shop in Shamloy. He utilized the time he spent 

sitting in his shop to study Gemara. When a customer would enter, he'd cover the 

Gemara and resume his studies as soon as the customer left. Among other things, 

my grandfather wrote his comments on the lectures delivered by Hagaon Harav 

Shlomo Zalman Ehrenreich of Shamloy. He would give his comments to the Gaon of 

Shamloy, who would then pen his explanations between the paragraphs and on the 

sides of the pages. In the letter, the Gaon writes that he appreciates his comments 

and asks him to give him the sheets so that he can respond and write his 

explanations. The Gaon writes that he will then return the pages with his 

explanations so that the author of the glosses can check them and see if his 

questions are answered—and if not, he should forward his questions to him and he 

would respond and return with the answers. At the end, he asks the author to return 

them so to him so that he will be able to copy them for himself, and then he will 

return them to him. The manuscript is from 1938 [!].  Then World War II broke out 

and the manuscript remained with the Gaon of Shamloy, who did not return them to 

the author of the glosses. On the last page, his son Yehoshua writes in 1959 [!] that 

he found these pages among his father's writings and is therefore returning them to 

them (to the author's son). This is the grandson's testimony, and the first wonder is 

that the writings were returned to him, as the Gaon of Shamloy explicitly wrote: 

"And after copying them, I will return them to him." 

After hearing this story, we contacted a descendant of the Gaon of Shamloy and 

he told us the second part of the story: When the Jews of Shamloy understood that 

the Nazis were going to deport them to extermination camps, the Gaon packed his 

writings, including this manuscript, and asked one of his non-Jewish neighbors to 

guard them until after the war. "I will not return," he said (he was approximately 83 

years old at the time), "but my children will return and request my writings from you 

(wonder number two). If you guard them properly, you will be protected from harm 

throughout the war." After the Holocaust, the Gaon's children returned and took the 

writings from the non-Jew. The non-Jew related that at one point during the war, 

soldiers had removed all his neighbors from their homes, harming them in the 

process, and then looted their home. Miraculously, however, he was left unharmed! 

That is the third wonder. In summary, a prophecy and three wonders in one 



manuscript. The writings returned to the descendants of the writer as the Gaon 

wrote; his children survived the Holocaust as the Gaon predicted; and his writings 

served as protection against harm. 

This story sheds light on the Torah life in the years before World War II, on the 

humility of the Gaon of Shamloy and on a hidden tzaddik who was a shopkeeper 

but devoted every spare moment to studying Torah. 

In addition, the story represents wondrous closure. 1938-1959-2022. In 1938, the 

Gaon of Shamloy wrote "after copying it, I will return it to him." In 1959, his son 

Rav Yehoshua writes that he found these pages among his father's writings and is 

returning them to the son of the writer. And in 2022, the story of the three 

wonders comes to light thanks to contact with the descendants of both the Gaon 

and the writer. 

This entire dramatic story is contained within these four holy leaves, which served 

as wondrous protection and endured a long journey foreseen by the saintly Gaon 

of Shamloy. 

4 pages with writing on both sides (with the exception of one page, which is only 

partially filled with writing). 21/34 cm. A few minor tears and a small tear, with 

hardly any missing text. Some stains. Good condition. 
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