
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .52קטלוג מכירה מספר 

 

 ומעלה 10$מכירת פרמיום מיוחדת!! מחירי פתיחה 

 

חמישי  שתתקיים ביום 25 שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס'

שלמה )שעון ישראל( במשרדנו ברח'  19:00בשעה  7/4/22ו' ניסן תשפ"ב 

 ב"ב. 6המלך 

פיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפנות אלינו נקווה שת

 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  7/4/22ו' ניסן תשפ"ב חמישי המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/21957/1?lang=he 

 לתמונות ופרטים נוספים אנא היכנסו לקישור

 

את כל השאלות  אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

difficulties regarding the items to ask before the sale and not after. 

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


וניינים לרכוש כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מע

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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

in purchasing as well as more details about the condition of the item. 

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not payת אצלנו במכירות הבאות. יוכלו לקנו

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 dhl  –משלוחים לחו"ל אנו שולחים ב 

!! by DHL only 

 

 כירה של בית המכירות "ברנד מכירות פומביות".תנאי המ

 לפני התנאים, ברצוננו להודות לכל המתעניינים והרוכשים.

 מבוא והסבר:

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

 הלאה.

ינים שלא ממש הבינו את תנאי . בעקבות כמה וכמה לקוחות ומתעני1תנאים אלו נעשים בעקבות: 

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

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

 פומביות מתנהלת הן כלפי המוכרים והן כלפי הקונים.

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

 המכירות.

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

 למכירה פומבית.

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

 הפריטים

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

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

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

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



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

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

 לכך ואך ורק לפני נתינת הצעה על הפריט.

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

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

 גורם שהוא בקשר למצב הפריטים שהוא רכש.

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

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

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

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

 פריט המוצע למכירה גם לאחר הופעת הקטלוג.

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

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

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

 המכירות! 

כמו כן מכשיר האשראי של בית המכירות מושך התשלום יהיה בשקלים ישראלים בלבד!  .6

 ועלויות הפריטה חלים על הלקוח.תשלום בשקלים בלבד!! 

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

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

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

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

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

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

כלשהוא, בין אם לעצמו ובין אם עבור אדם אחר, מתחייב לשלם עבור הפריטים ולקחתם. 

ת לנקוט בכל האמצעים שייראו לו על מנת שהרוכש יעמוד בידי מנהל המכירה הסמכו

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

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

 ולהוסיף לסכום הכולל את ההוצאות שנגרמו.

כלפי הקונה בכוח ליתן מידע באשר למהות הפריט, מקוריותו ומצבו. מבלי  "ברנד" אחראית .9

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 

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

 –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 

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

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  .10

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

 שהשלים הקונה את מלוא התחייבויותיו לתשלום.רק לאחר 

על הקונה האחריות לדאוג להוצאת הפריטים שרכש, ישירות ממשרדי "ברנד", או באמצעות  .11

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

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

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!!  .12

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

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



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

 לקוחות ולשלוח יחד! 2אפשר לעשות רישומון אחד ל 

לכן אנו  היות וכאמור ברנד מכירות פומביות אינה חברת משלוחים אלא בית מכירות בלבד,  .13

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 

 קחים אחריות!!! מבחינתנו תבוא לקחת או שתשלחו מי מטעמכם!!אבל אין אנו לו

יחויב בעלויות  500$כל משלוח לחו"ל על פריטים שעלותם הכוללת מעל דבר נוסף.  .14

 ביטוח משלוח.
בחלק מהמדינות יש עלויות מכס בכדי לשחרר את הפריט, עלויות אלו יחולו על הלקוחות ולא  .15

 על בית המכירות.
יום מהמכירה ייחסמו ולא יוכלו לקנות יותר והפריטים יעברו  12וך לקוחות שלא ישלמו ת .16

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

 הפריטים יצאו מבית המכירות ויהיו הפקר, למרות ששולם עליהם. 
ים לפנות לבית לקוחות המעוניינים להשתתף במהלך המכירה באמצעות הטלפון, מתבקש .17

 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  .18

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

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

לנוחיות לקוחות חו"ל אנו משתדלים להוסיף בקטלוג פרטים על הפריטים גם בשפה  .19

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

 

הכיתוב דבר אחר  טעות או כל –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.
 

ן שאתם "ברנד מכירות פומביות" מודה מראש לכל המתעניינים והרוכשים על האימו .20

 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. 5רישומון יצוא ללקוחות חו"ל וביטוחים. 
 

 ברנד מכירות פומביות. –בה חנוך ברנד תודה ר

 

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. 

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

9. Payment in Israeli shekels only! In addition, the auction house's credit card 

processes payment in shekels only, and the customer is responsible to pay 

conversion fees. 

 

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. Payment can be made in cash (NIS only), via credit card or bank transfer 

from Israel. The purchase of any item, whether for himself or on behalf of 

someone else, is responsible to pay for the items and take them. The 

auction manager reserves the right to employ any measures he deems 

appropriate to ensure the purchaser meets his obligation, including 

cancelling a sale; selling the item to a different customer; charging the 

purchaser for expenses incurred to the auction manager, including interest 

and index-linkage; suing for compensation; delaying the release of an item; 

and adding all expenses incurred to the total sum due. 

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" 

 

 

התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו 

 בבני ברק 6החדש ברחוב שלמה המלך 

 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

 

אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: בכל 

כלי  –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 



owing We accept items for the follכסף וזהב. 

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

silver and gold vessels, and all  -and Zionism 

.other antiquities 

 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 

מכירת ערב פסח תשפ"ב. מכירה מיוחדת ומגוונת פריטים בכל 

 נושאי היודאיקה

מיטת ארץ הקודש  -טבעות שמירה וחנוכה שר התורה רבי חיים קניבסקי, מ

הגדות לפסח  -חב"ד  -ביאלה  -גור  -חסידות  -של אדמור"י סקווירא 

 -יין ומשקאות  -ספרי תפילה  -חפצי וציורי יודאיקה  -ומגילות אסתר 

שואה, שארית הפליטה  -א"י וציונות  -שטרות, מטבעות, מדליות ובולים 

 -קבלה ומוסר  -ספרים שונים וניירת  -גמרות, משניות והלכה  -ושנחאי 

כתבי יד  -חתימות, חותמות, הקדשות והגהות  -עיתונים על גדו"י  -לאדינו 

 ומכתבי רבנים, אדמורי"ם ומקובלים

 

Auction on the eve of Passover 5782. Special and diverse 

auction of items on all Judaica topics 

protection coins  -Chaim Kanevsky Maran Sar haTorah Rabbi 

 -The bed of the Squire Rebbe's in israel  -and Hanukkah 

Passover Haggadot and  -Chabad  –Biale  –Gur  –Hasidut 

prayer  -Judaica artifacts and paintings  -megilot Esther 

s and Banknotes, coins, medal -Wine and beverages  -books 

Holocaust, She'erit HaPleita and  -Israel and Zionism  -stamps 

 -Babylonian Talmud, Mishnayot and Halacha  –Shanghai 

 -Kabbalah and Mussar  -Various books and paperwork 

Signatures, stamps,  -Newspapers on Israel's greats  -Ladino 

Manuscripts and letters of rabbis,  -ses dedications and glos

Admors and Kabbalists 

 



 מטבעות שמירה. –חפצי צדיקים 

 

וחריטת חתימותיהם  ברכות לברכה עם קנין מטבע .1

 של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, הרב

יהודה  מיכל רבי – שטיינמן הרב – אלישיב

 שמואל ורבי קרליץ נסים רבי – לפקוביץ

 מרן ש"ע אברהם בית אגודת אך. קופתאויערב

 Property coin for blessing withש. "אי החזון

blessings and engraving the signatures of Rabbi 

Chaim Kanievsky, Rabbi Elyashiv - Rabbi 

Steinman - Rabbi Michal Yehuda Lefkowitz - 

Rabbi Nissim Karlitz and Rabbi Shmuel 

Auerbach. The fund of the Beit Avraham Association in the name of Maran Hazon 

Ish. 

 

ולהתברך בשמירה, בני חיי ומזוני...". "יתברכו ממקור הברכות בבני חיי ומזוני וכל מילי "

 ".דמיטב וימלא ד' כל משאלות ליבם לטובה

 הרב, קנייבסקי חיים רבי התורה שר מרן חתימות וחריטת ברכות עם לברכה קנין מטבע

 שמואל ורבי קרליץ נסים רבי – לפקוביץ יהודה מיכל רבי – שטינמן הרב– אלישיב

 . ש"אי החזון מרן ש"ע אברהם בית אגודת קופת. אויערבאך

 Diameter: 11.5 cm. At the top is aס"מ. בחלקו העליון חור קטן לתלייה.  11.5קוטר: 

small hole for hanging. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

המסוגל לכל הישועות. יין הסיומים, יין מבורך מסיום בבלי וירושלמי של מרן שר התורה  .2

 הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל.

 

המסוגל לכל הישועות. יין הסיומים, יין מבורך מסיום בבלי וירושלמי של מרן שר התורה 

 הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל.

ק על הבקבוק( מאת הרבנית בת שבע קנייבסקי אשר בגב הבקבוק מכתב )מודפס ומודב

כותבת "יין הסיומים של הרב שליט"א אשר ידוע כמסוגל לכל הישועות ובזכות הצדקה 

 תזכו לכל הברכות וימלא ד' כל משאלותיכם לטובה".

A segulah for all types of yeshuos. Yayn hasiyumim, blessed wine from the Siyum 

Bavli and Yerushalmi conducted by Maran Sar HaTorah Hagaon Harav Chaim 

Kanievsky, ztvk"l. 



Pasted to the back of the bottle is a letter from Rebbetzin Batsheva Kanievsky, 

who writes, "The wine of the siyumim conducted by the Rav, shlit"a, is known to 

be auspicious for all types of salvation, and in the zechus of the tzedakah, may you 

merit all the blessings and may Hashem fulfill all your desires l'tovah."  

 200$מחיר פתיחה: 
 

 

יין הסגולה!!! יין הסיומים המיוחד של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל. לשמירה  .3

 ברכה והצלחה!!! יין ממאות סיומי מסכתות הש"ס בבלי וירושלמי.

 

יין הסגולה!!! יין הסיומים המיוחד של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל. לשמירה 

 ממאות סיומי מסכתות הש"ס בבלי וירושלמי.ברכה והצלחה!!! יין 

Segulah Wine!!! The special wine from the siyumim of Maran Hagaon Harav Chaim 

Kanievsky, ztvk"l. For protection, blessing and success! Wine from hundreds of 

siyumim on Shas Bavli and Yerushalmi. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

ה וברכה נדירה בחתימת מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל על הקדש .4

"סגולה לשמירה עליונה והצלחה בכל העניינים". ספר חיבורו האחרון שנדפס בחייו! 

 עם ביאור וחתימת ידו הקדושה של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי. 'רזיאל המלאך'

 



ביאור 'תשועת אדם' מאת מרן שר  ספר 'רזיאל המלאך' המיוחס לאדם הראשון, עם

 חיבורו זה הינו האחרון שנדפס בחייו. התורה רבי חיים קנייבסקי .

 

  ברכה נדירה ביותר בעצם "חתימתו" הק' של מרן 'שר התורה' זצ"ל בדף הפורזץ

 "יהי רצון שיהיה ספר זה סגולה לשמירה עליונה והצלחה בכל הענינים"

 תו של מרן שר התורה. פרטים בבית המכירות.מצורף אישור חתום מרב חשוב ממשפח

 ס"מ. מצב מצוין. 17.5ב"ב, תשע"ב. 

Inscription and rare blessing signed by Maran Sar HaTorah Harav Chaim Kanievsky, 

ztvk"l, on the last of his works printed during his lifetime! "Segulah leshmirah 

elyona vehatzlachah bechol ha'inyanim." Sefer Raziel Hamalach with commentary 

and Harav Chaim Kanievsky's holy signature. 

Sefer Raziel Hamalach, attributed to Adam Harishon, with the Teshuas Adam 

commentary by Maran Sar HaTorah Harav Chaim Kanievsky. This commentary was 

the last to be printed in his lifetime. 

The endpaper features a very rare blessing in the form of of Maran Sar HaTorah, 

ztvk"l's holy "signature": "Yehi ratzon sheyihiyeh sefer zeh segulah leshmirah 

elyona vehazlachah bechol ha'inyanim."Comes with signed confirmation from 

Harav Kanievsky's family. Details at the auction house. Bnei Brak 2012. 17.5 cm. 

Excellent condition. 

 2000$מחיר פתיחה: 
 

'אילת  –"רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זכר צדיק לברכה ה  .5

 תשע"ח" מטבע מרן הרב שטיינמן. –השחר' תרע"ה 

"Rabbi Aharon Ye huda Leib Steinman Zecher Tzadik 

libracha - 'Eielet Hashachar' 1915 - 2018" Coin from 

Rabbi Steinman. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

מטבעות ברכה)לא מעות חנוכה( מהאדמו"ר  2נדיר.  .6

 rare. 2 blessing coins (not from Hanukkah) from the Rebbe of מבעלזא שליט"א.

Belza Shlita. 

 

 כה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א""מטבע בר

  .א"שליט מבעלז ר"מהאדמו( חנוכה געלט לא)ברכה מטבעות 2נדיר. 

 

 180$מחיר פתיחה: 



מעות חנוכה מהאדמו"ר מבעלזא שליט"א,  –מטבעות שמירה  30אוסף מיוחד של  .7

 תשע"ב(. -בלבד משנת תש"ע  2משנת תשמ"ט עד תש"פ)חסרים 

 

מעות חנוכה מהאדמו"ר מבעלז שליט"א, משנת  –ה מטבעות שמיר 30אוסף מיוחד של 

 תשע"ב(. -בלבד משנת תש"ע  2תשמ"ט עד תש"פ)חסרים 

Unique collection of 30 "shemirah [protection] coins"—Chanukah gelt from the 

Belzer Rebbe, shlit"a, from 1989 to 2020 (only 2 are missing, from the years 2010-

2012) 

 750$חיר פתיחה: מ

 

 

אוסף שבע מטבעות "מעות חנוכה" מהרבנית מבעלזא בין  .8

 Collection of seven "Chanukah" coins from תש"ע. –השנים תשנ"ז 

the Rebbetzin of Belz a between 1997 and 2010. 

 

אוסף שבע מטבעות "מעות חנוכה" מהרבנית מבעלז. בין השנים 

 תש"ע. –תשנ"ז 

 120$ מחיר פתיחה:

 

 

 

האדמו"ר  –מעות חנוכה. מהאדמו"ר והרבנית מבעלזא  –מטבעות שמירה  22אוסף  .9

 מבאבוב והאדמו"ר משידלובצא.

 

 מעות חנוכה.  –מטבעות שמירה  22אוסף 

 –מהאדמו"ר מבאבוב מהשנים: תשס"ג  2 –מהאדמו"ר מבעלזא ואחד מהרבנית  18

 האדמו"ר משידלובצא משנת תשס"ו. 1תשס"ז. 

Collection of 22 "shemirah [protection] coins"—Chanukah gelt from the Rebbe and 

Rebbetzin of Belz, the Rebbe of Bobov and the Rebbe of Shidlovtza. 

Collection of 22 "shemirah [protection] coins"—Chanukah gelt. 18 from the Rebbe 

of Belz and one from the Rebbetzin—2 from the Rebbe of Bobov, from the years 

2003-2007. 1 from the Rebbe of Shidlovtza from 2006. 



 

 350$מחיר פתיחה: 
 

 

 היחידה הפעם. מבאבוב צבי נפתלי רבי ק"הרה ר"מהאדמו געלט חנוכה!! נדיר. באבוב .10

 Babub. Rare !! Hanukkah money" .2003 ד"תשס! ידו על מיוחד חנוכה מטבע שחולק

from the Admor Rabbi Naftali Zvi of Babov. The only time he distributed a special 

Hanukkah coin by him! 2003. 

 

 ק"הרה ר"מהאדמו, חנוכה מעות – געלט חנוכה

 .מבאבוב הלברשטאם צבי נפתלי רבי

 

 וזה שנים וחצי כארבע כיהן ר"האדמו!!! נדיר

 !ידו על שחולק היחיד חנוכה המטבע

 חילק זו בשנה ורק דולר רבע חילק האחרות בשנים

 החנוכה חלוקת מעמד עבור שהופק מיוחד מטבע

 ר"אדמו מרן ק"כ מאת מטבע: "האחד מצדו. געלט

 איור השני ובצדו" ק"לפ ד"תשס שנת חנוכה א"שליט

 great.מצוין מצב. ברק בני  שלמה חכמת ישיבת

condition. 

 א"תרצ] מבאבוב צבי נפתלי רבי ק"הרה ר"האדמו

 היה. הלברשטאם שלמה רבי ק"הרה ר"האדמו בן. באבוב לבית הרביעי ר"האדמו[ ה"תשס -

 .פלאי באורח התקיימו ברכותיו וכל, הארץ בקרב ישועות כפועל ועיד

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .11

 Guard coin, Hanukkah coin from .ד"תשנ חנוכה. מבאבוב

the Admor Rabbi Shlomo of Babov. Hanukkah 1994. 

 

. מבאבוב השלמ רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 .ד"תשנ חנוכה

 ומעליו מבנה של איור, המטבע של אחד מצד. נחושת מטבע

 ק"כ מאת מטבע: רישום למטה .באבוב'ד שלוה מחנה: רישום

 של ציור השני מהצד. ק"לפ ד"תשנ שנת חנוכה א"שליט ר"אדמו

" לשולחנך סביב זיתים כשתילי בניך" ורישום וזיתים עלים



 .Copper coin .א"שליט יעקב הרב בן עזר אלי שלמה' ר נדבת: ומסביב

 בן[ 1907/2000 ס"תש – ח"תרס] מבאבוב הלברשטאם שלמה רבי ק"הרה ר"האדמו

 ה'דברי ק"הרה ר"לאדמו בן אחר בן. מבאבוב ציון' 'הקדושת ציון בן רבי ק"הרה ר"האדמו

 שיקם ההשוא לאחר. באבוב של כרבה וכיהן גליציה רבני י"ע נסמך בצעירותו. מצאנז חיים'

 כרם: 'בספרים נדפסו תורתו דברי. וחסד תורה של רבים מוסדות והקים באבוב חסידות את

 .ועוד' שלמה דברי', 'שלמה

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 Guard. ד"תשנ חנוכה. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .12

coin, Hanukkah coin from the Admor Rabbi Shlomo of Babov. Hanukkah 1994 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 .ד"תשנ חנוכה. מבאבוב

 מבנה של איור, המטבע של אחד מצד. נחושת מטבע

: רישום למטה .באבוב'ד שלוה מחנה: רישום ומעליו

 ד"תשנ שנת חנוכה א"שליט ר"אדמו ק"כ מאת מטבע

 בניך" ורישום וזיתים עלים של ציור השני מהצד. ק"לפ

 שלמה' ר נדבת: ומסביב" לשולחנך סביב זיתים כשתילי

 .Copper coin .א"שליט יעקב הרב בן אליעזר

 מבאבוב הלברשטאם שלמה רבי ק"הרה ר"האדמו

 רבי ק"הרה ר"האדמו בן[ 1907/2000 ס"תש – ח"תרס]

 ר"לאדמו בן אחר בן. מבאבוב ציון' 'הקדושת ציון בן

 רבני י"ע נסמך בצעירותו. מצאנז חיים' ה'דברי ק"הרה

 רבים מוסדות והקים באבוב חסידות את שיקם השואה לאחר. באבוב של כרבה וכיהן גליציה

 .ועוד' שלמה דברי', 'שלמה כרם: 'בספרים נדפסו תורתו דברי. וחסד תורה של

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 מחנה .ד"תשנ חנוכה. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .13

 Guard coin, Hanukkah coin from the Admor Rabbi Shlomo of .ובבאב'ד שלוה

Babov. Hanukkah 1994. Shalva D'Babov camp. 

 

. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 .ד"תשנ חנוכה

 ומעליו מבנה של איור, המטבע של אחד מצד. נחושת מטבע

 ק"כ מאת מטבע: רישום למטה .באבוב'ד שלוה מחנה: רישום

 של ציור השני מהצד. ק"לפ ד"תשנ שנת חנוכה א"שליט ר"אדמו

: ומסביב" לשולחנך סביב זיתים כשתילי בניך" ורישום וזיתים עלים

 .א"שליט יעקב הרב בן אליעזר שלמה' ר נדבת

 – ח"תרס] מבאבוב הלברשטאם שלמה רבי ק"הרה ר"האדמו

 'הקדושת יוןצ בן רבי ק"הרה ר"האדמו בן[ 1907/2000 ס"תש

. מצאנז חיים' ה'דברי ק"הרה ר"לאדמו בן אחר בן. מבאבוב ציון'

 לאחר. באבוב של כרבה וכיהן גליציה רבני י"ע נסמך בצעירותו

 תורה של רבים מוסדות והקים באבוב חסידות את שיקם השואה

 .ועוד' שלמה דברי', 'שלמה כרם: 'בספרים נדפסו תורתו דברי. וחסד

 60$מחיר פתיחה: 

 

 



 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .14

ישיבת חמדת ישראל כרם  איור. תשנ"ח. מבאבוב

 Guard coin, Hanukkah coin .ד'באבוב שלמה

from the Admor Rabbi Shlomo of Babov. 1998. 

Illustration of the Yeshivat Hemdat Yisrael 

Kerem Shlomo D. Babov. 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו וכהחנ מטבע, שמירה מטבע

 תשנ"ח.. מבאבוב

ד'באבוב  ישיבת חמדת ישראל כרם שלמה איור עם

ורישום: "מטבע מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  חנוכה 

 תשנ"ח לפ"ק".

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .15

 ישיבת חמדת ישראל כרם שלמה איור. תשנ"ח. מבאבוב

 Guard coin, Hanukkah coin from the Admor .ד'באבוב

Rabbi Shlomo of Babov.1998. Illustration of the Yeshivat 

Hemdat Yisrael Kerem Shlomo D. Babov.   

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 תשנ"ח.. מבאבוב

ד'באבוב ורישום:  ישיבת חמדת ישראל כרם שלמה איור עם

ק מרן אדמו"ר "מטבע מאת כ"

שליט"א  חנוכה תשנ"ח 

 לפ"ק".

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .16

ד'באבוב בארה"ב תשנ"ז. "מוסדות בני ציון . מבאבוב

 Guard coin, Hanukkah יובל הוא שנת החמשים". 50

coin from the Admor Rabbi Shlomo of Babov. 1997. 

“mosdot bne tziyon debobov beharh”b 50 yovel hu 

shnat hachamihim”. . 

 

 תשנ"ז.. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

יובל  50ד'באבוב בארה"ב "מוסדות בני ציון עיטור ובתוכו רישום: 

 "מטבע מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א".הוא שנת החמשים". 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו וכהחנ מטבע, שמירה מטבע .17

יובל  50ד'באבוב בארה"ב תשנ"ז. "מוסדות בני ציון . מבאבוב

 הוא שנת החמשים".

Guard coin, Hanukkah coin from the Admor Rabbi Shlomo of 

Babov. 1997. “mosdot bne tziyon debobov beharh”b 50 yovel 

hu shnat hachamihim.” 

 



 תשנ"ז.. מבאבוב שלמה רבי ר"האדמומ חנוכה מטבע, שמירה מטבע

יובל הוא שנת החמשים".  50ד'באבוב בארה"ב "מוסדות בני ציון עיטור ובתוכו רישום: 

 "מטבע מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א".

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .18

 מנורת חנוכה. איור. תשנ"ב. מבאבוב שלמה

 Guard .שושנים""ומנותר קנקנים נעשה נס ל

coin, Hanukkah coin from the Admor Rabbi 

Shlomo of Babov.1992.  Illustration of a 

Hanukkah lamp. "huminotar kankanim nahasa 

nes lashoshanim”". 

 

 רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 תשנ"ב.. מבאבוב שלמה

ם מנורת חנוכה ורישום: "ומנותר קנקני איור עם

"בני בינה ימי שמונה קבעו  נעשה נס לשושנים"

שיר ורננים". "מטבע מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 חנוכה שנת תשנ"ב".

 60$מחיר פתיחה: 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .19

"ומנותר קנקנים נעשה  מנורת חנוכה. איור. תשנ"ב. מבאבוב

 Guard coin, Hanukkah coin from the. נס לשושנים".

Admor Rabbi Shlomo of Babov.1992.  Illustration of a 

Hanukkah lamp. "huminotar kankanim nahasa nes 

lashoshanim”” 

 

. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 תשנ"ב.

מנורת חנוכה ורישום: "ומנותר קנקנים נעשה נס  איור עם

שמונה קבעו שיר ורננים". "מטבע  "בני בינה ימי לשושנים"

 מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א חנוכה שנת תשנ"ב".

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .20

 זיתים כשתילי בניך. "ה"תשנ חנוכה. מבאבוב

 Guard coin, Hanukkah coin "לשולחנך סביב

from the Admor Rabbi Shlomo of Babov. 

Hanukkah 1995. "banecha keshtiley zetim saviv 

leshulchancha”" 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 .ה"תשנ חנוכה. מבאבוב

 עלים של ציור המטבע של אחד מצד. נחושת מטבע

" לשולחנך סביב זיתים כשתילי בניך" ורישום וזיתים

, ה"ע קליין מאיר חיים' ר בת חנה מרת נ"לז: ומסביב

: השני מהצד. י"נ פאנצער מאיר חיים משה' ר נדבת



 ר"ב אביש אברהם' ר נ"לז: ומסביב ק"לפ ה"תשנ חנוכה א"שליט ר"אדמו ק"כ מאת מטבע

 .ק"לפ ד"תשנ חנוכה' ד כסליו ח"כ' נפ, ל"ז משה

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .21

"ד דחסידי ציור ביהמ .ו"תשנ חנוכה. מבאבוב שלמה

 Guard coin, Hanukkah coin from the באבוב מאנסי.

Admor Rabbi Shlomo of Babov. Chanuka 1996. 

Drewing of bet hamidrash dechaside babov Muncy. 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 .ו"תשנ חנוכה. מבאבוב

 ק"כ מאת "מטבע ציור ביהמ"ד דחסידי באבוב מאנסי.

 ".ק"לפ ו"תשנ חנוכה א"שליט ר"אדמו
 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .22

תשנ"ט. "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר  .מבאבוב

 ,Guard coin ודר" "בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן".

Hanukkah coin from the Admor Rabbi Shlomo of 

Babov.1999. “yamim al yeme Melech tosif shnotav km 

odor vador” “begeula shlema bimhera beyamenu 

amen”.   

 

תשנ"ט. "ימים על ימי מלך  .מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 תוסיף שנותיו כמו דר ודר" "בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן".

 ציור מתיבתא עץ חיים ד'באבוב.

 60$פתיחה:  מחיר

 

 

 .מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .23

תשנ"ט. "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר" "בגאולה 

 Guard coin, Hanukkah coin from the שלמה במהרה בימינו אמן".

Admor Rabbi Shlomo of Babov.1999. “yamim al yeme Melech 

tosif shnotav km odor vador” “begeula shlema bimhera 

beyamenu amen”  . 

 

תשנ"ט.  .מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

"ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר" "בגאולה שלמה במהרה 

 בימינו אמן".

 ציור מתיבתא עץ חיים ד'באבוב.

 60$מחיר פתיחה: 

 

 



 שלמה רבי ר"דמומהא חנוכה מטבע, שמירה מטבע .24

 ,Guard coin ג. "בני ציון יגילו במלכם"."תשנ. מבאבוב

Hanukkah coin from the Admor Rabbi Shlomo of 

Babov.1993 “bne tziyon yagilu bemalkam”  . 

 

 שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 ג. "בני ציון יגילו במלכם"."תשנ. מבאבוב

 

 60$: פתיחה מחיר

 

 

 

. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע .25

 Guard coin, Hanukkah coin from ג. "בני ציון יגילו במלכם"."תשנ

the Admor Rabbi Shlomo of Babov.1993. “bne tziyon yagilu 

bemalkam.   

 

. מבאבוב שלמה רבי ר"מהאדמו חנוכה מטבע, שמירה מטבע

 כם".ג. "בני ציון יגילו במל"תשנ

 

 60$: פתיחה מחיר

 

 

חנוכה געלט מאדמור"י באבוב. שנות תש"ס עד  –אוסף שבע מטבעות שמירה  .26

 .Collection of seven guard coins - Hanukkah money from Admorey Babov תשע"ח.

2000 to 2018. 

 

 .45המטבע משנת תשע"ח הוא מהאדמו"ר מבאבוב 

 

 150$מחיר פתיחה:       

 

 

מטבעות שמירה מהאדמו"ר ה'ישועות  – חנוכה געלט .27

 Chanukah Gelt - guard coins ערכות. 2משה' מויז'ניץ. 

from the "Yeshuat Moshe" Rebbe from Viznitz. 2 

sets. 

 



 ערכות. 2מטבעות שמירה מהאדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ.  –חנוכה געלט 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הצדיקים את ראשם לנוח בעמל הקודש. מיטת ארץ בקדושה של מעלה!!! עלי הניחו  .28

הקודש של הצדיקים האדמו"ר הקדוש רבי יעקב יוסף מסקווירא ובנו האדמו"ר 

 מסקווירא שליט"א. מיטה מתקפלת. 
 

בקדושה של מעלה!!! מיטת ארץ הקודש של הצדיקים האדמו"ר הקדוש רבי יעקב יוסף 

 מסקווירא ובנו האדמו"ר מסקווירא שליט"א. 
 

נת תשי"ט התקיימה שמחת החתונה של האדמו"ר מסקווירא שליט"א עם בת בש

האדמו"ר ה'ישועות משה' מוויז'ניץ. החתונה התקיימה בארץ ישראל ואביו האדמו"ר רבי 

יעקב יוסף מסקווירא הגיע בפעם היחידה בחייו לארץ ישראל למשך כשבועיים וחצי 

חובות. מפאת גודל קדושתו של והתאכסן בבית משפחת רובין אביו של הרב רובין מר

האדמו"ר והקפדתו שלא לנוח על מיטה שאינה שלו)ייתכן גם מחשש שעטנז( הכין עבורו 

המסגר החסיד הרב אביגדור אהרונוביץ מיטה שתהיה רק עבור האדמו"ר ולאחר ביקורו 

שמר עליה מכל משמר שלא ישתמשו במיטה זו כלל ובאמת בשנים המאוחרות יותר 

 ימוש כשהאדמו"ר מסקווירא שליט"א הגיע לארץ ישראל.המיטה באה לש

 

מצורף אישור חתום מר' עקיבא שטראוס חתנו של הרה"ח ר' אביגדור אהרונוביץ שמעיד 

וחותם כי זו המיטה שחמיו הכין במיוחד עבור האדמו"ר מסקווירא זצוק"ל וחמיו ר' 

קווירא שליט"א אביגדור שמר עליו במשך כל השנים וכן הביא אותה כשהאדמו"ר מס

הגיע לארץ ולקח אותה מיד לאחר נסיעתו הן כשהתאכסן אצל הרב דוד יצחק רובין והן 

 כשהתאכסן אצל ר' אריה שכטר.

 

בשנים המאוחרות יותר כשאדמו"ר שליט"א כששהה בארץ הקודש, התאכסן אצל 

הרה"צ רבי אריה שכטר ולאחר שהוצגו תמונות המיטה בפני אחד מהמשפחה אמר 

ת המיטה ואכן זוהי המיטה שהביא ר' אביגדור הנ"ל ואדמו"ר שליט"א השתמש שזוכר א

 בה ולאחר מכן ר' אביגדור הנ"ל לקח אותה חזרה

 

ר שליט"א "כמו כן מצורף אישור חתום מאת הרב רובין שהאדמו"ר זצוק"ל והאדמו

ר התארחו בבית אביו, שבו כותב כך וזה לשונו: מה שזכורני מבית אבא ז"ל, בהיותי נע

לפני הבר מצוה מזמן שהוד כ"ק אדמו"ר מסקוורא זצוק"ל זי"ע התאכסן בבית אבי בעיר 



לרגל חתונת בנו כ"ק האדמו"ר שליט"א עם בית ויזניץ  41בני ברק רח' אור החיים 

 בשנת תשי"ט

הרה"ח ר' אביגדור אהרונוביץ ז"ל שהי' נחשב אז למקורבים מאוד בבית סקוורא 

ור אדמו"ר זיע"א ואחרי שאדמו"ר זיע"א נפרד התעסק בהבאת מיטה חדשה עב

 מלהתאכסן בבית לקח ר' אביגדור ז"ל את המיטה אליו

וכשהרבי בנו האדמו"ר שליט"א התאכסן בבית הורי עוד פעמים, בקול דלא פסיק אמרו 

אז שהביאו לו את המיטה של אביו האדמו"ר זיע"א המדוברת הנ"ל, ואחרי שנפרד הרבי 

 ם אמרו שר' אביגדור ז"ל הנ"ל לקח את המיטה אליו.כ"ק אדמו"ר שליט"א ג

אינני יכול לזהות בבירור ובוודאות מתוך התמונות שהציגו בפני שאכן מיטה זו המוצגת 

היא המיטה המדוברת הנ"ל אבל ממה שראיתי יש סבירות מסוימת שאכן זו המיטה 

 המדוברת.

 

? נוצות?. רוחב מיטה: מפרט: מיטת ברזל מתקפלת. על המיטה מזרון ממולא צמר גפן

ס"מ. גובה  10ס"מ. גובה מזרון:  90/175ס"מ. רוחב מזרון:  38ס"מ. גובה מיטה:  194/90

 ס"מ. כתמי חלודה. המזרון דהוי. באופן כללי מצב טוב מאוד. 120כשהמיטה מקופלת: 

 

 ולכן עלות אריזה והובלת פריט זה: קילו' 40 –שוקל כ  פריט זה גדול וכבד,שימו לב!!! 

לאלף שקלים. לאירופה וניו יורק, ככל הנראה אלף דולר ויותר  500בארץ ישראל, כנראה בין 

 ומקומות מרוחקים יותר כנראה שהעלות תהיה גבוהה יותר.

Extremely holy! This is where tzaddikim rested from their holy work. The bed that 

was used by the saintly Harav Yaakov Yosef of Skver and his son the Skverer 

Rebbe, shlit"a, in Eretz Yisrael. Folding bed. 

In 1959, the Skverer Rebbe, shlit"a, married the daughter of the Yeshuos Moshe of 

Vizhnitz. The wedding took place in Eretz Yisrael and the chassan's father, Harav 

Yaakov Yosef of Skver, came to Eretz Yisrael for about two and a half weeks in 

honor of the occasion—this was the only trip he ever made to Eretz Yisrael. He 

stayed at the home of the Rubin family, the father of Harav Rubin of Rechovot. 

Due to the Rebbe's great saintliness and his scrupulousness not to rest in a bed 

that did not belong to him (possibly also due to concerns regarding shaatnez), 

Harav Avigdor Aharonowitz, a chassid who worked as a metalworker, made a bed 

especially for the Rebbe. After his visit, great care was taken that nobody else 

should use the bed. In later years, the bed was used when the Skverer Rebbe, 

shlit"a, came to Eretz Yisrael. 

The bed comes with signed confirmation by R' Akiva Strauss, son-in-law of R' 

Avigdor Aharonowitz, that this is the bed his father-in-law fashioned especially on 

behalf of the Skverer Rebbe, ztvk"l and that his father-in-law R' Avigdor guarded it 

carefully throughout the years, bringing it to the Skverer Rebbe, shlit"a, when he 

came to Eretz Yisrael and taking it right back immediately after his return, both 

when he stayed at the home of Harav David Yitzchak Rubin and also when he 

stayed at the home of R' Aryeh Shechter. 

In later years, when the Rebbe, shlit"a, visited Eretz Yisrael, he stayed at the home 

of Harav Hatzaddik R' Aryeh Shechter. When a member of the family was shown 

photos of thebed, he said that he remembered it, and indeed this was the bed that 

the aforementioned R' Avigdor had brought. The Rebbe, shlit"a, used it and then 

R' Avigdor took it back. 

The bed also comes with signed confirmation from Harav Rubin that the Rebbe 

ztvk"l and the Rebbe, shlit"a, stayed at his father's house. He writes: "I remember 

from the house of my father, z"l, when I was a boy before my bar mitzvah, the 

time that K"k the Skverer Rebbe, ztvk"l, zy"a, stayed in my father's house in Bnei 



Brak, on Rechov Ohr Hachaim 41, for the occasion of the wedding of his son, the 

Rebbe, shlit"a, with Beis Vizhnitz in 1959. 

R' Avigdor Aharonowitz, z"l, who was considered very close to Beis Skver at the 

time, brought a new bed for the Rebbe, zy"a, and after the Rebbe left our home, R' 

Avigdor, z"l, took the bed back. 

When his son, the Rebbe, shlit"a, stayed at my parents' home on later occasions, it 

was unequivocally said that they had brought him the bed of his father, the Rebbe 

zy"a, which is mentioned above. After the Rebbe, shlit"a, left, it was said that R' 

Avigdor, z"l, took the bed back with him. 

I cannot identify with absolute certainty from the photos i was shown that this is 

indeed the bed mentioned above, but it appears reasonably likely that indeed it is. 

Specs: Metal folding bed. On the bed is a mattress filled with cotton? feathers? 

Width of bed: 194/90 cm. Height of bed: 38 cm. Width of mattress: 90/175 cm. 

Height of mattress: 10 cm. Height of bed when folded: 120 cm. Rust spots. Mattress 

is faded. General condition is very good. 

Please note!!! This item is large and heavy, Weighs about 40 kilos. so shipping and 

handling will likely cost between 500-1000 shekels in Israel, $1000 or more to 

Europe or New York, and even more to more distant areas. 

 5000$מחיר פתיחה: 

 

ראה גם במדור שארית ספרי חסידות)כולל ספרי סגולה חסידיים(. 

 הפליטה ובמדור שנחאי.

 

ספר של"ה הק'. שנת נח"ת, שנת הולדתו של מייסד החסידות הבעל שם טוב הקדוש.  .29

 .1698אמשטרדם, תנ"ח 

 

 השל"ה הקדוש. –ספר 'שני לוחות הברית' 

[ 4]. דפוס עמנואל עטיאש. במקור: 1698תנ"ח  .ושעוןת ’ת’ח’ונ בשובה בשנתאמשטרדם, 

 חסר'; בעותק זה ד[ 12; ]מד; תכב

שער ראשון)המצויר( וכן מדף רס"ד 

 ס"מ. 31.5עד הסוף. 

 

מהדורה זו שנדפסה בשנת נח"ת 

נתקדשה ביותר ע"י החסידים שהרי 

שנה זו הינה שנת הולדתו של מייסד 

החסידות הבעל שם טוב הקדוש 

נות נקשרו בין שני ומסורות שו

מאורעות אלו. האדמו"ר הריי"ץ 

כתב ".......ובשנה ההיא נולד מאורן 

של כל ישראל מורנו הבעש"ט 

נ"ע..... שהוא נולד בשנה שנדפס 

של"ה הקדש להאיר את העולם 

באור ה' דתורה ויראת שמים 

 בעבודה שבלב....". 

ללא כריכה. ספר מתפרק. נזקי עש 

 עותק פגוע. מרובים. כתמים וקרעים. 



Shelah Hakadosh. 1896, the year that the Baal Shem Tov, founder of Chassidus, 

was born. Amsterdam 1896. 

This copy is missing the first title page (illustrated) as well as from page 264 until the 

end. 31.5 cm. 

This edition, printed in 1698, was considered very holy by Chassidim, as this is the 

year in which the Baal Shem Tov, founder of the Chassidic movement, was born, 

and various traditions connect these two events. The Rebbe the Rayatz writes, "… 

and in that year, the Light of all of Israel, our teacher the Baal Shem Tov, was 

born… he was born in the year that the Shelah Hakadosh was printed to illuminate 

the world with the light of Hashem in Torah and yiras Shamayim in service of the 

heart…" 

Sans binding. Book is falling apart. Extensive worming. Spotting and tears. Damaged 

copy. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 ליב אריה רבי דפוסהמגיד מקוז'ניץ.   -זיטאמיר. 'עבודת ישראל' מהרה"ק רבי ישראל  .30

 .1858ח "תרי, שפירא
 

 המגיד מקוז'ניץ. –ספר 'עבודת ישראל' מהרה"ק רבי ישראל 

 23[ צג ד'; 2] .מסלאוויטא הרב דנכ שפירא ליב אריה רבי בדפוס, 1858 ח"תרי, זיטאמיר

 ס"מ.

 "השרףהרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל שפירא  הקדמת נכד המחבר בדף אחרי השער

 ."ממוגלניצא

טוב מאוד. כריכה עתיקה בלויה, חלקה הקדמי מנותק. כתמים. מעט מאוד  –מצב טוב 

 קרעים בעיקר בשוליים ומעט נקבי עש זעירים. 

Zhitomir. Avodas Yisrael from Harav Yisrael, the Maggid of Kozhnitz. Printed by 

Harav Aryeh Leib Shapira, 1858. 

The page after the title page contains a foreword by Harav Chaim Meir Yechiel 

Shapira, "the Saraf of Mogelnitza," who was the grandson of the author. 

Good-very good condition. Early, worn binding. The front part is detached. Spotting. 

Very few tears, mostly in the margins. A few tiny wormholes. 

 300$מחיר פתיחה: 



 

 noam’'עבודת ישראל' תרל"ח. –'נועם אלימלך' תרמ"א  .31

elimelech’ 1880- ‘avodat yisrael’ 1878. 

 

 כרך שני ספרי חסידות.

. ב'. 'עבודת ישראל' 1880א'. נועם אלימלך' ווארשא, תרמ"א 

 .1878ווארשא, תרל"ח 

 .fair conditionמצב בינוני.

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

חסידות. מהדורה יחידה. 'קול הרמ"ז' הלכות סת"ם ע"פ קבלה קבלה ו .32

מרבי משה זכות, ע"פ מרבי יעקב קאפיל וסדר עיבוד העורות מרבי 

 Kabbalah and .1890משולם פייביש מזבריז. ברדיטשוב, תר"ן, 

Hasidut. Single edition. Kol HaRamaz Halachot Satam according to 

Kabbalah by Rabbi Moshe Zakut, according to Rabbi Yaakov Kapil 

and the order of processing the skins by Rabbi Meshulam Faivish 

from Zabriz. Berditchov, 1890. 

 

קבלה וחסידות. ספר 'קול הרמ"ז' הלכות סת"ם ע"פ קבלה מרבי משה 

 זכות, ע"פ מרבי יעקב קאפיל וסדר עיבוד העורות מרבי משולם פייביש

 מזבריז.

 ס"מ. 19.5[ ד'; 1[ כ"ג ]2. ]1890ברדיטשוב, תר"ן, מהדורה יחידה. 

 .Without cover. Very good condition ללא כריכה. מצב טוב מאוד.

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'נטע שעשועים' עה"ת מתלמיד ה'נועם אלימלך'. מהדורה  .33

 Neta Shashuaim' on the Torah'. 1891יחידה ונדירה. ווארשא, תרנ"א 

from the student of 'Noam Elimelech'. A unique and rare edition. 

Warsaw, 1891. 

 

ספר 'נטע שעשועים' עה"ת מהרה"ק רבי נתן נטע מחעלים תלמיד 

ה'נועם אלימלך' ובסופו ליקוטים מהרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז' והרה"ק 

 מנשכיז.

  ס"מ. 19.5מ' ב' ד';  .1891ווארשא, תרנ"א מהדורה יחידה ונדירה. 

הסכמת האדמו"ר רבי יחיאל מאלכסנדר הכותב "...ישתדל כאו"א 

 The consent of the Admor Rabbi Yechiel להניח ברכה בתוך ביתו".

of Alexander, who writes "... each and every one will try to place a 

blessing inside his house". 

 .Without cover. Very good condition מאוד.ללא כריכה. מצב טוב 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 



'דאס מלכות'דיגע חסידות' ריזשינער גזע. שושלת רוז'ין. ש. ניסנזאהן.  .34

 .Das malchute chasidit’ rizishiner race. Rozin dynasty. sh‘יידיש. 

Nissanzahn. Yiddish.  

לת רוז'ין. ש. ניסנזאהן. 'דאס מלכות'דיגע חסידות' ריזשינער גזע. שוש

 .Photo printing. great condition יידיש. דפוס צילום. מצב מצוין.

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

של  קודש וסיפורי נועם מאמרידפוס ראשון. ספר 'אבן ישראל'  .35

 .ולמעלה בקודש עד ל'המגיד ממעזריטש' מרוז'ין ישראל הרה"ק רבי

. מצב טוב 1945תש"ה . ירושלים, טלינגטור שלמה י"ע לאור יצא

 .first print. ‘even yisrael’ very good conditionמאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. ספר 'נתיבות לשבת' מהרה"ק  .36

 רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ה'הפלאה'.

. 1837למברג, תקצ"ח חותמות הגאון רבי חיים ברלין. 

כריכה . 398סטפנסקי חסידות מס' עותק חסר שער. 

מנותקת, ללא החלק קדמי ושדרה. גיליונות רחבים. 

 ’netivot leshabat’כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

Cover detached, without front and spine. Wide 

sheets. Stains and some moth damage. Good 

condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ברלין, תרפ"ט צבעוני.  תהלים, 'תפלה למשה' מהרה"ק בעל ה'ישמח משה'. שער .37

  .tehilim ‘tfila lemoshe’ vary good conditionמצב טוב מאוד.. 1929

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1880סדר תחינות, למברג,  –'מעין טהור' לבעל ה'ישמח משה'  .38

 mahayan’מעט קרעים וכתמים. מעט חסר בקצה אחד הדפים. מצב טוב.

tahor’ Few tears and stains. Slightly missing at one end of pages. Good 

condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 



 

. מצב 1903ספר 'אורחות חיים' ו'עשר מלין דחסידותא'. לובלין, תרס"ג  .39

 .orchot chayim’ and ‘eser malin dechasiduta’ good condition’טוב.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

' אבד"ק אוסטראווצא. הובא לדפוס 'זכרון שמואל' ח"א, מרבי שמואל שמרי .40

. 1946ירושלים, תש"ו ע"י נכד האדמו"ר מגור, רבי יהודה ארי' לייב היינה. 

 .zichron shmuel’ part a. dry paper. Good condition’נייר יבש. מצב טוב.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מונה' 'שבילי א – 1881כרך ספרים. 'מאור עינים' להרה"ק מטשענאביל ווארשא,  .41

'קונטרס פרק שירה' עם תוספת  – 1886'דרכי חיים' לובלין,  – 1887ווארשא, תרמ"ז 

ללא כריכה. מעט דפים מנותקים. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי . 1886חיים, לובלין 

 volume of books. ‘meor enayim’ ‘shviley emna’ ‘darchey chayim’ ‘kontresמצב טוב.

perek shira’ without cover. Few papers detached. Stains and a few tears. Overall 

good condition.   

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'יסוד לקרא' אהל רחל אמנו מהרה"ק רבי ארי' ליבוש ליפשיץ מאפטא  .42

ואבד"ק סאפקוב ובוסק. עם תולדות האדמו"ר ומגילת יוחסין. שערים 

 yesod likro’ very good’טוב מאוד.רבים ודפי תמונות ופקסימיליות. מצב 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

'בנין הדביר' מהגאון החסיד רבי יעקב דוד מרדומסק עם הוספות בנו הגאון  .43

 –. טז עמ'; נקבי עש וכתמים. מצב בינוני 1934ירושלים, תרצ"ד החסיד רבי נח ווינטרוב. 

 טוב.

’binyan hadvir’ moth holes and stains. Fair-good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

'מאורי אליהו' לרבי אליהו רבינזון, עם הוספות בניו והוספות רבי נח ווינטרוב  .44

 טוב. –מעט נקבי עש וכתמים. מצב בינוני ועם סדר היחס. מהדורה יחידה. 

’mehorey eliyahu’ only edition.few moth holes and stains. Fair-good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ק"הרה ר"מהאדמו ודרושים ת"עה, ח"ב' יחזקאל כנסת' ספר .45

. 1931 א"תרצ, קלוזש. ראשונה מהדורה .מדעעש פאנעט יחזקאל רבי

 .ב"לח( חלקי)נפרד שער

 חותמותיו עם פאנעט בעריש דוב רבי ר"האדמו, המחבר נכד של העותק

 ר"מהאדמו דרשה הספר בסוף (.הספר בתוך המונחים)לו שניתנו וקוויטלאך

 .תורמים ורשימת, המחבר אבי פאנעט משה רבי ק"הרה

 טוב מצב. עש כתמים ונקבי מעט. פשוטה ישנה כריכה

 kneset yechezkel’ Simple old cover. Few stains and’.מאוד

moth holes. Very good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ז'ניץ. מאת יצחק אלפסי. מהדורה 'תפארת שבמלכות' בית קוסוב ווי .46

 'tiferert shebamalchut' שלישית מורחבת ומעודכנת. כסליו תשל"ג.

Kosov Vizhnitz House. By Yitzhak Alfasi. Extended and updated 

third edition. Kislev 1973. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 החמה שקידו...  הגדולה מצוה על...  דרושים ברסלב. 'תזרח השמש'  .47

 רבי תלמידו דברי פ"וע מברסלב נחמן רבי דברי פ"ע ומיוסד בתקופתה... בנוי

 tizrach’]מאת רבי שלמה שיק[. תשמ"א. מצב מצוין. מברסלב. נתן

hashemesh’ great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 "בהוצאתברסלב. 'לקוטי תפלות' ממוהרנ"ת.  .48

 ברתח של מהכסף הורוויץ, שמואל רבי החסיד

 רבי ר"אדמו ספרי והפצת להדפסת ברסלב חסידי

 .1943ירושלים, תש"ג ל". "זצוק מברסלב נחמן

"Lekoti Tefilot" from the Moharanat "Published 



by the Chassid Rabbi Shmuel Horowitz, from the money of the Breslav Chassidim 

Society for the printing and distribution of the books of the Admor Rabbi 

Nachman of Breslav Zatzokal." Jerusalem, 1943. Breslav.. 

 

ספר 'ליקוטי תפילות' מרבי נתן שטרנהרץ ע"פ רבי נחמן מברסלב. ובסופו 'תיקון 

  הכללי'.

מהכסף של חברת חסידי  ,ירושלים, דפוס שילה, בהוצאת החסיד רבי שמואל הורוויץ

 טז [1, ]קץ; תך[, 16] צת ספרי אדמו"ר רבי נחמן מברסלב זצוק"ל.ברסלב להדפסת והפ

 ס"מ. 23.5 ;’עמ

 ,Old cover מעט מאוד קרעים וחורים. מעט כתמים. מצב טוב.כריכה ישנה, שדרת עור. 

leather spine. Very few tears and holes. Few stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

כנותיך ישראל' תולדות וסיפורים על הבעל שם טיוטה מהחוברת 'מש .49

טוב הקדוש ועל בית מדרשו במעז'יבוז' מאת הרב מרדכי גרליץ. יו"ל לרגל 

 הקמתו מחדש של בית מדרש העתיק של הבעש"ט הק' במזיבוז. 
בתוך החוברת תיקונים והוספות בכתב יד, כמו"כ מעבר לעמוד אחרון רישום 

" ובאמת בסוף החוברת שיצאה לאור נרשם "לע"נ הרב משה אריה פריינד זצ"ל

 Toyota 'Mishkenotach לעילוי נשמתו. ערב שבועות, תשס"ד. מצב גרוע.

Israel' booklet. Bad condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חסידות. ספר 'בן עוזיאל' עה"ת מרבי עוזיאל אב"ד ביסטריץ מצאצאי  .50

הסכמת  .1934בעקלעאן, תרצ"ד בעל הספה"ק 'מנורה הטהורה'. 

האדמו"ר רבי אהרן בן הרה"ק רבי חיים מצאנז. בסופו רשימת 

כריכה מנותקת וללא שדרה. ספר מעט מתפרק. מעט עמ'(.  4חותמים)

 ben uziel’ on the tora. Cover detached’קרעים ונזקי עש. מצב טוב.

and without spine. A slightly disintegrating book. Slight tears and 

moth damage. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'זכרנו לחיים' דפוס ראשון. חותמות  .51

מונקאטש,  .מהוסאקוב טייטלבוים דוד מרדכי רבי ר"האדמו

 zochrenu lechayim' first print. Stamps of the' .1937תרח"צ 

Admor Rabbi Mordechai David Teitelbaum of Husakov. 

Munkatch, 1937. 

 

ספר 'זכרנו לחיים' סיפורים ומופתים מהאדמו"ר הרה"ק ה'דברי 

 חיים' ובניו הקדושים.



 ס"מ. 22. סד עמ'; 1937מונקאטש, תרח"צ דפוס ראשון. 

 מהוסאקוב, באר שבע. טייטלבוים דוד מרדכי רבי ר"חותמות האדמובדף הפורזץ 

ועל   מת האדמו"ר,כריכה ישנה, השער מודפס על הכריכה. בדף הפורזץ חור במרכז חות

. מעט קרעים קלים החותמת השנייה חתום חותמת נוספת)אחרת, לא של האדמו"ר(

 Old cover, title page printed on cover. in the center of טוב מאוד. –וכתמים. מצב טוב 

the Rebbe's stamp has a hole, and on the second stamp there is another (different) 

stamp. Slight tears and stains. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ר"מהאדמו תורה, מועדים וחידושים על ב"מ, ב"ח. 'חיים דברי. 'דפוס ראשון. חסידות .52

הקדמות חשובות מאוד מבניו הקדושים. . מצאנז הלברשטאם חיים רבי ק"הרה

 .1877 ז"תרל, מונקאטש
 

 רבי ק"הרה ר"וחידושים על מסכת בבא מציעא מהאדמו ת, מועדים"עה' חיים דברי' ספר

 . מצאנז הלברשטאם חיים

בדף שער  .מ"ס 24.5'; ד ח"מ, ב"ע[ 2[; ]5] ד"פ[ 2, ]1877 ז"תרל, מונקאטש. ראשון דפוס

 .119 חסידות מס' סטפנסקיח"א חתימה. 

"ואנחנו  הקדמות חשובות מאוד מבני המחבר הקדושים. בין הדברים בהקדמה בח"א:

בני אבינו המחבר הקדוש אדמו"ר זצלל"הה השתדלנו בהדפסת זה החיבור כי כן צוה 

עלינו קודם פטירתו להדפיסו ולהוציאו בקרוב וזכות אאמו"ר בעהמ"ח הקדוש יגן עלינו 

ועל כל בני ישראל שיתרומם קרן התורה והיראה ושיושפע לנו שפע ברכה והצלחה ולכל 

: "... ובפרט בפלפול ההלכות על מסכת בבא מציעא שלמד אחינו בני ישראל". ובח"ב

מסכת הזאת בעיון רב בחבורת תלמידים גדולי תורה יותר מעשרים שנים וחידש 

 חידושים נפלאים... כי נאבדו רוב הכתבים....".

 כריכה רכה פשוטה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.

Chassidus. First edition. Divrei Chaim, 2 volumes. Torah, mo'adim and chiddushim 

on Bava Metzia from the saintly Rav Chaim Halberstam of Sanz. Very distinguished 

forewords by his saintly sons. Munkacs, 1877. 

The title page of Vol. I has a signature. Stefansky Chassidus no. 119. 

Very distinguished forewords by the author's saintly sons.  

Simple soft binding. Stains and some tears. Good condition. 

 

 500$מחיר פתיחה: 



. מראצפערט אליעזר רבי שלום ק"הרה בנו בהוצאת, מצאנז ק"להרה, ח"ב' חיים דברי' .53

 Divrei Chaim 2 parts, to the Rabbi of Sanz, published by .1912 ג"תרע, סוואליווע

his son Rabbi Shalom Eliezer of Ratzfert. Swalive, 1912. 

 

 רבי ק"הרה ר"אדמומה, ח"ב' חיים דברי' ספר

 רבי שלום ק"הרה בנו הוצאת. מצאנז חיים

 .מראצפערט אליעזר

'; ד קטז[ 2[; ]2' ]פ[ 2. ]1912 ג"תרע, סוואליווע

 .ב"לח נפרד שער. מ"ס 25

כריכה ישנה מפורקת וללא שדרה וכן הספר 

 –מפורק. מעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני 

 Old cover disassembled and without טוב.

spine and the book disassembled. Slight 

tears and moth damage. Fair - good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגדה של פסח ע"פ ה'דברי חיים' מצאנז. העותק של ר' חיים קטינא נכד בעל 'רחמי  .54

 The Passover Haggadah according to the 'Divrei בערך. 1940האב'. אראדעא, ת"ש 

Chaim' from Sanz. The copy of R. Chaim Katina, the grandson of the Rahami HaAv. 

Aradaha 1940 approx. 

 

הגדה של פסח ע"פ ה'דברי חיים' מצאנז. העותק של 

ר' חיים קטינא נכד בעל 'רחמי האב'. חתימה קצוצה 

היו מספר נכדים בשם זה ואין שלו ורישום ששייך לו. 

 There have been several החותם.לנו מידע מי מהם 

grandchildren by that name and we have no 

information as to which of them is the seal. 

בערך. כריכה ישנה מנותקת.  1940אראדעא, ת"ש 

 Aradea, circa 1940s. Old cover כתמים. מצב טוב.

detached. Stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'אורה ושמחה' מהגאון החסיד רבי שמחה יאיר רוזנפלד  .55

 ’First printing. ‘ora vesimcha. 1913אב"ד פיעטרקוב. פיעטרקוב, תרע"ג 

from the Chassidic Gaon Rabbi Simcha Yair Rosenfeld Av Beit Din of 

Pietarkov. Pietarkov, 1913. 

 

לא יצא יותר(. מאת הגאון החסיד רבי שמחה ספר 'אורה ושמחה' עה"ת, ח"א )

 יאיר רוזנפלד.

 ס"מ. 24'; ד קיג -ב'  ד',. 1913פיעטרקוב, תרע"ג מהדורה ראשונה. 

 Simple old cover. Slight כריכה ישנה פשוטה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב טוב.

moth damage and stains. Good condition. 



[ מחשובי חסידי קאצק וגור. כבר 1831/1911תרע"א  – ]תקצ"א רבי שמחה יאיר ראזנפעלד

 .ופיוטרקוב אוזרקוב, רדזימין, ראצונז, קיטסברג של רבןמילדותו נודע כעילוי. כיהן כ

 .ישיבה בה והקים בעיר ואף הראשון החסידי אוזרקוב כיהן כהרבב

 50$מחיר פתיחה: 

 

חסידות. דפוס ראשון. 'צדקת הצדיק' לובלין, תרס"ב  .56

1902.chasidut. first printing. ‘tzidkat hatzadik’ Lublin 1902. 

 

 ספר 'צדקת הצדיק' להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין.

  ס"מ. 22; ’עמ 152[, 2]. 1902דפוס ראשון. לובלין, תרס"ב 

ללא כריכה. שוליים נאים. דפים ראשונים מנותקים. מעט קרעים 

 Without cover. Nice margins. First טוב מאוד. –וכתמים. מצב טוב 

pages detached. Few tears and stains. Good - very good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

דפוס ראשון. חידושי יו"ד מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין.  .57

 First printing. Renovations .1909ספר 'תפארת צב"י' ח"א, בילגורייא תרס"ט 

of yore dea from the Admor Rabbi Tzadok HaCohen of Lublin. Sefer Tiferet 

Tzvi part 1. Bilgurya 1909. 

 

ספר 'תפארת צב"י' ח"א, חידושי הלכה על שו"ע יו"ד מהאדמו"ר הרה"ק רבי 

  צדוק הכהן מלובלין.

 ס"מ. 34עמ';  254, 8. 1909בילגורייא, תרס"ט  דפוס ראשון.

 Simple old ים רחבים. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב.כריכה ישנה פשוטה. שולי

cover. Wide margins. Few stains and moth damage. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 לייב יהודה רבי ק"מהרה, ח"א' אמת תורת. 'ראשון דפוס חסידות. .58

 .chasidut. First printing .1889ט "תרמ, לובלין. מלובלין איגר

'Torat Emet' Part I, from Rabbi Yehuda Leib Eiger of Lublin. 

Lublin, 1889. 

 

 איגר ליב יהודה רבי ק"מהרה קודש אמרי' אמת תורת' ספר

 .מלובלין

 שערים 2 .מ"ס 25.5; ’עמ 240[ 4. ]1889 ט"תרמ. ראשון דפוס

 title pages, a few 2 .אדומה בדיו שער ראשון מאותיות מעט

letters from the first title page in red ink. 

כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק וללא שדרה. ספר מעט מתפרק 

ומספר דפים מנותקים. כתמים ומעט קרעים. שוליים נאים. מצב טוב. 

Old cover, front part detached and without spine. A slightly 

crumbling book and a number of detached pages. Stains and a 

few tears. Nice margins. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



 

 יוסקא יוסף אברהם רבי ר"אדמודפוס ראשון. 'אמונה שלימה' מה .59

 'First printing. 'emuna shlema .1924ל"ג בעומר תרפ"ד  .מיאסי גוטסמאן

from the Admor Rabbi Avraham Yosef Yoska Gottesman of Iasi. Lag B'Omer 

1924. 

 

 ויסודי הדת עיקרי שהם" מאמין אני" ג"י-ה על ביאור' שלימה אמונה' ספר

 יוסף אברהם רבי ר"האדמו מאת. המשנה ’בפי ל"ז ם"הרמב שסדרן כמו, התורה

 .מיאסי גוטסמאן יוסקא

 כ' עמ'; ל' ד';  .1924 ד"תרפ בעומר ג"ל מהדורה ראשונה.

 לטובה ולברכה..........................". "שמות המתנדבים יזכרו בעמוד אחרון:

כרוך עמו "פירוש הגאונים על סדר טהרות מיוחס לרב האי גאון ז"ל" ברלין, 

 ס"מ. 22. 1921תרפ"א 

כריכה ישנה, ללא החלק הקדמי והשדרה. מט נזקי עש וכתמים. שער מעטפת 

 .Old cover, without front and spine טוב. –"פירוש הגאונים" מנותק. מצב בינוני 

Slight moth damage and stains. The mahatefet cover of the "pirush 

hageonim" is detached. Fair- good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1928ספר סגולה. סידור 'אור הישר' נוסח ומנהגי קודינוב וקרלין. ווילנא, תרפ"ח  .60

 

ילות מכל השנה על פי נוסח ומנהגי האדמו"ר סידור 'תפלת ישראל' ע"פ 'אור הישר' תפ

 הרה"ק רבי שלמה חיים פרלוב מקוידינוב ועם הנהגות בדרך הקבלה מרבי מאיר פפורש.

בסופו בשערים נפרדים: 'אור הישר' לרבי מאיר פפורש ו'קונטרס המנהגים' של 

 האדמו"ר מקוידינוב.

מדפוס ראשון[ כותב בה: ספר סגולה. בהסכמת האדמו"ר רבי אהרן מקוידנוב ]שנעתקה 

"ומבקש אנכי לאחב"י ]אחינו בני ישראל[ ובפרט אנ"ש שי' לקנות כאו"א ]כל אחד ואחד[ 

 ... ולא יחוסו על הכסף, וכל המוקדם לקנותו מוקדם לברכה.... יקנה הסידור.. וטוב לו".

 

לין ועל בנוסח סידור חשוב זה התפללו בו אדמור"י וחסידי לכוביץ' וסלונים, קוידינוב וקר

 פיו נדפסו סידוריהם, כמו"כ סידור זה חביב עד למאוד על אדמו"רי בעלז.  



[, 1, ]ג[, 7, ]מג, י[, 3]. 1928ווילנא, תרפ"ח  .הוספות רבות מורחבת עם שלישית מהדורה

-טז[, 1, ]טו-יג, טו[, 4, ]נ-לז[, 21, ]לא-כא, יז, כז-כו[, 13, ]יט, ח-ו[, 22, ]ב, כה-יח[, 10, ]ד

 ס"מ. 22.5; ’עמ[ 1, ]23; דף נג[, 1]; כב

כריכה חצי עור מעט בלויה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים קלים ונזקי עש)בודדים(. מצב טוב 

 מאוד.

Sefer segulah. Siddur Ohr Hayashar, nusach and customs of Koidanov and Karlin. 

Vilna, 1928. 

Sefer segulah. With approbation by the Rebbe Harav Aharon of Koidanov [copied 

from the first edition] that states: "Umevakesh anochi l'acheinu bnei Yisrael and 

especially ana"sh that every individual should purchase… and not deem it a shame 

to spend the money, vechol hamukdam liknoso mukdam levrachah… yikneh 

hasiddur… vetov lo." 

The Rebbes and chassidim of Lechovitch and Slonim, Koidanov and Karlin davened 

in the nusach of this distinguished siddur. Similarly, the siddur was very beloved by 

the Rebbes of Belz. 

Slightly worn half-leather binding. Age stains a very few light tears and worming 

(hardly any). Very good condition.  

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1865דפוס ראשון. ספר סגולה. 'היכל הברכה' קאמארנא. חומש ויקרא. למברג, תרכ"ו  .61

 

 ר"מהאדמו, הקדוש ט"והבעש י"האר סודות פ"ע' הברכה היכל' הפירוש חומש ויקרא עם

 .מקאמרנא סאפרין יחיאל יהודה יצחק רבי ק"הרה

 

שערים ושער  2 ס"מ. 28.5 ד'; סב-טו[, 4[; ]11, ]ש[, 2] .1865למברג, תרכ"ו דפוס ראשון. 

 נפרד לחלק מגילת שיר השירים.

 

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

 טוב וכל' ה ברכת מלא ביתו ויהי ומחסרון ייםומחל רע פגע ומכל רע מכל ינצל בביתו

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

מעט דפים מנותקים ופגועים. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש כריכת עור מנותקת ופגועה. 

 בודדים. מצב בינוני.

First printing. Sefer segulah. Heichal Habrachah Komarna. Chumash Vayikra. 

Lemberg 1865. 

2 title pages and a separate title page for the section containing Megilas Shir 

Hashirim. 



Sefer segulah. The saintly Rebbe of Komarna writes in a letter: "Umuvtechani… 

whoever has our Chumash in his home will be spared all evil and all evil mishaps 

and illnesses and lack, and his home will be filled with Hashem's blessing and kol 

tuv and hatzlachah and wealth and long life for him and his children… and he will 

be judged favorably…" 

Leather binding is detached and damaged. Some leaves are detached and damaged. 

Stains and some tears and a few solitary wormholes. Fair condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דפוס ראשון. ספר סגולה. 'היכל הברכה' קאמארנא. חומש במדבר. למברג, תרכ"ד  .62

1864. 
 

, הקדוש ט"והבעש י"האר סודות פ"ע' הברכה היכל' הפירוש חומש במדבר עם

 .מקאמרנא סאפרין יחיאל יהודה יצחק רבי ק"הרה ר"מהאדמו

 

דפים בהפטרות בסוף.  8 חסרים ד';[ 15] רכה[ 3] .1864למברג, תרכ"ד דפוס ראשון. 

 שערים. 2ס"מ.  28)ישנם עותקים עם דף נוסף בהתחלה(. 

 

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

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

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

כריכת עור מנותקת ופגועה. ספר מעט מתפרק ומספר דפים מנותקים. כתמים ומעט קרעים 

 ונקבי עש בודדים. מצב בינוני.

First printing. Sefer segulah. Heichal Habrachah Komarna. Chumash Bamidbar. 

Lemberg 1864. 

8 leaves missing from the haftaros at the end. (There are copies with an additional 

page in the beginning.) 2 title pages. 

Leather binding detached and damaged. Book is coming slightly apart and a number 

of pages are detached. Stains, some tears, and a few solitary wormholes. Fair 

condition. 

 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

 



דפוס ראשון. ספר סגולה. 'היכל הברכה' קאמארנא. חומש דברים. למברג, תרכ"ו  .63

1865. 
 

, הקדוש ט"והבעש י"האר סודות פ"ע' הברכה היכל' הפירוש חומש דברים עם

 .מקאמרנא סאפרין יחיאל יהודה יצחק רבי ק"הרה ר"מהאדמו

 

שער ראשון ודף חסר בעותק זה  ד'; כו[, 1], ריא[, 2]. 1874לבוב, תרל"ד דפוס ראשון. 

 ס"מ. 28.5נוסף. 

 

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

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

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

 טוב. –כריכה ישנה בלויה. כתמים ומעט קרעים והדבקות. ספר מעט מתפרק. מצב בינוני 

First printing. Sefer segulah. Heichal Habrachah Komarna. Chumash Devarim. 

Lemberg 1865. 

This copy is missing the first title page and additional page. 

Old, worn binding. Spotting and some tears and taping. Slightly falling apart. Fair to 

good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 גור.

 
לוט שני קונטרסים נדירים. תפילות לרפואת  .64

 .lot 2 rare pamphletsהאדמו"ר ה'לב שמחה' מגור.

Prayers for healing the admor the ‘lev shmcha’ of 

gur. 

 

 ר"האדמו לרפואת תפילות. נדירים קונטרסים שני לוט

 .מגור' שמחה לב'ה

 קדושת כבוד של ולבריאותו לרפואתו א'. "תפלה

 יהודית ראדה חיה בן בונם שמחה ורבינו מורינו אדונינו

 .אפי" מתמניא' ב –' א בשם"(. שמחה הלב)" א"שליט

, המדפיס שם וללא הדפסה מקום או שנה ללא דף. 6

 .הלאומית בספריה ינווא נדיר. מ"ס 22



ב'. "מזמורי תהלים מתמניא אפי לרפואת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מגור...". תהלים 

 ס"מ.  21 ,המדפיס שם וללא הדפסה מקום או שנה דף. ללא 6עם פירוש. 

 .Few stains. Very good condition מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

 בן[ 1898/1992 ב"תשנ – ח"תרנ] ורמג שמחה הלב - אלתר בונים שמחה רבי ר"האדמו

 ובשנת. ר"לאדמו ישראל' ה'בית בעל אחיו נבחר אביו פטירת לאחר. מגור אמת' ה'אמרי

 יזם מ"תש בשנת. כרבם גור חסידי ידי על הוכתר, ר"האדמו אחיו של פטירתו לאחר ז"תשל

 דברי .א"שליט מגור ר"האדמו הוא היחיד בנו. הירושלמי בתלמוד היומי הדף לימוד את

 '.שמחה לב' בספר כונסו תורתו
 70$מחיר פתיחה: 

 

 

'בית גור' על האדמו"ר רבי ישראל אלתר ה'בית  .65

ישראל'. ספר מלא בתמונות, פקסימיליות ותיאורים. 

כריכה מנותקת ופגועה וכן דפים ראשונים. באופן כללי 

 Beit Gur' on the Admor Rabbi' טוב מאוד.  -מצב טוב 

Yisrael Alter the 'Beit Yisrael'. A book full of 

pictures, facsimiles and descriptions. Cover 

detached and damaged as well as first pages. In 

general, good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

כרכים.  5סט 'בית ישראל' עה"ת. ירושלים,  .66

 Set 'Beit Yisrael' on the tora. Jerusalem, 5 מצב מצוין.

volumes. Excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 
 

 

 

 

 

אוסף מכתבי ישיבות גור. *מכתב ישיבת חידושי  .67

הרי"מ בת"א, אייר תשכ"ו. *מכתב על בלנק 

"קריה חסידית חצור הגלילית" בחתימות רבי 

צבי אברמוביץ ורבי אשר נייהוז, ו' כסליו תשל"ח. 

צעירים דחסידי גור ירושלים *מכתב ישיבה ל

בחתימת רבי משה ידלער ועוד. * "סלע הזכרון" 

מישיבת חידושי הרי"מ לציון יובל המאה 

להסתלקותו של האדמו"ר ה'חידושי הרי"מ'. 

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד.
Collection of Gur Yeshivot Letters. varies Size and condition. Overall, very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



אוסף כתבי יד ודפי סטנסיל, דברי תורה וחסידות מאדמו"רי גור. כתב יד אחד  .68

 Collection of Manuscripts and Stencil Pages, Divrei Torah and Chassidut החסידים.

from Gur Rebbes. Manuscript of one of the Chassidim. 

 

 .החסידים אחד יד כתב. גור רי"מאדמו וחסידות תורה דברי, סטנסיל ודפי יד כתבי אוסף

*פנקס כיס. "מכתבים אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר בעל השפת אמת מגור זי"ע" ישיבת שפת 

אמת ירושלים תשכ"ג. כולל תוכן עניינים: א'. "מכתב לבנו אדמו"ר זצ"ל תרמ"ו. ב'. לאחיו 

ה. ד'. לאבדק פילץ תרל"ג. ..... ז'. בענין קריאת ספרים מו"ה נ"י. ג'. לזו' מרת יוכבד רבק

ועוד חיצונים....". *מחברת שיחות ומאמרים מכ"ק מרן אדמו"ר זצלה"ה על פרשת וירא. 

 מחברות ודפים נוספים רבים.

 varies Size and condition. The collection גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

is sold as is. 

 150$פתיחה: מחיר 

 

יין מבורך מחמישה אדמו"רי גור!!! האמרי אמת, הבית ישראל, הלב שמחה, הפני מנחם  .69

 A blessed wine from five Gur Rebbes!!! The yimrey emet, the והאדמו"ר שליט"א.

bet Yisrael, the lev simcha, the pne Menachem and the admor shlita.  

 

ן מהאדמו"ר ה'לב שמחה' מגור והוכנסו לתוכו יינות מאדמו"רי בקבוק יין מבורך שנית

 שושלת גור. מה'אמרי אמת' ושלושת בניו ומהאדמו"ר שליט"א.

 

א'. מה'אמרי אמת' ב'. כוס של ברכה תשי"א מה'בית ישראל'. ג'. מה'לב שמחה' כוס של 

ד'. ברכה שבת פורים תשמ"א, פורים תשמ"ו וחתונת נכדו רבי אברהם שמואל ראנד. 

 כוס של ברכה כ"ו שבט תשנ"ג מהפני מנחם ומפורים תשנ"ה. ה'. מאדמו"ר שליט"א.



הבקבוק עטוף בניילון נצמד. מונח עליו מחזיק מפתחות של איחוד מוסדות גור בארץ 

 .A. From 'yimrey emet' b. A cup of Bracha 1951 from the Beit Yisrael. c ישראל.

From 'Lev Simcha' a glass of Bracha Shabbat Purim 1981, Purim 1986 and the 

wedding of his grandson Rabbi Avraham Shmuel Rand. D. A cup of blessing 26 

Shevet 1993 from Penny Menachem and Purim 1995. e. From the Rebbe Shlita. 

The bottle is wrapped in cling film. A term on which he holds the keys to the 

unification of Gur institutions in the Land of Israel. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

                                                                        Biale            ביאלה.
 

'ישועות אברהם'. כרך  –'דברי בינה' מועדים  –ביאלה. מהדורות ראשונות. 'ישרי לב'  .70

 שלושה ספרים.
 

 כרך שלושה ספרים. 

 רבי יצחק יעקב מביאלא.  א'. 'ישרי לב' עניני שבת מהאדמו"ר

 [ ד'; 1. מב ]1906לובלין, תרס"ו דפוס ראשון. 

ב'. 'דברי בינה' על מועדים וזמנים חלק ראשון. 

 מהאדמו"ר רבי יצחק יעקב מביאלא. 

 . נד ד';1931לובלין, תרצ"א דפוס ראשון. 

ג'. ספר 'ישועות אברהם' ח"א על בראשית, 

האדמו"ר מהאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל בן 

 רבי יצחק יעקב מביאלא.         

[ ד'; 2ק' ] –[ ג' 6. ]1934לובלין, תרצ"ד דפוס ראשון. 

דפי רשימת חותמים ובהם הגה"ק  2בסופו  ס"מ. 27

רבי שפירא מלובלין והגה"ק רבי שלמה אייגר 

 מלובלין ועוד ועוד.

כריכה ישנה פשוטה, ללא שדרה. נייר מעט יבש. מעט 

מספר דפים קרעים גסים לרוחב כתמים וקרעים, וב

 הדף. מצב טוב.

Biale. First editions. Yishrei Lev—Divrei 

Binah on Moadim—Yeshuos Avraham. Volume of three sefarim. 

A. Yishrei Lev, pertaining to Shabbos, by Harav Yitzchak of Biale. First printing. 

B. Divrei Binah on Moadim and Zemanim, Part I. By Harav Yitzchak Yaakov of 

Biale. First printing. 

C. Yeshuos Avraham, Vol. I on Bereishis, by From Harav Avraham Yehoshua 

Heshel, son of Harav Yitzchak Yaakov of Biale. First printing. At the end there 

are 2 pages featuring a list of signatories, including Harav Shapira of Lublin and 

Harav Shlomo Eiger of Lublin. 

Old, simple binding, no spine. Paper is slightly dry. Some spotting and tears, and 

a number of pages are crudely torn across the width of the page. Good 

condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר. סט 'דברי בינה' ביאלא. דפוס ראשון. חותמות האדמו"ר רבי אברהם יהושע  .71

 העשיל בן המחבר. 



 

 נדיר. סט 'דברי בינה' ביאלא. מהדורה ראשונה. 

בארבעה דפים אחרונים  ס"מ. 27[ ד'; 4. קמו ]1909לובלין, תרס"ט כ"א: בראשית, 

גועה. שוליים נאים. מעט מאוד קרעים וכתמים. מצב כריכה ישנה מעט פ רשימת חותמים.

 טוב מאוד.

ס"מ. כריכה ישנה. נייר טוב. שוליים נאים.  27. צא ד'; 1911לובלין, תרע"א כ"ב: שמות, 

 .מעט מאוד קרעים קלים וחורים זעירים. מצב טוב מאוד

 חותמות האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל בן המחבר. 

ס"מ. כריכה ישנה  27. נו ד'; 1913לובלין, תרע"ג פר 'ישרי לב'. כ"ג: ויקרא עם השלמה לס

 מעט בלויה. שוליים רחבים ונאים. מצב טוב מאוד.

[ עח ד'; 2. ]1929תרפ"ט , פיעטרקובדברים,  . עח ד';1914לובלין, תרע"ד כ"ד: במדבר, 

ה. נייר ס"מ. כריכה ישנה מעט בלוי 27דפים בתחילתו ודף בסופו(.  2חסר )יתכן שבדברים 

 טוב. –יבש. כתמים וקרעים מרובים בעיקר בחלק דברים. מצב בינוני 

Rare. Set of Divrei Binah Biale. First printing. Stamps of Harav Avraham Yehoshua 

Heshel, son of the author. 

Vol. I: Bereishis. The last 4 pages feature lists of signatories. Old binding, slightly 

damaged. Handsome margins. Very few tears and spots. Very good condition. 

Vol. II: Shemos. Old binding. Good paper. Handsome margins. Very few light tears 

and tiny holes. Very good condition. Stamps of Harav Avraham Yehoshua Heshel, 

son of the author. 

Vol. III: Vayikra, with addendum to Yishrei Lev. Old binding, slightly worn. Wide, 

handsome margins. Very good condition. 

Vol. IV: Bamidbar, Devarim. (It is possible that the volume on Devarim is missing 2 

pages at the beginning and one page at the end.) Old binding, slightly worn. Dry 

paper. Spotting and numerous tears, mainly in Devarim. Fair-good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 



 

"ונתברך בעושר רב כי במידה שאדם מודד מודדין לו ואמרו חז"ל  .72

הזהיר במצוות ציצית נתעשר". מכתב מהאדמו"ר רבי משה יחיאל 

 טוב. בכ"י וחתימת הגבאי.אלימלך מלבר
 

"ונתברך בעושר רב כי במידה שאדם מודד מודדין לו ואמרו חז"ל 

 הזהיר במצוות ציצית נתעשר". 

מכתב האדמו"ר רבי משה יחיאל אלימלך מלברטוב. כתב יד 

 וחתימת הגבאי.

 ס"מ. קמטים. מצב טוב. 10.5/14.5גלויית דואר. 
 –]תרנ"ה י"ד האדמו"ר רבי משה יחיאל אלימלך מלברטוב ה

תש"א[ בן האדמו"ר רבי נתן דוד מפרצובה וחתן רבי ישראל 

מגרודז'יסק)קוז'ניץ(. קירב רבים והמונים נסעו אליו. ספריו: 'ויאמר 

 משה', 'עבודת הלב' 'אמרי טל' ועוד.

"And he was blessed with great wealth because bemidah she'adam 

moded, modedin lo, and Chazal say that one who is careful with the 

mitzvah of tzitzis becomes wealthy." Letter from Harav Moshe Yechiel 

Elimelech of Levertov. Written and signed by the gabbai. 

Postcard. 10.5/14.5 cm. Creases. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 יהושע החלקת - רבינוביץ יהושע יחיאל רבי ק"הרה ר"האדמו

 רבי ק"הרה ר"האדמו בן[ 1900/1982 ב"תשמ – א"תרס] מביאלא

הרה"ק  ר"האדמו אמו אבי בבית וגדל בצעירותו נתייתם צבי. ירחמיאל

 למדו בה, ישיבה והקים בשדליץ כאדמו"ר לכהן החל 23 בגיל. רוב'מאוז

 ונתיישב הקודש לארץ עלה ז"תש בשנת השואה לאחר בחורים. מאות

 נפטר מדרשו. בית את הקים ושם לירושלים עבר ז"תשט ובשנת א"בת

' היום סדר' 'יהושע חלקת: 'ספריו הזיתים. בהר ונקבר ב"תשמ בשנת

 .ועוד
 

 

 מכתב קצר בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. .73
 

 ".המברכך בכט"ס..ואם כסף תלוה וזכות יגן עליך להושע בכל מילי דמיטב והנני בזה ".

 מכתב קצר בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.



 שורות בכתב יד קודשו וחתימתו.  8ס"מ.  9.5/6כרטיס מכתבים אישי של הרבי. 

 קמטים ומעט כתמים. מצב טוב.

Short letter penned and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

"Ve'im kesef talveh vezechus yagen alecha lehivasha b'chol milei d'meitiv vehineni 

bazeh hamevarchecha bekol tuv selah." 

Personal stationery card from the Rebbe. 9.5/6 cm. 8 lines of writing plus his 

signature. Creases and some spotting. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 

רכו ממקור הברכות בשבע שמחות ובשמחה תצאו ונזכה לרוות נחת ואך טוב "ותתב .74

 ואושר ישכון אצליכם". מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

ותתברכו ממקור הברכות בשבע שמחות ובשמחה תצאו ונזכה לרוות נחת ואך טוב ואושר "

 ". ישכון אצליכם

 "ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו
מעט כתמים וקמטים. קרע עם חסר שורות בכי"ק וחתימתו.  13 ס"מ. 15/21.5נייר שורות. 

 באחד הקצוות וללא חסר בטקסט. מצב טוב.

"Vetisbarchu miMekor habrachos besova smachos uvesimcha tetzei'u venizkeh 

lirvos nachas ve'ach tov ve'osher yishkon etzlechem." Letter written and signed by 

the Chelkas Yehoshua of Biale. 

Lined paper. 15/21.5 cm. 13 lines of writing plus signature. Some spots and creases. 

A piece of the paper is torn off on one corner but the text is not affected. Good 

condition. 

 300$פתיחה: מחיר 

 

 

"ונזכה לקבל את החג זמן מתן תורתנו בשתי ידים כברכת א"ז זצללה"ה מביאלא".  .75

 מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

ונזכה לקבל את החג זמן מתן תורתנו בשתי ידים כברכת א"ז זצללה"ה מביאלא ונזכה "

 ".  לראות בנחמת ציון וירושלים

 תימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.מכתב בכי"ק וח



מעט קרעים קלים וכתמים. מצב שורות בכי"ק וחתימתו.  9 ס"מ. 14.5/20נייר משבצות. 

 טוב.

"Venizkeh lekabel es hachag zeman mattan Toraseinu b'shtei yadayim kevirkas avi 

zkeini ztllh"h miBiale." Letter penned and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

Graph paper. 14.5/20 cm. 9 lines of writing plus signature. Some minor tears and 

spots. Good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

"והשוכן בירושלים ישכין ביניכם שלום ושקט ומנוח הנפש והגוף והשי"ת ישפיע רב  .76

. מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' ברכות פרנסה חיי ומזוני רויחי.."

 מביאלא.
 

והשוכן בירושלים ישכין ביניכם שלום ושקט ומנוח הנפש והגוף והשי"ת ישפיע רב ברכות "

 ". פרנסה חיי ומזוני רויחי..

 

 מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
מעט כתמים. מצב  שורות בכי"ק וחתימתו. 13ס"מ.  21/27.5תש"ח. נייר מכתבים אישי. 

 טוב מאוד.

"VehaShochen b'Yerushalayim yashkin beineichem shalom vasheket umano'ach 

hanefesh vehaguf, veHasem Yisbarach yashpia rav brachos, parnassah, chayei 

mezonei revichei." Letter penned and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

1948. Personal stationery. 21/27.5 cm. 13 lines of writing plus signature. Some 

spotting. Very good condition. 

 

 400$מחיר פתיחה: 

 



 

"כי א' עשה את האדם ישר מאמר המלך החכם מכל אדם לא היה בזה שום כוונה זרה  .77

 .מביאלא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי מכתבח"ו". 
 

כי א' עשה את האדם ישר מאמר המלך החכם מכל אדם לא היה בזה שום כוונה זרה "

ח"ו.... תתברך כמשאלות לבך הטוב לטובה וברוך מבנים אשר ומאשר שמנה לחמו ואין לחם 

אלא תורה ויקבל שפע קודש ממקור הברכות ונשמע ונבשר אך טוב ולזכות במהרה לקול 

 ".מבשר ואומר

 .מביאלא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי מכתב

קרעים קלים בשוליים.  שורות בכי"ק וחתימתו. 10ס"מ.  21/27תש"ח. נייר מכתבים אישי. 

 מצב טוב מאוד.

"Ki Elokim asah es ha'adam yashar ma'amar hamelech hachacham mikol adam lo 

hayah bazeh shum kavanah zarah chas veshalom." Letter penned and signed by 

the Chelkas Yehoshua of Biale.  

"Tisbarech k'mishalos libecha hatov l'tovah ubaruch mibanim Asher umeAsher 

shmeinah lachmo v'ein lechem ela Torah, veyikabel shefa kodesh miMekor 

habrachos venishma unevaser ach tov velizkos bimheira lekol mevaser v'omer." 

1948. Personal stationery. 21/27 cm. 10 lines of writing plus signature. Light tears in 

the margins. Very good condition. 

 300$מחרי פתיחה: 

 

 

"אבקש מאד להודיעני מה נשמע בירושלים עיה"ק ומפורט אצל אנ"ש י' מכל אחד  .78

 .מביאלא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי מכתבואחד". 
 

אבקש מאד להודיעני מה נשמע בירושלים עיה"ק ומפורט אצל אנ"ש י' מכל אחד ואחד .... "

 ". עט רגע עד יעבור זעם ויתהפך הכל לטובה..יעזור השי"ת שיקוים בנו חבי כמ

 .מביאלא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי מכתב



 מספר חורים קטנים)הידוק(.. וחתימתו ק"בכי שורות 8 .מ"ס 21/27. אישי מכתבים נייר

 .מאוד טוב מצב

"Avakesh me'od lehodieini mah nishma b'Yerushalayim ir hakodesh umefurat etzel 

ana"sh mikol echad v'echad." Letter penned and signed by the Chelkas Yehoshua 

of Biale. 

"Yaazor Hashem Yisbarach sheyikuyam banu chavi kim'at rega ad yaavor za'am 

veyishapech hakol letovah." 

Personal stationery, 21/27 cm. 8 lines of writing plus signature. A few small holes 

stapling). Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

"כל מי שיש לו מוח בקדקודו מבין כי לא נכון לדחות החתונה מכמה טעמים....". מכתב  .79

 חשוב ומעניין בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

איתא "כל מי שיש לו מוח בקדקודו מבין כי לא נכון לדחות החתונה מכמה טעמים.... "

עת וזמן איש לפי ערכו ויכלתו לתורה ועבודה וכך בענין אהבת  בספרים... שצריך לגזול

וספרתם לכם לכל צרכיכם בבני חיי ומזוני רויחי, אקוה כי תטו אוזן קשבת לבקשתי  ....רעים

 .". ולדבריי הנאמרים בצדק וישמע אליכם ה'..

 מכתב חשוב ומעניין בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
מספר כתמים וקרעים . וחתימתו ק"בכי שורות 15 .מ"ס 21/27. אישי מכתבים ירתש"ט. ני

 .מאוד טוב קלים בשוליים. מצב

"Kol mi sheyesh lo mo'ach b'kodkado meivin ki lo nachon lidchos hachusanah 

mikamah te'amim…" Important and interesting letter penned and signed by the 

Chelkas Yehoshua of Biale. 

1949. Personal stationery. 21/27 cm. 15 lines of writing plus signature. A number of 

stains and minor tears in the margins. Very good condition. 

 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

תקנות לשבת קודש ועוד. מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע'  .80

 ביאלא.מ
 

 מכתב קודש ארוך וחשוב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק מביאלא.

 "להנהיג איזה תיקונים והדרכות בבית החסידים... להמשיך חסדים ורחמים מגולים". 

 תקנות לשבת קודש ועוד, בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.



 ומספר קרעים כתמים. וחתימתו ק"בכי שורות 15 .מ"ס 21/27. אישי מכתבים נייר. תשט"ו

  .מאוד טוב מצב. בשוליים קלים

Takkanos LeShabbos Kodesh Ve'od. Holy letter penned and signed by the Chelkas 

Yehoshua of Biale. 

"Lehanhig eizeh tikkunim vehadrachos b'veis hachassidim… lehamshich chassadim 

verachamim megulim." Takkanos LeShabbos Ve'od, handwritten and signed by the 

Chelkas Yehoshua of Biale. 

1955. Personal stationery. 21/27 cm. 15 lines of writing plus signature. Spotting and 

a few light tears in the margins. Very good condition. 

 

 600$מחיר פתיחה: 

 

 

"כי לדעתי בחור יקר ומצוין להפליא כמו בן ציון נ"י אם יעסוק בתורה איזה שנים יוכל  .81

להיות בעזר השי"ת לשם ולתפארת". מכתב שידוכים להאדמו"ר בעל מבשר טוב 

 מביאלא בכתי"ק וחתימתו של אביו האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

 יוכל שנים איזה בתורה יעסוק םא י"נ ציון בן כמו להפליא ומצוין יקר בחור לדעתי כי"

 בעל מבשר טוב ר"להאדמו שידוכים מכתב". ולתפארת לשם ת"השי בעזר להיות

 .מביאלא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו אביו של וחתימתו ק"בכתי מביאלא

מכתב זה הוא בעניין שידוך עם בת הרב אשכנזי, אמנם לבסוף נשתדך האדמו"ר עם בת 

 ב נוסף במכירה זו על שידוך זה(.הרב באב"ד מסונדרלנד)ראה מכת



שורות בכתי"ק  10ס"מ. תשי"ז.  21/27נייר מכתבים בית המדרש ביאלא בירושלים. 

 וחתימתו)חתימה קצרה(. הדיו מעט התפשט עקב לחות. מצב טוב.

"Ki leda'ati, bachur yakar umetzuyan leghafli kemo Benzion n"y, im yaasok b'Torah 

eizeh shanim yuchal lehiyos b'ezer Hashem Yisbarach leshem ulesiferes." Shidduch 

letter for the Rebbe the Mevaser Tov of Biale Shlita, penned and signed by his 

father, the Chelkas Yehoshua of Biale. 

This letter is regarding a shidduch with the daughter of Harav Ashkenazi. In the end, 

the Rebbe made a shidduch with the daughter of Harav Babad of Sunderland (see 

additional letter in this auction regarding this shidduch). 

Stationery of the Biale beis medrash in Yerushalayim. 21/27 cm. 1957. 10 lines of 

writing plus signature (short signature). Moisture has caused the ink to spread a 

little. Good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"כי אתה מכיר את בני בן ציון נ"י כי הוא בחור יקר ומושלם בכל המעלות ות"ח גדול".  .82

מכתב בעניין שידוך לאדמו"ר בעל המבשר טוב מביאלא שליט"א בכי"ק וחתימת אביו 

 מו"ר בעל ה'חלקת יהושע' מביאלא.האד

 

אך כנראה מגלגלין זכות ע"י זכאי ואבקשך מאד לטפל בזה עד מקום שידך מגעת כי הגם  ...."

כי אתה מכיר את בני בן ציון שמציעים הרבה שידוכים אך זה השידוך קרוב ללב וכנראה מתאים 

עבורו מקום כזה... ותבקש ואני מבקש  נ"י כי הוא בחור יקר ומושלם בכל המעלות ות"ח גדול

מהרב באבאד שיבוא עם בתו לפה לגמור הענין... כאשר אתה בלאנדון ... תיכף כאשר תקבל 

 ..."שיבוא לפה בהקדם ואזכור לך זאת כאשר עם לבבי מכתבו תסע להרב באבאד ותשפיע עליו

ו"ר בעל מכתב בעניין שידוך לאדמו"ר בעל המבשר טוב מביאלא בכי"ק וחתימתו של אביו האדמ

 ה'חלקת יהושע'.

הדיו מעט התפשט עקב לחות. שורות בכי"ק וחתימתו.   11ס"מ. תשי"ז.  21/27נייר מכתבים אישי. 

 מצב טוב.

"Ki atah makir es b'ni Benzion, n"y, ki hu bachur yakar umushlam bechol hamaalos 
vetalmid hacham gadol." Letter regarding a shidduch to the Rebbe  the Mevaser Tov of 
Biale Shlita, penned and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

"Ach kanireh megalgelin zechus al yedei zakkai, va'avekshecha me'od letapel 

bazeh ad makom sheyadcha maga'as ki hagam shematzi'im harbeh shidduchim, 

ach zeh hashidduch karov lalev vekanireh mat'im ki atah makir es b'ni Benzion, 



n"y, ki hu bachur yakar umushlam bechol hamaalos vetalmid hacham gadol va'ani 

mevakesh avuro makom kazeh… usevakesh meHarav Babad sheyavo im bito lepoh 

ligmor ha'inyan… ka'asher atah b'London… teichef ka'asher tekabel michtavo tisa 

leHarav babad vetashpia alav sheyavo lepoh b'hekdem v'ezkor lecha zos ka'asher 

im levavi." 

Personal stationery. 21/27 cm. 1957. 11 handwritten lines plus signature. Moisture 

has caused the ink to spread a little. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"הנני בזה להודיע כי ת"ל ברוך רחמיו וחסדיו שכרתי דירה מתאימה )בירושלים( ואי"ה  .83

בל"נ.. אכנס לגור.....". מכתב מעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' 

 מביאלא.
 

ה "הנני בזה להודיע כי ת"ל ברוך רחמיו וחסדיו שכרתי דירה מתאימה )בירושלים( ואי"

 בל"נ.. אכנס לגור.....". 

 מכתב מעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
חלק מהכתב מעט  .וחתימתו ק"בכי שורות 11  .ז"תש. מ"ס 21/27. אישי מכתבים נייר

 דהוי. קמטים וכתמים. קרעים בעיקר בשוליים והדבקות בגב המכתב. מצב בינוני.

"Hineni bazeh lehodiya ki T"l baruch rachamav vechasadav sacharti dirah 

matimah (b'Yerushalayim) ve'im yirtzeh Hashem bli neder ekanes lagur…" 

Interesting letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

Personal stationery. 21/27 cm. 1957. 11 handwritten lines plus signature. Some of 

the writing is slightly faded. Creases and spotting.  Tears mostly in the margins and 

taping on the back of the letter. Fair condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"אבקשך להתראות עם ר' נחמן סופר שישלח התפילין בהקדם..". מכתב קודש בכי"ק  .84

 וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

ויתברך בפקודת ישועה ורחמים בברכה המשולשת משאלות לבו הטוב לטובה.... אבקשך "

 .". להתראות עם ר' נחמן סופר שישלח התפילין בהקדם.

 כתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.מ



קמטים וכתמים. . וחתימתו ק"בכי שורות 12. ז"תש. מ"ס 21/27. אישי מכתבים תש"ח. נייר

 מספר חורים במרכז המכתב וקרעים בעיקר בשוליים. הדבקה בגב המכתב. מצב בינוני.

"Avakeshcha lehisra'os im R' Nachman Sofer sheyihlach hatefillin b'hekdem." 

Letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale.  

"Veyisbarech b'pekudas yeshuah verachamim bevrachah hameshuleshes mishalos 

libo hatov letovah… avakeshcha lehisra'os im R' Nachman Sofer sheyihlach 

hatefillin b'hekdem…" 

1948. Personal stationery. 21/27 cm. 12 handwritten lines plus signature. Creases 

and spotting. A few holes in the center of the letter and tears mainly in the margins. 

Taping on the back of the letter. Fair condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"ובנך כמובן אינו תמים כ"כ...". מכתב ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר  .85

 ה'חלקת יהושע' מביאלא. 
 

ובנך כמובן אינו תמים כ"כ........ בבחינת אין מראים לו אלא מהרהורי לבו והכל הוא לא "

 ...". דובים ולא יער

 אדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.מכתב ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של ה
מעט קמטים. מצב   שורות בכי"ק וחתימתו. 26ס"מ.  17/24תשי"ח. עמוד וחצי כתובים. 

  טוב מאוד.

"Ubincha kamuvan eino tamim kol kach…" Long and interesting letter penned and 

signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 



"Ubincha kamuvan eino tamim kol kach… b'bechinas ein mar'im lo ela mehirhurei 

libo vehako hu lo dubim velo ya'ar…" 

1958. One and a half pages of writing. 17/24 cm. 26 lines of writing plus signature. 

Some creases. Very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

 

וה וסימן לדבר מקווה ישראל מושיע בעת צרה.....". מכתב "להזהר מאד בטבילת מקו .86

 תקנות והדרכה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. חלק ממכתב.

 

 "להזהר מאד בטבילת מקווה וסימן לדבר מקווה ישראל מושיע בעת צרה.....". 

 .מכתב תקנות והדרכה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא

שורות  13ס"מ.  21/27לפנינו רק חלק מהמכתב והוא מתחיל באות ג'. נייר מכתבים אישי. 

 מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב. בכי"ק וחתימתו.

"Lehizaher me'od betvilas mikveh, vesiman ledavar mikveh Yisrael moshia be'eis 

tzarah…" Letter of takkanos and guidance penned and signed by the Chelkas 

Yehoshua of Biale. Part of the letter. 

"Lehizaher me'od betvilas mikveh, vesiman ledavar mikveh Yisrael moshia be'eis 

tzarah…" Letter of takkanos and guidance penned and signed by the Chelkas 

Yehoshua of Biale. Part of the letter. 

This is only part of the letter, and it begins from the letter gimmel. Personal 

stationery. 21/27 cm. 13 lines of writing plus signature. Some spotting and light 

tears. Good condition. 

 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

"ואברכך ואת כל המסייעים בזה להתברך בפרנסה טובה ושפע קודש וכל טוב". מכתב  .87

מעניין על הדפסת וחלוקת קונטרס מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע', עם מראי מקומות 

 מעבר למכתב.  מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. 
 

בזה להתברך בפרנסה טובה ושפע קודש וכל טוב". מכתב "ואברכך ואת כל המסייעים 

 מעניין על הדפסת וחלוקת קונטרס מהאדמו"ר ה'חלקת יהושע'. 

מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. עם מראי מקומות 

  מעבר למכתב.



ים קלים. מעט כתמים וקרע שורות בכי"ק וחתימתו. 13ס"מ.  21/27נייר מכתבים אישי. 

 מצב טוב.

"Va'avarechecha ve'es kol hamesay'im bazeh lehisbarech befarnasah tovah 

veshefa kodesh vechol tuv." Interesting letter regarding the printing and 

distribution of a booklet by the Chelkas Yehoshua, with references on the other 

side of the letter. Holy letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

Personal stationery. 21/27 cm. 13 lines of writing plus signature. Some spotting and 

light tears. Good condition. 

 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

רה" מכתב בגודל זהירות "לשמור הכלל גדול מחז"ל עינא וליבא תרי סרסורא דעבי .88

שמירת העיניים וטהרת המחשבה, בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'חלקת 

 יהושע' מביאלא.

 

"לשמור הכלל גדול מחז"ל עינא וליבא תרי סרסורא דעבירה" מכתב בגודל זהירות 

 בשמירת העיניים וטהרת המחשבה. 

 'חלקת יהושע' מביאלא.מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה
כתמים. מעט מהדיו שורות בכי"ק וחתימתו.  16 ס"מ. 21/27תשט"ז. נייר מכתבים אישי. 

 התפשט עקב לחות. מצב טוב.

"Lishmor haklal hagadol miChazal eina velibi trei sarsura d'aveirah" Letter 

regarding the greatness of guarding one's eyes and maintaining purity of thought, 

written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

1956. Personal stationery. 21/27 cm. 16 lines of writing plus signature. Spotting. 

Moisture has caused some of the ink to spread a bit. Good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 



 

מדוני חז"ל אין ייסורים בלא עוון והצרות ח"ו מתגברים מיום ליום...". מכתב "כאשר ל .89

בגודל חומר העוון של פגם הברית בכי"ק של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. ללא 

 חתימה.
 

"כאשר למדוני חז"ל אין יסורים בלא עוון והצרות ח"ו מתגברים מיום ליום...". מכתב 

 ית בכי"ק של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.בגודל חומר העוון של פגם הבר
 

מעט כתמים שורות בכי"ק. ללא חתימתו.  24 ס"מ. 21/27תשט"ז. נייר מכתבים אישי. 

 וקרעים קלים. מצב טוב מאוד.

"Ka'asher limduni Chazal ein yissurim belo avon vehatzaros chas veshalom 

misgabrim miyom leyom…" Letter regarding the severity of the sin of p'gam 

habris, written by the Chelkas Yehoshua of Biale. No signature. 

1956. Personal stationery. 21/27 cm. 24 lines of writing, no signature. Some 

spotting and minor tears. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

בנו נדחי ישראל יכנס ובימינו תושע יהודא וירושלים". מכתב קודש  "שהשי"ת יקיים .90

 בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

"ואולי בזה מעוררים למעלה ג"כ ענין הכנסת אורחים שהשי"ת יקיים בנו נדחי ישראל 

 יכנס ובימינו תושע יהודא וירושלים". 

 ה'חלקת יהושע' מביאלא. מכתב קודש בכתי"ק וחתימתו של האדמו"ר

קמטים ומעט כתמים. שורות בכי"ק וחתימתו.  11ס"מ.  21/27נייר מכתבים אישי. תש"ז. 

 מעט חורים וקרעים בעיקר בשוליים. הדבקה בגב המכתב. מצב בינוני.



"SheHashem Yisbarach yekayem banu nidchei Yisrael yechanes uveyameinu 

tivasha Yehudah v'Yerushalayim." Holy letter penned and signed by the Chelkas 

Yehoshua of Biale. 

"Ve'ulai bazeh me'orerim lemaalah gam ken inyan hachnossas orchim sheHashem 

Yisbarach yekayem banu nidchei Yisrael yechanes uveyameinu tivasha Yehudah 

v'Yerushalayim." 

 

1947. Personal stationery. 21/27 cm. 11 lines of writing plus signature. Creases and 

some spotting. Some holes and tears mainly in the margins. Taping on the back of 

the letter. Fair condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"ובית תפילה נקרא מקדש מעט ואם מבטלים מניין קבוע כאילו מבטלים ביהמ"ק  .91

 שלמעלה..". מכתב חריף בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

הגיע לאזני ידיעות היכלת להחריד לב ונפש שלפעמים מבטלים תפלה בציבור.. וגם אין "

, הלא ידוע ומפורסם גודל הכוחות והון רב שהשקיעו אבותי עורכים שלשה סעודות בש"ק

ואבות אבותי זצללה"ה ... ובית תפילה נקרא מקדש מעט ואם מבטלים מניין קבוע כאילו 

מבטלים ביהמ"ק שלמעלה...... ותתברכו ממקור הברכות ונזכה לקול מבשר במהרה בנחמת 

 ". ציון וירושלים

 ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.מכתב חריף בכי"ק וחתימתו של האדמו"
קרע קל בשוליים. מצב  שורות בכי"ק וחתימתו. 16ס"מ.  21/27נייר מכתבים אישי. תש"ט. 

 טוב מאוד.

"Ubeis Tefillah nikra mikdash me'at ve'im mevatlim minyan kavua ke'ilu mevatlim 

Beis Hamikdash shelemaalah…" Sharply worded letter written and signed by the 

Chelkas Yehoshua of Biale. 

"Higiya l'oznai yedios hayecholos lehacharid lev vanefesh shelif'amim mevatlim 

tefillah betzibbur… vegam ein orchim shlosha se'udos beShabbos Kodesh. Halo 

yadua umefursam godel hakochos vehon ravshehishkiu avosai ve'avos avosai 

ztllh"h… ubeis Tefillah nikra mikdash me'at ve'im mevatlim minyan kavua ke'ilu 

mevatlim Beis Hamikdash shelemaalah… vetisbarch miMekor habrachos venizkeh 

lekol mevaser bimheirah b'nechamas Zion v'Yerushalayim." 

Sharply worded letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 



1949. Personal stationery. 21/27 cm. 16 lines of writing plus signature. Light tear in 

margin. Very good condition. 

 600$מחיר פתיחה: 

 

 

 

"יעזור השי"ת שיתקיים בנו חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם...... אודות השידוך  .92

חיפה... ואפשר לסיבת המאורעות נתעכב הדבר...". מכתב בכי"ק וחתימתו של מ

 האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.
 

"יעזור השי"ת שיתקיים בנו חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם...... אודות השידוך 

מחיפה... ואפשר לסיבת המאורעות נתעכב הדבר...". מכתב בכי"ק וחתימתו של 

 יהושע' מביאלא. האדמו"ר ה'חלקת
 קלים מספר קרעים. וחתימתו ק"בכי שורות 16. מ"ס 21/27. אישי מכתבים נייר. ח"תש

  .מאוד טוב מצב. בשוליים

"Ya'azor Hashem Yisbarach sheyiskayem banu choneh malach Hashem sviv 

l'yere'av vayechaltzem… odos hashidduch miChaifa… ve'efshar lesibas hame'oraos 

nisakev hadavar… Letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. 

 

1948. Personal stationery. 21/27 cm. 16 lines of writing plus signature. A number of 

light tears in the margins. Very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

בשוויץ לדעתי להשיג עבור בני היקר לבחור צעיר היתר יציאה זה "שהרב באב"ד רוצה  .93

 מביאלא בעל המבשר טוב שליט"אענין ממושך..". מכתב מעניין לגבי שידוך האדמו"ר 

 בכי"ק וחתימתו של אביו האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא.

 

זה  "שהרב באב"ד רוצה בשוויץ לדעתי להשיג עבור בני היקר לבחור צעיר היתר יציאה

בכי"ק וחתימתו  מביאלא בעל המבשר טוב שליט"אלגבי שידוך האדמו"ר ענין ממושך..". 

 האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. של אביו



. 

 הדיו  כתמים. מעט. וחתימתו ק"בכי שורות 7. מ"ס 21/27. אישי מכתבים נייר. תשי"ז

 .מאוד טוב התפשט מעט עקב לחות. מצב

"SheHarav Babad rotzeh b'Shveitz, ledaati lehasig avur b'ni hayakar libachor tza'ir 

heter yetzia zeh inyan memushach…" Interesting letter regarding a shidduch for 

the Rebbe the Mevaser Tov of Biale Shlita, written and signed by the Chelkas 

Yehoshua of Biale. 

 

1957. Personal stationery. 21/27 cm. 7 lines of writing plus signature. Some 

spotting. Moisture has caused ink to spread a little. Very good condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

"אומרים בשם א"ז זצלל"ה משידלאווצע אם יש לו לאדם לחם עם בארשט הרשות לו  .94

להיות בטחון באם לא ח"ו צריך לחזור על זה..". מכתב נורא בכי"ק וחתימתו של 

 האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. פריז, תש"ז.
 

 .ז"תש, פריז. לאמביא' יהושע חלקת'ה ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי נורא מכתב

 

"אומרים בשם א"ז זצלל"ה משידלאווצע אם יש לו לאדם לחם עם בארשט הרשות לו 

להיות בטחון באם לא ח"ו צריך לחזור על זה.... ויטיב לנו החתימה כמבואר בסה"ק 

 שזמן החתימה נמשך עד זאת חנוכה..".



 וב.. מצב טשורות בכי"ק וחתימתו 12ס"מ.  20.5/17נייר מכתבים רשמי. 

"Omrim beshem avi zkeini ztll"hh of Shidlovtza im yesh lo le'adam lechem im 

borscht, hareshus lo lehiyos bitachon, b'im lo chas veshalom tzarich lachzor al 

zeh…" Frightening letter written and signed by the Chelkas Yehoshua of Biale. Paris 

1947. 

"Veyeitiv lanu hachasimah k'mevoar besefarim hakedoshim shezeman 

hachasimah mimshach ad Zos Chanukah…" 

Official stationery. 20.5/17 cm. 12 lines of writing plus signature. Good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

הושע' מביאלא. עיתון המודיע יום לאחר פטירתו של האדמו"ר ה'חלקת י .95

 The HaModi'a newspaper, a day after the death of כ"ב שבט תשמ"ב.

the Rebbe of the Halachat Yehoshua of Biala. shvat 1982. 

 

עיתון המודיע יום לאחר פטירתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע 

 ה'חלקת יהושע' מביאלא. כ"ב שבט תשמ"ב. -רבינוביץ 

 Part טוב מאוד. –מוד הראשי. חורי תיוק. באופן כללי מצב טוב חלק מדף הע

of the main page. Filing holes. Overall good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 חב"ד.

 

 

 וביאורים חידושים' מלכות דבר". 'מיוחדת הוצאה. "הרבי של הקדושות מידיו נתקבל .96

 .מלכים בהלכות

 

-יא פרקים) מלכים בהלכות וביאורים חידושים' מלכות דבר' ונטרסק". מיוחדת הוצאה"

 . ד"מחב הרבי – מליובאוויטש מנדל מנחם רבי ר"האדמו מאת( יב

 .מאוד טוב מצב. מ"ס 28'; עמ 32, 1991 א"תשנ, ברוקלין

 הרבי. של הקדושות מידיו נתקבל

 



קבל ממכירת מקבל הקונטרס מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שית

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Received from the Rebbe's holy hands. "Special publication." Devar Malchus, 

chiddushim and elucidations on Hilchos Melachim. 

The recipient of the booklet from the Rebbe donated the item toward the 

construction of a mikveh taharah. The money that was received from the sale of 

the item (minus the commission) went to the construction of a mikveh taharah in 

the Kfar Veradim neighborhood. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

 

יאות מהרבי שנשארו לפליטה מתוך שריפה חב"ד. שני קונטרסים נדירים ויקרי המצ

 שכילתה את כל העותקים בבית הדפוס ונשארו בין חמש לעשר עותקים בלבד!!!!!!

Chabad. Two rare booklets from the Rebbe that remained after a fire consumed all 

copies in the printing shop. Only five to ten copies remain!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

 

 

קונטרס יקר המציאות מהרבי!!! קיים בעולם בין חמש לעשר עותקים בלבד!)השאר לא  .97

 השבעים שנת" מיוחדת הוצאה"חולק ונשרף(. קונטרס 'מכתבי ברכה' לראש השנה. 

  .הרבי להולדת וחמש
 

קונטרס 'מכתבי ברכה' לראש השנה ה'תשל"ח מכ"ק אדמו"ר רבי !!! המציאות יקר

 יאורסון מליובאוויטש.מנחם מענדל שנ

 

 קונטרס נדיר ביותר שנשאר לפליטה ונתקבל מהרבי רק לעוסקים במלאכת ההדפסה:

בחול המועד סוכות תשל"ח הרבי הורה להדפיס קונטרס מיוחד בשם 'מכתבי ברכה' ובו 

מכתבים כלליים ומכתבי ברכה וביקש שיודפס על נייר משובח ויפה ועטיפה נאה. בהושענא 

 להם והביא הרב גרונר יצא קצר זמן תוךקונטרסים לרבי ו 5/8המדפיסים רבה הכניסו 

בפועל הרבי לא חילק את הקונטרס,  .במלאכה לעוסקים שיינתנו הורה שהרבי קונטרסים

ולאחר החגים נמסר ע"י במזכירות שהרבי אמר שישמרו את הקונטרסים עד שיורה להם מה 

ן בו היה המשרד ובית הדפוס וככל לעשות איתם. בסופו של דבר פרצה שריפה בבניי

הקונטרסים נשרפו עם שאר הדברים שהיו במקום ונשארו לפליטה רק הקונטרסים שנכנסו 

 לרבי!!!!

 



ס"מ. נייר  22.5[ עמ'; 1] 14"הוצאה מיוחדת" שנת השבעים וחמש להולדת הרבי. 

 משובח. מצב מצוין.

הכסף שיתקבל ממכירת מקבל הקונטרס מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה ו

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Very rare booklet from the Rebbe! Only five to ten copies in existence (the rest were 

burned). Michtevei Brachah for Rosh Hashanah. "Special publication" in honor of the 

Rebbe's seventy-fifth birthday. 

Very rare booklet received from the Rebbe only by those involved in the printing; 

very few copies remaining: On Chol Hamoed Sukkos of 1978, the Rebbe instructed 

that a special booklet containing general letters and congratulatory letters be 

printed with the title Michtevei Brachah. He requested that it be printed on 

handsome, quality paper with a nice cover. On Hoshana Rabba, the printers brought 

the Rebbe 5 to 8 booklets and a short while later, Rav Groner stepped out and 

brought them booklets that the Rebbe had instructed should be given to those 

involved in the printing. The Rebbe never actually distributed the booklets: after the 

chagim, the office reported that the Rebbe had said the booklets should be stored 

until he gave instructions regarding what should be done with them. In the end, a 

fire broke out in the building where the office and the print shop were located and 

all the booklets were burned along with everything else over there. Only those 

booklets that had been presented to the Rebbe remained intact!  

 

"Special publication" in honor of the Rebbe's seventy-fifth birthday. 14 [1] page; 

22.5 cm. Quality paper. Excellent condition.  

The recipient of the book has contributed the item toward the construction of a 

mikveh taharah. The money received from the sale of this item (minus the 

commission) will help fund the construction of a mikveh in Kfar Vradim. 

  1000$מחיר פתיחה: 

 

 

 

קונטרס יקר המציאות מהרבי!!! קיים בעולם בין חמש לעשר עותקים בלבד!)השאר לא  .98

 השבעים שנת" מיוחדת הוצאה"חולק ונשרף(. קונטרס 'מכתבי ברכה' לראש השנה. 

  .הרבי להולדת וחמש
 

קונטרס 'מכתבי ברכה' לראש השנה ה'תשל"ח מכ"ק אדמו"ר רבי !!! המציאות יקר

 חם מענדל שניאורסון מליובאוויטש.מנ

 

 קונטרס נדיר ביותר שנשאר לפליטה ונתקבל מהרבי רק לעוסקים במלאכת ההדפסה:

בחול המועד סוכות תשל"ח הרבי הורה להדפיס קונטרס מיוחד בשם 'מכתבי ברכה' ובו 

מכתבים כלליים ומכתבי ברכה וביקש שיודפס על נייר משובח ויפה ועטיפה נאה. בהושענא 

 להם והביא הרב גרונר יצא קצר זמן תוךקונטרסים לרבי ו 5/8רבה הכניסו המדפיסים 

בפועל הרבי לא חילק את הקונטרס,  .במלאכה לעוסקים שיינתנו הורה שהרבי קונטרסים

ולאחר החגים נמסר ע"י במזכירות שהרבי אמר שישמרו את הקונטרסים עד שיורה להם מה 

שריפה בבניין בו היה המשרד ובית הדפוס וככל לעשות איתם. בסופו של דבר פרצה 

הקונטרסים נשרפו עם שאר הדברים שהיו במקום ונשארו לפליטה רק הקונטרסים שנכנסו 

 לרבי!!!!

 

ס"מ. נייר  22.5[ עמ'; 1] 14"הוצאה מיוחדת" שנת השבעים וחמש להולדת הרבי. 

 משובח. מצב מצוין.



קווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת מקבל הקונטרס מהרבי תרם את הפריט לבניין מ

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

 

Very rare booklet from the Rebbe! Only five to ten copies in existence (the rest 

were burned). Michtevei Brachah for Rosh Hashanah. "Special publication" in 

honor of the Rebbe's seventy-fifth birthday. 

Very rare booklet received from the Rebbe only by those involved in the printing; 

very few copies remaining: On Chol Hamoed Sukkos of 1978, the Rebbe instructed 

that a special booklet containing general letters and congratulatory letters be 

printed with the title Michtevei Brachah. He requested that it be printed on 

handsome, quality paper with a nice cover. On Hoshana Rabba, the printers brought 

the Rebbe 5 to 8 booklets and a short while later, Rav Groner stepped out and 

brought them booklets that the Rebbe had instructed should be given to those 

involved in the printing. The Rebbe never actually distributed the booklets: after the 

chagim, the office reported that the Rebbe had said the booklets should be stored 

until he gave instructions regarding what should be done with them. In the end, a 

fire broke out in the building where the office and the print shop were located and 

all the booklets were burned along with everything else over there. Only those 

booklets that had been presented to the Rebbe remained intact!  

 

"Special publication" in honor of the Rebbe's seventy-fifth birthday. 14 [1] page; 

22.5 cm. Quality paper. Excellent condition.  

The recipient of the book has contributed the item toward the construction of a 

mikveh taharah. The money received from the sale of this item (minus the 

commission) will help fund the construction of a mikveh in Kfar Vradim. 

  1000$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מטבע ניקל שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה. .99
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל ניקל מטבע

 



ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

תן להם דמי סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שיי

  חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Nickel received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 200$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 מטבע ניקל שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה. .100
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל ניקל מטבע

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  כה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.חנו

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Nickel received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 200$מחיר פתיחה: 

 



 ניקל שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה.מטבע  .101
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל ניקל מטבע

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  נוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.חנוכה ואמר "כל ה

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

 

Nickel received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה.מטבע דיים שנתקב .102
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל דיים מטבע

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  ה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוט



מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Dime received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 של הרבי. מטבע ברכה. מטבע דיים שנתקבל מידיו הקדושות .103
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל דיים מטבע

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" 

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Dime received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ע ברכה.מטבע דיים שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטב .104
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל דיים מטבע

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  להם מטבעות.חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק 



מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Dime received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מטבע רבע דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה. .105
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל רבע דולר בעמט

 מטבעות אלו ניתנו מהרבי לגבאי צדקה והיו פודים מהם מטבעות אלו.

 

ששמרו על  770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

 סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי

  חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Quarter received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

These coins were given by the Rebbe to the gabba'ei tzedakah, and people would 

then redeem these coins from them. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 



 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מטבע רבע דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה. .106
 

 הרבי מחב"ד. של הקדושות מידיו שנתקבל רבע דולר מטבע

 מטבעות אלו ניתנו מהרבי לגבאי צדקה והיו פודים מהם מטבעות אלו.

 

ו על ששמר 770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה במטבע ברכה: 

סדרי לימוד החסידות ומסר להם שיחת קודש ובסיומה אמר להם הרבי שייתן להם דמי 

  חנוכה ואמר "כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך" ולאחמ"כ חילק להם מטבעות.

מקבל המטבע מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 יישוב כפר ורדים.פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ב

Quarter received from the Rebbe. Matbeya brachah, a coin of blessing. 

These coins were given by the Rebbe to the gabba'ei tzedakah, and people would 

then redeem these coins from them. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 פורים קטן תשמ"ו.. ד"מחב הרבי של הקדושות מידיו שנתקבל דולר של שטר .107
 



 מנדל מנחם רבי ר"האדמו – ד"מחב הרבי של הקדושות מידיו שנתקבל דולר שלשטר 

 פורים קטן תשמ"ו". מצב מצוין.  –"רבקה  :עליו נכתב .שניאורסון

מקבל השטר מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 דים.פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ור

Dollar bill received from the Rebbe of Chabad. Purim Katan 1986. 

Written on it are the words: Rivkah—Purim Katan 5746. Excellent condition. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 נתון בלמינציה.. ד"מחב הרבי של הקדושות מידיו שנתקבל דולר של שטר .108
 

 מנדל מנחם רבי ר"האדמו – ד"מחב הרבי של הקדושות מידיו שנתקבל דולר שלשטר 

  "מכ"ק אדמו"ר שליט"א". נתון בלמינציה. מצב מצוין. :עליו נכתב. שניאורסון

מקבל השטר מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Dollar bill received from the Rebbe of Chabad. Laminated. 

Written on it are the words: "From K"k Admor, shlit"a." Laminated. Excellent 

condition. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. כ"ב שבט תשנ"ב. 5שטר  .109
 

דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד. יום היארצייט של הרבנית חיה  5שטר 

 מושקא.

 נכתב עליו: כ"ב שבט תשנ"ב. מצב מצוין.



מכירת מקבל השטר מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל מ

 פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.

Five-dollar bill received from the Rebbe of Chabad on the day of the yahrtzeit of 

Rebbetzin Chaya Mushka. 

Written on it are the words: 22 Shevat 5752. Excellent condition. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שות של הרבי בכ"ב שבט, יום היארצייט של דולר שנתקבל מידיו הקדו 5שטר  .110

 הרבנית.

 

דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי בכ"ב שבט, יום היארצייט של הרבנית  5שטר 

 נכתב עליו: "כ"ב שבט תשנ"ב".  מצב מצוין.חיה מושקא. 

 

מקבל השטר מהרבי תרם את הפריט לבניין מקווה טהרה והכסף שיתקבל ממכירת 

 לות( הוא לבניין מקווה טהרה ביישוב כפר ורדים.פריט זה)למעט העמ

Five-dollar bill received from the Rebbe of Chabad on 22 Shevat, the yahrtzeit of 

the Rebbetzin. 

Written on it are the words: 22 Shevat 5752. Excellent condition. 

The recipient of the coin contributed the item toward the construction of a mikveh 

taharah. The money received from the sale of this item (minus the commission) 

will go to the construction of a mikveh taharah in Kefar Vradim. 

 400$מחיר פתיחה: 



 הדפסה ראשונה של ספר ה'תניא' ע"י כ"ק הרבי מחב"ד בהוראת חמיו .111

 האדמו"ר הריי"ץ. מינכן, תש"ז. 
 

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

  ס"מ. 17[ קסג ד'; 1. ]1947מינכן, תש"ז 

דפוס ראשון של הוצאת התניא ע"י הרבי מליובאוויטש בהוראת חמיו האדמו"ר הריי"ץ, 

מו"ח אדמו"ר שליט"א הננו מו"ל בזה  כמו שכותב הרבי בהקדמה: "ע"פ הוראת כ"ק

ע"י סניף קהת אשר במינכען, את הספר לקוטי אמרים )תניא( אשר לכ"ק אדמו"ר הזקן". 

 כמו"כ נוספו במהדורה זו הגהות קצרות מהאדמו"ר ה'צמח צדק' ועוד.

 

 כריכה מקורית. כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

First printing of Tanya by the Rebbe of Chabad, as per the instrctions of his father-

in-law, the Rayatz. Munich, 1947. 

First printing of Tanya by the Rebbe of Chabad, as per the instructions of his 

father-in-law, the Rayatz. Munich, 1947. As the Rebbe writes in the introduction: 

"As per the instructions of K"k my teacher and father-in-law, the Rebbe, shlit"a, 

we are hereby publishing via a branch of Kehot in Munich, the sefer Likutei 

Amarim (Tanya) by K"k the Admor Hazakein." In addition, short glosses from the 

Tzemach Tzedek and others have been added to this edition. 

Original binding. Foxing. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 A wine of blessing from the Rebbe. 2 בקבוקונים. 2יין של ברכה מהרבי.  .112

vials. 

 

 "כוס של ברכה, יין לברכה והצלחה מהרבי מליובאוויטש מלך המשיח". 



 small plastic bottles with 2 הרבי ורישומי משיח. פלסטיק קטנים עם תמונות בקבוקים 2

Rebbe pictures and Messiah drawings. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1990"לחיים ולברכה" בקבוק יין שיירי כוס של ברכה מהרבי. תש"נ  .113

 

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

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

 מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. קבוצה התש"נ.

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

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 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מפה שהייתה על שולחן הרבי בעת ההתוועדויות שנה שלמה!!! מפסח תש"נ  .114

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

 מהמפה של הרבי משולבת במפה לחלות שבת.



 

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

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

 ומשיח.

המפה חולקה לשניים וחלק מהמפה קיבל הרב שלמה גבאי שהיה מקורב לרבי ושליח 

  הרבי לקיבוצים.

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

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

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

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. 

 

 1500$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 בים שונים.דף. אמצע שנות הת"ר ואילך. כות 200כת"י ביכל, כרך ביכל חב"ד.  .115

 

 דף. אמצע שנות הת"ר ואילך.  200כת"י ביכל, כרך ביכל חב"ד. 

 כותבים ותקופות שנות, כתבי יד שנכרכו יחד. 



 הפריט הגיע עם סגירת הקטלוג ולא נבדק כראוי. ייתכן דפים מוקדמים יותר.
 טוב. –דפים וקבוצות מנותקות. קרעים וכתמים. מצב בינוני 

מרי חסידות הכתובים בכתב יד, ההעתקות אלו מאוד נחשבו חוברת מא ביכל ]ביכלאך[

ובזכות ההעתקות של הביכלאך על ידי החסידים, נשתמרו מאמרים רבים של החסידות 

 מהאדמורי"ם. מקור המילה היא באידיש, שפירושה חוברת.

Bichel manuscript. Chabad bichel volume. 200 pages. Mid-1840 and onward. 

Various copyists and periods, a number of manuscripts bound together. 

This item arrived just as the catalog was being completed and has not been 

properly examined. It is possible that there pages from an even earlier period. 

Some pages and groups are detached. Tears and foxing. Fair to good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 
 

 

כרכי ליקוטי דיבורים  2שנחאי. חב"ד.  .116

 .Shanghai מהריי"ץ. כרך אחד שלם וכרך חסר.

Chabad. 2 volumes of speech collections from the 

Raia”tz. One complete volume and one 

incomplete volume. 

 

כרכי ליקוטי דיבורים מהריי"ץ. כרך  2שנחאי. חב"ד. 

 וכרך חסר. אחד שלם

 varies Size גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.

and condition. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פירוש  –שארית הפליטה. שנחאי.  'אמרי בינה'  .117

 .survivors .1946המלות, לאדמו"ר האמצעי מחב"ד. תש"ו 

Shanghai. ‘yimrey bina’ - the meaning of the words, to 

the middle rebbe from Chabad. 1946. 

 

  פירוש המלות, –שארית הפליטה. שנחאי.  'אמרי בינה' 
 לאדמו"ר האמצעי מחב"ד.

 שערים לספר 'פירוש המלות'. 2. 1946תש"ו 

 Original cover כריכה מקורית מעט בלויה. מצב טוב מאוד.

slightly worn. Very good condition. 

 120$חה: מחיר פתי

 

 

פסקי , שנחאי. חב"ד. 'צמח צדק' ב"ח .118

 ישיבת תלמידי י"ע נדפסדינים, שו"ע וחידושים. 

 .Shanghai .1946. תש"ו תמימים-תומכי

Chabad. Tzemach Tzedek 2 parts, judgments, 

Shulchan Aruch and innovations. Printed by 

students of tomchey tmimim Yeshiva. 1946. 

 

אי. חב"ד. 'צמח צדק' ב"ח, פסקי דינים, שנח

 שו"ע וחידושים. 



עמ';  146, 100; 571[ 1. ]1946בשנחאי. תש"ו  תמימים-תומכי ישיבת תלמידי י"ע נדפס

 very good conditionס"מ. מצב טוב מאוד. 23

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורת התניא בה עברו זכויות ההדפסה לאדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש.  .119

 The Tanya edition in which the printing rights passed to the .1909א, תרס"ט ווילנ

Rebbe the rasha”v from Lubavitch. Vilna, 1909. 

 

 ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה

 

. מהדורה חשובה של ספר 1909ווילנא, תרס"ט 

יות ההדפסה לאדמו"ר הרש"ב התניא בה עברו זכו

מליובאוויטש. בדף ב' מודעה מאת דפוס האלמנה 

והאחים ראם בה נרשם כי זכויות ההדפסה מעתה 

בהוצאה חדשה זו נמכרו לרבי מחב"ד האדמו"ר 

 .Vilna, 1909 הרש"ב לטובת מוסדות תומכי תמימים.

An important edition of the Book of the Tanya in 

which the printing rights passed to the 

Lubavitcher rasha”v Rebbe. On page B, an ad from 

the printing press of the widow and the Ram 

brothers states that the printing rights from now 

on in this new edition were sold to the Rabbi of the Chabad Rebbe Rasha”v for the 

benefit of tomchey tmimim institutions. 

 cm. Old cover 20 ס"מ. כריכה ישנה מעט מנותקת. כתמים. מצב טוב. 20[ קסג ד'; 1] 

slightly detached. Stains. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 
 

 A collection of אוסף ספרי תניא שנדפסו במקומות שונים ומחנות צה"ל. .120

Tanya books printed in various places and from tzaha”l shop.. 

 

 אוסף תשעה ספרי תניא קטנים שנדפסו במקומות שונים ומחנות צה"ל.

צה"ל,  ב'.כפר יונה.  א'.

 ד'.קפריסין.  ג'.צאלים. 

כביש גהה באה"ק.  –חיריה 

מוסדות חינוך חב"ד  ה'.

כפר  ז'.תעוז.  ו'.רחובות. 

סיאטל  ח'.הרי"ף. 

"עוצבת  ט'.וואשינגטאן. 

 סיני" צה"ל.

נה. באופן גודל ומצב משת

טוב מאוד.  –כללי מצב טוב 

 האוסף נמכר כמו שהוא.
varies Size and condition. 

Overall good- very good 

condition. The collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

שנה לנשיאות הרבי. יו"ד  40תניא מיניאטורי.  .121

 Miniature tanya. The 40ies for theשבט תש"נ. 

rebe rabbinate. Shvat 1991. 

 

 ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה

 ס"מ בלבד.  6.5/5מיניאטורי. 

ארבעים שנה לנשיאות הרבי. יו"ד שבט תש"נ 

[1990 .] 

 .Softcover כריכה רכה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מהדורה נדירה של ספר ה'תניא' שנדפס בשואה!!! עם חתימה ורישום: "כעת  .122

 A rare edition of the Tanya .1940בווילנא בתוך הגולה ת"ש לפ"ק" וילנא, ת"ש 

book printed in the Holocaust !!! With signature and inscription: "Now in Vilna 

within the Diaspora 1940" Vilna, 1940. 

 

 הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה ד"מחב

 

מהדורה נדירה ביותר שנדפסה בזמן השואה! 

 .1940בדפוס ראם בווילנא, ת"ש 

 

בדפי הפורזץ חתימות אברהם משה זילברברג 

 ורישום "כעת בווילנא בתוך הגולה ת"ש לפ"ק".

רית? מעט מנותקת. מצב טוב מאוד. כריכה מקו

Original cover? Slightly detached. Very good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 העליר שמואל רביהתניא של הגאון  .123

 The Tanya of theעותק חסר ופגוע. . צפת ד"אב

Gaon Rabbi Shmuel Ha'alir Av Beit Din of 

Safed. An incomplete and damaged copy. 

 

 הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה ד"מחב

 ד"אב העליר שמואל רבי הגאון חתימת בדף א'

 . צפת

כ"א,  –חסר נמצא דפים א'  אולי מהדורת יאס. עותק

 .maybe yas editionמצב גרוע מאוד. .ל"ו –כ"ח 

Incomplete copy. There is pages 1-21. 28-36. 

Very bad condition.  

 80$ מחיר פתיחה:



 

ספר הזהר עה"ת, עם הוספות מספרי  .124

האדמו"ר בעל ה'תניא' והגאון מווילנא. ווילנא, 

 The Book of Zohar on .1882/94נ"ה  –תרמ"ב 

the Torah, with additions from the books of 

the Rebbe, author of the Tanya and the Gaon 

of Vilna. Vilna, 1882/94. 

 

ספר הזוהר עה"ת. עם הוספות מספרי האדמו"ר 

 הגר"א.  –הרה"ק בעל ה'תניא' והגאון מווילנא 

שער נפרד   . ג"כ.1882/94נ"ה  –ווילנא, תרמ"ב 

לכל חומש, למעט חומש דברים. גודל ומצב 

 varies Size טוב. –משתנה. באופן כללי מצב בינוני 

and condition. Overall fair- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כריכת בד ושדרת . 1875שו"ע הרב או"ח ח"ב, הלכות שבת. ווארשא, תרל"ה  .125

 . Or  HaravShulchan Aruchעור בלויה. מעט כתמים ונקבי עש זעירים. מצב טוב מאוד.

HaChaim Part B, Halachot Shabbat. Warsaw, 1875. Fabric cover and worn leather 

spine. Few stains and tiny moth holes. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 הכהן יהודה משה רבי, ליטאי – די"החב מהגאון ארוך מכתב .126

  .בלוי

 A .מאוד טוב מצב. מ"ס 15/23. וחתימתו שורות 25. 1973 ג"תשל, יורק ניו

long letter from the Chabad - Lithuanian genius, Rabbi Moshe Yehuda 

HaCohen Blewi. 

New York, 1973. 25 lines and his signature. 15/23 cm. Very good 

condition. 

[ ג"תשס – ג"תרע] בלוי הכהן יהודה משה רבי, ליטאי – די"החב הגאון

 ב"תרצ בשנת. דושינסקי צבי יוסף רבי אצל שבהונגריה בחוסט למד

 בסמיכות היה בשנחאי בתקופתו. יטאשבל מיר בישיבת ללמוד עבר

, התמימים תלמידי עם התיידד הזמן ועם, תמימים תומכי לישיבת

 .מקומות בכמה כרב כיהן שם, ב"לארה עבר יותר מאוחר. ד"לחב והתקרב

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

הגדה של פסח. מוגש על ידי צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו. דפוס  .127

שכ"ב. בסופו "אל הנוער" תמונת הרבי אפעסט "עזרא" כפר חב"ד אדר ב' ת

מעט כתמים.  ס"מ. 11.5ותמונות נוספות, תווים לניגונו של בעל ה'תניא' ועוד. 

 .hagada of pesach. ‘ezra’ epest. With photo of thr rabbi and moreמצב טוב.

Few stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 תמוז' דגה"ק מליובאוויטש. עיתון המודיע על האדמו"ר ה .128

 .Hmodia newspaper on the admor of Lubavitch .1994 ד"תשנ

Tamuz 1994. 

 

 הרבי מחב"ד. –מליובאוויטש  ק"הגה ר"האדמו על המודיע עיתון

טוב  –. באופן כללי מצב טוב 1994הדף הראשי של העיתון. ד' תמוז תשנ"ד 

 .Overall good - very good condition מאוד.

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מודעות  –חב"ד. אוסף אדיר של מאות רבות, פריטי נייר, כרזות  .129

 חוברות ועוד. כולל פריטים נדירים. –עלונים  –

 

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

 פריטים נדירים.

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

 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. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 הגדות לפסח ומגילות אסתר.



 

 ץ"תקהגדה של פסח עם פירושים מגדולי ישראל. למברג,  .130

 Passover Haggadah with commentaries from the great .בערך, 1830

men of Israel. Lemberg, 1830, c. 

 

סדר הגדה של פסח עם פירושים מרבי נתן שפירא בעל 'מגלה עמוקות', 

י שמשון מאוסטרופולי, רבי אלעזר בעל 'מעשה רוקח', רבי שאול רב

 מאמשטרדם ורבי יחזקאל סגל לנדא מפראג בעל ה'נודע ביהודה' ועוד.
 ס"מ. 22ד'; [ 2] יד[ 2] .בערך, 1830 צ"תקלמברג, 

כריכה חדשה. כתמים ומעט בלאי. מעט מאוד נקבי עש זעירים וקרעים. מצב 

 New cover. Stains and little wear. Very few tiny moth holes and טוב.

tears. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

"אגדתא דפסחא )עתיקה(" ע"פ מהרי"ץ. מהדורת  .131

 ”agadata depischa””מעט כתמים. מצב טוב מאוד.פקסימיליה. 

(antique) few stains. Vary good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

תהלים. הוצאות מפוארות עם עיטורים,  –תורה  –הגדת בבל  .132

 .Haggadah Bavel - Torah - tehilim תמונות ואיורים צבעוניים.

Luxurious addition with decorations, pictures and colorful 

illustrations. 

 

 תהלים. הוצאות מפוארות עם עיטורים, תמונות ואיורים צבעוניים. –תורה  –הגדת בבל 

 Size: Torah and ס"מ. מצב מצוין. 12.5ס"מ. תהלים:  24.5  דל: תורה והגדה:גו

Haggadah: 24.5 cm. tehilim: 12.5 cm. great condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הגדה של פסח "עם ישראל חי" יוהנסבורג, דרום אפריקה. הגדה נדירה עם  .133

 Passover Haggadah "Am Yisrael הקדשת המו"ל. עברית ואנגלית.

Chai" Johannesburg, South Africa. Rare Haggadah with the 

dedication of the publisher. Hebrew and English. 

 

הגדה של פסח "עם ישראל חי" יוהנסבורג, דרום אפריקה. הגדה נדירה 

 . 1976עם הקדשת המו"ל סולומון פדלר משנת תשל"ז 

לקם מהשואה והקמת מדינת ישראל עברית ואנגלית. איורים ותמונות, ח

 וחגיגות העצמאות ועוד.

 .Hebrew and English ס"מ. כתמי יין. מצב טוב. 24.5[ עמ'; 15] 60[ 6]

Illustrations and photos, some from the Holocaust and the 

establishment of the State of Israel and the celebrations of 

independence and more. 

[6 ]60 [15 ]pages; 24.5 cm. Wine stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 Collection ofהגדות לפסח. מהדורות פקסימיליה והגדות אומנותיות.  18אוסף  .134

18 Passover Haggadot. Facsimile editions and artistic Haggadahs. 

 

 ות אומנותיות. הגדות לפסח. מהדורות פקסימיליה והגד 18אוסף 
הגדה של גרשם כהן, תשכ"ה. "ההגדה הראשונה שיצאה לאור בדפוס בעיר פראג. א'. 

הגדה אמנותית מיוחדת. הנוסח: כתב יד הגדת אלטונה ב'.  (.1527בשנת רפ"ז לפ"ק)

. בהגדה מספר עיטורים מוזהבים ואיורים וצילומים רבים. רוחב: 1751המבורג משנת תקי"א 

 חזין הגדהג'.  ס"מ. 27.5 ס"מ, גובה: 10.5

" ואנוהו קלי זה ולקיים רואהו כל עין לשמח"

מהודרת ומעטפה  בכריכה מפוארת הגדה

 ציורים ועם סופר יד בכתב כתובה, לכריכה

ד'.  .נחמה ורעייתו חזין יצחק' ר י"ע מרהיבים

הגדה של פסח, הוצאת סיני. כריכה מפוארת 

 עם תבליט יהודים ויהודיות מתפללים בכותל

פסח הוצאת סיני,  של הגדהה'.  המערבי.

 "שש עם, צבעים בשני .1954תשי"ד 

"לשנה הזאת ו'. צבעים".  בארבעה תמונות

בירושלים" הגדה ומדריך לעריכת הסדר. 

עברית ורוסית. מלווה בתמונות מרהיבות 

הגדה כתובה ומאוירת ז'.  מארץ ישראל.

נייר . בידי ארתור שיק. ירושלים, תשכ"ז

הגדה באותיות גדולות בשני  '.. חכפול

. 1971צבעים ועם מעט ציורים. סיני, ת"א 

על הכריכה תבליט הלוחות ועשרת הדברות 

. י"א. הגדה של פסח ותולדותיה מאת דניאל גולדשמיט . י'.אבנים ולבניםהגדת . ט'. וכתר

 פקסימיליה מפוארת של הגדת אמשטרדם, תצ"ז. ועוד.

 A total of 18 טוב מאוד. –נה. באופן כללי מצב טוב הגדות. גודל ומצב משת 18סה"כ 

Haggadahs. varies Size and condition. In general, good- very good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

הגדות של פסח אומנותיות. *הגדה חזין "לשמח עין כל רואהו ולקיים זה  7אוסף  .135

כתובה בכתב יד סופר ועם ציורים קלי ואנוהו" הגדה מפוארת בכריכה מהודרת, 

מרהיבים ע"י ר' יצחק חזין ורעייתו נחמה. *הגדת הדיו, ציורי דיו וקליגרפיות מאת י.א. 

יואב  –טאוב. *הגדה לליל שימורים, עברית ולועזית. *הגדה של פסח, עיצוב ואיור 

בז'רנו. *הגדה של פסח, ציור וכתב: שלמה רותם. עברית ולועזית. *הגדה לפסח, 

כתובה ומאוירת בידי זיוה עמיר, 

תשל"ה. *הגדה לפסח, ציור: 

נפתלי בזם, כתב: משה מרדכי 

גודל ומצב ב"ר יששכר דב בן דב. 

משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 Collection of 7 Passover מאוד.

Haggadot Artistic. varies Size 

and condition, in general very 

good condition. 

 10$: מחיר פתיחה



 

. עם 1935ספר 'באר מים' על הגדה של פסח. ירושלים, תרצ"ה  .136

כריכה רכה. דפים ראשונים ההסכמות החשובות מהמהדורה הראשונה. 

 -ואחרונים מנותקים. מעט כתמים ונזקי עש. מעט קרעים והדבקות.  מצב בינוני 

 Book 'Beer mayim’ on the Passover Haggadah. Softcover. First and טוב.

last pages detached. Few stains and moth damage. Slight tears and 

adhesions. Fair - good condition. 

 10$מחיר פציחה: 

 

 

 

 

עותקים, הגדה של פסח "מאיר  3לוט  .137

עינים" מהרב יעקב בר' יוסף דוב פרידמאן. הגדה 

נאה וצבעונית, עברית ואנגלית. איורים ועוד. 

 .lot 3 copiesאופן כללי מצב מצוין.ס"מ. ב 28.5

Haggadah of pesach “meir enayim”. Overall 

great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 . חתימות עתיקה. עותק נאה.1788הגדה 'פסח מעובין' ליוורנו, תקמ"ח  .138
 

הגדה של פסח, 'פסח מעובין' עם הלכות והנהגות מרבי חיים בנבנישתי ועם "מכשירי 

 על הכשרת כלים מרבי יעקב שמשון שבתי סיניגאלייא.פסחא' 

 ס"מ. 21[ סב ד'; 3. ]1788ליוורנו, תקמ"ח 

 חתימה עתיקה בכ"י מזרחי ובתוך הספר מ"מ בכ"י. בדף השער

עותק נאה. מסגרת מעוטרת לכל עמוד! כריכה מהודרת. כתמי יין ורטיבות ומעט בלאי. 

 טוב מאוד. –באופן כללי מצב טוב 

Haggadah Pesach Me'ubin, Livorno, 1788. Early signature. Fine copy. 

Title page features an early signature in Oriental script and inside the book is a 

handwritten reference.  



Fine copy. Decorative frame on every page! Beautiful binding. Wine stains, 

moisture, and some wear. General condition is good to very good. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 הוצאה, אמריקאית הגדה. בעולם יחיד עותק? ברייל בכתב הראשונה ההגדה .139

 .1957[ ז"תשי, ]פרטית
 

 .הגדת האיחוד ככל הנראה הגדה אמריקאית –הגדה של פסח בכתב ברייל 

 .ס"מ 28ד';  65, 1957אמריקה, הוצאה פרטית, תשי"ז 

 .1957רגר, פסח תשי"ז נעשתה ע"י עמנואל נבוט וניתנה לסידני ויינב
יא נדיר. עותק יחיד בעולם. בספריה הלאומית לא ידעו על הגדה זו. ייתכן מאוד שה

 .גדה הראשונה שנכתבה בכתב בריילהה

 .מצב טוב מאוד . מעט כתמים ודפים כהים.כריכה מקורית

The first Braille Haggadah? Only copy in the world. American haggadah, privately 

published, 1957. 

Haggadah shel Pesach in Braille — Haggadas Ha'ichud, most likely an American 

haggadah. 

America, private publisher, 1957, 65 pgs; 28 cm. 

Transcribed by Emanuel Nabut and presented to Sidney Weinberger, Pesach 1957. 

Rare. Only copy in the world. The National Library of Israel did not know about the 

existence of this haggadah. It is very likely that this is the first haggadah ever 

written in Braille. 

Original binding. Some stains and darkened pages. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

פירושים  –פקסימיליות  –הגדות לפסח. בהם: מצוירות  140אוסף ענק של  .140

 אומנותיות ועוד ועוד. –דינים והלכות  –שונים 
 

 – שונים פירושים – פקסימיליות – מצוירות: בהם. לפסח הגדות 140 של ענק אוסף

 .ועוד ועוד אומנותיות – והלכות דינים



 וסף נמכר כמו שהוא.גודל ומצב משתנה. הא

Huge selection of 140 Haggados L'Pesach, including illustrated haggados, facsimile 

editions, various commentaries, dinim and halachos, artistic haggados and more. 

Varying size and condition. Collection is sold as is. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגדות של פסח לחיילים. ישראל  10אוסף  .141

שלשה כפולים. גודל ומצב וארה"ב. עברית ואנגלית. 

טוב מאוד. האוסף נמכר  –משתנה. באופן כללי מצב טוב 

 Collection of 10 Passover Haggadot for כמו שהוא.

soldiers. Overall good- very good condition. The 

collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

הגדות של פסח. עברית  16אוסף  .142

 Collection of 16 ולועזית. חלקם עתיקות.

Passover Haggadot. Hebrew and foreign 

languages. Some are ancient. 

 

הגדות של פסח. עברית ולועזית.  16אוסף 

 חלקם עתיקות. איורים, תווים ועוד.

 ו שהוא.גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמ
varies Size and condition. The collection is 

sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 

באופן כללי מצב טוב . 1527פקסימיליה, הגדת פראג, רפ"ז  .143

   .Praha Haggadah. Overall, very good conditionמאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

מגילות  10אוסף  .144

 הגדות לפסח ועוד. –אסתר 

 Collection of 10 megilot מודפסות כמגילות.

Esther - Passover Haggadot and more. 

Printed as scrolls. 

 

הגדות לפסח ועוד.  –מגילות אסתר  10אוסף 

 מודפסות כמגילות.
 varies Size and condition. The collection is גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

sold as is. 

 60$פתיחה:  מחיר

 

 

[, 3] .1945 ה"תש פורים, באזל. עותקים 2. איורים עם אסתר מגילת. נדיר  .145

 מעט. רכות כריכות .מ"ס 21'; עמ[ 6, ]508-520

 דף קרוע אחד בעותק. הפנימיים בשוליים הדבקות

 את חסר השני ובעותק, עמו ומנותק האחרון לפני

 בדף כריכה דבק ומודבק הכריכה של האחורי חלק

 באופן. ובלאי כתמים מעט. הטקסט על ומעט רוןהאח

 rare. The Book of Esther with .טוב מצב כללי

illustrations. 2 copies. 21 cm. soft covers. Slight 

gluing on the inner margins. In one copy a page 

is torn before the last and detached with it, and 

in the second copy the back of the cover is 

missing and a cover glue is glued on the last 

page and a little on the text. A few stains and 

wear. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ציורים ועוד. –חפצי יודאיקה 

 



'שיר השירים' הדפסה על קלף.  .146

מסגרת צבעונית מאוירת ועיטורים לכל 

 shir hashirim' Printing on'עמוד. 

parchment. Illustrated colored frame 

and decorations for each page. 

 

'שיר השירים' הדפסה על קלף. מסגרת 

 צבעונית מאוירת ועיטורים לכל עמוד. 
ס"מ. בשני עמודים ראשונים קרעים  15גובה: 

 :Height בשוליים העליונות. מצב טוב מאוד.

15 cm. In the first two pages tears in the 

upper margins. Very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 עם, תכלת פורמייקה מחופה עץתורה.  לספר תיק .147

. חסרים מהם שניים, עץ חתיכות העליון ועיטורים. בחלקו ציורים

 כולל לא)גובה. בערך 70/80-ה שנות, ישראל .בפורמייקה סדקים

 sefer Torah case. Wood.מ"ס 87(: העליון בחלקו העץ ותחתיכ

covered with light blue Formica, with paintings and 

decorations. At the top are pieces of wood, two of which are 

missing. Cracks in Formica. Israel, circa 70 / 80s. Height (not 

including the pieces of wood at the top): 87 cm. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

לחלות  –אוסף ששה פריטי בד. מפות לליל הסדר ולמצות  .148

 Collection of six canvas items. Maps for leil שבת ושטיחי נוי.

haseder and matzah - for Shabbat challah and decorative rugs. 

 

לחלות שבת ושטיחי  –פריטי בד. מפות לליל הסדר ולמצות  6אוסף 

  נוי.

 varies Size and גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

condition. The collection is sold as is 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 Lot 2 items from rabanim of pintoלוט שני פריטי רבני משפחת פינטו.  .149

family. 

 

 לוט שני פריטי רבני משפחת פינטו. 

יים' "קמיע למשא ומתן לחן וחסד ושמירה מעין הרע ומשידין ומכל דבר רע א'. 'שנות ח

 וכו'". מעבר לדף הקמיע, תמונת רבי חיים פינטו. 

 Not in the ס"מ. קרע קטן ומספר כתמים. מצב טוב. 13.5/20.5אין בספריה הלאומית. 

National Library. 13.5 / 20.5 cm. Small tear and several stains. Good condition. 



ב'. דף תמונות צדיקי שושלת משפחת פינטו, 

 ושמירה וחסד לחן ומתן למשא קמיע"ובמרכז 

  '".וכו רע דבר ומכל ומשידין הרע מעין

מודבק על קרטון קשיח ובחלקו העליון חוט לתליה. 

 Glued on ס"מ. כתמים ובלאי. מצב בינוני. 36.5/26

hard cardboard and on top a wire for hanging. 

36.5 / 26 cm. Stains and wear. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

כתובות ושטר תנאים.  2לוט  .150

סגול. גודל ומצב משתנה. -דיו כחול

 Lot of 2 באופן כללי מצב טוב.

ktubot and tnahim bill. Blue-purple 

ink. varies Size and condition. 

Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

האדמו"ר ה'ישועות משה' מוויז'ניץ.  .151

 The Rebbe 'Yeshuatציור שמן על בד. חתום. 

Moshe' from Viznitz. Oil painting on canvas. 

Signed. 

 

 על שמן ציור. ניץ'מוויז' משה ישועות'ה ר"האדמו

 .חתום. בד

ס"מ. מצב  2.5/56.5ציור נאה. מסגרת מהודרת. 

 / Nice painting. Elegant frame. 2.5 וב מאוד.ט

56.5 cm. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

ציור עתיק, יהודים ויהודיות  .152

מתפללים בכותל המערבי. שמן על 

 ,Ancient painting בד, חתום.

Jews praying at the Western 

Wall. Oil on canvas, signed. 

 

דיות מתפללים ציור יהודים ויהו

בכותל המערבי. שמן על בד, חתום 

 70/100-באנגלית, יעקב. נראה כ

 שנה.

ס"מ  64/45נתון בתוך מסגרת עץ. 

 כולל המסגרת. מצב טוב מאוד.

Given in a wooden frame. 64/45 

cm including the frame. Very 

good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ודית. ציור צבעוני על קלף. חופה יה .153

 

נראה כי החתן מקדש את הכלה בטבעת,  ציור צבעוני על קלף. ציור טקס חופה יהודית

מצד אחד עומדים ההורים והמשפחה ומצד השני שני עדי קידושין, ילדים אוחזים את מוטות 

 החופה, מסביב ישנם נגנים בכלי זמר.

 הציור בתוך מסגרת ומעליה שני אריות וכתר. 

 כן הצבע דהוי בחלק מהמקומות. ס"מ. כתמים ו 29.5/18

 הפריט הגיע בעת סגירת הקטלוג, לכן לא הספקנו לבדקו כראוי, מקום וזמן. נמכר כמו שהוא.

Color illustration on parchment. Jewish wedding canopy. 

Color illustration on parchment. Illustration of a Jewish chuppah ceremony. The 

groom is seen betrothing the bride with a ring. The parents and family are standing 

on one side and the two witnesses are standing on the other. Children are holding 

the canopy poles. Musicians playing instruments are seen all around. 

The illustration is in a frame topped by two lions and a crown. 



29.5/18 cm. Foxing, and the color is faded in some spots. 

This item arrived as the catalog was being closed, so we have not yet had a chance 

to examine it properly regarding time and location. Sold as is. 

  700$מחיר פתיחה: 

 

 

 6. קוטר 800קופסת טבק? כדורים? כסף מוזהב. חתום  .154

 .A box of tobacco? Bullets? Gilt silver. Signed 800ס"מ. 

Diameter 6 cm. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 Ancient ?18 –מכתש ועלי עתיקים. ברונזה. המאה ה  .155

crater and leaves. bronze. the 18th century? 

 

 ?18 –ועלי עתיקים ומאסיביים. ברונזה. המאה ה  מכתש

 23.5ס"מ. גובה עלי:  15ס"מ. קוטר מכתש:  12.5גובה מכתש: 

 Crater height: 12.5 ס"מ. דהוי ועם סימני שימוש. מצב טוב.

cm. Crater diameter: 15 cm. Leaf height: 23.5 cm. Faded 

and with signs of use. Good condition. 

 50$פתיחה: מחיר 

 

 

 ספרי תפילה.

 

"רחל" תחינות לנשים. עברית והונגרית.  – RACHEL"" -סידור 'תפלת שבת' ו  .156

 "" - Siddur 'Tefilat Shabbat' and. 1908כריכת עור. חיתוך דפים מוזהב. בודאפסט, 

RACHEL - "Rachel" tchinot for women. Hebrew and Hungarian. leather book 

cover. Gilt papers cutting. Budapest, 1908. 

 

"רחל"  – RACHEL"" -ו ' שבת תפלת' סידור

 לנשים יהודיות, בכרך אחד. תחינות

בסידור 'תפלת שבת' עברית והונגרית עמוד מול 

 עמוד ובספר תחינות "רחל" רק הונגרית.

ס"מ.  13עמ';  111, 255 .1908, בודאפסט

ה שער נפרד לסידור ולתחינות)לסידור בתחיל

 ולתחינות בסוף(.

כריכת עור, בלויה. חיתוך דפים מוזהב. מעט 

 Leather כתמים וקרעים. מצב טוב מאוד.

binding, worn. Gilt papers cutting. Few 

stains and tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 סידור 'דרך החיים' חיברו הגאון מליסא בעל ה'נתיבות'. ווילנא, תרס"ג .157

1903 .Siddur ‘derech chayim’ by the gaon of lisa the author of the 

‘netivot’. Vilna 1903. 

 

סידור 'דרך החיים' נוסח ספרד עם דרך החיים להגאון רבי יעקב מליסא בעל 

 ה'נתיבות' ועוד הוספות רבות.

 ס"מ. 23.5. מספור דפים רב. 1903ווילנא, תרס"ג 

 עזר...חתימה עתיקה: אלבדף השער 

 כריכת עור מנותקת ומעט פגועה. נזקי עש וכתמים ומעט קרעים. מצב בינוני.
Leather cover detached and slightly damaged. Moth damage and stains and a 

few tears. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. סידור 'נר דוד'  .158

עם תהלים. נוסח ספרד. 

 .rare. 1931קישינוב, תרצ"א 

siddur of ‘ner David' with 

tehilim. Spanish version. 

Kishinev, 1931. 

 

נדיר. סידור 'נר דוד' השלם 

 נוסח ספרד. עם תהלים.

תרפ"ו  -קישינוב, תרצ"א 

1926/31 .[5]  ,373[ ,1 ,]79 ,

שער ס"מ.  22.5'; עמ[ 5]

 צבעוני.

ספר מתפרק וללא כריכה. 

 Book falls כתמים. מצב טוב.

apart and without cover. 

Stains. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני ספרי תימן. א'. סידור תכלאל  .159

עם ספר עץ חיים. ב'. ספר סליחות. 

. גודל תשי"ב –ליוורנו תרצ"ט  –ירושלים 

ומצב משתנה. באופן כללי: הסידור ועץ חיים 

טוב מאוד, והסליחות במצב  –במצב טוב 

 Lot 2 Yemeni books. A. siddurגרוע. בינוני 

tchalel with sefer etz hachayim. Good- 

very good condition. B. sefer slichot- fair-

bad condition.   

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 



אוסף חמישה ספרי תפילה, נוסח  .160

אשכנז. *מחזור ליום א' וב' של פסח עם ביאור 

דנהיים. ותרגום אשכנזי מאת ר' וואלף היי

. *מחזור לערבית יום 1830ברעסלויא, תק"ץ 

כיפור, עברית ולועזית. מוגה ומסודר ומתורגם 

. 1892מאת ר' וואלף היידנהיים. רעדעלהיים 

*מחזור לערבית יום כיפור, רעדעלהיים תקצ"ב 

. *סליחות מכל השנה, הנובר תר"ה 1832

. *סדר עבודת ישראל עם דרך החיים 1845

 . שטעטטין, תרכ"ד. וע"פ נהורא השלם

 collectionגודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

of 5 tfila books. Varies size and condition. 

Sold as is.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. 1929'חוט המשולש' תפילות ברכות ועוד. עברית ואנגלית. ]תרפ"ט[  .161

טוב  –טוב  באופן כללי מצבסוף. השני בתחילה והאחד ב ,שני שערים שונים

   .Chut hameshulash’ Overall good- very good condition ’מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

סדר ברכת המזון וברכת מעין שלש. קזבלנקה, אוצר  .162

 seder birkatמעט כתמים. מצב טוב מאוד.דף.  6נוה שלום.  –התורה 

hamazon and bikat meheyin shaloah. Few stains very good 

condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. חתימות מזרחיות: 1861ים' לסוכות. ליוורנו, תרכ"א ספר 'חמד אלק .163

כתמים ומעט קרעים ובלאי. באופן כללי מצב יחזקאל ברוך יצחק חיים סופר. 

 .chemed elohim’ stains and a few tear and wear. Overall, good condition’טוב.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

. כתמים. מצב 1852'חמד אלקים' לסוכות ושמח"ת. ליוורנו, תרי"ב  .164

 .chemed elokim’ for sukkot and simchat tora. Stains’טוב מאוד. –טוב 

Good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 תפילות' שלמה תקון' .165

 ט"תרל, רעדעלהיים. לשבת

 tikun shlomo’ tfilot’.מהודרת כריכה. 1879

for shabat. Redelhayim 1879. Fancy cover.  

 

 מרבי שבת תקוני סדר והוא' שלמה תקון'

 לונדן. מןלז שלמה

 כד, פח - לז, קמד. 1879 ט"תרל, רעדעלהיים

 .מ"ס 20'; ד

 מעט, מהודרת בצבע אדום ועם עיטורים כריכה

 Fancy red .טוב מצב. כתמים מעט. בלויה

cover with embellishments, 

slightly worn. Few stains. 

Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מחזור 'אהלי יעקב' ליום כיפור. "כמנהג ק"ק ספרדים  .166

שבתוגרמה ואיטליא ובני פרס ומדי הנגררים אחריהם..". ירושלים, 

מעט קרעים . דף השער בדיו ירוקה. 1910תר"ע 

 machzor ‘ohaley yaakov’ for yom kipur. Title pageוהדבקות.

in green ink. Slight tears and adhesions.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר ביותר. מיניאטורי. 'סדר ברכת המזון וקריאת שמע'  .167

 very rare. Miniature. ‘Seder birkatעם עברי טייטש. קובנה.

hamazon vekriat shma’ with ivri tayitch. Kovna. 

 

ת המזון וקריאת שמע' עם עברי טייטש. כולל מספר דפים: "דיני 'סדר ברכ

ברכות פרטיות" ביידיש, וכן הבקשה למוצאי שבת )נוסח המזכיר את 

התפילה מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב אך מקוצר ומעט שונה(. לוח 

 אותיות א"ב וסדר הדלקת נרות שבת עם התחינה.

הלאומית, ולא רשום במפעל נדיר ביותר. לפי בדיקתנו אינו בספריה 

 רוזנפלד. –הביבליוגרפיה, ולא אוצר הספר העברי וינוגרד 



יז.  –קובנה, הוצאת בית מסחר ספרים ג. גוטמאן. ל"ב ד'; חסרים באמצע שני דפים טז 

 ס"מ. 8/11מיניאטורי. 

 Without cover. Tears and ללא כריכה. קרעים וכתמים. מעט דפים מנותקים. מצב בינוני.

stains. Few detached pages. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ת"ר. –אוסף מחזורים משנות ת"ק  .168

Machzorim collection from years 1827-

1889. 

. ת"ר. א' –אוסף מחזורים משנות ת"ק 

'קרובות הוא מחזור' ח"ד פסח, מאת ר' וואלף 

מחזור ב'.  .1889היידנהיים. למברג, תרמ"ט 

ג'.  .1827בועות, רעדעלהיים, תקפ"ז לחג הש

מחזור מנהג פולין ח"ב, לשלוש רגלים. 

. ד'. . שדרה מהודרת1870קראטאשין, תר"ל 

'ערך התפלות' כל מועדי השנה עם תרגום 

. שער נוסף בלועזית. 1856לצרפתית. פאריס, 

 הוא קרובות'ה'.  לפני השערים עמוד עם איור.

 וואלף' ר מאת, ג ליל יו"כ, עם תהלים"כ' מחזור

 הוא קרובות'ו'.  .. כריכת עור1841 .היידנהיים

 וואלף' ר מאת, ג ליל יו"כ, עם תהלים"כ' מחזור

 שער נוסף מיוחד ומאויר. כריכת עור. .היידנהיים
 .varies Size and condition. Sold as is גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

לשמ"ע ושמח"ת, מר'  -נאים. לחג ראשון של פסח שני מחזורים מפוארים ו .169

 .1827וואלף היידנהיים. ווין, תקפ"ז 

Two magnificent and handsome 

machzorim. For the first holiday of 

Passover - for Shema and Simchat, 

Mr. Wolf Heidenheim. Wayne, 1827. 

לוט שני מחזורים מפוארים ונאים, לחג 

לשמ"ע ושמח"ת, מר'  -פסח ראשון של 

עם פירוש והעתקה וואלף היידנהיים. 

 אשכנזית.

 20.5. קיא; קמ ד'; 1827ווין, תקפ"ז 

 ס"מ.

 כריכות מהודרות. חיתוך דפים מוזהב.

מעט כתמים וקרעים קלים בכריכות. מצב 

 Fancy covers. Gilt papers טוב מאוד.

cutting. Few stains and slight tears in 

bindings. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

ווין. בחלקם רישומים  –ליוורנו  –אוסף ספרי תפילה, נוסח עדות המזרח. ג'רבה  .170

 Collection of prayer books, text of the מעניינים.

Eastern testimony. Djerba - Livorno - Wayne. 

Some have interesting side scripts. 

 

פרי תפילה, נוסח עדות המזרח. א'. 'עולת אוסף ס

תמיד' ליוורנו, תרצ"ו. רישום: "ק"ק אברהם הי"ג 

. ג'. 1945ג'יברלאטאר".  ב'. 'עולת הרגל' ג'רבה, 

. ד'. הגדה של פסח, 1867מחזור לשלש רגלים, 

בגדאד/ליוורנו, תרצ"ב. ה'. 'כפור תמים' ב"ח, 

בגדאד/ליוורנו, תרצ"ה, עם תמונות הרב הראשי 

 אליהו לכבוד" מודבק דף רבי עזרא ראובן דנגור.

  ...................".הנביא

 varies Size . גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

and condition. Sold as is 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 "תהלים לקרוא המעלות". עם 1934מיניאטורי. ספר תהלים, ליוורנו, תרצ"ד  .171

 ,miniature. sefer tehilim.אשכנזי שמואל יהודה רבי הוספות ועם החיד"א מאת

Livorno 1934. With “hamahalot likro tehilim” by the chid”a and rabby Yehuda 

Shmuel Ashkenazi additions. 

 

 שמואל יהודה רבי הוספות ועם החיד"א מאת "תהלים לקרוא המעלות"עם ספר תהלים 

 ילות שונות.בסוף הספר "שמוש תהלים" ותפ .אשכנזי

 ס"מ בלבד. 9.5מיניאטורי.  . ר' ד';1934ליוורנו, תרצ"ד 
כריכת בד בלויה, בחלק הקדמי רק הבד. מעט כתמים ומספר תעלות עש בודדות. מצב 

 Worn fabric cover, only the fabric on the front. Few stains and a few טוב מאוד.

individual moth canals. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

[ כלי 30תהלים עם לוחות איורי ] .172

נגינה. עם תרגום וביאור מנדלסון ובריל. 

כריכה קדמית . 1832קארלסרוא, תקצ"ג 

מנותקת. כתמים ובלאי. באופן כללי מצב 

 טוב.

tehilim with drawings of music 

instruments. Front cover detach. Stains 

and wear. Overall, good condition.      

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



אוסף ספרי תהלים. פירושים  .173

 collection of tehilim books. Differentשונים.

commentaries.   

 

 אוסף ספרי תהלים.

תהלים ע"פ רש"י, מצודת דוד ומצודת ציון ועברי א'. 

 . 1874טייטש. ווארשא, תרל"ה 

עם תולדות דוד  תורת כנסת ישראל כולל ספר תהליםב'. 

המלך. עם רשימת נותני ההסכמות ורשימות חותמים, 

 .1889בהם גדולי האדמו"רים והרבנים. ווארשא, תרמ"ט 

תהלים ע"פ על פי פרד"ס מהגאון רבי יצחק חיות ג'. 

  אבד"ק סקאליא.

 תהלים ע"פ מנדלסון ויואל ברי"ל. פראג, תקצ"ה.ד'. 

 varies Size and גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 שמואל מרבי' מלך תרועת' ביאור עם תהליםדפוס ראשון.  .174

חותמות  .1863 ג"תרכ, אופן. פיגו עזריה מרבי' נעים חבל'ו לאניידו

 ורשמת חותמים.

First printing. Psalms with a commentary on "Trohat Melech" by 

Rabbi Shmuel Lanido and "Chevel Naim" by Rabbi Azaria Figo. 

Open, 1863. Stamps and register of signatories. 

 חבל'ו, לאניידו שמואל מרבי' מלך תרועת, 'ביאורים שני עם תהלים ספר

  .פיגו עזריה מרבי' נעים

. מ"ס 21'; ד[ 2] קו - יג, יג[ 3. ]1863 ג"תרכ, אפען. ראשונה מהדורה

 (.דף 2)חותמים תרשימ בסופו

 זינגער ל"זצוק ו"מה ג"בה זינגער אייזיק יצחק' הק: חותמת השער בדף

 .מפישטיאני זינגער ר"ד וחותמות

 Old cover. Few .מאוד טוב מצב. והדבקות כתמים מעט. ישנה כריכה

stains and adhesions. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ליקרים וברנדי. –יין 

 

 

 .Brandy 777. 1987. 1987. שנת 777נדי בר .175

 

שנה(. יקבי כרמל  35. )1987. שנת 777ברנדי דלוקס 

 Brandyכהל בנפח.  40%מ"ל.  750מזרחי. בקבוק סגור. 

777. Year 1987. Brandy Deluxe 777. Year 1987. (35 

years). Carmel Mizrahi Wineries. Closed bottle. 750 

ml. 40% alcohol by volume. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 יצחק רבי הצדיקמזכרת מהילולת  .176

 Aבקבוקי יין.  12ה'בבא חאקי'.  - אבוחצירא

souvenir from the celebration of the Tzaddik 

Rabbi Yitzchak Abuhatzira - the 'Baba Khaki'. 

12 bottles of wine. 

 

"שי מזכרת מהלולא לזכרו של הצדיק ר' יצחק 

 רא זצ"ל הבבא חאקי זי"ע".אבוחצי

מ"ל.  750בקבוקי יין גראנש חצי יבש סגורים.  12

כהל בנפח. יקבי אפרת בע"מ. הכשר הבד"ץ.  11%

 חלק מהתוויות והמדבקות קרועות ובלויות.

איסוף עצמי. אין אחריות על טיב, איכות וכשרות 

 Some of the labels and stickers are torn היין.

and worn. 

Pickup. There is no responsibility for the quality, quality and kosherness of the wine. 

                       80$מחיר פתיחה: 

 

כהל בנפח.  11.5%מ"ל  750יין אדם מתוק מסורת, סגור ומלא. סוג מורעובר.  .177

 יקבי אפרת. יבול, תשנ"ג. הכשר הבד"ץ. 

 ,masoret’ sweet red wine‘ ב, איכות וכשרות היין.איסוף עצמי. אין אחריות על טי

closed and full. Moorover type. 750 ml 11.5% alcohol by volume. Efrat Wineries. 

Yevul, 1993. Kosher Badatz. 

Pickup. There is no responsibility for the quality, quality and kosherness of the 

wine. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

כשרות AMADEUSמ"ל.  750כהל בנפח.  16.9%ליקר קרם ברנדי. חלבי.  .178

 הרב אי"ש ינובסקי ראשון לציון. 

 .Brandy cream liqueur. milky .וכשרות איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוף

16.9% alcohol by volume. 750 ml. AMADEUS Kosher Rabbi Ish Yanovsky Rishon 

Lezion. 

Pickup. There is no warranty on quality, quality and kosher. 

 10$: פתיחה מחיר
 

 

 

כהל בנפח. כשרות הרב אי"ש  16.5%ליקר בננות, כרמל מזרחי. ליטר,  .179

 Banana והכשרות. איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוףינובסקי ראשון לציון. 

liqueur, Carmel Mizrahi. Liters, 16.5% alcohol by volume. Kosher Rabbi Ish 

Yanovsky Rishon Lezion. Pickup. There is no responsibility for quality, quality and 

kosher. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 



 

 

 

מודבקת תווית נוספת עם כשרות  מ"ל. 500 .בנפח כהל 16.5%ליקר אמרטו.  .180

 Amaretto וכשרות. איכות, טיב על חריותא אין. עצמי איסוף הבד"ץ וחוג חת"ס פ"ת.

liqueur. 16.5% alcohol by volume. 500 ml. Another label is affixed with the kosher 

of the Badatz and the Petah Tikva chug chatam sofer. Pickup. There is no warranty 

on quality, quality and kosher. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. לציון ראשון ינובסקי ש"אי הרב כשרותAMADEUSרטו, ליקר שקדים. סגור. אמ .181

 מ"ל. 750כהל בנפח.  28%

 .Amaretto, almond liqueur והכשרות. איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוף

closed. AMADEUS Kosher Rabbi Ish Yanovsky Rishon Lezion. 28% alcohol by 

volume. 750 ml. 

Pickup. There is no responsibility for quality, quality and kosher. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 

 

 

 500יין שיכר רימונים חצי יבש. סגור. כשרות יורה דעה של הרב מחפוד.  .182

 מ"ל.

 Semi-dry pomegranate .היין וכשרות איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוף

wine. closed. Kosher yore dea of harav Mahfud. 500 ml. 

Pickup. There is no responsibility for the quality, quality and kosherness of 

the wine. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 

 

 

 

 איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוףליקר בננות, כשר. יקבי תל ארזה.  .183

 Banana liqueur, kosher. Tel Arza Wineries. Pickup. There is no warranty וכשרות.

on quality, quality and kosher. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 

 

 

184. BBB 40%  .על אחריות אין. עצמי איסוףמ"ל. הכשר רבנות ישראל.  750כהל 

 .BBB 40% alcohol. 750 ml. Kosher Rabbinate of Israel. pickup וכשרות. איכות, טיב

No warranty on quality, quality and kosher. 

 10$: פתיחה מחיר



 

 

 

יינות וליקרים. בקבוקים  13אוסף  .185

 פתוחים/סגורים. חלק מהתוויות חסרות. 
 וכשרות. איכות, טיב על אחריות אין. עצמי איסוף

 Collection of 13 wines האוסף נמכר כמו שהוא.

and liqueurs. Open / closed bottles. Some labels 

are missing. 

Pickup. There is no warranty on quality, quality 

and kosher. The collection is sold as is. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 .Collection of wines and liqueurs אוסף יינות וליקרים. .186

 

יינות וליקרים. א'. יין עתיק  9אוסף 

עתיק בהכשר הרב וואזנר והרב 

אונגר. ב'. ליקר בננות, יקבי אפרת. 

ועדים לשמחה יין עדנים נדיר, ג'. מ

יקבי הגפן. ד'. גרנד ארזים. ה'. ליקר 

משמש. ו'. "תמרים" ז'. ליקר שקדים 

 אמרטו. ח'. ליקר דובדבנים ועוד.

הבקבוקים נראים . עצמי איסוף

 איכות, טיב על אחריות סגורים. אין

 Pickup. The bottles look .וכשרות

closed. There is no warranty on 

quality, quality and kosher. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 מדליות ובולים. –מטבעות  -שטרות 

 

 .Typographical error דולר. החלק הקדמי לא ממורכז. 20טעות הדפסה. שטר  .187

$ 20 bill. The front is not centered. 

 

דולר. החלק הקדמי לא ממורכז והודפס  20טעות הדפסה. שטר 

 בחלק העליון.
 לפי יינתן המצב תיאור ולכן שטרות לענייני הגדולים המומחים לא אנו

 מעט. שטרות לענייני המקצועיות ההגדרות לפי ולא עינינו ראות

 Slight abrasions and stains. Good .טוב מצב. וכתמים שפשופים

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

  dollar bill 1934-50. 1934דולר  50שטר  .188

 

 .1934 דולר 50 שטר

 תיאור ולכן שטרות לענייני הגדולים המומחים לא אנו

 ההגדרות לפי ולא עינינו ראות לפי יינתן המצב

 –מעט בלאי. מצב בינוני  .שטרות לענייני המקצועיות

  .a little wear. Fair-good conditionטוב.

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 dollar bill 1928 1928.100דולר,  100שטר  .189

 

 .1928ר, דול 100שטר 
 יינתן המצב תיאור ולכן שטרות לענייני הגדולים המומחים לא אנו

 .שטרות לענייני המקצועיות ההגדרות לפי ולא עינינו ראות לפי

 tiny holes and aטוב. –חורים זעירים ומעט בלאי. מצב בינוני 

little wear. Fair-good condition. 

 130$מחיר פתיחה: 

 

 

 .dollar bill 1929 100חום. –מספר וסמל בדיו כתום  .1929דולר,  100שטר  .190

Number and logo in brown- orange ink.   

 

. מספר וסמל בדיו כתום 1929דולר,  100שטר 

 חום. –
 ולכן שטרות לענייני הגדולים המומחים לא אנו

 לפי ולא עינינו ראות לפי יינתן המצב תיאור

קמטים  מעט .שטרות לענייני המקצועיות ההגדרות

 .Slight wrinkles and stainsוכתמים. מצב טוב. 

Good condition. 

 130$מחיר פתיחה: 

 

 

 .dollar bill 1929-100 חום. –. מספר וסמל בדיו כתום 1929דולר,  100שטר  .191

Number and logo in brown- orange ink. 

 

 חום. –. מספר וסמל בדיו כתום 1929דולר,  100שטר 
 יינתן המצב תיאור ולכן שטרות לענייני הגדולים םהמומחי לא אנו

 .שטרות לענייני המקצועיות ההגדרות לפי ולא עינינו ראות לפי

 .Slight wrinkles and stains מעט קמטים וכתמים. מצב טוב.

Good condition. 

 130$מחיר פתיחה: 

 

 

 bill, 1934. Numbering $100 . מספור וסמל בדיו ירוק. 1934דולר,  100שטר  .192

and emblem in green ink. 



 

 . מספור וסמל בדיו ירוק. 1934דולר,  100שטר 
 המצב תיאור ולכן שטרות לענייני המומחים לא אנו

 המקצועיות ההגדרות לפי ולא עינינו ראות לפי יינתן

 –כתמים וסימני שימוש. מצב בינוני  .שטרות לענייני

 We are not the experts in banknote matters טוב.

and therefore the description of the situation will 

be given at our discretion and not according to the professional definitions of 

banknote matters. Stains and signs of use. Fair - good condition. 

 130$ מחיר פתיחה:

 

 

 דל ומצב משתנה.מטבעות מרחבי העולם. גו 9אוסף  .193
Collection of 9 coins from around the world. varies Size 

and condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 Lot of לוט שני מדליות ואסימון ישראלים. .194

two Israeli medals and tokens. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

מדליית הנחת אבן הפינה לבניין משרד ההגנה בליבריה. נבנה  .195

 Medal י הקבלן היהודי מרדכי יונה, מייסד חברת הבניה חפציבה.ע"

for laying the cornerstone for the building of the Ministry of 

Defense in Liberia. Built by the Jewish contractor Mordechai 

Yonah, the founder of the Heftziba construction company. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

גרם בקירוב.  25. משקל: 935שערי ירושלים. מדליה כסף  .196

 :Jerusalem Gates. 935 silver medal. Weight ס"מ. 3.5קוטר: 

approximately 25 grams. Diameter: 3.5 cm. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

 Medal .1998מדליה טורניר בינלאומי לאומנויות לחימה, צילה  .197

International Martial Arts Tournament, Tzila 1998. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסף בולים ענק. ישראל והעולם. גודל ומצב  .198

 .Huge stamp collection משתנה. נמכר כמו שהוא.

Israel and the world. varies Size and condition. Sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ארץ ישראל ציונות ועוד.

 

 

ו!!! עמוד הראשי בעיתון המודיע יום לאחר שחרור הכותל המערבי בידינ .199

"לאחר תשע . 1967הכותל המערבי במלחמת ששת הימים. כ"ט אייר תשכ"ז 

עשרה שנה שבהן לא דרסה רגל יהודית בסמטאות ירושלים... לא הורשה לגשת 

 the front pageמעט קרעים וכתמים. סימני התרגשות. מצב טוב. לכותל המערבי".

of hamodia newspaper day after Liberation of the Western Wall 

during the sheshet hayamim War. 1967. Few stains and tears. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

קופה מפח. מעט פגמים. באופן קופת קרן קיימת לישראל )קק"ל(.  .200

 כללי מצב טוב.

keren kayemet leyisrael safe. Steal safe. Few damages. Overall, good 

condition. 

  10$מחיר פתיחה: 
 

 

 

ספר השמיניות של הגימנסיה העברית הרצליה. מחזור  .201

 31/23. צילומים רבים, תיאורים והסברים. 1969תשכ"ט  –נ"ז 

 The eighth book of the Hebrew ס"מ. מצב טוב מאוד.

Gymnasium in Herzliya. Year 1969. Many photographs, 

descriptions and explanations. 31/23 cm. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

 

משחק לוטו עם החלקים של המשחק)לא נבדק האם  .202

מעט הכל קיים( וקופסת משחק עמק)הקופסא בלבד(. 

 lottery game with theקרעים בלוחות. באופן כללי מצב טוב.

game parts. And only the box of emek game. Few tears 

at the bords. Overall, good condition.   

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. כתב העת הציוני "מנורה" בהולנד. נדפס תוך  .203

לאחר הכיבוש הנאצים  1941כדי השואה!!! שנת תש"ב 

כריכה מקורית, )תש"ב(. הולנדית. 5702בהולנד. אמשטרדם 

 menorah” Zionist“ ד.ללא השדרה. כתמים. מצב טוב מאו

newspaper. Original cover, without spine. Stains. Very good 

condition.  

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 .ושנחאי שארית הפליטה -שואה 

 

 

'גלעד ליהדות אירופה' מאת משה פראגר. תמונות רבות.  .204

1976.’gilad leyahadut eropa’ by moshe prager. Many photos. 

1976. 

 

לאות ולעד. 'גלעד ליהדות אירופה' מאת משה פראגר. תמונות רבות. 

1976.   

 very goodס"מ. מצב טוב מאוד. 31עמודות. [ 1, ]1054

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

'לאות ולעד' פנקס זכרון לבתי עלמין שנהרסו וחוללו בשנות  .205

 .השואה. העורך: משה פראגר בהוצאת חברא קדישא תל אביב, תשל"ג
'Laot Vela'ed' is a memorial book for cemeteries that were destroyed 

and desecrated during the Holocaust. Editor: Moshe Prager, published 

by Hevra Kadisha Tel Aviv, 1973. 

 

'לאות ולעד' פנקס זכרון לבתי עלמין שנהרסו וחוללו בשנות השואה. 

 צאת חברא קדישא גחש"א, תל אביב יפו. העורך: משה פראגר בהו



ספר חשוב ביותר על קהילות רבות ברחבי העולם עם תיעוד היסטורי חשוב אודות בתי 

העלמין, מלווה בתמונות רבות וכולל נספח אודות ההרס בבתי העלמין בירושלים 

 Accompanied by many photos and includes an appendix about the וחברון.

destruction of the cemeteries in Jerusalem and Hebron. 

 .columns 1008 ס"מ. כריכה מעט בלויה. מצב טוב מאוד. 30.5עמודות.  1008תשל"ג. 

30.5 cm. Cover slightly worn. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

מעט . 1942, תש"ב וואראהל-סינער סעודה' ודרך צדיקים ספר 'אור .206

-Sefer 'or tzadikim vederech sehuda' Siner ם וקרעים. מצב טוב.כתמי

Warahl, 1942. A few stains and tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שארית הפליטה. 'תפארת שלמה' עה"ת. מצב  .207

 survivors. 'Tiferet Shlomo' on the Torah. Very טוב מאוד.

good condition. 

 10$: מחיר פתיחה

 

 

 

 

'דער תורה קוואל' )מעינה של  .208

תורה( ב"כ, ויקרא ובמדבר. מאת רבי 

הוצאת הי"ד.  פרידמן זושא אלכסנדר

 der’מסורה, תש"ח. באופן כללי מצב טוב.

tora kvall’ (Mahayana shel tora) overall 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נועד בשביל קהילות ישראל ההרוסות, שארית הפליטה. סדור 'שמע קולנו' " .209

הנבנות עתה מחדש.... נדפס בחמישים אלף טפסים .... בהוצאת הסניף השוודי של 

מעט . 1946הקונגרס היהודי העולמי ואגודת העזרה ליהודי אירופה". שטוקהולם, תש"ו 

 .shma kolenu’ siddur. Few stains. Very good condition’כתמים. מצב טוב מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

שארית הפליטה. 'דברי יחזקאל' עה"ת, מועדים ועוד,  .210

מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא. פרנקפורט 

דפוס צילום, קראקא, תרפ"ב. כריכה רכה מנותקת . 1948תש"ח 

 divrey yechezkel’ soft’וקרועה. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב מאוד.

cover detached and torn. Few tears and stains. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

שארית הפליטה. מספרי השו"ת הבודדים שנדפסו ע"י ועד ההצלה  .211

בגרמניה לאחר המלחמה. שו"ת 'אבני חפץ' מאת רבי אהרן לעווין עם תולדותיו. 

  .Avney chefetz’ shu”t. very good condition ’. מצב טוב מאוד.1948מינכן, תש"ז 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

, והגולם' מפראג ל"מהר ם'פונ מעשה'שארית הפליטה.  .212

ללא כריכה. שער מעטפת מנותק. באופן כללי . ויידיש בעברית סיפורים

 survivors. 'Ma'aseh Phonem Maharal from טוב מאוד. –מצב טוב 

Prague and the Golem, stories in Hebrew and Yiddish. Uncovered. 

mahatefet cover detached. In general, good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ספרים. 23 אוסף גדול של ספרי שארית הפליטה. .213
 

 אוסף ספרי שארית הפליטה.

. סדורו של ד'. 'פלא יועץ' ב"ח. ג''מטה אפרים השלם עם אלף למטה'  ב'.'נפש יהונתן'.  א'.

. 'פרשת דרכים'. ז''פרקי רבי אליעזר'.  ו'.'טעמי המנהגים ומקורי הדינים'.  ה'.. שבת' ב"ח

. מוסדות שארית הפליטה בארץ ישראל. ירושלים, תשט"ו. מלווה ט'. 'חפץ חיים'. חסר. ח'

. 'חידוד י"גקיצור שלחן ערוך אויף יודיש.  י"ב.. ספר הישר. י"א. 'מבחר הפנינים'. י'בתמונות 

'תנא דבי  .זט"'שמירת הלשון'.  .ט"ו. 'שמע קולנו' תש"ו. די"א אבן הבוחן' התלמידים והו

. טי"חומש אור החיים חלק דברים עם שחרית לשבת.  .חי"'תורת משה' שמות.  "ז.יאליהו'. 

 .גכ". 'שאגת אריה'. בכ"הי"ד החזקה, ח"א. ' 'משנה תורה .כ"א'חרדים'  .כ''עין יעקב ח"א. 

 . 'מגיד מישרים.דכ"'מרגניתא דר' מאיר'. 



 ספרים. גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא. 23סה"כ 

Large collection of she'eiris hapleitah sefarim. 23 sefarim. 

23 books in total. Varying size and condition. Sold as is. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

'מסע ההצלה' מסעו של הרב הראשי רבי יצחק אייזיק  .214

להצלת שארית הפליטה באירופה, מלווה בתמונות.  הרצוג

 masa’ירושלים, תש"ז. ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים ובלאי.

hahatzala’ without cover. Stains and a little tears and wear.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 She'erit ספרי חסידות ועוד. שלמים וחסרים. 9שארית הפליטה ושנחאי. אוסף  .215

HaPleita and Shanghai. Collection of 9 chasidut books and more. Complete and 

missing. 

 

 ספרי חסידות ועוד. 9אוסף 
א'. קיצור שו"ע עם ספר מעדני שמואל. דפוס 

. פערנואלד דפוספערנואלד. ב'. 'נועם אלימלך' 

ג'. 'נועם מגדים' "נדפס ע"י תלמידי ישיבת עץ 

אלד בגרמני' איזור חיים חסידי באבוב בפערנוו

אמריקאי". ד'. אור המאיר. ה'. בית אהרן. ו'. 

נועם אלימלך. ז'. חידושי הרמב"ן בבא בתרא. 

ח'. סיפורי מעשיות ולקוטי הלכות. ט'. לקוטי 

 מוהר"ן. 
 

בחלק מהספרים חסרים דפים ושערים. חלק 

מהספרים הם משארית הפליטה וחלקם 

הודי נראים משנחאי. ומכיוון שהם מגיעים מי

תלמיד ישיבת יח"ל בשנחאי שרוב ספריו 

הישנים הם מדפוסי שנחאי ושארית הפליטה 

לכן ניתן להסתמך על כך אך ללא שום 

 Some books are missing pages and titles. Some of the books are from התחייבות!

the She'erit HaPleita and some are seems from Shanghai. And since they come 

from the Jews of a yeshiva student in Shanghai, most of whose old books are from 

the patterns of Shanghai and the She'erit HaPleita, this can be relied on, but 

without any obligation! 



 varies Size and condition. The collection גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

is sold as is. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

לקוטי תורה.  –שנחאי. חסידות. מאור עינים  .216

Shanghai. Chasidut. Meor enayim- likutey tora. 

 

 לקוטי תורה.  –שנחאי. חסידות. מאור עינים 

כריכה מנותקת וקרועה וללא ושדרה. ספר מתפרק. מעט 

 Cover detached and torn and without קרעים. מצב טוב.

spine. A book falls apart. Few tears. Good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 duvrey’.1947'דברי אמת' מהחוזה מלובלין. שנחאי, תש"ז  .217

emet’ from the choze of Lublin. Shanghai 1947. 

 

 .1947'דברי אמת' מהחוזה מלובלין. שנחאי, תש"ז 

 Cover ם דף השער. מעט קרעים קלים מצב טוב מאוד.כריכה מנותקת ע

detached with title page. Slight minor tears Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'קדושת לוי' ברדיטשוב. תש"ו  –שנחאי. 'עבודת ישראל' מהמגיד מקוז'ניץ  .218

1946.shanghai. ‘avodat yisrael’ by the magid of koznitz- ‘kdushat levi’ berditchov 

1946. 

 

כרך שני ספרי חסידות מדפוס שנחאי. 'עבודת ישראל' מהמגיד הרה"ק רבי ישראל 

 'קדושת לוי' מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.  –מקוז'ניץ 

כריכה ישנה מנותקת ובלויה. דפים מנותקים וקרעים. מצב  ס"מ. 24. 1946שנחאי. תש"ו 

 -cm. Old cover detached and worn. Detached papers and tears. Fair 24 טוב. –בינוני 

good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 



 

 

סט 'שני לוחות הברית'  .219

ארבעה חלקים בשני כרכים. 

 Set of 'shne .1946שנחאי, תש"ו 

luchot habrit' four parts in two 

volumes. Shanghai, 1946. 

 

סט 'שני לוחות הברית' ארבעה 

חלקים בשני כרכים. שנחאי, תש"ו 

 . שער נפרד לכל חלק.1946

כריכות מעט פגועות. כתמים ומעט 

 נזקי רטיבות. באופן כללי מצב טוב.

Slightly damaged covers. Stains 

and some moisture damage. 

Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1946'קדושת לוי' עה"ת והקדושות. שנחאי, תש"ו נדיר ביותר.  .220
 

 נדיר ביותר!!!!ספר 'קדושת לוי' עה"ת והקדושות מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

  בשנגהאי. לובלין חכמי ישיבת אצל" אור מפיצי" הדפסה שנחאי. בהוצאת ועד

 ס"מ. כריכה ישנה. מצב מצוין. 24. קיא, לג ד'; 1946תש"ו 

Very rare. Kedushas Levi on Torah and the Kedushos. Shanghai 1946. 

Old binding. Excellent condition. 

 250$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 



 

 

 .or hamehir’ shanghai 1946’.1946'אור המאיר' שנחאי, תש"ו  .221

 

 .מזיטומיר וואלף זאב רביספר 'אור המאיר' עה"ת להרה"ק 

 23חומש למעט חלק במדבר. . שער נפרד לכל 1946שנחאי, תש"ו 

 A separate title page for each Chumash except for a part in ס"מ.

bamidbar.. 

כריכה ישנה מנותקת. מעט דפים מנותקים ובמספר דפים קרעים גסים. מצב 

 Old cover detached. Few detached papers and a few papersטוב. 

coarse torn. Good condition. 

 70$חיר פתיחה: מ
 

 

 

. עם "מכתב יקר 1946'נועם אלימלך' שנחאי תש"ו  .222

הערך מספר 'דרך אמת' מהרב הקדוש רבינו פייווש מזבריז מתלמידי המגיד 

 Noam Elimelech' Shanghai 1946 with "The'הגדול ממעזריטש זי"ע".

valuable letter from Derech Emet from the holy Rabbi Rabbeinu 

Fayvash of Zabriz from the disciples of the Great Maggid of Mezrich 

ZIA." 

 

ספה"ק 'נועם אלימלך' להרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק. ובסופו "מכתב 

יקר הערך מספר 'דרך אמת' מהרב הקדוש רבינו פייווש מזבריז מתלמידי 

 המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע".

ס"מ. כריכה ישנה מנותקת וקרועה וללא  26; [ עמ'1] 227. 1946שנחאי, תש"ו 

 שדרה. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים ועם קרעים. באופן כללי מצב טוב.

Shanghai, 1946. 227 [1] pages; 26 cm. Old cover detached and torn and 

without spine. First and last papers detached and with tears. Overall good 

condition 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

'מעלות התורה' מאחי  –נדיר ביותר. 'מדרש ריב"ש טוב' ב"ח מהבעש"ט  .223

 Extremely .1946מאמר האחדות ג"ח. כרך ספרים שנדפסו בשנחאי. תש"ו  –הגר"א 

rare. 'Midrash Ribash Tov' 2 parts by the baal shem tov- ‘maalot hatora’ from the 

gr”a brothers- maamar haachdut 3 parts. 

Volume of books that printed at Shanghai. 

1946.. 

 

נדיר ביותר. כרך ספרים שנדפסו בשנחאי. 

 .1946תש"ו 

א'. 'מדרש ריב"ש טוב' ב"ח מהבעש"ט. שער 

 A. 'Midrash Rivash Tov' 2נפרד לכל חלק. 

parts of the Baal Shem Tov. Separate title 

page for each section. 

ב'. 'מעלות התורה' מרבי אברהם מווילנא אחי 

הגר"א. ג'.  'מאמר האחדות' לרבי יוסף יעבץ. 

 B. 'Maalot ס"מ. 19ג"ח בשערים נפרדים. 



HaTorah' c. mahamar haachdut. 3 sections on separate title pages. 19 cm. 

 Old cover detached and without כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה. מצב טוב מאוד.

spine. Very good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 ramatayim’.1946'רמתים צופים' על 'תנא דבי אליהו' ב"ח. שנחאי, תש"ו  .224

tzofim’ on ‘tana deve eliyahu’ 2 parts. Shanghai 1946. 

 

 ספר 'רמתים צופים' פירוש על הספה"ק 'תנא דבי אליהו' ב"ח. 

 seems that partס"מ. 23. קטו; ס' ד'; נראה שחסר בסוף ח"א. 1946תש"ו שנחאי, 

a missing at the end. 

דפים מנותקים ועם קרעים. מצב  3כריכה ישנה מנותקת ללא החלק האחורי והשדרה. 

 Old cover detached without back and spine. 3 papers detached טוב מאוד. –טוב 

and with tears. Good- very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 .Shanghai. 1946שנחאי. 'יסוד העבודה' סלונים, ב"ח. תש"ו  .225

‘yesod haavoda’ Slonim. 2 parts. 1946. 

 

 . ב"ח שער נפרד לח"ב.1946שנחאי. 'יסוד העבודה' סלונים. תש"ו 

 ,Old cover כריכה ישנה, החלק הקדמי מנותק וללא שדרה. מצב טוב מאוד.

front part detached and without spine. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ישראל רבי ק"הרה שנחאי. נדיר ביותר. ספר סגולה. 'עטרת ישראל' מהמגיד .226

 .1946תש"ו  .מדינוב אלימלך צבי רבי ק"מהרה'דרך פיקודיך' מהאדמו"ר  – באהפאלי

Shanghai. Extremely rare. A book of virtue. 'Ateret Yisrael' from the Maggid Rabbi 

Yisrael Bahafali - 'Derech Pikudicha' from the Admor from Rabbi Zvi Elimelech of 

dinov. 1946. 

 

 .בשנחאי שנדפסו ספרים 2 נדיר ביותר. כרך

 מאת ודרושים מאמרים' ישראל עטרת' ספר. א'

 .באהפאלי ישראל רבי ק"הרה

[ סט ד'; חסר 2. דפוס צילום. ]1946 ו"תש, שנחאי

 דף בסופו. 

סגולה. הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן 

מטשערנאביל בו מברך "ויגן עליהם זכות ש"ב הרב 

המגיד הקדוש ז"ל עליהם ועל המדפיסים ועל 

הקונים ספר הזה ייטיב ה' להם ברו"ג בגוף ונפש 

 A. Ateret Yisrael Book ומאוד אכי"ר".

virtue. The consent of the Rebbe, Rabbi Aharon 

of Chernivtsi, in which he blesses "and will 

protect the right of the late Rabbi Maggid 

HaTzal over them and the printers and Those 



who buy this book, God will be good to them in the body and soul, and very kind. 

 

 .מדינוב אלימלך צבי רבי ק"מהרה התורה מצוות ג"תרי על' פיקודיך דרך' ספרב'. 

  ’b. sefer ‘derech pikudechaס"מ. 19. 1946 ו"תש, שנחאי

 Old cover detached. Few tears. Good מעט קרעים. מצב טוב. כריכה ישנה מנותקת.

condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

. חותמת ועד הדפסה יח"ל שנחאי. 'שפת אמת' קדשים .227

 .Shanghai .1943בשנחאי וחתימות תלמיד יח"ל בשנחאי. תש"ג 

'sfat eme' kdoshim. Stamp of the Yachal Printing Committee in 

Shanghai and Yachal Student Signatures in Shanghai. 1943. 

 

 ספר 'שפת אמת' חידושי מסכתות מסדר קדשים.

 ח"ל בשנחאי וחתימות תלמיד יח"ל בשנחאי.חותמת ועד הדפסה י

ס"מ. כריכה מקורית. קרע קל  26[ צז ד'; 2. ]1943שנחאי, תש"ג 

 Original cover. Slight tear in spine. Very בשדרה. מצב טוב מאוד.

good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 2נחאי. . עותק ישיבת חכמי לובלין בש1946'יסוד העבודה' ב"ח. שנחאי, תש"ו  .228

 yesod haavoda' 2 parts. Shanghai, 1946. Copy of the Yeshiva of chachmey' שערים.

Lublin in Shanghai. 2 title pages. 

 

 במסילה הקודש בעבודת"'יסוד העבודה' ב"ח, 

 לאביהן ישראל של לבבן לקרב, אל בית העולה

 אברהם רבי ק"הרה ר"מהאדמו" שבשמים

  .סלונים בשושלת ראשוןה ר"האדמו, מסלונים

. מסלונים ש"מהר ר"האדמו נכדו הקדמה עם

 מצאנו אשר...  יקרות הנהגות" הספר בסופו

 ..".סתריו מגילת בגנזי

 

 23'; ד[ 3, ]סב, קמו[ 5]. 1946שנחאי, תש"ו 

 שערים. 2 ס"מ.

 עותק ישיבת חכמי לובלין בשנחאי. 

כריכה ישנה מנותקת וקרועה. שער ראשון מנותק 

 Old וכן דפים נוספים מנותקים. מצב טוב. וקרוע

cover detached and torn. First title page 

detached and torn as well as additional pages 

detached. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

גבורות ה'  –דרך החיים  –נתיבות עולם ב"ח  –שנחאי. ספרי מהר"ל. גור אריה  .229

באר הגולה. שלושה כרכים עבים. שנחאי, תש"ו  –פארת ישראל ת –נצח ישראל  –

1946 .Shanghai. Books by Maharal. Gur Aryeh - Netivot Olam 2 parts - Derech 

HaChaim – gvurot hashem- netzach Israel - Tiferet Yisrael - Beer Hagola. Three 

thick volumes. Shanghai, 1946. 



 

נתיבות עולם ב"ח  –ר"ל. גור אריה עה"ת, שער נפרד לכל חומש שנחאי. ספרי מה

באר  –תפארת ישראל  –נצח ישראל  –גבורות ה'  –דרך החיים  –בשערים נפרדים 

 הגולה. 

כריכות מנותקות נייר יבש. מעט  ס"מ. 23. 1946שלושה כרכים עבים. שנחאי, תש"ו 

 Three thick volumes. Shanghai, 1946. 23 קרעים ודפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב.

cm. Detached covers. Dry paper. Slight tears and detached papers. Overall good 

condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

דרך החיים'. כרך  –שנחאי. נתיבות עולם ב"ח  .230

 Shanghai. Netivot Olam 2 .1946ספרי מהר"ל. תש"ו 

Parts – derech hachayim '. Volume of books by the 

Maharal. 1946. 

 

 .1946כרך ספרי המהר"ל מפראג שנדפסו בשנחאי תש"ו 
 דרך החיים'. שער נפרד לכל חלק. –נתיבות עולם ב"ח 

Separate title page for each section 24  .ס"מ 

כריכה מעט מנותקת ובלויה. נייר מעט יבש ומעט קרעים. 

 .Cover slightly detached and worn מצב טוב מאוד.

Slightly dry paper and slightly torn. Very good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 
 

שנחאי. סט 'דער תורה קוואל' מרבי  .231

הוצאה מיוחדת לזכר  ,אלכסנדר זושא פרידמן

 Shanghai. set .1946המחבר הי"ד. שנחאי תש"ו 

‘Der Torah Kaval’ by Rabbi Alexander Zosha 

Friedman, special edition in memory of the 

author hy”d. Shanghai 1946. 

 

סט 'דער תורה קוואל' עה"ת ]מעינה של תורה[ 

ווערטער, רעיונות והשקפות מגאוני וגדולי ישראל, 

נאסף ונלקט ע"י רבי אלכסנדר זושא פרידמן. 

 בהוצאת "אגודת ישראל" מגולי פולין. 

 חבר.הוצאה מיוחדת לזכר המ



 ס"מ. יידיש. 24[ 1946שנגהי ]שנחאי[, תש"ו]

 .volumes 2 טוב. –כרכים. מצב משתנה. באופן כללי דפים מנותקים וקרעים. מצב בינוני  2

Condition varies. In general, detached pages and tears. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 shev shmaatata’ shanghai‘. 1945'שב שמעתתא' שנחאי, תש"ה  .232

1945. 

 

  .1945'שב שמעתתא' שנחאי, תש"ה 
 .Old cover, front part detached כריכה ישנה, החלק הקדמי מנותק. מצב טוב מאוד.

Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 –ב"ב  –שנחאי. 'חידושי הרמב"ן' מסכתות ב"מ  .233

 shanghai. ‘chdushey.1945ע"ז ונדה ועוד. תש"ה  -מכות 

haramba”n’ tractates bava kama- bava batra- makot- avoda 

zara- nida and more 1945. 

 

ע"ז ונדה  -מכות  –ב"ב  –שנחאי. 'חידושי הרמב"ן' מסכתות ב"מ 

 .1945ועוד. תש"ה 

 .Original cover. Very good condition כריכה מקורית. מצב טוב מאוד.

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .shanghai.1945שנחאי. 'חידושי הרמב"ן' סדרי מועד ונשים. תש"ה  .234

‘chidushey haramba”n’ sirey moed and nahim. 1945. 

 

 .1945שנחאי. 'חידושי הרמב"ן' חלק ראשון על סדרי מועד ונשים. תש"ה 

 Original cover detached. Very good כריכה מקורית מנותקת. מצב טוב מאוד.

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ספרי  –שנחאי. דרשת הרמב"ן  .235

 shanghai. drashat.1946הרמח"ל. תש"ו 

haramba”n- sifrey haramcha”l. 1946. 

 

כרך ספרים. א'. דרשת הרמב"ן ב'. ילקוט ידיעות 

האמת, כ"א. ג'. דרך ה'. ד'. מאמר העיקרים. ה'. 

מאמר על ההגדות. ו'. מאמר החכמה ז'. לקוטים 

 מספר אדיר במרום. 

 . באופן כללי מצב טוב מאוד.1946שנחאי, תש"ו 
Overall, very good condition 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 

. חתימת 1944משנה תורה להרמב"ם זמנים ח"ג. שנחאי תש"ד  .236

 תלמיד ישיבת יח"ל בשנחאי.

Mishnah Torah leharamba”m zmanim Part 3. Shanghai 1944. Signature of 

a student of Yeshivat Yachal in Shanghai. 

 . 1944משנה תורה להרמב"ם זמנים ח"ג. שנחאי תש"ד 
 חתימת תלמיד ישיבת יח"ל בשנחאי. 

 Cover slightly כריכה ישנה מעט בלויה. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב מאוד.

worn. Few tears and stains. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

שנחאי. ספר המצות להרמב"ם עם פירושים והוספות, ב"ח.  .237

 Shanghai. Sefer hamitzvot .1946הוצאת ישיבת מיר בשנחאי. תש"ו 

leharamba”m with commentaries and additions, 2 parts.  

Published by Yeshivat Mir in Shanghai. 1946. 

 

. ב"ח בשערים שנחאי. ספר המצות להרמב"ם עם פירושים והוספות

 נפרדים.

 ס"מ. 32. ד', פד; נו ד'; 1946תש"ו  הוצאת ישיבת מיר בשנחאי.
כריכת בד מעט מנותקת ובלויה. מספר דפים ראשונים מנותקים. מצב טוב 

 Fabric cover slightly detached and worn. First few pages מאוד.

detached. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

  .metzach aharon’ shanghai 1946’1946'מצח אהרן' שנחאי, תש"ו  .238

 

 very. מצב טוב מאוד.1946ספר 'מצח אהרן' מרבי אהרן וואלקין. שנחאי, תש"ו 

good condition 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 shanghai. shitaשנחאי. שיטה מקובצת על מסכת בבא קמא. .239

mekubetzet on bava kama tractate. 

 

  שיטה מקובצת' על מסכת בבא קמא.ספר '

)בשאר החלקים של שיטה מיר.  ישיבת י"שע" תורה עזרת"ע"י שנחאי, 

מקובצת הוצאת שנחאי נרשם בשער מקום ההוצאה והשנה אולם 

בחלק בבא קמא לא צוין השנה והמקום, כמו"כ ראה במכירות 

בידספיריט אוסף שיטה מקובצת מדפוס שנחאי ובשער מסכת בבא 

 ס"מ. 26[ קעז ד'; 1רשום השנה והמקום(. ]קמא לא 

 Old cover כריכה ישנה מנותקת. דפים מנותקים. מעט קרעים. מצב טוב.

detached. Detached pages. Few tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 



 

נדיר ביותר. שנחאי. "ז' חשון תש"ו יומא דהלולא רבא דמהר"ם שפירא  .240

בי' שו"ע יו"ד ח"א הוצאת ישיבת יח"ל בשנחאי בז' זצ"ל". ספר 'אשלי רבר

 .Extremely rare .1946חשון יום היארצייט של מייסד הישיבה. תש"ו 

Shanghai. "Z. Cheshon 1946 Yoma Dahulula Rabba Damharam Shapira 

ztl". The book 'Ashley Ravervi' Shulchan Aruch Yoreh De'a Part I Published 

by Yeshiva Yachal in Shanghai on 7 Cheshvan Yarzeit Day of the yeshiva's 

founder. 1946.. 

 

 שנחאי. "יומא דהלולא רבא דמהר"ם שפירא זצ"ל". 

ספר 'אשלי רברבי' שו"ע יו"ד ח"א הוצאת ישיבת יח"ל בשנחאי בז' חשון תש"ו 

 יום היארצייט של מייסד הישיבה. 1946

ה ובמפעל הביבליוגרפיה מהדורה זו, אמנם יש נדיר ביותר. לא מצאנו בספרי

מהדורה משנחאי שנת תש"ו אך נדפסה ע"י ישיבת מיר ולא ע"י ישיבת יח"ל. 

 Extremely rare. We did not find this edition in the library and in ס"מ. 38.5

the bibliography factory., although there is an edition from Shanghai in 

1946, was printed by Yeshivat Mir and not by Yeshivat Yachal. 

 Original cover כריכה מקורית מעט מנותקת. מעט קרעים ודפים מנותקים. מצב טוב מאוד.

slightly detached. Slight tears and detached papers. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 

 

בלין בשנחאי. ספר 'אור ישראל' חותמות ישיבת חכמי לו  .241

 Seals of the Yeshiva of chachmey Lublin in 1944שנחאי, תש"ד 

Shanghai. Or Israel Book Shanghai, 1944 

 

ספר 'אור ישראל' לרבי ישראל מסאלאנט. בסופו "מכתב מרבי חיים 

 מוואלאז'ין לנכדו ומכתבי רבי יוסף זונדל מסאלנט.

 

 2נוספים חותמות ישיבת חכמי לובלין בשנחאי)ובמקומות  בדף הפורזץ

 סוגים(. 

ס"מ. כריכה ישנה בלויה ומעט מנותקת. נייר  18.5. 1944שנחאי, תש"ד 

 Shanghai, 1944. 18.5 cm. old cover worn and מעט יבש. מצב טוב.

slightly detached. Slightly dry paper. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'בית יעקב' כתובות ב"ח. חותמת עזבון תלמיד ישיבת מיר  שנחאי. .242

 .Shanghai. 'Beit Yaakov' ktubot 2 parts שנפטר בשנחאי בשנת תש"ו.

Stamp of the estate of a student of the Mir Yeshiva who died in 

Shanghai in 1946. 

 

 ספר 'בית יעקב' כתובות ב"ח. 

 נפטר בשנחאי בשנת תש"ו.חותמת עזבון תלמיד ישיבת מיר ש

ס"מ. שני שערים. כריכה מקורית מעט מנותקת. מצב  26. 1946שנחאי, תש"ו 

 Shanghai, 1946. 26 cm. Two title pages. Original cover slightly טוב מאוד.

detached. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 ם"דברי. עם: 1942'חדושי הרשב"א' שנחאי, תש"ב  .243

 על". אור-תורה" ההדפסה ועד מאת, הנוכחית לתוצאה אחדים

 The. השנייה" העולם מלחמת בפרוץ ונדודיה מיר ישיבת

'chidushey harashb”a' Shanghai, 1942. With: "Some things for 

the current result, by the printing committee" Torah-Or ". On 

the Mir Yeshiva and its wanderings at the outbreak of World 

War II."  

 

, סוכה, ה"ר, עירובין, שבת, ברכות שיטות על'חדושי הרשב"א' 

, גיטין, קמא בבא, נדרים, קדושין, כתובות, יבמות, נדה, חולין, מגילה

 ביצה., שבועות

 ועד מאת, הנוכחית לתוצאה אחדים דף: "דברים בדף אחרי השער

 מלחמת בפרוץ ונדודיה מיר יבתיש על". אור-תורה" ההדפסה

 . השנייה" העולם

 ]1[, 82-1; 84-5][; 210-83; ]3[, 206-1][; .1942שנחאי, תש"ב 

116-3 עמ'; 30.5 ס"מ. כריכה מנותקת ושדרה קרועה. נייר מעט יבש 

 Detached cover and torn ומעט קרעים ודפים מנותקים. מצב טוב.

spine. Slightly dry paper and slightly torn and pages detached. 

Good condition 

  70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. עותק ישיבת מיר 1946'חובת הלבבות' ע"פ טוב הלבנון. שנחאי, תש"ו  .244

 chovat halevavot' according to tuv haLevanon. Shanghai, 1946. Copy of' בשנחאי.

the Mir Yeshiva in Shanghai. 

 

 בת הלבבות' ע"פ טוב הלבנון. עותק ישיבת מיר בשנחאי.'חו

  ס"מ. 18עמ';  431 .1946שנחאי, תש"ו 

 Old cover כריכה ישנה מעט בלויה. כתמי זמן ומעט דפים מנותקים. מצב טוב מאוד.

slightly worn. Time stains and a few detached pages. Very good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

. חתימת תלמיד 1943ת חובות הלבבות' שנחאי, תש"ג 'תור .245

 .Torat chovat halevavot' Shanghai, 1943' ישיבת יח"ל בשנחאי.

Signature of a student of the Yacha”l Yeshiva in Shanghai. 

 

 ספר 'תורת חובות הלבבות' 

 ס"מ. 14.5[ ד'; 4, ]132 – 4[ 1]. 1943, תש"ג שאנגהי

 ת תלמיד ישיבת יח"ל בשנחאי.חתימ בדף הפורזץ

 Old cover טוב מאוד. –כריכה ישנה מנותקת וכן מספר דפים. מצב טוב 

detached as well as several pages. Good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 
 

 

 



 

שנחאי. 'מדרש רבה' ארבע  .246

. 1945חלקים מתוך חמש. תש"ה 

Shanghai. 'Midrash Rabbah' four 

parts out of five. 1945. 

 

שנחאי. 'מדרש רבה' ארבע חלקים 

 . 1945מתוך חמש. תש"ה 

ס"מ. אחד השערים קרוע וחסר  18.5

 ברובו. באופן כללי מצב טוב מאוד.

18.5 cm. One of the title pages is 

torn and mostly incomplete. 

Overall, very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 .1942/46תש"ו  –כרכי מסכתות מתלמוד בבלי. שנחאי, תש"ב  9אי. שנח .247
Shanghai. 9 volumes of Tractates from the Talmud bavly. Shanghai, 1942/46. 

 

 .1942/46תש"ו  –כרכי תלמוד בבלי. שנחאי, תש"ב  9שנחאי. 
 –נדרים  –ה חגיג –מו"ק  –תענית  –ביצה  –פסחים  –עירובין  –שבת  –ברכות מסכתות: 

 –קנים  –מעילה  –כריתות  –תמורה  –ערכין  –בכורות  –חולין  –מנחות  –זבחים  –ב"ק 

 מדות. –תמיד 

 varies Size גודל ומצב משתנה. באופן כללי רובם במצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא.

and condition. In general, most of them are in good condition. The collection is 

sold as is. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 book.1945ספר 'אבני מלואים' ב"ח ושו"ת. שנחאי, תש"ה  .248

‘avney miluhim’ 2 parts and shu”t. Shanghai 1945. 

 

על שו"ע אבן העזר, ב"ח ושו"ת מרבי ארי' ליב  'מלואים אבני'ספר 

  הכהן בעל 'קצות החושן'.

 שער נפרד לח"ב.ס"מ.  26.5; 'עמ 428[, 1] .1945 ה"תש, שנחאי

 Simple כריכה ישנה פשוטה. ספר מעט מתפרק. מעט כתמים. מצב טוב.

old cover. A slightly disintegrating book. Few stains. Good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר ביותר!!! שנחאי. סט משנה ברורה שנדפס ע"י ישיבת  .249

 .1945. תש"ה מיר בשנחאי. כריכות בד מקוריות
 

 נדיר ביותר!!! סט משנה ברורה שנדפס ע"י ישיבת מיר בשנחאי. 

כריכות בד מקוריות, חלקם מעט מנותקות ובלויות. באופן כרכים.  6. 1945שנחאי. תש"ה 

 כללי מצב טוב מאוד. 

Very rare!!! Shanghai. Set of Mishneh Berurah printed by Yeshivas Mir in Shanghai. 

Original cloth bindings. 1945. 

Original cloth bindings, some slightly detached and worn. General condition is very 

good. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 )ראה גם במדור שנחאי(שו"ע ופירושיהם –משניות  –גמרות 

 

 



וב, דפוס ראשון של פירוש הרידב"ז על הירושלמי. סט תלמוד ירושלמי, פיעטרק .250

 First printing of the commentary of the Ridvaz on the .1898/1900תר"ס  –תרנ"ח 

yerushalmi. yerushalmi Talmudic Set, Pietarkov, 1898/1900. 

 

 – ח"תרנ, פיעטרקוב, ירושלמי תלמוד סט

 .1898/1900 ס"תר

הגאון  – ז"הרידב פירוש של ראשון דפוס

תלמוד  רבי יעקב דוד וילובסקי על

 . הירושלמי

 

ס"מ.  36.5שערים לכל כרך.  2כרכים.  4

מצב משתנה. באופן כללי מעט נקבי עש 

 volumes. 2 title 4 וכתמים. מצב טוב.

page per volume. 36.5 cm. Variable 

condition. In general, a few moth holes 

and stains. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כרכי מסכתות, נדפס ע"י אגודת הרבנם דארה"ב וקנדה.  14י. תלמוד בבל .251

 Talmud bavly. 14 volumes of Tractates, printed by the .1919מונטריאול, תרע"ט 

Rabbinical Association of the USA and Canada. Montreal, 1919. 

 

כרכי מסכתות, נדפס  14תלמוד בבלי. 

. ע"י אגודת הרבנם דארה"ב וקנדה

 .1919מונטריאול, תרע"ט 
ברכות, משניות זרעים, מסכתות: 

שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, 

סוכה יומא שקלים ירושלמי, ביצה, 

תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה. בבא 

מציעא, בבא בתרא, עבודה זרה, 

הוריות ומסכתות קטנות, זבחים, 

מנחות, יבמות, כתובות, גיטין, קידושין, 

כין, תמורה, כריתות, בכורות, ער

מעילה, תמיד, מדות, קנים, נדרים, 

נזיר, סוטה, נדה ומשניות טהרות. לרוב 

המסכתות שער או שני שערים. בחלק 

 שבת חסר אחד מהשערים.

ס"מ בקירוב. מצב  37.5כרכים  14

 –משתנה, באופן כללי רובם במצב טוב 

 Most of the tractates are a title page or two. In the Shabbat part, one of טוב מאוד.

the title pages is missing. 

14 volumes 37.5 cm approximately. Variable condition, in general most of them in 

good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

לוט שני כרכי מסכתות מתלמוד בבלי. הדפסות  .252

מסכת ביצה,  - 1928רקוב, תרפ"ט יחידאיות. מסכת מכות, פיעט

 Lot 2 volumes of. גודל ומצב משתנה. 1928ווילנא, תרפ"ח 

Talmud bavly tractate. Varies size and condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 .Collection of 10 books on the Shas ספרים על הש"ס. 10אוסף  .253

 

אוסף עשרה ספרים על הש"ס. א'. 'חידושי 

ירי' עירובין. ווארשא, תרע"ג. ב'. 'ים של המא

שלמה' על מסכתות יבמות, גיטין, קדושין 

וביצה. שטעטטין, תרכ"ב. ג'. 'פני יהושע' 

ב"ח, מסכתות ברכות, שבת ופסחים. ביצה, 

ר"ה, יומא, סוכה ומגילה. ווארשא, תרכ"א 

. ד'. 'הדרת בנימין' וואשא, תר"ץ. 1860/61

. כתבי העילוי ה'. דברי דוד, ללא שער. ו'

מראקוב, תשכ"ג. ז'. 'אור הישר' שוליים 

ט'. 'אור הישר' על  –רחבים במיוחד. ח' 

מסכת מנחות, ירושלים, תרח"צ. שוליים 

רחבים במיוחד. עותק כפול. י'. שיטה 

 .1876/77מקובצת על שלשה בבות, למברג, 

גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו 

 varies Size and condition. The שהוא.

collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

משניות עם ע"ב פירושים, כולל פירושים חסידיים מה'קדושת לוי' מברדיטשוב,  .254

מבעל ה'היכל הברכה' מקאמארנא, מה'ברוך טעם' מלייפניק, מבעל 'מלא הרועים' 

 Mishnayot with 72 commentaries, including .1908/09מדינוב. ווילנא, תרס"ח 

Chassidic commentaries from the "kdushat Levi" 

from Berditchov, from the owner of the "Heychal 

habracha" from Kamarna, from the "Baruch Ta'am" 

from Leipnik, from the author "mlo harohim" from 

Dinov. Vilna, 1908/09. 

 

שים חסידיים משניות עם ע"ב פירושים, כולל פירו

מה'קדושת לוי' מברדיטשוב, מבעל ה'היכל הברכה' 

מקאמארנא, מה'ברוך טעם' מלייפניק, מבעל 'מלא 

 הרועים' מדינוב.
. סדר מועד. סדר נשים. 1908/09ווילנא, תרס"ח כרכים.  6

סדר נזיקין. סדר קדשים. סדר טהרות, ב"ח. בכל 

 31.5שערים והראשון צבעוני.  2כרך)למעט ח"ב טהרות( 

ס"מ. מצב משתנה, באופן כללי הכריכות מעט פגועות ורוב 



 In each volume (except part 2 taharot) 2 titles and the first is הכרכים במצב טוב.

colored. 31.5 cm. Condition varies, in general the bindings are slightly damaged and 

most of the volumes are in good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 חתימות. דעעש רי"אדמו ק"משב וואלטער משה רבי של המפואר המשניות סט .255

, כרך לכל שערים 2. 1861/62 ב"תרכ – א"תרכ, ווילנא משניות .נוספים עתיקים ורישומים

 the .אדומה בדיו ראשון שער מאותיות מעט

mishnayot set of Rabbi moshe volter 

gabay of rebes of dehesh.   

 בקודש משמש כעת וואלטער משה: "חתימות

 דעעש ק"אבדק המפורסם צ"הגה ר"אדמו אצל

" טרווסער נחמן" "בראשא ג"תרצ א"שליט ו"יצ

 ץ"כ משה אברהם' הק" "פליסקין חיים"

 משה בן זלמן שלמה" "העללער

" וויטעפסק איש]?[ .. שלמה]?[" "..סווערפעלד

 ר"ב נחמן ה"מו המפורסם להנגיד שייך"

 וכן נוספות חתימות" טרוסטער עקיבא

. בלויות מעט, עור כריכות .רבים רישומים

 קרעים ומעט כתמים. מאוד רחבים גיליונות

 Additional .מאוד טוב מצב. וחורים

signatures as well as many side scripts. 

Leather bindings, slightly worn. Very wide 

sheets. Stains and a few tears and holes. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 volume.1705קדשים וטהרות. פורמט קטן. ונציה, תס"ה  –כרך משניות נזיקין  .256

of tractates nezikin- kdoshim- taharoth. Little format. Vinica 1705. 

 

. נזיקין, 1705כרך משניות, פורמט קטן. ונציה, תס"ד 

שכח ד'; עותק  –[ רלד 1במקור: ] .1705ה, תס"ה ויניזיא

ויניזיאה,  קדשים,זה חסר בתחילתו ומתחיל בדף רלו. 

'; בעותק זה חסר דפים שמא ד תיו -של [ 1]. 1705תס"ה 

'; ד תקלו -תיח [ 1]. 1705, ויניזיאה, תס"ה טהרותשמב.  –

 nezikin- this copy missing the beginning andס"מ. 13

stat at page 236. Kdoshim- in this copy missing pages 

341-342. Taharoth. 

כריכת בד ישנה, שדרת עור פגועה. כתמים ומעט נזקי עש 

 Old fabric cover, damaged טוב. –וקרעים. מצב בינוני 

leather spine. Stains and some moth damage and 

tears. Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

'עין יעקב' עם פירושים ו'עיון יעקב' ב"ח. חלקו נייר כחלחל. שטעטטין, תרכ"ו  .257

1866. 'Ein Yaakov' with commentaries and 'Iyun Yaakov' 2 parts. Divide bluish 

paper. Shtettin, 1866. 

 



עירובין.  –ספר 'עין יעקב' עם פירושים ו'עיון יעקב' ב"ח. ח"א: ברכות 

 מגילה. – ח"ב: פסחים

שער ס"מ.  28.5'; ד עג, קא[, 1]; פז, צג, ד[, 2. ]1866שטעטטין, תרכ"ו 

נפרד לכל חלק, חלק מאותיות השערים בדיו אדום. חלק מהדפים 

 Separate title page for each section, some of the בנייר כחלחל.

cover letters in red ink. Some pages are bluish. 

לקה הקדמי מנותק וללא שדרה. מעט כתמים ובלאי. מעט כריכת עור, ח

 Leather binding, front קרעים והדבקות ומעט נקבי עש. מצב טוב.

part detached and without spine. Few stains and wear. Few tears 

and adhesions and a few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 Shulchan aruch. 1698פורמט קטן. אמשטרדם, תנ"ח שו"ע חו"מ.  .258

choshen mishpat. Little format. Amsterdam 1698. 

 

 ספר 'שלחן ערוך' מטור חשן המשפט. 
. תלב ד'; חסר דף השער 1698אמשטרדם, בדפוס עמנואל עטיאש. תנ"ח פורמט קטן. 

 ס"מ. 15.5המצויר ודף בסוף. 

 .Without cover ר בתחילה וסוף. מצב בינוני.ללא כריכה. כתמים. נזקי עש בעיק

Stains. Moth damage mostly at the beginning and end. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'אשלי רברבי' שלחן ערוך מטור יורה  .259

. מעט 1859דעה, ב"ח. קעניגסבערג, תרי"ט 

טוב  –ס"מ. באופן כללי מצב טוב  39רישומים. 

 ashli ravravi’ overall good-very good’מאוד.

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

טור או"ח, ב"ח. הסכמות חשובות: מהחידושי  .260

שערים לכל חלק.  2הרי"מ, רבי ישעי' מושקאט ועוד. 

בח"א הכריכה מנותקת. כתמים. באופן כללי מצב טוב 

 tur or hachayim, 2 parts. At part 1 the coverמאוד.

detached. Stains. Overall very good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



 A book .1851'מקור הברכה'. למברג, תרי"א  -ספר סגולה. 'ברכה המשולשת'  .261

of virtue. 'bracha hameshuleshet' - 'mekor habracha'. Lemberg, 1851. 

 

וחלק ראשון)לא ' המשולשת ברכה'ספר 

ביאור על  'הברכה מקור'יצא יותר( בשם 

 מסכת של הראשונים משניות פרקי חמשה

ברכות מאת רבי אביעזר ב"ר יצחק 

 מטיקטין ומיושבי ירושלים עיה"ק תובב"א.

[ ד'; ייתכן 61] .1851 א"תרי, למברג

שחסרים דפים בודדים בהם שער נוסף. 

 ס"מ. 25.5

הסכמות חשובות מאוד עם  ספר סגולה.

ברכות הרבנים. בסוף ההקדמה כותב 

ר: ומי שקורא אפילו באחת מהן ראוי המחב

הוא שיברך בברכה המשולשה בתורה עדי 

 נצח סלה".

כריכה ישנה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. 

 Individual pages באופן כללי מצב טוב.

may have an extra title page missing. 

A book of virtue. very important Agreements with the blessings of the rabbis. At the 

end of the introduction, the author writes: "And whoever reads even one of them 

deserves to bless with the triple blessing in the Torah Adi Netzach Selah". 

Old cover. Stains and a few moth holes and tears. Overall good condition. 

 100$תיחה: מחיר פ

 

 Nice copy. The book .1859עותק נאה. ספר 'מחצית השקל' ווילנא, תרי"ט  .262

"machatzit haShekel" in Vilna, 1859. 

 

 .קעלין הלוי שמואל רבי מאת אברהם המגן על ביאורספר 'מחצית השקל' 

 ס"מ. 40ד';  סג; קיד -ה' , ו' –ה'  ב',[ 1]. 1859ווילנא, תרי"ט 

מצב כתמים וכתמי רטיבות קלים.  מאותיות השער בדיו אדום. נייר לבן. עותק נאה. חלק

 Nice copy. Some of the cover letters in red ink. White paper. Slight stains and טוב.

moisture stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'תשובות כתב סופר'  .263

חו"מ עם  –ח"ב אבן העזר  –יו"ד ח"ב  ג"ח.

 – סיגעט. מ. מונקאטש'סופר מהיר'. 

 ד"תרנ – ב"תרנ – ד"תרמ, דראהביטש

1884/1894. First printing. ‘tshuvot ktav 

sofer’ 3 parts. Yore dea part 2- even 

haezer part 2- choshen mishmat with 

‘sofer mahir’. Munkatch. M. siget- 

drahavitch. 1884/1894.  

 

מהגאון רבי אברהם ' סופר כתב תשובות'ר ספ

 שמואל בנימין סופר בן מרן החתם סופר.



חושן משפט עם קונטרס  –אבן העזר ח"ב)השער הוא של ח"א(  –שלושה חלקים: יו"ד ח"ב 

 'סופר מהיר'.

 .1884/1894תרנ"ד  –תרנ"ב  –דראהביטש, תרמ"ד  –מונקאטש. מ. סיגעט  דפוס ראשון.

מעט כתמים ונקבי עש בודדים. מעט קרעים חלקם לרוחב הדף. מצב כריכה ישנה פשוטה. 

 Simple old cover. Few spots and individual moth holes. Slight tears some across טוב.

the page. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 rare. the book.1837נדיר. ספר 'מהר"ם שי"ף' למברג, תקצ"ז  .264

‘mahara”m shi”f’ Lemberg 1837. 

 

 ב"מ גיטין כתובות, ביצה הלכות על מסכת חדושיספר 'מהר"ם שי"ף' 

 זבחים, מאת רבי מאיר שי"ף., סנהדרין, ב"ב, ק"ב שבת, חולין

 ס"מ. 39'; ד קעא -ג' [ 1]. 1837למברג, בדפוס מרת חיה גרוישמאן. תקצ"ז 

תמים. מעט כריכה ישנה, החלק הקדמי מנותק וללא שדרה. מעט נזקי עש וכ

 Old cover, front part detached טוב מאוד. –קרעים והדבקות. מצב טוב 

and without spine. Slight moth damage and stains. Slight tears and 

adhesions. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

. דפוס נדיר. 'מחנה יהודה' ל'העילוי מבריסק' הגאון רבי יהודה משיץ .265

 rare. 'Camp Yehuda' to 'The iluy from Brisk' by .1913ראשון. ווילנא, תרע"ג 

Rabbi Yehuda of shitz. First printing. Vilna, 1913. 

 

ספר 'מנחת יהודה' ח"א, ביאורים על סוגיות במסכת גיטין מאת רבי יהודה מאשיץ 

האדמו"ר רבי שלמה חיים  ת"ש[ אב"ד ווילייקא. חתן רבי יצחק נכדו של –]תרל"ז 

 מקוידינוב. כבר בצעירותו נודע כ'העילוי מבריסק'.

 הסכמת הרידב"ז רבה של סלוצק וצפת.ס"מ.  32[ ד'; 1[ סז ]2. ]1913ווילנא, תרע"ג 

 

רוזנפלד. רוב  –נדיר. אין בספריה הלאומית ולא רשום באוצר הספר העברי וינוגרד 

 ה.עותקי הספר אבדו במלחמת העולם הראשונ

 Cover slightly worn. Slightly כריכה ישנה מעט בלויה. נייר מעט יבש. מצב טוב מאוד.

dry paper. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'שב שמעתתא' לרבי אריה ליב הכהן בעל ה'קצות'.  .266

 The book ‘shev shmahatata’ by rabbi arye. 1836ווארשא, תקצ"ז 

labe the author of the ‘ktzot’. Varsha 1836. 

 

 ספר 'שב שמעתתא' מאת רבי אריה ליב הכהן בעל 'קצות החושן'.

 ס"מ. 20.5ד'; [ 1] ק'[ 7]. 1836ווארשא, תקצ"ז מהדורה שניה. 

כריכה ישנה, חלקה האחורי מנותק. מעט כתמים. בדף השער מספר 

 ,Old cover טוב מאוד. –הדבקות וקרעים. מעט מאוד נקבי עש. מצב טוב 

back part detached. Few stains. On the title page a number of 

adhesions and tears. Very few moth holes. Good- very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



'קרבן חגיגה'  -דפוס ראשון. 'הלכות קטנות' למהר"י חאגיז  .267

 first print. ‘halachot ktanot’ by.1704לרבי  משה גאלנטי. ויניציאה, תס"ד 

mahar”I chagiz- ‘korban chagiga’ by rabbi moshe galanti. Vinitzia 1704. 

 

 כרך שני ספרים חשובים, מהדורות ראשונות.

 א'. ספר 'הלכות קטנות' ב"ח לרבי יעקב חאגיז עם הוספות רבי משה חאגיז.

דפים  5חסרים  תק זהבעו ';ד[ 9] עא[ 4]. 1704ונציה, תס"ד דפוס ראשון. 

 ראשונים. 

 ב'. ספר 'קרבן חגיגה' מרבי משה גאלנטי עם הוספות רבי משה חאגיז.

חסר דף אחרון)לוח  [ ד'; בעותק זה1. נה ]1704ונציה, תס"ד דפוס ראשון. 

 הטעויות(.

כריכה ישנה מעט מנותקת. כתמים ומעט נזקי עש. מעט הדבקות וקרעים עם 

 Old cover slightly detached. Stains and some moth חסר. מצב בינוני.

damage. Slight adhesions and tears with missing. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת 'באר משה' מאב"ד סלבודקה,  .268

 – 1905ב"ח בשערים נפרדים. ווילנא, תרס"ה 

. כרך שני 1903'תורת חטאת' ווארשא, תרס"ג 

. מעט קרעים. מצב ספרים. שוליים רחבים

 .shut ‘beer moshe’ volume of 2 booksטוב.

Wide margins. Few tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'תורת השבת והמועד'. שני ספרי הרב  –'שערי טהרה'  .269

הראשי הרב שלמה גורן. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב 

 shaharey tahara’- ‘torat hashabt vehamoed’. Varies’מצוין.

size and condition. Overall great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'אדרת אליהו' ב"ח, הלכות שחיטה מרבי אליהו חיים רבינוביץ  .270

 2. 1894ווילנא, תרנ"ד  .קארעליטש ק"אבדאב"ד טורעץ בן רבי נחום 

. שערים לכל חלק. כריכה אחורית מנותקת. מעט נזקי עש וקרעים

‘aderet eliyahu’ 2 parts. 2 gates per part. Detached back cover. 

Slight moth damage and tears.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



 

מרבי , בתרא בבא על וחידושים, והשקפה אמונה ספר 'יורה חכימא'  .271

בספריה הלאומית ובמפעל הביבליוגרפיה ספר  .ח"תש אברהם אליהו מייזיס. פריז

כמהדורה ראשונה, אמנם בהיברובוקס ישנה מהדורה מוקדמת יותר.  זה מופיע

 yore chakima’ In the National Library and the Bibliography’מצב טוב מאוד.

Factory this book appears as a first edition, although in the Hebrewbox there 

is an earlier edition. Very good condition  

 10$ר פתיחה: מחי

 

 

 

 

שערים  2'מקור חיים עם מגן האלף'  –'פרי מגדים'   .272

 –הראשון צבעוני. כרך שני ספרים מדפוס ווארשא האחים לעווין 

 - 'Peri Megadim' מעט נקבי עש ובלאי. באופן כללי מצב טוב.עפשטיין. 

'Makor Chaim yim magen haelef’ 2 title pages first colored. Few moth 

holes and wear. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. מעט כתמים. מצב טוב 1926אונגוואר, תרפ"ו 'קיצור נחלת שבעה'  .273

 .kitzur nachalat shiva’ few stains very good condition’מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'יאיר נתיב' מאת ר' יונתן בנימין הלוי איש הורוויץ.  .274

 yahir nativ’ tears and’קרעים ודפים מנותקים. מצב טוב.. 1897

detach papers. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

. עברית 1897'נדחי ישראל' למרן החפץ חיים. ווארשא,  .275

 nidchey yisrael’ few’מעט כתמים וקרעים. מצב טוב מאוד.ויידיש. 

stains and tears. Very good condition. 

 10$חיר פתיחה: מ

 

 

 

 



 

 

מאמר צפית לישועה ממרן החפץ חיים. נדפס בחיי מרן החפץ  .276

 Article . מצב טוב.1929ת"א תרפ"ט  חיים ע"י חתנו הרב אהרן כהן.

'tzipita liyeshua' from the Chafetz Chaim. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

פץ 'נדחי ישראל' דפוס ראשון. כרך שלשה ספרי מרן הח .277

 nidchey yisrael’ first print. Volume of 3 books of maran the’חיים.

chafetz Chayim. 

 

 וכמה כמה יבואר בו"' ישראל נדחי' ספר

 איש כל על מוטל אשר, הדת מעקרי עניינים

 כמה בו מבואר גם...אותם לידע רחוקות בארצות המתנודד

 מרן מאת".  ...התורה מצוות מקיימי שכר גודל.. גם... הלכות

 .חיים החפץ

  . סה ד';1893ד "תרנ, ווארשא. ראשונה מהדורה

ספר 'אהבת חסד' עותק חסר, וספר 'שם עולם'  :כרוכים עמו

-טלע) הגדולה השמיעה כלי אודות: "מובא ספר זה בחתימתש

 ל"הנ התמונה אומנות אודות נבאר ועתה" גם(..." פאן

 שקורין] דבור של הכלי בימינו נתחדש וכן" גם(...". פאטאגראפיע)

 לא הקול ואותו לשם דבוריו קול את האדם שמכניס[ פאגאגראף

[ 1] א"ל. 1895 ה"תרנווארשא,  .חיים החפץ מרן מאת..." נאבד

 ס"מ. 23 ';ד

 –כתמים ומעט קרעים. מעט מאוד נזקי עש. מצב בינוני  כריכה עתיקה בלויה, שדרת עור.

 Worn antique cover, leather spine. Stains and a few tears. Very little mothטוב. 

damage. Fair - good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

'חידושי הגרנ"ט' ב"כ, ירושלים,  .278

כ"א: מסכתות נדרים, קידושין וגיטין, תשט"ו. 

כ"ב: בבא קמא ובבא מציעא. באופן כללי מצב 

 chidushey hagran”t’ overall, very’טוב מאוד.

good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

'הנותן בים דרך' מאת רבי אברהם לייכטאג וואכסמאן. כ"א )נדפסו רק  .279

שני כרכים(. בודאפסט, תרצ"ז 1937. כריכה מנותקת וכן מספר דפים. נייר יבש ומעט 

hanoten bayam derech’ Detached cover and   .קרעים. באופן כללי מצב טוב

.several pages. Dry paper and a few tears. Overall good condition’  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

מספר תעלות משיעורי הגרי"ז. כרך הדפסת סטנסיל. ללא שער.  .280

 .From the GRZ classes עש בעיקר בפנים הכריכה האחורית. מצב טוב מאוד.

Stencil printing volume. No title page. Several moth canals, mainly 

inside the back cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספר 'שביתת הים' לרבי אליעזר יהודה וולדינברג. ירושלים, תש"י  .281

 .shvitat hayam’ very good condition’. מצב טוב מאוד.1950

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 ת ועוד.נייר –ספרים שונים 

 

ירושלים, תשי"ז. מעט ספר 'מאור האפלה' לרבינו נתנאל בן ישעיה זצ"ל.  .282

  .maor ha’afela’ few stains. Very good condition’כתמים. מצב טוב מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1962מהו התלמוד, מאת דוד רומנו. ריווה דה ז'נרו,  .283

 mahu hatalmud. Veryמצב טוב מאוד.ס"מ.  10/9.5ספרדית. 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 

"הנוסח השומרוני של התורה במקורות היהודים" מאת זליג  .284

 hanusach hashomroni shel”מטל. הקדשת המחבר. מצב מצוין.

hatora bamekorot hayehudim” by Zelig matel. Great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

ספר ירים ראש תכנית "תכנית בית הבחירה"  .285

ס"מ.  34/25.5  מפות בית המקדש. בשתים עשרה ציורים.

 tochnit" ארכו גדול מרחבו. כריכה מנותקת. מצב טוב מאוד.

bet habchira" Book will raise the head of the bet 

hamokdash Map Plan. In twelve paintings. 34 / 25.5 cm. 

Its length is large and its width. Cover detached. Very 

good condition. 

  10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

חגיגת חנוכת הבית לבניין החדש של ת"ת וישיבת 'עץ חיים'. כרטיס הזמנה,  .286

 Celebration of chanukat habayit for the new building of .1937ער"ח סיון תרצ"ז 

TT and the 'Etz Chaim' yeshiva. Invitation card, 1937 Sivan. 

 

 לבניין הבית חנוכת חגיגת

 וישיבת ת"ת של החדש

, הזמנה כרטיס'. חיים עץ'

 .1937 ז"תרצ סיון ח"ער

עם איור: "תכנית בנין 

החדש של ת"ת וישיבת עץ 

 חיים". 

עמודים.  3ס"מ.  13.5/11

 11 / 13.5 מצב טוב מאוד.

cm. 3 pages. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 –'שבילי עולם' ג"ח מאברהם מנדל מאהר  –שבילי עולם' ב"ח משמשון בלאך ' .287

 -shviley olam’ 2 parts by shimahon blach‘'מבשרת ציון'. כרך ספרי גיאוגרפיה. 

‘shviley olam’ 3 parts by Avraham mendel maher- ‘mevaseret tziyon’. Volume of 

geography books. 

 

מא"י ומקומות רבים מרחבי  כרך ספרי גיאוגרפיה

העולם. א'. 'שבילי עולם' ב"ח מאת שמשון בלאך. 

. שער נפרד לכל חלק. ב'. 1902ווארשא, תרס"ב 

'שבילי עולם' ג"ח מאת אברהם מנדל מאהר. 

. שער נפרד לכל חלק.  ג'. 1880יוזעפאף, תרמ"א 

'מבשרת ציון' על א"י מאת אברהם מנדל מאהר. 

 .1880יוזעפאף, תרמ"א 

ריכה ישנה מעט בלויה. מעט נזקי עש וקרעים. מצב כ

 Cover slightly worn. Slight moth damage טוב.

and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 yehudit, a play .1908יהודית, מחזה עם איורים. מינכן,  .288

with illustrations. Munich, 1908. 

 

[ עמ'; בנוסף 1] 71[ 4] . לועזית.1908נכן, יהודית, מחזה עם איורים. מי

כריכה מנותקת. ספר מעט מתפרק. כתמים ומעט נקבי  עמודי איורים.

 Cover detached. A slightly disintegrating טוב. –עש. מצב בינוני 

book. Stains and a few moth holes. Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

לו ששמעו "פנימי, נועד לא .289

חוברות מאמרי הגאון רבי יצחק הוטנר,  3בעל פה". 

 Internal, intended"שנאמרו במתיבתא רבי חיים ברלין

for those who have heard orally." 3 booklets of 

essays by Rabbi Yitzchak Hutner, recited in the 

Mativta by Rabbi Chaim Berlin 

 

שלוש חוברות  ".פה עלב ששמעו לאלו נועד, פנימי"

מאמרי הגאון רבי יצחק הוטנר, שנאמרו במתיבתא הק' 

 רבי חיים ברלין.

מאמר שבועות תשי"ג. קונטרס ליקוט תשרי תשי"ד. 

 קונטרס פסח תשי"ז, ח"א.

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

very good condition. 

 50$תיחה: מחיר פ

 

 

הספד על האדמו"ר הרה"ק רבי  –פולמוס בניית מקווה בבטון  .290

ישראל מטשורטקוב ומאמר מעיני הישועה. ספר 'מעיני הישועה' 

 Controversy over the construction of a .1934לונדון, תרצ"ד 

concrete mikveh - an obituary on the Admor Rabbi Yisrael of 

Chortkov and an article mahayaney hayeshua. The Book 

mahayaney hayeshua, London, 1934. 

 

 י"ע המקוה דפנות לבנות מותר פולמוס האםספר 'רשמי שאלה' 

 מאניש מנחם דוד הרב מכבוד זה על ואזהרה אייזענבעטאן ]בטון[

 .שפירא יוסף יעקב טארנאפל. מאת רבי ק"אבד באבד

ובו דרוש לשבת תשובה ומאמר  'מאמר הישר והטוב' )בשער נפרד(

'יקרא דשכבי' הספד על האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב 

 ומאמר 'מעיני הישועה' דברי ישועה ונחמה.

 . רישום בדף הפורזץ.ס"מ 22; ’עמ[ 1, ]מא-ד[, 8; ]כג[, 2]. 1934לונדון, תרצ"ד 

 Old cover detached כריכה ישנה מנותקת ובלויה. מעט כתמים רטיבות וקרעים. מצב טוב.

and worn. Slight moisture stains and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 

ניו יורק, תש"י ' גלות אין ישיבה מירער'ישיבת מיר ביפן וסין עם עמודי תמונות.  .291

1950. Mir Yeshiva in Japan and China with photo pages. 'Mirrer Yeshiva in 

galut’ New York, 1950. 

 

 . תמונות עמודי עם וסין ביפן מיר ישיבת' גלות אין ישיבה מירער'

 יידיש.ס"מ.  23.5עמ';  28 .1950 י"תש, יורק ניו

 .Soft colored cover. Few stains מעט כתמים. מצב טוב מאוד. כריכה צבעונית רכה.

Very good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

 

יר עם מכתב היסטורי מרבני הישיבה. פרסום על ישיבת מ .292

 ?. שני עותקים.1950? 1945אנגלית! ני יורק, תש"ה ? תש"י? 

Publication about the Mir Yeshiva with a historical letter from the 

yeshiva rabbis. English! New York, 1945? 1950? Two copies. 

 

 ניו! אנגלית. הישיבה מרבני היסטורי מכתב עם מיר ישיבת על פרסום

 ?1950? 1945? י"תש? ה"תש, יורק
טבו  –מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב  .עותקים 2 ס"מ. 23עמודים.  4

 - pages. 23 cm. 2 copies. Slight stains and minor tears. Good 4 מאוד.

very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 Collection of 17 books from Jerusalemספרים מדפוסי ירושלים.  17אוסף  .293

prints. 

 

א'. חוט ספרים מדפוסי ירושלים.  17אוסף 

המשולש, ירושלים תרפ"ט. ב'. שארית יוסף, 

ירושלים, תש"ג. ג'. 'שאר יוסף' ירושלים, 

תש"ה. ד'. חידושים ובאורים על הלכות ממרים 

עכו"מ וחוקותיהם להרמב"ם, ירושלים, תשי"ב. 

ובאורים על הלכות סנהדרין  ה'. חידושים

להרמב"ם, ירושלים, תשי"ד. ו'. 'קבץ על יד' 

דברים שבכתב היוצאים לאור בפעם 

הראשונה. ירושלים, תשי"א. ז'. תוספתא חזון 

יחזקאל על ב"ק, ירושלים תש"ח. ח'. ברכת 

שלמה, ח"א, ירושלים תש"ז. ט'. מסכת 

שביעית מן תלמוד ירושלמי, סדר זרעים. ע"פ 

רבי שלמה ב"ר יוסף סיריליאו מגרוש נוסחת 

ספרד עם פירושו הנפלא. ירושלים, תרצ"ה. י'. 

. זרעים סדר, ירושלמי תלמוד מן כלאים מסכת

 סיריליאו יוסף ר"ב שלמה רבי נוסחת פ"ע

תשי"ב. י"א. 'עין תרשיש' ח"ג, ירושלים תרח"צ.  ,ירושלים .הנפלא פירושו עם ספרד מגרוש

ושלים, תש"ה. י"ג. מתנה מועטת, ירושלים, תש"ו. י"ד. שו"ת מבית י"ב. 'דברי משה' ח"א, יר

מאיר ספר שני. ירושלים, תרצ"ז. ט"ו. 'שארית יעקב' תשי"ד. מכתב ר' אליהו יהושע ויינר. 

 ט"ז. שו"ת לבוש מרדכי, ירושלים, תש"ו. י"ז. חיל המקדש, ירושלים, תרצ"ז.



 varies Size and condition. The collection גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הספר שנגנז באמצע הדפסתו ע"י המחבר רבי אברהם יצחק הכהן קוק. 'ערפלי  .294

 .1914טוהר' יפו, תרע"ד 
 

 ספר 'ערפלי טהר' ובו רשימות רגשי קודש מהגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק.

 ס"מ. 25.  פ' עמ'; 1914יפו, בדפוס א' איתין. תרע"ד 

 

 הספר נגנז ע"י המחבר הרב קוק באמצע הדפסתו ונדפס ללא שער.

ישנם מספר דעות מדוע נפסק ההדפסה. החוקר והביבליוגרף א"מ הברמן כותב 

במאמרו על ספרים שלא נשלמו בדפוס: "הספר מכיל ענייני מוסר וקדושה, וההדפסה 

רים שנאמרו בו". יש לציין כי בשנת נפסקה כנראה משום שלא היה הדור ראוי לדב

 .רדיקליים דברים של השמטות מסוימותתשמ"ג הספר נדפס מחדש עם 

 ללא כריכה. שוליים רחבים. מעט קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד.

The sefer that was hidden by its author, Hagaon Harav Avraham Yitzchak HaKohen 

Kook, in middle of being printed. Arpilei Tohar, Jaffa 1914. 

The sefer was hidden by its author, Harav Kook, in middle of being printed, and 

was printed without a title page. There are a number of opinions as to why 

printing was stopped. Researcher and bibliographer A.M. Haberman writes in his 

article on sefarim that were not completed during the printing stage: "The sefer 

contains matters of mussar and kedushah, and apparently the printing was 

stopped because the generation was not worthy of the contents that appear in it." 

It should be noted that in 1983, the sefer was printed anew with the omission of 

certain radical matters. 

No cover. Wide margins. Some light tears in the margins. Very good condition. 

 

 200$מחיר פתיחה: 



 תנ"ך ופירושיו.

 

' שלום נתיבות' עם, אחד בכרך מגילות וחמש תורה חומשי חמשה .295

[ 1. ]1798 ח"תקנ, זולצבאך (.טייטש ביידיש) מנדלסון משה של ביאורו

. חסר עם והדבקה קרעים השער בדף. ישנה כריכה .מ"ס 20.5'; ד לב; רצא

 Five Torah chumashim .טוב – בינוני מצב. עש ונזקי קרעים ומעט זמן כתמי

and five megilot in one volume, with Netivot Shalom in an explanation 

by Moshe Mendelssohn (in Yiddish Teich). Salzbach, 1798.  Old cover. 

Tears and gluing on the title page with missing. Time stains and a few 

tears and moth damage. Fair- good condition... . 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

 ה"תרנ, מונקאטש. אוזידא שמואל לרבי רות תמגיל על' שמואל אגרת' .296

 ’igeret shmuel’דף השער מנותק. מעט קרעים וכתמים. נייר יבש. מצב טוב. .1894

Title page detached. Few tears and stains. Dry paper. Good condition.  

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 

'זכר לחיים' מרבי יצחק מרדכי  .297

יושב בעיר כהנא "מפליטי מינסק וכעת 

 4קדשינו ותפארתנו ירושלים תובב"א" 

כרכים וחוברת. חלק ד' כפול. גודל ומצב 

 zecher’משתנה. באופן כללי מצב טוב.

lechayim’ 4 volumes and pamphlet. 

Varies size and condition. Overall very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

סתר על פי המקורות, מאת יהושע 'כתבוני לדורות' להוראת מגילת א .298

 kitvuni’בכרך. מהדורה שניה מתוקנת. מרכז שפירא, תשל"ו. מצב טוב מאוד.

ledorot’ fixed scond edition. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 – 1910'דברי דוד' עה"ת, סוואליווע תר"ע  .299

. רשימת 1910'נפש יהודא' מונקאטש, תר"ע 

 ’divrey david’מצב בינוני.עמ'(.  7.5סופו)חותמים ב

on the tora. Fair condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ק"דק ד"אב'דרושי וחידושי הרמבא"ד' דרושים מרבי משה דייטש  .300

 . מצב טוב מאוד.1943 ג"תש וואראהל, ס.כולל נושאים מעניינים.   .שאלגאטאריאן
'drushey vechidushey haramba”d' Sermons by Rabbi Moshe Deitch Av Beit Din 

of Shakaltarian. Includes interesting topics. S. Warahel, 1943. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 – 1836'מגלה סוד' ווילנא, תקצ"ו  .301

 megale‘. 1879'מגיד מישרים' ווילנא, תר"מ 

sod’ vilna 1836- ‘magid meysharim’ vilna 

1879. 

 

 כרך שני ספרים.  

 אברהם רבי לפירוש ביאור א'. ספר 'מגלה סוד'

 המדע' ו'מאמר המגלות חמש על עזרא בן

 המחבר מאת הרמות החכמות ענין ביאור

 עמריך המכונה אהרן ר"מוהר הרופא

 הסכמת רבי אברהם אבלי.  [ לא ד';2. ]1836ווילנא, תקצ"ו . גומפרץ ממשפחת

 ך בכ"י וחתימה: "אברהם משה הלוי".רישום ארו בסוף הספר

 ס"מ. 21. נב ד'; 1879ווילנא, תר"מ ב'. ספר 'מגיד מישרים' לרבי יוסף קארו. 

 Old cover detached. Stains and a כריכה ישנה מנותקת. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.

few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חיבור  -'דרוש' על התורה ועל המצות  -ישראל' ספרי המהר"ל מפראג. 'תפארת  .302

 .books of the mahara”l of Praha.1835/37תקצ"ח  –'באר הגולה'. ווארשא, תקצ"ה 

‘tiferet yisrael’- ‘drush’ on the tora and mitzvot- commentary ‘beer hagola’ 

1835/37.  

 



 שלשה ספרי המהר"ל מפראג. 
. צד 1835וארשא, תקצ"ה וכ"א: א'. 'תפארת ישראל' 

 שני שערים. ד';

ווארשא, תקצ"ו ב'. 'דרוש' על התורה ועל המצות. 

 שני הראשון לשער מעבר שני שערים. . לב ד';1836

 . ץ"כ יצחק ’ר של השירים

. נט 1837ווארשא, תקצ"ח כ"ב: חיבור 'באר הגולה' 

רישום עתיק: "שייך להג' ר' נתן  בדף בשער ד';

 הורוויץ".

רכים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי כתמים ומעט שני כ

 Two volumes. varies Size טוב. –נזקי עש. מצב בינוני 

and condition. In general stains and little moth 

damage. Fair- good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

, . רישומים וחתימות עתיקות. ווארשא'יין מחיר' ספר  .303

 Mechir Wine Book. Ancient drawings and .1866 ו"תרכ

signatures. Warsaw, 1866. 

 

 . א"הרמ מרבינו אסתר מגילת על' יין מחיר' ספר

 ס"מ. 19.5[ כ' ד'; 1] .1866 ו"תרכ, ווארשא

חתימה: "אפרים גאלד סאביל" רישומים וחתימות ששייך להנגיד 

  ר' יחיאל וויידנבוים מלובלין.

ט כתמים ומעט מאוד קרעים ונזקי עש. מצב כריכה ישנה פשוטה. מע

 Simple old cover. Few stains and very few tears טוב מאוד. –טוב 

and moth damage. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 –ספר 'ערך ש"י' הסכמות חשובות ורשימת חותמים חשובה, אדמו"רי נדבורנא  .304

 The book 'Erech .1932עוד. סעאיני, תרצ"ב ויז'ניץ ו –סיגעט  –דעעש 

Shi' important agreements and an important list of signatories, the 

Rebbes of Nadvorna - dehesh - Siget - Viznitz and more. Sa'ini, 

1932. 

 

 ספר 'ערך ש"י' מהגאון רבי שלמה יהודה ליב טבק.

 ס"מ. 27'; ד[ 1, ]סט[, 3]. 1932סעאיני, תרצ"ב 

 הסכמות הרה"ק ה'אהבת ישראל' מוויז'יץ והרה"ק רבי חיים מאטניא.

עמ'( וחשובה, בין החותמים:  10.5רשימת חותמים ארוכה) בסוף הספר

 ויז'ניץ ועוד. –סיגעט  –דעעש  –אדמו"רי נדבורנא 

 Worn כריכה עתיקה בלויה. שוליים רחבים. מעט מאוד נזקי עש. מצב טוב.

antique cover. Wide margins. Very little moth damage. Good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 



שני ספרי הגר"א. א'. 'אדרת אליהו' על נ"ך.  .305

ב'. 'ליקוטי הגר"א' ירושלים, תשכ"ג. באופן כללי מצב 

 .gr”a books. 1 ‘adrert eliyahu’ 2 2טוב מאוד.

‘likutey hagr”a’. overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 קבלה ומוסר.

 

 

'אור החיים' כרך ספרי החסיד  –'יסוד האמונה'  –'מאמר האחדות'  .306

 mahamar haachdut’- ‘yesod haemuna’- ‘or’.1862יעב"ץ. למברג, תרכ"ב 

hachayim’ volume of books of the chasid yahava”tz. Lemberg 1862. 

 

'אור החיים' כרך ספרי רבי יוסף יעב"ץ.  –ה' 'יסוד האמונ –'מאמר האחדות' 

 . שער נפרד לכל ספר. 1862למברג, תרכ"ב 

 .Worn antique cover. Stains טוב. –כריכה עתיקה בלויה. כתמים. מצב בינוני 

Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הספה"ק 'ראשית חכמה', שתי מהדורות.  .307

 –, תר"ל למברג –חתימות עתיקות. ווארשא 

 reshit chochma’ 2 editions’.1870/77תרל"ז 

antique sinatures. Varsha- Lemberg 1870/77. 

 

 ספר 'ראשית חכמה' לרבי אליהו די וידאש. 

תרל"ז  –למברג, תר"ל  –ווארשא מהדורות.  2

1870/77.   
חתימות עתיקות. "יצחק גדלי' בעלזיצקי 

 : "בנימין בארשטיין".)בעלזיצקע( מאפאטשנא". חתימה וחותמת

 .varies Size and condition טוב מאוד. –גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני 

Overall fair- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ללא כריכה קדמית ושדרה. . 1860ספר 'הכוזרי' פרעסבורג, תר"כ  .308

 The 'Kuzari' book מאוד.טוב  –כתמים ומעט מאוד נקבי עש זעירים. מצב טוב 

Pressburg, 1860. Without front cover and spine. Stains and very few tiny 

moth holes. Good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

"פי על ה' מגילות  –'פלא יועץ' ירושלים   כרך ספרים. .309

חותמות  'עץ פרי' ירושלים, תרס"ג. –מהמקובל מהרח"ו ז"ל" 

 volume of books. ‘pleטוב. –ורישומים. באופן כללי מצב בינוני 

yoetz’ ‘pi al hashem megilot mehamekubal maharch”v za”l’ ‘etz 

pri’. Overall fair-good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'פלא יועץ' ביידיש. הסכמת רבי הלל מקאלאמייא.  .310

 ple yoetz’ in Yiddish. Approval of rabbi‘. 1900פאקש, תר"ס 

hilel of kalamaya. Fakesh 1900.  

 

 ספר 'פלא יועץ' בתרגום יידיש ע"י רבי יהודא כהן קרויס אב"ד יאנקאוויטץ.

 ס"מ. 23ד';  רכ[ 3] .1900 ס"תר, פאקש

 הסכמות רבי הלל מקאלאמייא, ה'שבט סופר' מפרשבורג ועוד.

ך מסגרת "רחל פאשקוז". כתמים ומעט קרעים כריכה ישנה. על הכריכה מוטבע בתו

 Old cover. The cover is embossed within a frame טוב. –והדבקות. מצב בינוני 

"Rachel Pashkoz". Stains and a few tears and adhesions. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 הירש צבי ביר ק"להרה' ביתא אלפא' עם, ח"ב' יועץ ספר 'פלא .311

 the book ‘pele yoetz’ 2 parts. With.1860 כ"תר, בוקרשט. מנאדבורנא

‘alpha beta’ by rabbi tzvi hirsh of nadvorna. Bukarest 1860. 

 

 .פאפו אליעזר רבי ק"להגה, ח"ב' יועץ פלא' ספר

 .מנאדבורנא הירש צבי רבי ק"להרה' ביתא אלפא' שנב-שמז' בעמ בסופו

  .מ"ס 22.5; ’עמ[ 3] שנב[ 7. ]1860 כ"רת, בוקורישט

כריכה חצי עור. מעט כתמים וקרעים. מעט הדבקות ונזקי עש. 

 Half leather cover. Few stains and tears. Slight מצב טוב.

adhesions and moth damage. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

יכה חצי עור כר(, תרל"ח. במצריםספר 'מנורת המאור' נא אמון) .312

 The book מהודרת, בלויה. נייר יבש. קרעים והדבקות ונזקי עש. מצב בינוני.

'Menorat HaMaor' Na Amun (in Egypt), 1878. Exquisite, worn half-

leather cover. Dry paper. Tears and adhesions and moth damage. Fair 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

. חתימה: 1871שית חכמה' יוזעפאף, תרל"ט ספה"ק 'רא .313

 -Reshit chochma". קרעים וסימני חריכה. נזקי עש וכתמים. "...לויפער

Tears and scorching marks. Moth damage and stains.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

. חתימה 1870ספר חרדים, למברג, תר"ל  .314

 Sefer כתמים ובלאי ומעט קרעים.מזרחית דהויה. 

cHaredim, Lemberg, 1870. Faded oriental signature. 

Stains and wear and a few tears. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

"הסיפור הנורא של הדיבוק שנכנס לגופה של  .315

בחורה והוצא ע"י רבי מרדכי ששון זיע"א רב בבגדד 

ומגדולי המקובלים. מסופר ע"י אברהם חיים ברנשטיין.... 

דפוס חורב בצע הסברה לעולים חדשים". יצא לאור ע"י מ

 The" ס"מ. כתמים ומעט סימני חריכה. קרעים וחורים. 12דף.  8תשכ"ו. 

terrible story of the possessed man who entered a girl's body and 

was taken out by Rabbi Mordechai Sasson, rabbi of Baghdad and 

one of the greatest Kabbalists. Told by Avraham Chaim Bernstein 

.... published by an information campaign for new immigrants." 

Horev Printing 1966. 8 pages. 12 cm. Stains and a few scorching 

marks. Tears and holes. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

רוש מלוקט עם פיספר 'חסידים' לרבינו יהודה החסיד, עם תולדותיו.  .316

דוד אפטרוד, ופירוש ’ דוד גרינהוט והר’ סעדיה חלאוונה, ר’ מפירושי: הר

'ברית עולם' ממרן החיד"א, ונלווה להם הגהות 'מקור חסד' מרבי ראובן 

מרגליות והוספות רבות מהגאון רבי מאיר אריק אבד"ק טארנא. הוספות: 

קור חיים' 'מלשון 'שלמי שמחה' 'עולם חסד' 'יוסף ברכה' 'הערות מהרה"ש' 'מ

מעט נזקי עש וקרעים. מעט  חסידים' 'קול יהודה' 'חסד לאברהם' 'חסדי עולם'.

 .the book ‘chaidim’ by rabenu Yehuda hachasidהדבקות וכתמים. מצב טוב.

Few moth damages and tears. Few gluing and stains.  

 10$מחיר פתיחה: 
 

 



 

ספר מעט מתפרק. קרעים . 1885 'תיקוני הזוהר' כמש"נ בבראדי .317

 tikuney hazohar’ A slightly’ומעט נזקי עש ובלאי. מצב בינוני.

disintegrating book. Tears and little moth damage and wear. Fair 

condition.  

 10$מחיר פתיחה : 

 

 

 

ספר 'רפואה וחיים מירושלם' "רפואות, סגולות, קמיעין  .318

. מעט נזקי עש. 1931ירושלים, תרצ"א ת בכ"י מזרחי. וגורלות". הקדשה עצמי

 refua vechayim meyrushalayim’ few moth damage. Very‘ מצב טוב מאוד.

good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

. שרים חיים רחמים רבי מאת. ר"דפו א"ח' רחמים שערי' ספר .319

 .shaharey rachamim’ part 1’.כריכה ללא. מאוד טוב מצב. ו"תרפ ירושלים

First print. Very good codition. Without cover. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 sefer.1885ספר הגלגולים, ווילנא, תרמ"ו  .320

hagilgulim. Vilna 1885.  

 

 אליהו ספר 'הגלגולים' מרבי חיים ויטאל שקיבל מפי האר"י שקיבל מפי

 ל"ז עגמי מרדכי ’ר י"כמ בהקיץ בתמידי. הועתק אליו הנראה ל"ז הנביא

 הרביעי נוף , והוא[וויטאל] קלפריז חיים ר"מוהר י"מכ אותו שהעתיק

 דרושי שער והוא...  קלפריז ויטאל ח"מהר שחיבר חיים עץ נוף מספר

 מאיר מרבי נופך תוספות עם והייבום. והעיבור והגלגולים הנשמות

 .אייזנשטט

 פרנקפורט לדפוס דומהם: ". במפעל הביבליוגרפיה נרש1885ווילנא, תרמ"ו 

  ס"מ. 20ד". עו ד'; "תמ

 .Old cover כריכה ישנה. מעט כתמים. מספר הדבקות וקרעים. מצב טוב.

Few stains. Number of adhesions and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

על תנא דבי  'דאשא וביעורין דנורא זיקוקין' ספר .321

למברג, תר"ל  היידא. אליהו מהגה"ק רבי שמואל

1870.the book ‘zikukin denura vebihurin deasha’ on 

tana devey Eliyahu by the gaon rabbi Shmuel hayide. 

Lemberg 1870. 

 

 תנא' ספר על פירוש' דאשא וביעורין דנורא זיקוקין' ספר

 מאת רבי שמואל היידא. [הפנים עם' ]אליהו דבי

. שער ס"מ 25.5'; ד עח[, 1; ]רנז [,16]. 1870למברג, תר"ל 

 נפרד לח"ב. 

כריכה ישנה מעט פגועה ומנותקת. מספר דפים מנותקים 

 Old ובלויים. מעט קרעים ונזקי עש. מעט כתמים. מצב בינוני.

cover slightly damaged and detached. Several pages 

detached and worn. Slight tears and moth damage. Few 

stains. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ספרי קבלה. א'. 'שערי  3לוט  .322

תורה' ירושלים, תש"ך. ב'. ספרי 

הערכים בקבלה והם שלושה ספרים: 

מאורי אור, ציצים ופרחים, כל הנקרא 

בשמי. ירושלים, תשל"ו. ג'. זוהר רות 

ומדרש אותיות דרבי עקיבא בשתי 

 נוסחאות. 
כללי מצב גודל ומצב משתנה. באופן 

 lot 3 kabala book. Variesטוב מאוד.

size and condition. Overall, very 

good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. טעמי המקרא ע"פ הקבלה. ספר 'טעמי  .323

 rare. tahameyבקירוב. 1910הטעמים', ירושלים, תר"ע 

hamikra according the kabbala. The book ‘tahamey 

hatehamim’. Jerusalem 1910 approx.   

 

ספר 'טעמי הטעמים' והוא טעמי המקרא על דרך סודות 

 הקבלה, מאת רבי יצחק בן רבי יעקב הכהן מפרובנס.

דף  2בקירוב.  1910דפוס ראשון ונדיר. ירושלים, תר"ע 

 ס"מ. נדפס ללא שער. 24 בלבד.

 טוב מאוד. שוליים רחבים. מספר קרעים בשוליים. –מצב טוב 
Good- very good condition. Wide margins. Number of 

tears in margins. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

"ראיתי העתק אות באות מבית עקד הספרים מהה"צ  .324

מסאדיגורי זצ"ל". 'קבלה מאת התנא האלקי ר' יוחנן ב"ז 

 rahiti hehetek ot beot mibet aked hasfarim mehaha”tz”זיע"א".

mesadigury zatza”l”. ‘kabala mehet hatana haeloki rabby 

yochanan ba”z zia”  

 

 ראיתי"'קבלה מאת התנא האלקי ר' יוחנן ב"ז ]בן זכאי[ זיע"א' 

מסאדיגורי  צ"מהה הספרים עקד מבית באות אות העתק

  .ל וז"ל""זצ ]מסאדיגורא[

כך מצאתי בכתב "בסופו:  בעניין כיסוי הראש בטלית בשעת התפילה.

וחתום ר' סנדר גאון ור' פלטיא גאון ושאר גאונים, העתקתים אני יד 

 ".יוסף שילדקאי

 –ס"מ. מספר קרעים וחורים. מצב טוב  14/20. 1930תר"ץ  דף בודד.

 .Number of tears and holes. Good- very good condition טוב מאוד.

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 לאדינו.

 

ליוורנו, לאדינו. לוט שני הגדות של פסח,  .325

 Ladino. Lot of. 1878/1904תרס"ד  -תרל"ח 

two Passover Haggadot, Livorno, 1878/1904. 

 

לאדינו. לוט שני הגדות של פסח, ליוורנו, תרל"ח 

 ס"מ.  24.5. 1878/1904תרס"ד  -

מצב משתנה, באופן כללי הגדת תרס"ד במצב טוב 

 Condition varies, in general the 1904 גרוע. –מאוד והגדת תרל"ח במצב בינוני 

Haggadah is in very good condition and the 1878 Haggadah is in moderate-poor 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ladino. חתימות עתיקות.1860לאדינו. 'שיר השירים' ליוורנו, תר"כ  .326

‘shir hashirim’ Livorno 1860. Antique signature.  

 

 לדינו. –ר השירים' עם ביאור בלשון ספרדי ספר 'שי

חתימה עתיקה: "אשר ישעי'ה הלוי שאלליר" ס"מ.  18.5. מו ד'; 1860ליוורנו, תר"כ 

 ועוד.

 Old cover. Stains. Good- very good טוב מאוד. –כריכה ישנה. כתמים. מצב טוב 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 



לאדינו. אוסף ספרי תפילה עם  .327

 Ladino. Collection of ות בלדינו.הוספ

prayer books with additions in 

Ladino. 

 

לאדינו. אוסף ארבעה ספרי תפילה עם 

 הוספות בלדינו.
. ב' .1866ספר תהלים, אוסטריה, א'. 

מחזור . ג'. 1880סדר ארבע תעניות, ווין, 

מחזור ליו"כ, תר"ן ד'. . 1890לר"ה, תר"ן 

1890. 

 נמכר כמו שהוא.גודל ומצב משתנה. 

varies Size and condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

? אזמיר. בלבד עמודים ארבעה' יצחק עקידת. 'נדיר. לאדינו .328

 .בערך 1920 פ"תר

 שמואל חזקיה ’ר מאת, איספאנייולה לינגואה אין טריזלאדאדו' יצחק עקידת'

 על עני אני סידרתי’ש שיר: "בסופו .י"רש באותיות לאדינו. טאריקה בכור

 קודם רבה הושענא ובליל סליחות בלילי זכותם להזכיר א"זיע ברית כורתי

 חורי ומעט כתמים. מ"ס 16 .מואל"’ש ה"חזקי י"אנ הבתים ת"ור, התהלים

 akedat yitzchak’ stains and a little moth holes. Fair’.בינוני מצב. עש

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 גדולי ישראל.  עיתונים על

 

 

אוסף עיתונים על הסתלקות גדולי  .329

ישראל ועוד. ה'שפע חיים' מצאנז, אדמור"י 

 Collection of newspapers on the גור ועוד.

departure of the great men of Israel and 

more. The 'shefa chayim' from Sanz, 

Rebbes of Gur and more. 

 

דולי ישראל אוסף עיתונים על הסתלקות ג

 ועוד. 
רבי   *ה'שפע חיים' מצאנז. *אדמו"רי גור. *

יצחק מאיר לווין. *עיתון לקראת הכנסיה 

 הגדולה השישית של אגו"י ועוד.

 .varies Size and condition גודל ומצב משתנה. חלקם כפולים. האוסף נמכר כמו שהוא.

Some are double. The collection is sold as is. 

 50$תיחה: מחיר פ

 



 

 

 יואל רבי ר"האדמו של פטירתו לאחר יום המודיע עיתון .330

 The .1979 ט"תשל אב ז"כ. מסאטמר טייטלבוים

HaModi'a newspaper a day after the death of the 

Admor Rabbi Yoel Teitelbaum of Satmar. 27 Av 1979. 

 

 ם"האדמורי גדול של פטירתו לאחר יום המודיע עיתון

 מהאבל תיאור ון בעית. מסאטמר טייטלבוים יואל רבי ק"הרה

 . ומתולדותיו מהלוויה, ובישראל בעולם

טוב  –באופן כללי מצב טוב  .1979 ט"תשל אב ז"כ, ירושלים

  .overall good-very good conditionמאוד.

 50$מחרי פתיחה: 

 

 

עיתון המודיע על הגאון מטשעבין. י"ב חשון  .331

 hamodia newspaper on the gaon of.1965תשכ"ו 

tchebeen. 12 cheshvan 1965. 

 

רן  עיתון 'המודיע' יום לאחר פטירת הגאון מטשעבין, מ

 רבי דוב בעריש וויידענפעלד.

. קרעים 1965הדף הראשי של העיתון. י"ב חשון תשכ"ו 

 .Tears and holes. Stains וחורים. כתמים. מצב בינוני.

Fair condition. 

 50$: מחיר פתיחה

 

 

 

ון רבי מאיר שמחה הכהן זצ"ל. חוברת 'ההד' לאחר הסתלקותו.  הגא .332

 The Gaon Rabbi ירושלים, אלול תרפ"ו. נייר יבש. דפים מנותקים. קרעים וכתמים.

Meir Simcha HaCohen ztl. The booklet "hahed" after his departure. Dry paper. 

Detached pages. Tears and stains. 

 10$יר פתיחה: מח

 

 

 

אוסף עיתונים על הסתלקות  .333

 גור ועוד. –צאנז קלויזנבורג  –אדמו"רים. ספינקא 

Collection of newspapers on the departure of 

Rebbes. Spinka - Sanz Klausenburg - Gur and 

more. 

 

 –א  אוסף עיתונים על הסתלקות אדמו"רים. ספינק

 מכנובקה. –זי'יץ מוד –גור  –צאנז קלויזנבורג 

 ’hamodia‘ 7עיתוני 'המודיע'. גודל ומצב משתנה.  7

newspapers. varies Size and condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

רבי  –עיתונים על הסתלקות הגאונים, רבי איסר זלמן מלצר  .334

 Newspapers on the יעקב קמינצקי ורבי שלמה זלמן אויערבאך.

departure of the geonim, Rabbi Isser Zalman Meltzer - Rabbi Yaakov 

Kaminetzky and Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. 

 

רבי יעקב  –רבי איסר זלמן מלצר   עיתונים על הסתלקות הגאונים,

 קמינצקי ורבי שלמה זלמן אויערבאך.

 hamodia’ newspapers. Varies‘ 3עיתוני 'המודיע'. גודל ומצב משתנה. 3

size and condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

עיתונים על הסתלקותם של  .335

ויז'ניץ  –לעלוב  –האדמו"רים מבלאזוב 

 Newspapers on the departure of the והמנחת יצחק.

Admors from Blazov - Lalev - Viznitz and Minchat 

Yitzchak. 

 

לעלוב  –עיתונים על הסתלקותם של האדמו"רים מבלאזוב 

 יץ והמנחת יצחק.ויז'נ –

 ’hamodia‘ 4עיתוני 'המודיע'. גודל ומצב משתנה.  4

newspapers Varies size and condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ועוד.קבצים  -פקסימיליות  –ביבליוגרפיות  –ביאוגרפיות 
 

 

 

לוחות שנה. לוח עם מנהגי בית הכנסת  43אוסף  .336

 –ל. תשמ"ה לוח לארץ ישרא –כמנהג ארץ הגר)הונגריה( 

 Collection of 43 calendars. A calendar with theתשע"ט. 

customs of the synagogue according to the custom of the 

Land of Hagar (Hungary) - a calendar for the Land of Israel. 

1985 - 2019. 

 

 לוחות שנה חשובים. 43אוסף 

חשוב וידע רב במנהגי בית לוחות שנה עם  חומר היסטורי  9א'. 

 –ע"י מכון לחקר כת"י   הכנסת כמנהג ארץ הגר)הונגריה(. יו"ל

 קורות אישים וקהלות, של רבי משה אלכסנדר זושא קינסטליכער.

לוחות לארץ ישראל. דיני ומנהגי השנה מאת הגאון רבי  34ב'. 

 יחיאל מיכל טוקצניסקי בהוספת גאוני ורבני א"י.

 דל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.תשע"ט. גו –תשמ"ה 
varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



'חיי אברהם'  –הספדים על גדולי ישראל. ספר 'צרור החיים' מהדורה יחידה  .337

 ’Eulogies for the great men of Israel. Book ‘tzror hachayim ליוורנו. כרך ספרים.

Single Edition - 'chaye Avraham ‘Livorno. Volume of books. 

 

 כרך ספרים. 

ווארשא, תר"נ א'. 'מדבר קדמות' להחיד"א, 

1890. 

ליוורנו, ב'. 'חיי אברהם' לרבי אברהם כלפון, 

  ';ד [2, ]עב[, 4]. 1857תרי"ז 

ווארשא, תרמ"ט ג'. משניות 'קב ונקי' עם יידיש. 

1890 . 

רבי ישראל בנימין מאת  ר החיים''צרוספר  ד'.

 בענדט פייבלזון אב"ד בייסאגאלא. 

ורה יחידה. עותק  מהד. 1914ווארשא, תרע"ד 

 .Single edition .חסר שער ומספר דפים נוספים

copy Missing a title page and several 

additional pages 21.5 .ס"מ 

רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי משה  הנצי"ב מוואלאז'ין, בהם:, הספדים על גדולי ישראל

 יהושע יהודה ליב דיסקין, השדי חמד, רבי שמואל סלנט, רבי אליעזר גורדון ועוד ועוד.

כריכה ישנה פשוטה וללא שדרה. כתמים ומעט מאוד קרעים והדבקות. דף מנותק. מצב 

 .Simple old cover without spine. Stains and very few tears and adhesions טוב.

Detached page. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ספר 'מלכי רבנן' ירושלים, תשל"ה. דפוס צילום של מהדורת תרצ"א. מצב טוב  .338

 .malchey rabanan’ very g ood condition’מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מין מן הענווים שנדפס לראשונה בריווא די  ספר 'משא גיא חזיון' לבני .339

רינטו בשנת ש"ך ומתפרסם עתה במהדורת פקסימליה, ירושלים תשכ"ז. ט

 .masa gay chizayon’ very good condition’ס"מ. מצב טוב מאוד. 14

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

ספר 'קץ הימין' "תולדות חכמי ורבני בבל ראשונים ואחרונים עם  .340

פן כללי מצב באו . ירושלים, תשכ"ז.ם". מאת רבי יהושע משה תמונות הרבני

 .ketz hayemin’ overall, very good condition’טוב מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

הוצאת ג'. מעשיות וסיפורי עם.  –ב'  –קור ישראל' כרכים א'  'ממ .341

. באופן כללי מצב טוב 1939/40ת"ש  –מוסד ביאליק. תרצ"ט 

  .mimekor Yisrael’ overall very good condition’מאוד.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

ספר הזכרון לכבודו ולזכרו של רבינו הגדול מרן רבי  .342

סקי זצ"ל בעל ה'חזון יחזקאל'. חידושי תורתו  יחזקאל אברמ

וחידושי תורה לזכרו, בעריכת הרב יוסף בוקסבוים. עורך אחראי: הרב אברהם 

 The Book of הלוי שר. הוצאת 'מוריה' ירושלים, תשל"ח. מצב מצוין.

Remembrance in honor of and in memory of our great Rabbi Rabbi 

Yechezkel Abramsky, the late author of the "chazon Ezekiel". 

great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ון. עם תמונות. מעט כתמים  'מאה אישים' ב"כ בעריכת לוי בן גרש .343

 mea ishim’ few stain and wear. Overall, very’ובלאי. באופן כללי מצב טוב.

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

כרכים. באופן כללי מצב  5'דור דור ודורשיו' מאת אייזיק הירש וויס.   סט .344

 ,Set 'Dor Dor vedorshav‘ by Isaac Hirsch Weiss. 5 volumes. Overall טוב מאוד.

very good condition. 

 10$ה: מחיר פתיח

 

 

 

 

 

 



לוט שני פקסימיליות. 'פירוש מגלת  .345

 lot 2ספר 'מטה יהודה'. –אחשוורוש' 

faxemilyas. ‘pirush megilat 

achashverosh’ – the book ‘mate yehuda’. 

 

'פירוש מגלת לוט שני פקסימיליות. א'. 

אחשוורוש' לרבי זכריה. דפוס צילום של דפוס 

פר 'מטה . כרוך עם ס1565ויניציאה, שכ"ה 

יהודה' דפוס צילום של דפוס אופי באך, תפ"א 

ספר 'מטה ב'.   . ברוקלין, תשמ"א.1721

יהודה' דפוס צילום של דפוס אופי באך, תפ"א 

ס"מ. מצב  22. ברוקלין, תש"מ. 1721

  .great conditionמצוין.

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ברלין. מורחבת שניה מהדורה. יהודיים אישים של ביוגרפיה .346

 Biography of Jewish personalities. Extended second .לועזית? 1913

edition. Berlin 1913? Foreign. 

 

 .כץ אלברט מאת, יהודיים אישים של ביוגרפיה

 .בלועזית הספר .מ"ס 19? 1913 ברלין .מורחבת שניה מהדורה

 ,Original cover .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. שדרה ללא, קורית מ כריכה

without spine. Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

קבצים וירחונים. כולל  –אוסף חוברות  .347

תולדות  –בהלכה ובהגדה  –נושאים מעניינים. סיני 

אימוץ ילדים לפי ההלכה ועוד  –עיוני תפלה  –התנא איסי בן יהודה 

 חסרים. ועוד. חלקם כפולים ו

 pamphlets collection- groupsכר כמו שהוא.גודל ומצב משתנה. נמ

and monthlies. Including interesting subjects. Varies size and 

condition. Sold as is.     

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 25.5חוברות 'הפרדס' קובץ רבני תורני.  60אוסף  .348

 collection 60ס"מ. מצב משתנה. נמכר כמו שהוא.

‘hapardes’ pamphlets. Varies Condition. Sold as is.  

 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

גיליונות. תמונות רבות  10יעקב' שנה ח',   כרך ירחונים 'בית .349

 Volume of Beit ונושאים מעניינים. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Yaakov monthly, eighth year, 10 issues. Many pictures and 

interesting topics. Overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 ש'. –ספרים משנות ה 

 

 שופטים. –. יהושע 1608ספר 'לב אהרן' ב"ח. מהדורה יחידה. ונציה, שס"ט  .350

 

 רביספר 'לב אהרן' ב"ח, פירוש על נביאים ראשונים, יהושע שופטים עם הפנים, מאת 

                    חיים.  אבן אהרן

 30.5'; ד[ 3, ]קכט[; 2, ]. קכב1608 ט"שס, גארה די ייואני בדפוס ויניציאה, ה יחידה.מהדור

  ס"מ.

כריכת עור פגועה וחלקה הקדמי מנותק וללא שדרה. ספר מעט מתפרק ודפים מנותקים. 

 כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני.

Lev Aharon, 2 volumes. Sole edition. Venice 1608. Yehoshua—Shoftim. 

Sole edition. Leather binding is damaged and the front board is detached. Sans 

spine. Book is coming slightly apart and there are detached pages. Foxing and some 

worming and holes. Fair condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 



 

ת הצובאות' להאלשיך הק'. ח"א. ספד יסוד. דפוס ראשון. 'מראו .351

 .1603הקדשות ורישומים עתיקים. ונציה, שס"ג 

Basic Book. First printing. 'marot hatzovot’ to the holy Alsheikh part A. 

Dedications and Ancient side scripts. Venice, 1603. 

ספר 'מראות הצובאות' ח"א. פירוש על ספרי הנביאים מאת האלשיך 

 קדוש.ה

 ס"מ. 29שער.  חסר[ ד'; 1סח ] -. ב' 1603ונציה, שס"ג מהדורה ראשונה. 

  הקדשות ורישומים עתיקים. בסוף הספר

כריכה ישנה מנותקת, השדרה קרועה. כתמים והדבקות בשוליים הפנימיים עם 

 Missing title טוב. -פגיעות קלות בטקסט. מעט מאוד נזקי עש. מצב בינוני 

page. Old cover detached; spine torn. Stains and gluing to the inner 

margins with slight damage to the text. Very little moth damage. Fair- 

good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 . עותק חסר.1557נדיר ביותר. רש"י עה"ת וחמש מגילות. סביוניטה שי"ז  .352

 

 )פי' רש"י בלבד ללא המקרא(.רה וחמש מגילותש"י על התו נדיר ביותר. פירוש ר

במקור: קכ"ד ד'; עותק זה מתחיל בדף ז' עד . 1557סביוניטה, בדפוס טוביה פואה. שי"ז 

 ס"מ. 20.5דף צ'. 

 ללא כריכה. ספר מתפרק. נזקי עש ובחלק מקומות מעט על הטקסט. כתמים. מצב בינוני.

Very rare. Rashi al HaTorah and the five Megillos. Sabbioneta 1557. Incomplete 

copy. 

Originally: 124 pgs; this copy begins on page 7 until page 90. 20.5 cm. 

No binding. Falling apart. Worming, in some places partially affecting the text. 

Foxing. Fair condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 



 עותקים מיוחסים. –חותמות  –חתימות 

 

 

 אוסף ספרים מספריית רבי ישועה פלאג'י ראב"ד הספרדים בצפת. הקדשה. .353
Collection of books from the library of Rabbi Yeshua Pelagei, Rosh Av Beit Din of 

the Sephardim in Safed. Dedication. 

 

ספרים מספריית רבי ישועה פלאג'י  5אוסף 

 פת. ראב"ד הספרדים בצ
א'. 'דברי חזקיהו', ירושלים, תרצ"ה. ב'. 'פתח 

אליהו' חלק שני, ירושלים, תר"צ. הקדשת בן 

המחבר רבי יוסף חיים ילוז. ג'. שו"ע יו"ד עם 

'כף החיים' ח"א לרבי יעקב חיים סופר. 

 רביירושלים, תרצ"ו. ד'. 'אורח נאמן' ח"ד, 

. ירושלים, תרצ"א. ה'. 'בני אוירבאך נתן מנחם

' רבי יצחק אקשוטי עם ספר 'קול שחל' ישחק

 מרבי שבתי אקשוטי.

 גודל ומצב משתנה. האסוף נמכר כמו שהוא.

varies Size and condition. The collection is 

sold as is. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

, חברון מקדושי גרודזינסקי משה רבי, חיים החפץ מרן של החברותא של העותק .354

 .כחול נייר. 1859 ט"תרי, ווארשא, ברכות' א"הרשב חדושי' .מווארשא הצדיק אביו ושל

 ומקדושי חיים החפץ מרן של החברותא גרודזינסקי משה רבי של חתימתו השער בדף

 רבי של) בנו וחתימת. זאב ר"ב יצחק רבי, מווארשא הצדיק, אביו של חתימה. חברון

 .ג.פ.א: חותם גרודזינסקי פנחס אברהם רבי(משה

 ותקתמנ ישנה כריכה

 כתמים מעט. ופגועה

. בשוליים בעיקר וקרעים

 דף בשולי קטנה הדבקה

 .מאוד טוב מצב. השער

' יעקב זרע' ספר עמו כרוך

. איכה ועל השירים שיר על

. 1878 ח"תרל, ווארשא

 .מהדפים חלק וחסרים נחתכו לא מהדפים מעט איכה חלק ב. חלק לכל נפרד שער
‘chidushey harashb”a’ Old cover detached and damaged. Few stains and tears 

mostly at margins. Small glue on the margins of the title page. Very good condition. 

Bound with him is the book 'zera yaakov' about the shir hashirim and eycha. 

Warsaw, 1878. Separate title page for each section. In the eycha section some of the 

papers have not been cut and some of the papers are missing. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



דפוס ראשון. חתימות חשובות. ספר 'קורא הדורות' ונציה, תק"ו  .355

1746. First printing. Important signatures. Book ‘kore hadorot’ 

Venice, 1746. 

 

הדורות' שלשלת יוחסין, מרבנן סבוראי עד ]שנת תל"ז[ זמן ספר 'קורא 

 הרב המחבר רבי דוד קונפורטי. 

 ס"מ. חתימות מזרחיות.  17.5. נב ד'; 1746, תק"ו  דפוס ראשון. ונציה

כריכה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. לאורך הספר קרעים ובלאי בשוליים עם 

 Damaged cover. Stains and some moth פגיעות בטקסט. מצב בינוני.

damage. Throughout the book tears and wear and tear at the margins 

with damage to the text. Fair condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'גבורת ארי' מהשאגת אריה. יו"ל ע"י מרן החפץ חיים עם מוגה  .356

 .1907מייזל מלודז'. פיעטרקוב תרס"ז  בכי"ק בדיו! העותק של הגאון רבי אליהו חיים

First printing. ‘gvurat ari’ from the shaagat arye. Published by Maran Hafetz 

Chaim with Moga in his holy handwriting in ink! The copy of the gaon Rabbi 

Eliyahu Chaim Meisel of Lodz. Pietrkow 1907. 

 

כתות יומא ומכות)בשערים ספר 'גבורת ארי' על מס

נפרדים( ודרשה לשבת תשובה ומעט על מסכתות 

 ביצה ונזיר, מרבי אריה ליב בעל ה'שאגת אריה'.

 22; 136  .1907פיעטרקוב תרס"ז דפוס ראשון. 

 ס"מ. 32עמ'; 

יו"ל ע"י מרן החפץ חיים עם רישום מוגה בכי"ק 

 בדיו! הרישום בדף על פנים הכריכה הקדמית.

תמת הגאון רבי אליהו חיים מייזל חובדף השער 

 Published by Maran Hafetz Haim רבה של לודז'.

with a handwritten Moga drawing in ink! The 

inscription on the page on the inside of the 

front cover. 

On the title page is the stamp of Rabbi Eliyahu 

Chaim Meisel, rabbi of 

Lodz. 

כריכה מקורית מנותקת וקרועה וללא שדרה. דף השער מנותק. מעט 

 Original cover detached and torn and קרעים. מצב טוב מאוד.

without spine. Title page detached. Few tears. Very good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

"משה ת  חותמ"משה הויזמן"? חתימות ווין.  ספר 'החינוך' .357

 the. מצב בינוני.מעט הגהות ותיקוניםבר"י סג"ל פישער"?  צבי

book ‘hachinuch’ fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

רישום בכ"י מזרחי עתיק: למדרש )מוקדש( ר' שלמה מני. 'שער המלך' חלק  .358

 Ancient Mizrahi עותק חסר. נזקי עש מרובים. מצב גרוע.  ברין, תקס"א.שני. 

handwriting: to the Midrash (dedicated) R. Shlomo Mani. 'shaar hamelech' Part 

Two. Brin, incomplete copy. Multiple moth damage. Bad condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות. ספר מתפרק. שוליים 1935'כנפי שחר' פיעטרקוב, תרצ"ה  .359

 .kanfey shachar' Pietarkov, 1935' רחבים במיוחד. באופן כללי מצב טוב.

Signatures. Book  falls apart. Extra wide margins. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

דעת  –ספרים. א'. עמודי שש  9חתימות, הקדשות ועוד... אוסף  .360

אלפי מנשה. ב'. רמזי שבת. ג'. על גדות ים התלמוד. ד'. אהל משה. ה'.  –קדושים 

 ד. ו'. אור מאיר. ז'. נתיבות החיים. ח'. משא הלוי. ט'. מלא רצון. תוספות רי"
גודל ומצב משתנה. רובם במצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו 

 Signatures, dedications and more ... Collection of שהוא.

9 books. A'. amudey shesh - Da'at Kedoshim - Alfei 

Menashe. B'.rimzey Shabbat. C.al gdot nahar hatalmud . 

D. Ohel Moshe. e. Tosfot RID. f. Or Meir. g. Netivot 

HaChaim. H. Masa Halevi. i. male ratzon. 

varies Size and condition. Most of them are in very 

good condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

יי. רישומים וחתימות עתיקות, בהם: "מספרי ספר 'כד הקמח' לרבני בח .361

 The ם ובלאי. . נזקי עש, כתמי1872ווארשא, תרל"ב ר' משה הבבלי" ועוד. 

book 'kad hakemach' for Rabbis in My Life. Ancient inscriptions and 

signatures, Warsaw, 1872. Moth damage, stains and wear. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 אלעזר חיים רבי של העותק' יבק מעבר' .362

 ק"הרה מצבת נוסח .1927 ז"תרפ, ווילנא. קרויס

 mahavar Yabak' The copy of‘ .י"בכ' חיים דברי'ה

Rabbi Chaim Elazar Kreuss. Vilna, 1927. Text of 

the tombstone of the Rabbi HaDivrei Chaim in 

handwriting. 

  

 רבי של העותק. ממודינה הברכי אהרן לרבי' יבק מעבר' ספר

 .וחותמותיו חתימתו עם. קרויס אלעזר חיים

 .מ"ס 21'; ד מה, קל. 1927 ז"תרפ, ווילנא



 .מצאנז' חיים דברי'ה ק"הרה מצבת נוסח, י"בכ רישום השער לדף מעבר

 Worn antique cover. Few stains .טוב מצב. עש ונזקי כתמים מעט. בלויה עתיקה כריכה

and moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ישראל ורבי' מלודז שפירא שלום רבי רים"האדמו של העותק' ישראל אור'נדיר.  .363

. רשומה שאינה ראשונה מהדורה?. ווארשא ניץ'מקוז אלימלך רבי בני מפשיטיק שפירא

 rare. 'Or Yisrael' The copy of the Admors Rabbi Shalom .1896 ו"תרנ, ווארשא

Shapira of Lodz and Rabbi Yisrael 

Shapira of Pshitik sons of Rabbi 

Elimelech of Koznitz Warsaw? First 

unregistered edition. Warsaw, 1896. 

 

 ויפרד" הפסח הלכות' ישראל אור' ספר

 השני' הפסח חקת' האחד ראשים לארבעה

 דרך' הרביעי' הפסח טעם' השלישי' אליהו יד'

 .ינובסקי יצחק ישראל רבי מאת 'תשובה

 הספר! רשומה שאינה ראשונה מהדורה

 במפעל מופיע ולא הלאומית בספריה אינו

 .העברי הספר ובאוצר הביבליוגרפיה

 שפירא ישראל רבי חתימת השער בדף

 שפירא שלום רבי חותמת ג"ס ובדף

. ניץ'מקוז א"שליט ל"מהרא צ"בהה

 שפירא שלום רבי רים"האדמו זה לכאורה

 .ווארשא ניץ'מקוז אלימלך רבי בני שיטיק מפ שפירא ישראל ורבי' לודזמ

 .מ"ס 21.5'; ד ו"ס; ג"ס[ 5. ]1896 ו"תרנ, ווארשא

 Without cover. Stains. Few tears .טוב מצב. עש ונקבי קרעים מעט. כתמים. כריכה ללא

and moth holes. Good condition. 

         50$מחיר פתיחה: 

 

הודה' ח"ב, דפוס ראשון. חותמת הגאון רבי שמואל הלל הכהן אב"ד 'אפיקי י .364

. )שער מזויף: "אמשטרדם, 1854, תרי"ד יוהאניסבורגראייגראד ומח"ס 'מעיל שמואל'. 

 תקפ"ז"(.

'Afikei Yehuda' II, first edition. Stamp of the Gaon Rabbi Shmuel Hillel HaCohen Av 

Beit Din of Raigrad and author of the book 'Mile Shmuel'. 

Johannesburg, 1854. (Fake title page: "Amsterdam, 

1767"). 

ספר 'אפיקי יהודה' חלק שני, דרושים מאת רבי יהודה ליב 

 עדל. 

השער מזויף ורשום  .1854 ד"תרי, יוהאניסבורגדפוס ראשון. 

 2 ס"מ. 23בו: אמשטרדם, תקפ"ז)ראה במפעל הביבליוגרפיה(. 

 ערים.ש

חותמת הגאון רבי שמואל הלל הכהן אב"ד בדף שער שני 

רישומים ששייך להרב כמו"כ  ראייגראד ומח"ס 'מעיל שמואל'.

 הגדול והמפורסם כש"ת יקותיאל שטיין ספיר מראייגראד.

כריכה עתיקה, בלויה ומנותקת. שער ראשון מנותק. כתמים 

 Old cover, worn and מרובים ומעט בלאי. מצב טוב.

detached. First title page detached. Multiple stains and little wear. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 יעקב רבי ר"האדמו של אדם' ה'חיי .365

. עתיקות וחתימות חותמותיו עם מיעזוב לאנדא

 ט"תקפ והורדנא וילנה אדם' 'נשמת – אדם' 'חיי

1829.the ‘chaye adam’ of the admor rabbi 

Yaakov landa of yazov with his stamps and 

antique signatures. ‘chaye adam’- ‘nishmat 

adam’ vilna and horodna 1829. 

 

 חיים אורח מספר ראשון חלק אדם' 'חיי ספר

 מהגאון ח"א ע"משו ב"ח והוא אדם' 'נשמת וספר

 . דאנציג אברהם רבי

 דאלאנ יעקב רבי ר"מו האד חותמות השער בדף

  מיעזוב.

 . עתיקות וחתימות רישומים א ובמקומות נוספים"ח בסוף

 . ב"לח נפרד שער. מ"ס 38'; ד ג"נ, 1', פ, 4. 1829 ט"תקפ והורדנא וילנה

 New leather טוב. מצב עש. נזקי קרעים. כתמים ומעט ומעט הדבקות חדשה. עור כריכת

binding. Adhesions and a few tears. Stains and some moth damage. Good condition. 

 של תלמידם. מטשכנוב אברהם רבי ק"הרה בן[ ו"תרנ – ד"תקצ] לנדא יעקב רבי ר"האדמו

 טשכנוב, בנשלסק כרב כיהן. מגור ם"הרי החידושי ובעל מקוצק מנדל מנחם רבי ק"הרה

 .וב'מיעז ר"וכאדמו

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שאול משה זילברמן. ספר חתימת רבי יהושע זילברמן בן הגאון רבי  .366

'חכמת אדם' ירושלים, תש"א. כריכה מנותקת וללא שדרה וכן מספר דפים. נזקי 

 chochmat adam’ with signature of rabbi yehoshoa’עש. באופן כללי מצב טוב.

Zilberman. Detached cover without spine and several pages. Moth damage. 

Overall good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'ערבי נחל' העותק של רבי אלכסנדר  .367

חיים שווארץ אב"ד גוראהאנץ. ווארשא, תרס"ה 

1904. 'Arvei Nachal' The copy of Rabbi Alexander 

Chaim Schwartz Av Beit Din of Gurahanz. Warsaw, 

1904. 

 

 מאת מהמועדים וחלק התורה על' נחל ערבי' ספר

 .שרד לבודי ס"מח אייבשיץ שלמה דוד רבי ק"הרה

 חותמת רבי אלכסנדר חיים שווארץ אב"ד גוראהאנץ.  בדף ב'

 ס"מ. 23; ’עמ 276-3; 290. 1904ווארשא, תרס"ה 

 Slightly worn כריכה עתיקה מעט בלויה, שדרת עור. דף השער מנותק. כתמים. מצב טוב.

antique cover, leather spine. Title page detached. Stains. Good condition. 

תשכ"ג[ למד בישיבת הגאון רבי עמרם בלום בעל  –]תרל"ז רבי אלכסנדר חיים שווארץ 

ה'בית שערים' והגאון בעל ה'ערוגת הבושם'. כיהן כאב"ד גוראהאנץ שברומניה במשך 

ארבעים שנה. בשנת תש"א עבר לעיר אראד. בשנת תש"ח עלה לארץ הקודש והתיישב 

 : 'תפארת חיים'.בירושלים. ספרו

 50$מחיר פתיחה: 



טור אבן העזר.  חתימת רבי יעקב פרץ זילברמן? אביו של הרה"ק מראצפערט? .368

 signature by rabbi Yaakov peretz Zilberman? Father of harav.1813ווין, תקע"ג 

hakadosh of ratzpert? Tur even haezer. Vane 1813. 

 

 כי משה. טור אבן העזר עם בית יוסף ודר

 ס"מ. חלק מאותיות השער בדיו אדום. 41.5. 1813ויין, תקע"ג 

בדף בשער חתימה: הק' יעקב פרץ? זילברמן?? אולי אביו של הרה"ק מראצפערט. 

זה הספר "בעיפרון:   בנוסף רישום

שייך לאאמו"ר כהר"ר דוד ווייס סג"ל 

.".... 

כריכת עור מהודרת, מעט פגועה. 

י עש. באופן כתמים ומעט בלאי ונקב

 ,Fancy leather cover כללי מצב טוב.

slightly damaged. Stains and little 

wear and moth holes. Overall good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

שייך להחסידים הנוסעים למרן הקדוש .... מסוכוטשוב. ספר  .369

 Belongs .1895'חדושי הרשב"א' עירובין, דפוס ראשון. ווארשא, תרנ"ה 

to the followers who travel to the Holy Maran .... from Sakuchov. 

The book 'Hidushi haRashba' Eruvin, first edition. Warsaw, 1895. 

 

 .1895ספר 'חדושי הרשב"א' עירובין, ווארשא, תרנ"ה 

 מרן אצל משנה למעלה שהיה יד כתב מתוך לאור יצאה זו ראשונה מהדורה

 נתן זמן וכעבור, בזה ין ועי ובדק, מסוכוטשוב אברהם רבי" נזר אבני"ה בעל

 מספר ומביא א"הרשב חידושי ספק ללא שזהו( הספר בראש שמופיע) הסכמה

 .ראיות

....  הקדוש למרן הנוסעים להחסידים רישומים שייךבדפים ראשונים 

בעמוד אחרון: חותמות "חסידים דסאכאטשאוו בווילקא פה  .מסוכוטשוב

 אדז". כמו"כ חותמות ורישומים נוספים.ל

 Worn old cover. Stains טוב. –כתמים וקרעים ונזקי עש. מצב בינוני  כריכה ישנה בלויה.

and tears and moth damage. Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, יאראסלויאשו"ת מהר"ש ח"א. דפוס ראשון. שאריות חתימת ראב"ד סטריא.  .370

 shu”t mahara”sh part 1. First print. Remains of the signature of.1905 ה"תרס

Rahava”d Stria. Yarasloya, 1905.  

 

 ספר 'שו"ת מהר"ש' ח"א, על שו"ע מהגאון רבי שמואל ענגל.

 ס"מ. 33.5[ ד'; 1[ קלט ]4. ]1905יאראסלויא, תרס"ה שון.  דפוס רא

 שאריות חתימה ראבד"ק סטריא. בדף השער

 כריכה ישנה בלויה וללא שדרה. מעט הדבקות וקרעים. מעט נקבי עש וכתמים. מצב טוב.
Old cover worn and without spine. Slight adhesions and tears. Few moth holes 

and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



נו רבי וב .מדראהביטש שפירא יחיאל מאיר חיים רבי ר"האדמו העותק של .371

אביעזרי שפירא. 'מדרש אליהו' עם הסכמת הרה"ק מסאדיגורא. טשערנאוויץ, תר"כ 

1860. The copy of the Admor Rabbi Chaim Meir Yechiel Shapira of Drahavich. 

And his son Rabbi Aviezeri Shapira. 'Midrash Eliyahu' with the consent of the 

Rabbi of Sadigura. Chernivtsi, 1860. 

 

ספר 'מדרש אליהו' לרבי אליהו הכהן 

מאיזמיר. נדפס ע"י רבי יחיאל מיכל 

מסקאליט ועם הסכמת הרה"ק רבי אברהם 

 יעקב מסאדיגורא.

 ס"מ.  24.5. ק' ד'; 1860טשערנאוויץ, תר"כ 

 חיים רבי ר"חותמות האדמובדף השער 

מדראהביטש, וחתימת  שפירא יחיאל מאיר

 ירא.בנו רבי אביעזרי שפ

כריכה ישנה פשוטה. נייר עבה. כתמים ומעט 

 .Simple old cover מאוד קרעים. מצב טוב.

Thick paper. Stains and very few tears. 

Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'בית היוצ"ר' ב"ח. חתימות תלמידים מישיבת 'אהבת ישראל'  .372

. 1896/1902תרס"ב  –חלק. מונקאטש, תרנ"ו  ויז'ניץ. רשימות חותמים חשובות בכל

First printing. 'bet hayotzer' 2 parts. Signatures of students from the 'Ahavat 

Yisrael' yeshiva in Viznitz. Lists of important signatories in each part. Munkatch, 

1896/1902. 

 

 מהגאון רבי יואל צבי ראטה.רים , שו"ת כסדר ארבעה טו'בית היוצ"ר' ב"חספר 

[ 3[ עז ]צ"ל עט[ ]7[ ע'; ]12] .1896/1902 ב"תרס – ו"תרנ, מונקאטשדפוס ראשון. 

 ס"מ. 33ד'; 

הק' יצחק יוסף הכהן " בדפי הפורזץ ובמקומות נוספים חתימות ורישומים, בהם:

ווארדיין יצ"ו בישיבת אהבת ישראל הי"ו תחת השגחת  קאהן לומד פה גראס

ליפא פריינד לומד פה " לת אדמו"ר הקוה"ט שליט"א מוויזניטצא יע"א"והנה

" בלועזית: אברהם צבי לאנדא" "בישיבה אהבת ישראל בשנת אנא תרחם לפ"ק

 ".מיקלוש לינדענפעלד"

 

בסוף כל חלק רשימת חותמים חשובה בהם הרה"ק רבי ישעיה' מקרעסטיר 

 (.עמ' בשניהם 9.5ואדמו"רי מונקאטש )סה"כ 

 עתיקה מעט פגועה. קרעים והדבקות. מעט נזקי עש וכתמים. מצב בינוני.כריכה 
Slightly damaged old cover. Tears and adhesions. Slight moth damage and 

stains. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

העותק של האדמו"ר ה'אמונת משה' מאלכסנדר עם חותמו עוד מפולין וחתימת  .373

 .1906שרגא פייבל. 'דרוש על התורה ועל המצוות' פיעטרקוב, תרס"ו  אחיו ר' אברהם

The copy of the Rebbe 'Emunat Moshe' from Alexander with his seal from Poland 



and the signature of his brother R. Avraham Shraga Feibel. ‘drush al hatora veal 

hamitzvot’. Pyeterkov 1906.. 

 

 'דרוש על התורה' ועל המצות' למהר"ל מפראג.ספר 

 עם מאלכסנדר' משה אמונת'ה ר"האדמו של העותק

 שרגא אברהם' ר אחיו וחתימת מפולין עוד חותמו

  .פייבל

 ס"מ. 22. לד ד'; 1906פיעטרקוב, תרס"ו 

ללא כריכה. מעט נזקי עש. הדבקה באחד הדפים עם 

 Without cover. Slight moth פגיעה בטקסט. מצב טוב.

damage. Pasting on one of the pages with damage 

to the text. Good condition. 

 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'באר הגולה' למהר"ל מפראג. העותק של האדמו"ר ה'אמונת משה' מאלכסנדר  .374

 Beer' .1910עם חתימתו וחותמת אחיו ר' נפתלי מנחם מנדל. פיעטרקוב, תר"ע 

Hagola' to Maharal from Prague. The copy of the 

Rebbe 'Emunat Moshe' from Alexander with his 

signature and the stamp of his brother R. Naftali 

Menachem Mendel. Pietrkow, 1910. 

 

 ספר 'באר הגולה' למהר"ל מפראג.

 ס"מ. 22. עח ד'; 1910פיעטרקוב, תר"ע 

מאלכסנדר עם  העותק של האדמו"ר ה'אמונת משה'

 חתימתו וחותמת אחיו ר' נפתלי מנחם מנדל.

ללא כריכה. כתמים ומעט דפים מנותקים. מעט מאוד נזקי 

 Without cover. Stains and a few עש. מצב טוב.

detached papers. Very little moth damage. Good 

condition. 

 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת האדמו"ר ה'אמונת משה'  .375

סנדר וחתימות אחיו ר' אברהם שרגא מאלכ

פייביל. ספר 'דרושים נאים' מהמהר"ל 

 .1880/82מפראג. ווארשא, תר"מ/מ"ב 
Signature of the Rebbe 'Emunat Moshe' 

from Alexander and signatures of his 

brother R. Avraham Shraga Faybil. The 

book ‘drushim nahim’ by the maharal of 

Praha. Warsaw, 1880/82. 

 

 ספר 'דרושים נאים' מהמהר"ל מפראג. 

  ס"מ. 22. מ' ד'; 1880/82ווארשא, תר"מ/מ"ב 

חתימת האדמו"ר ה'אמונת משה' מאלכסנדר 

 וחתימות אחיו ר' אברהם שרגא פייביל.



 Without cover. Stains and ללא כריכה. כתמים ומעט מאוד קרעים ונקבי עש. מצב טוב.

very few tears and moth holes. Good condition. 

 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות וחותמות הגאון רבי משה קרעטש דיין ומ"מ באייזענשטאדט. 'מנחה  .376

 Signatures and 1806/7ס"ז  –ווין, תקס"ו  –'מנחה חדשה' נ"ך, פראג  –טהורה' 

stamps of Rabbi Moshe Krech Dayan and MM in Eisenstadt. ‘mincha tehora’- 

‘mincha chadash’ na”ch. Praha- vane 1806/7. 

 

  לוט שני ספרי נ"ך עם תרגומים וביאורים.

ז "תקס, על מלכים א' וב'. ווין' חדשה מנחה'א'. 

 שערים בתחילה ושער קצר נוסף לכל חלק. 2. 1807

 ס"מ.  18

חתימה וחותמת הגאון רבי משה קרעטש  בדף השער

 אדט.דיין ומ"מ באייזענשט

כריכת עור מעט פגועה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב 

  טוב.

. ספר עובדיה, 1806ב'. 'מנחה טהורה' פראג, תקס"ו 

חבקוק, יואל, צפניה, נחום, חגי, זכריה, מלאכי. שער 

 ס"מ.  18נפרד לכל חלק. 

הגאון רבי משה קרעטש דיין ומ"מ בדף השער חתימת 

"ר מאיר באייזענשטאדט ורישום שקיבל מעיזבון הר

 בי"ח פיילבאגען.

כריכת עור מעט מנותקת ופגועה. ספר מעט מתפרק. 

 Leather cover slightly נזקי עש וכתמים. מצב בינוני.

detached and damaged. A slightly disintegrating book. Moth damage and stains. Fair 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

גאון רבי מאיר דן פלאצקי. כרך ספרים. כריכה 'מילי דבדיחותא' העותק של ה .377

 חדשה נאה.
 

 כרך ספרים.

 . מ' ד'; 1881ווארשא, תרמ"א א'. 'מילי דבדיחותא' מרבי צבי הירש. 

תרפ"ח[ מגדולי רבני וחכמי  –. ]תרכ"ו רבי מאיר דן פלאצקי  בדף השער חותמת הגאון

 פולין ומח"ס 'כלי חמדה' וספרים נוספים. 



ביאור זמן קבלת שבת והלכות ציצית ותפילין וליקוטים. ווארשא, תרע"ב  ''דברי משה. ב'

 . נו עמ'; 1912

 [ ל' ד'; 2. 1911, פאדגורזע אצל קראקא, תרע"א ג'. דרוש תפלת ישרים

 ס"מ. 23צד עמ';  –[ י' 1] 10. 1910ווארשא, תר"ע  'נפלאות חדשות'. ד'

 ים. מעט קרעים והדבקות. מצב טוב.. נייר מעט יבש. מספר דפים מנותקכריכה חדשה נאה

Volume of sefarim. 

A. Milei D'bedichusa. Title page bears the stamp of Hagaon R' Meir Don Plotzky. 

B. Divrei Moshe 

C. Drush Tefilas Yesharim 

D. Niflaos Chadashos 

E. Beautiful new binding. Paper slightly dry. A number of pages are detached. 

Some tears and aping. Good condition. 

 

 200$מחיר פתיחה: 

 

דרים. העותק של הגאון  'קרן אורה' על נ .378

. 1969ווילנא, תרכ"ט רבי יהושע כהן שליט"א. 

 .keren ora’ on nedarim’באופן כללי מצב טוב מאוד.

Overall very good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

רבי צבי הירש טווערסקי נכד הבעש"ט ור' יעקב  ספר הברית השלם. חתימות .379

שלום רוקח. חותמות "שמעון בכ"ר יוסף ס"ט שד"ר מעה"ק צפת ת"ו" "אליהו שלמה 

 sefer habrit .1869חיון ס"ט". ווארשא, תרכ"ט 

hashalem Signatures of Rabbi Zvi Hirsch 

Tversky, grandson of the Baal Shem Tov and 

Rabbi Yaakov S halom Rokach. Stamps 

"Shimon Bakr Yosef Sat. varsha 1869 

ספר הברית השלם מרבי פנחס אליהו. בן רבי 

  מאיר מווילנא.

בדף  ס"מ. 23[ קצא ד'; 1. ]1869ווארשא, תרכ"ט 

אחרי השער חתימת רבי צבי טווערסקי נכד הבעש"ט 

ובדף הפורזץ חתימה מחוקה שלו. חתימת רבי יעקב 

תמות "שמעון בכ"ר יוסף ס"ט שד"ר שלום רוקח וחו

 ."מעה"ק צפת ת"ו" "אליהו שלמה חיון ס"ט

On the page after the title page is the 
signature of Rabbi Zvi Tversky, the grandson 
of the Baal Shem Tov, and on the page the 
porzatz is his erased signature.. 

 

 Damaged טוב. –ומעט קרעים וחורים והדבקות. מצב בינוני כריכה עתיקה פגועה. כתמים 

antique cover. Stains and a few tears and holes and adhesions. Fair - good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 



 

מקומות. 'שורש  350–רשימת חותמים מכ .380

ישי' העותק של הגאון רבי אשר אנשיל ווייס. מ. 

 List of signatories from .1891סיגעט, תרנ"א 

about 350 places. ‘shoresh Yishai' The copy of 

Rabbi Asher Anshil Weiss. M. Siget, 1891. 

 

ספר 'שורש ישי' פירוש על מגילת רות מרבי שלמה 

 אלקבץ. 

דפי  12 בסופוד'; [ 13] צא. 1891מ. סיגעט, תרנ"א 

נראה שחסר מקומות.  350–רשימות חותמים מכ

 22.5ללא שער. ספר נוסף  כרוך עמו ד אחרון.עמו

 ס"מ.

 בדף השער חותמת: "הק' רבי אשר אנשיל ווייס מלמד גפ"ת פה אוהעל יצ"ו".

 worn Cover half leather. Few ור בלויה. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב. כריכה חצי ע

stains and tears. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 הקדשות. 

 

שת המחבר המקובל הגאון רבי יעקב הקד .381

חיים סופר ה'כף החיים'. ספר 'יגל יעקב' ירושלים, תרס"ו 

1906. Dedication of the Kabbalistic author Rabbi 

Yaakov Chaim Sofer the Kaf HaChaim. The book 

'Yagel Yaakov' Jerusalem, 1906. 

 

 .1906ספר 'יגל יעקב' ירושלים, תרס"ו 

קב חיים סופר  בר המקובל הגאון רבי יעהקדשת המח

 ה'כף החיים'.

 Simple old cover. Few כריכה ישנה פשוטה. מעט קרעים. מצב טוב.

tears. Good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

הקדשת המחבר. דפוס ראשון. ספר 'תורת חכם' ח"א.  .382

 Author's dedication. First printing. Sefer .1911ירושלים, תרע"א 

Torat Chacham part 1. 

 Jerusalem, 1911. 

 ת חכם' ח"א, מרבי יוסף מרדכי ידיד הלוי. ספר 'תור

 ס"מ. 24.5[ ד'; 1[ קטז ]2. ]1911ירושלים, תרע"א 

 . ההקדשה מקושקשתהקדשת המחבר.  בדף השער

 כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק. כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב.
Old cover, front part detached. Stains and a few moth holes. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 מזרחי שלום רבי המחבר הקדשת .383

, קמא בבא על מסכת שלום' 'סוכת ספרו על עדני

 Dedication by the .1891 א"תרנ ירושלים

author Rabbi Shalom Mizrahi Adani on his 

book 'Sukkaht Shalom' on Tractate Bava 

Kama, Jerusalem 1891. 

 

 רבי מאת, קמא בבא מסכת על ם' שלו 'סוכת ספר

 עדני. מזרחי שלום

 שלום רבי המחבר הקדשת מעבר לדף השער

  עדני, בכתי"ק, חתימתו וחותמו. מזרחי

. מ"ס 32 א ד';"קנ[ 2, ]1891 א"תרנ ירושלים

 שאול פאניזיל ורבי יעקב מאיר רפאל רבי הסכמות

 . אלישר

כה ישנה פשוטה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. כרי

 .Simple old cover. Stains and a few tears and moth holes. Good condition מצב טוב.

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

'עבד המלך' לרבי  –( לרבי ישועה פלאג'י. 'ישכיל עבדי' ג"כ 4הקדשות המחבר) .384

 עובדיה הדאיה. שני שערים מוזהבים.

Dedications of the author (4) to Rabbi 

Yeshua Pelagie. 'Yiskil Abdi' 3 volumes - 

'Abed Hamelech' by Rabbi Ovadia 

Hadaya. Two gilt title pages. 

 

'עבד המלך' לרבי  –ספר 'ישכיל עבדי' ג"כ 

 עובדיה הדאיה.

 34. 1931/41תש"א  –ירושלים, תרצ"א 

 Two gilt title . שני שערים מוזהבים. ס"מ.

pages. 

בכך כרך הקדשת המחבר רבי עובדיה 

הדאיה לרבי ישועה פלאג'י עם חותמות רבי 

  ישועה פלאג'י.

ארבעה כרכים. מצב משתנה. באופן כללי 

 .Four volumes טוב מאוד. –בינוני 

Condition varies. Overall mediocre - very good. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

שראל חיים וייס הקדשה בכ"י האדמו"ר רבי י .385

מספינקא דונולו. תוספות הרא"ש למועד קטן עם מ"מ 

ירושלים, תיקונים והערות מאת רבי רפאל הכהן קוק. 

 .tosfot haraha”sh lemoed katanתשל"ג. מצב טוב מאוד.

With dedication by the admor rabbi Yisrael Chayim vayis 

of spinka donolo. Very good condition.  

 10$חיר פתיחה: מ
 

 



 

 

 

 

-מפיאסצנה ר"המו"ל האדמוהקדשת  .386

יסק)תל אביב( על ספר 'אש קודש' 'גרודז

 שפירא קלמיש לונימוס ק להרה"ק רבי

. מצב 1960ירושלים, תש"ך  .מפיאסצנה

 dedication of the publisher the admorמצוין.

of piasetzna-grudjinsk (tel aviv) on the book ‘ 

esh kodesh’ great condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הקדשת המחבר הרב טובי' יהודא  .387

טביומי)גוטנטג(. ספר 'ארץ טובה' ח"א, או"ח ויו"ד. 

. כריכה מקורית מנותקת וקרועה 1947ירושלים, תש"ז 

טוב  –וב  ללא שדרה. נייר מעט יבש ומעט קרעים. מצב ט

 Dedication by the author Rabbi Tovi Yehuda מאוד.

Tabiomi (Gutntag). Eretz Tova book Part I, orach 

chayim and yore dea. Jerusalem, 1947. Original 

cover, detached and torn without spine. Slightly dry 

paper and slightly torn. Good - very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

שה ספר 'אור צדיקים' הכולל בתוכו של .388

ספרים: דרשות מהריק"א, שו"ת רמ"ה ועץ הדעת 

חתימה: לייבל ראק,  בדף הפורזץלמהר"ם ן' חביב. 

והקדשה מאת "יצחק מאיר מארקוספעלד.... לודז 

עט מנותקת. כתמים ומעט נקבי  כריכה מתרצ"ג". 

 ’or tzadikim’טוב. –עש. דף מנותק. מצב בינוני 

Cover slightly detached. Stains and a few moth 

holes. Detached page. Fair - good condition.  

  10$מחיר פתיחה: 

 

 

המקובל רבי גמליאל רבינוביץ   הקדשת .389

שליט"א ר"י המקובלים שער השמים]?[. ספר 'שער 

ירושלים, תשל"ד. מצב הציון' עם קונטרס 'מחזה אברהם'. 

 Dedication of the Kabbalist Rabbi Gamliel טוב מאוד.

Rabinowitz Shlita. Sefer 'Sha'ar HaZion' with pamphlet 

"Machaze Avraham". Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



משלוח מנות מרבי עמרם בלויא לגיסו,  .390

וחתימת רבי מתתיהו דייטש. כרך שני ספרים. 

שושנת העמקים, ווארשא,  –ספר חסידים 

 Mishloach manot from .1901/02תרס"ב 

Rabbi Amram Baloya to his brother-in-law, 

and the signature of Rabbi Matityahu 

Deitch. Volume two books. Sefer Hasidim - 

Shoshanat Haamakim, Warsaw, 1901/02. 

 

שושנת  –כרך שני ספרים. ספר חסידים 

 .1901/02העמקים, ווארשא, תרס"ב 
 

הזה  בדף הפורזץ הקדמי רישום "הספר

קיבלתי במשלוח מנות מכבוד גיסי הרב עמרם 

 בלויא". בדף שער ספר חסידים חתימת רבי מתתיהו דייטש.

 Half leather cover slightly טוב מאוד. –כריכה חצי עור מעט מנותקת. מצב טוב 

detached. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ות בכ"י הקדשות ארוכ 2משנה ברורה, ח"ב.  .391

. וואלאגדאוחתימת הרב שמואל קריגער אב"ד ד' 

 Mishnah brura, 2 parts. 2 long. 1896ווארשא, תרנ"ו 

dedications in handwriting and signed by Rabbi 

Shmuel Krieger Av Beit Din D. Valagda. Warsaw, 

1896. 

 

 .1896משנה ברורה ח"ב, ווארשא, תרנ"ו 

הקדשות ארוכות בכ"י  והאחוריבדפי הפורזץ הקדמי 

, וואלאגדאוחתימת הרב שמואל קריגער אב"ד ד' 

 וחותמותיו.

ותקת ופגועה וללא שדרה. נזקי עש וכתמים.  כריכה מנ

 Cover detached and damaged and טוב. –במצב בינוני 

without spine. Moth damage and stains. In fair - good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

, מייסד גרשטנקורןהקדשת ר' יצחק  .392

העיר 'בני ברק', על ספרו 'אהבה בתענוגים' 

 ב"ח.

 .Dedication by R כרכים. מצב טוב מאוד. 2

Yitzchak Gerstenkorn, founder of the city 

'Bnei Brak', for his book 'ahava betahanugim' 

2 parts. 

2 volumes. Very good condition. 

 10$פתיחה: מחיר 

 

 



 

הקדשת רבי הלל מעדאליע ]מדליה[. ספר 'מאיר עיני סופרים'  .393

וב בער קאראסיק. מוגה ומעוטר  עם ספר דקדוקי סופרים לרבי ד

בהערות ע"י בן בתו של המחבר רבי הלל בהגאון הרשי"ל שליט"א 

 Dedication of מעדאליא אב"ד ליעדז. לונדון, תשכ"א. מצב טוב מאוד.

Rabbi Hillel Medalia [Medal]. Book 'Meir Eini Soferim' with a 

grammatical book of writers by Rabbi Dov Ber Karasik. London, 

1961. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

"מתנה נתונה לי מאת הרב גאטעסמאן ]?[ שנת  .394

תרפ"ו ליום חתונתי". ספר 'מנחת חינוך' ווילנא, תרפ"ד 

מנותקת. מעט קרעים וכתמים.   ריכה מעט. כ1924

‘minchat chinuch’ a little detached cover. Few tears and 

stains. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 העילוי מלודז' הגאון רבי יחיאל פישל הכהן

 

ספר 'מגיני ארץ' שו"ע או"ח, ג"כ. העותק של העילוי  .395

"ג , תרכ הגאון רבי יחיאל פישל הכהן. ווארשא -מלודז' 

1863 .The book ‘maginey aretz’ Shulchan aruch or 

hachayim. 3 parts. The copy of the iluy of lodz- the gaon 

rabbi yechiel fishel Hacohen. Varsha 1863. 

 אברהם והמגן זהב הטורי עם ספר 'מגיני ארץ' שו"ע או"ח

 זקנים ועוד. ועטרת הגולה ובאר

שערים ובנוסף שער  2כרך  בכל. 1863ווארשא, תרכ"ג 

 ס"מ. 24.5מעטפת בכל כרך ובכ"ג גם שער מעטפת אחורי. 

הגאון החסיד רבי יחיאל  –חותמת העילוי מלודז' בכל כרך 

  פישל הכהן.

כריכות חצי עור. מעט נקבי עש. שני כרכים מעט תפרקים ומספר דפים מנותקים. מעט 

 Half leather bindings. Few moth holes. Two קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב.

volumes slightly disassembled and several pages 

detached. Few tears and stains. Overall good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשות המחבר רבי  9'אשל אברהם'  .396

העילוי מלודז' הגאון בן קב ניימרק אל  אברהם יע

 'Eshel Avraham'כרכים.  11רבי יחיאל פישל הכהן. 

9 Dedications by the author Rabbi Avraham 

Yaakov Neimark to the iluy from Lodz - Rabbi 

Yechiel Fischel HaCohen. 11 volumes. 



 

  .כרכים 11 לרבי אברהם יעקב ניימרק. 'אברהם אשל'ספרי 

 החסיד רבי הגאון 'מלודז העילויבן  אל ניימרק יעקב אברהם רבי המחבר הקדשות 9

 . הכהן פישל יחיאל

 .cm. Most of them in very good condition 24.5ס"מ. רובם במצב טוב מאוד.  24.5

 50$מחיר פתיחה: 

 

"מתנה לחגיגת הבר מצוה שלי למזכרת מאת  .397

ר כהונה'  הרב הגאון ראובן מרגליות שליט"א". ספר 'כת

י מלודז' ו'נזר הקדש'. ירושלים, תרצ"ב. חותמת העילו

 keter kehuna’ and ‘nezer’הגאון רבי יחיאל פישל הכהן.

hekdesh’ gift for bar mitzva – stamp of the iluy of 

lodz rabbi yechiel fishel Hacohen.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'דרשות  .398

אל עמי' ב"כ. העותק של הגאון רבי יחיאל פישל 

. באופן הכהן העילוי מלודז'. חתימותיו וחותמותיו

 drashot el ami' 2' טוב מאוד. –כללי מצב טוב 

volum es. The copy of the Gaon Rabbi Yechiel 

Fischel HaCohen HaIluy from Lodz. His 

signatures and seals. Overall good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

חתימות חותמות ומעט  ספריית העילוי מלודז' הגאון רבי יחיאל פישל הכהן. .399

 הגהות. כולל ספרי השו"ע, רמב"ם ועוד ועוד.
 

 חתימות. הכהן פישל יחיאל רבי הגאון' מלודז העילוי ( מספריית47אוסף ספרים ענק )

 .הגהות ומעט חותמות



. ב'. 'עין יהודה' ירושלים, תש"ח. ג'. כרך מסכתות 1912א'. 'וכפות תמרים' פיעטרקוב, תר"ב 

. 1862י, ב"ק, ב"מ ב"ב, סנהדרין מכות שבועות הוריות ע"ז נדה. בערלין, מתלמוד ירושלמ

ד'. ספר הזהר על שמות עם 'נצוצי זהר' לרבי ראובן מרגליות. ירושלים, תש"ד. ה'. מסכת 

שבת מתלמוד בבלי. ווילנא. חלק מאותיות השער בדיו אדום. ו'. שו"ע יו"ד, למברג, תרס"א 

תורת כהנים, ח"א. למברג, תרע"א. שער צבעוני. ח'. משנה עם הגהות בכת"י. ז'. חו"מ עם 

. ט'. משנה תורה הוא היד החזקה, ח"ז בערלין, 1866תורה הוא היד החזקה, ח"ה בערלין, 

. י'. שו"ע אה"ז, למברג, תרע"א. שער צבעוני מיוחד. י"א. שו"ע יו"ד, למברג, תרס"א. 1862

' עם תורת כהנים, ח"ב, למברג, תרע"א. שער . י"ג. 'חושן משפט1904י"ב. מגיני ארץ, ח"ב, 

. ט"ו. ארבעה 1864צבעוני. י"ד. ארבעה פירושים על פי' רש"י עה"ת חלק ויקרא. ווארשא, 

י"ז. 'שאילת יעב"ץ' ח"א,  –. ט"ז 1864פירושים על פי' רש"י עה"ת חלק בראשית, ווארשא, 

ת הקנאות' ווארשא, תרנ"ט. 'מהר"ם לובלין' ווארשא, תרמ"א. י"ח. 'תור –למברג, תרמ"ד. 

. כ'. 'מטה אפרים השלם עם אלף למטה' פיעטרקוב. כ"א. 1883י"ט. הליכות עולם. ווארשא, 

רשא, תר"מ. כ"ב. 'שב שמעתתא' ווארשא. כ"ג. 'תולדות אברהם' ווארשא,  'הרוקח הגדול' ווא

 –ווארשא כ"ו. 'יסוד ושורש העבודה'  -תרמ"ג. כ"ד. ספר תשב"ץ, ווארשא, תרל"ו. כ"ה 

ל'. סדר  –כ"ט  –. כ"ז. 'חכמת אדם' חסר וללא שער. כ"ח 1895'מסילת ישרים' ווילנא, 

'עטרת חכמים' ווילנא,  –'אמת ליעקב' פיעטרקוב, תרע"ב  –עבודת יום הכיפורים, ווארשא 

. ל"ב. 'תורת משה' אלשיך, 1883תרע"א. ל"א. 'בית אפרים' ד"ח בשערים נפרדים, ווארשא, 

. ל"ה. כתב 1899. ל"ג. ספר החינוך, ווארשא, תר"מ. ל"ד. לימודי ה', למברג, 1900ווארשא, 

סופר עה"ת ב"ח. ל"ו. שו"ע יו"ד עם 'דרכי תשובה', ווילנא, תרפ"ז. ל"ז. נודע ביהודה' ב"ח, 

ח"ו, לבוב, תרל"ב. ל"ט. עין יעקב ח"ג, לבוב, תרל"ב.  –. ל"ח. עין יעקב ח"ה 1873לובלין, 

. מ"א. 'כנפי נשרים' ווילנא, תרס"ה. מ"ב. 'סתירת זקנים' ירושלים, 1868חק' מ'. 'עקידת יצ

תש"ח. מ"ג. חידושי הריטב"א על מסכת נדה. ווארשא, תר"מ. מ"ד. מערכת התלמוד 

. מ"ו. אבי 1876והפוסקים מסכת יבמות, ירושלים, תרצ"ה. מ"ה. 'ילקוט שמעוני' ווארשא, 

 .ב"תרל, לבוב ב"ח – א"ח, ביעק מ"ז. עיןהנחל, ירושלים, תשל"ב. 

 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.

Library of the "Ilui of Lodz," Hagaon R' Yechel Fishel HaKohen. Signatures, stamps 

and some glosses. Includes the sefarim of the Shulchan Aruch, Rambam and more. 

 

Huge selection (47) from the library of the ilui of Lodz, Hagaon R' Yechel Fishel 

HaKohen. Signatures, stamps and some glosses. 

Varying size and condition. Collection is sold as is. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 הגהות.

 
'עצי העולה' ב"ח. דפוס ראשון.  .400

, סיגעט. מהגהות רבות. חותמות ורישומים. 

 .etze haola’ 2 parts’.1897/99 ט"נ – ז"תרנ

First print. Many postscripts. Stamps and 

side scripts. M. siget 1897/99. 

 

 פסקי פ"ע לדינא העולהספר 'עצי העולה' ב"ח 

 וגם והיתר, ואיסור טריפות דיני, דעה יורה ע"הש

 ינהורן.מאת רבי אברהם חיים אי א"ב, פ"ע מסודרים...  דינים חדושי הרבה

 ס"מ. 26.5'; ד[ 2] ק'-ה' [ 2[; ]1] קיג .1897/99 ט"נ – ז"תרנ, סיגעט. ממהדורה ראשונה. 

בדף השער רישום. חותמת וחתימת רבי אלעזר קליין אב"ד כפר גדעון ו'קהל יראים' באר 

 הגהות רבות. בתוך הספר שבע. וחותמת "זאב מאיר מאשקאוויטש...".



. ספר מעט מתפרק ודפים מנותקים. מעט הדבקות וקרעים כריכה חצי עור, בלויה וקרועה

 ,Cover half leather טוב. –בעיקר בשוליים ובמספר דפים קרעים לרוחב הדף. מצב בינוני 

worn and torn. Book slightly falling apart and pages detached. Slight adhesions and 

tears, especially at the margins and a few pages, tears across the page. Fair- good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 
 

הגהות ארוכות בכ"י, על  90 –כ  .401

מסכת גיטין מתלמוד בבלי, מהדורת ועד ההצלה. 

 About 90 long post. 1951ניו יורק, תשי"א 

script in handwrite, on Tractate Gittin from 

the Talmud bavly, edition vaad hahtzala. New 

York, 1951. 

 

, מסכת גיטין מתלמוד בבלי. מהדורת ועד ההצלה

 . 1951ניו יורק, תשי"א 

 גהות ארוכות בכתב יד. ה 90 –כ בתוך הגמרא 

 ההגהות לא נבדקו.

כריכה מקורית מעט מנותקת. קרעים גסים במספר 

דפים עם מעט חסר ופגיעות בטקסט. באופן כללי 

 Original cover slightly טוב. -מצב בינוני 

detached. Coarse tears in several pages with 

little incomplete and damage to the text. 

Overall fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 
 

הגהות עתיקות. שו"ע יו"ד, העותק של רבי משה יוסף שווארץ אב"ד  .402

 .antique post script. Shulchan aruch yore dea.1746פריישטאט. אמשטרדם, תק"ו 

The copy of rabbi moshe Yosef shvartz av bet din of freyshtat. Amsterdam 1746. 

 

 שלחן ערוך מטור יורה דעה.

חותמת דהויה של רבי משה  בדף השער

 יוסף שווארץ הי"ד אב"ד פריישטאט.

בתוך ה מקושקשת.  חתימה עתיק כמו"כ

יקות בינוניות או הגהות עת 17 הספר

קצרות בכתב יד, אולי חלקם בכ"י רבי 

 משה יוסף שווארץ הי"ד. 

 19[ רפה ד'; 4. ]1746אמשטרדם, תק"ו 

 ס"מ.

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט מאוד 

נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. באופן 

 Simple old cover. Stains כללי מצב טוב.

and very little moth damage. Slight 

tears and adhesions. Overall good 

condition. 



נולד בשנת תרמ"ח לאביו הדיין רבי יצחק אהרן. תלמיד ה'דעת  רבי משה יוסף שווארץ

סופר' מפרשבורג. משנת תרפ"ב כיהן כאב"ד פריישטאט. נהרג על קידוש ה' בשנות החורבן, 

 הי"ד.

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 ומקובלים.אדמורי"ם  –מכתבי רבנים כתבי יד, 

 

כת"י "דער רבי'שער הויף אין סאכאטשעוו"  .403

 תיאור חצר האדמו"רים מסוכוטשוב. יידיש.
Manuscript "der rabbisher hoyif in sachatshov" 

Description of the court of the Rebbe of Sakuchov. 

Yiddish. 

 

כת"י "דער רבי'שער הויף אין סאכאטשעוו" תיאור 

 6.5וכוטשוב. כתוב ביידיש. חצר האדמו"רים מס

ס"מ בקירוב. נייר  14/23דפים.  6.5עמודים כתובים על 

  דק. קרעים ובלאי. מצב בינוני.

 6.5 pages written on 6.5 papers. 14/23 cm 

approx. thin paper. Tears and wear. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

סדות שונים, בהם להרב מטשעבין, תיעוד היסטורי אדיר על כספי חלוקה למו .404

 –האדמו"רים מקלין וזוויעהל ועוד רבנים ואדמו"רים ומוסדות ידועים רבים. תשי"א 

 Enormous historical documentation of the distribution of .1951/1964תשכ"ד 

funds to various institutions, including the rav of tChabein, the Rebbe of klin and 

Zvi'ahel and many other well-known rabbis and rebbe and institutions. 

1951/1964. 

 

תיעוד היסטורי אדיר על כספי 

חלוקה למוסדות שונים, בהם 

להרב מטשעבין, האדמו"רים 

מקרלין וזוויעהל ועוד רבנים 

ואדמו"רים ומוסדות ידועים 

 רבים.
תשכ"ד  –תשי"א 

ורות, ברת ש מח. 1951/1964

בחלק מהדפים נרשם בחלק 

העליון: "קופות רמב"ן של כולל 

אהבת ציון" "רמבה"ן כולל 

זיבענבערגען" "מעטת חיטים" 

 "ער"פ" ועוד.

עמודים כתובים.  40 –כ 

 About 40 written ס"מ. מעט קרעים ודפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב. 17/21.5

pages. 17 / 21.5 cm. Slight tears and detached papers. Overall good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 



 

 

דפים, חלק מ'אשמורות' וחלק  5כתב יד תימני.  דפים ב .405

ס"מ. כתמים  8/11ס"מ. ואחד הדפים בגודל:  10.5/16גודל:  מ'מחזור לר"ה'.

 pages In Yemeni handwriting. Stains and tears. Fair 5וקרעים. מצב בינוני.

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

טיוטות שטר התנאים של רבי  .406

שמואל בנימין ב"ר שמעון סופר נינו 

 draft of the tnahimשל מרן החת"ס. 

bill of rabbi Shmuel Binyamin son 

of rabbi Shimon sofer great 

grandson of maran the chatam 

sofer. 

 

טיוטות שטר התנאים של רבי שמואל 

בן רבי שמעון סופר בן רבי משה  בנימין

  בן הכתב סופר בן מרן החתם סופר.

ס"מ. נייר כפול. מעט  21/34טיוטות.  2

 .drafts 2 קרעים וכתמים. מצב טוב.

21/34 cm. Double paper. Slight tears 

and stains. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חידושי תורה מבעל ה'חתן סופר' זצלה"ה.  .407

 Torah innovations .1921לאדי שאמלוי, תרפ"א סי

from the author of the ‘chatan Sofer'. Siladi 

Shamloi, 1921. 

 

מבעל ה'חתן סופר' רבי שמואל   חידושי תורה

 ארנפלד.

 15/22שורות.  27. 1921סילאדי שאמלוי, תרפ"א 

כפי  עמודים מתוכם עמוד וחצי כתובים. 4ס"מ. 

כתמים ומספר קרעים קלים  מעטהנראה לא נדפס. 

 Few stains and some slight בשוליים. מצב טוב.

tears in margins. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



חתימות. ישראל שנות  200 –חלוקת הש"ס, אגודת אחוה העולמית. למעלה מ  .408

 Distribution of Shas, World Fraternity Association. Over 200 .60/70 –ה 

signatures. Israel 1960s / 70s. 

 

 –חתימות. ישראל שנות ה  200 –חלוקת הש"ס, אגודת אחוה העולמית. למעלה מ 

60/70. 
 חלקים(, בתוכה דפי חתימות. קרעים וחסר, כתמים ובלאי. מצב בינוני. 3כריכה מתקפלת)

Folding cover 

(3 parts), with 

signature 

pages inside. 

Tears an d 

missing, stains 

and wear. Fair 

condition. 

מחיר פתיחה: 

70$ 

 

 

תשובה בהלכות נשיאת כפיים עם הוספה  .409

 בכ"י וחתימת רבי אפרים גרינבלאט ממעמפיס מח"ס ש

 ’shu”t ‘revavot efrayimו"ת 'רבבות אפרים'. מצב טוב.

with addition in hand write and signature of rabbi 

efrayim grinblat of mempis. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

  הזמנה מהאדמו"רים רבי יעקב יוסף מסקווירא .410
והאמרי חיים מווז'ניץ לחתונת בת האדמו"ר מוויז'ניץ 

מונסי והחתן בן האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא. 

Invitation from the Admors Rabbi Yaakov Yosef of 

Skvira and the Imrei Chaim of Vozhnitz to the 

wedding of the daughter of the Admor of Viznitz 

Monsey and the groom of the son of the Admor 

Rabbi Yochanan of Rachmestrivka. 

 

הזמנה מהאדמו"רים רבי יעקב יוסף מסקווירא והאמרי 

חיים מווז'ניץ לחתונת בת האדמו"ר מוויז'ניץ מונסי 

 בן האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא. והחתן 
ס"מ. מעט קמטים וכתמים. מספר חורים וקרעים.  18/26

18/26 cm. Slight wrinkles and stains. Several holes 

and tears. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

מכתב האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ אל  .411

 The letter of the Rebbe ofחתנו האדמו"ר מסקווירא. 

yeshuhot Moshe of viznitz, to his son-in-law, the 

Rebbe of Squire. 

 

 חתנו אל ניץ'מויז משה' ות ה'ישוע ר"האדמו מכתב

 .מסקווירא ר"האדמו

 טוב. –כתוב במכונת כתיבה. קרעים וקמטים. מצב בינוני 

typewritten. Tears and wrinkles. Fair - good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

מכתבי האדמו"ר שליט"א בכ"י וחתימת הגבאי אל המקובל רבי  2ירא. סקוו .412

 יוסף וינשטוק ושני מכתביו אל האדמו"ר.

 

מכתבי  2סקווירא. 

האדמו"ר שליט"א 

בכ"י וחתימת הגבאי 

אל המקובל רבי יוסף 

וינשטוק ושני מכתביו 

 אל האדמו"ר.
תשכ"ח. חלק 

מהמכתבים ביידיש. 

גודל ומצב משתנה. 

 מצב טוב.באופן כללי 

Skver. 2 letters from the Rebbe, shlit"a, written and signed by the gabbai, to the 

mekubal Harav Yosef Weinstock, and two of his letters to the Rebbe. 

Some of the letters are in Yiddish. Varying size and condition. General condition is 

very good. 

 100$מחיר פתיחה: 
 

 

"בשפע רב ברכה והצלחה בני חיי ומזוני  .413

רויחא" קבלה על תרומה שנמסרה לאדמו"ר הרה"ק 

 זכיר לה אעמודה משמרתי ועל" רבי חיים מאטניא.

 ..".לכם יטיב למען הקדושים מקומות בכל לטובה

 With great abundance" .1903ירושלים, חשון תרס"ד 

of blessing and success, the sons of my life and the 

food of Ruiha" A receipt for a donation given to the 

Rebbe of Rabbi Chaim Matnia. "And on my watch a 

column to mention for good in all the holy places for 

your good ..". Jerusalem, Cheshvan 1903. 

 

"ועל  "רויחא ומזוני חיי בני והצלחה ברכה רב בשפע"

משמרתי אעמודה להזכיר לטובה בכל מקומות 

  הקדושים למען יטיב לכם..".



 ד"תרס חשון, ירושלים. מאטניא חיים רבי ק"הרה ר"לאדמו שנמסרה תרומה על קבלה

1903. 

 cm. Slight stains and tears. Good 8.5 / 10 ס"מ. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב. 10/8.5

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 ו שלוחותמ ומסמך סמיכה לרבנות בחתימת .414

ר"ח אלול  רבי צבי יהודה פוקס אב"ד ב' קערעסטעש.

ס"מ. נייר מכתבים אישי. מעט  21/29.5. 1935תרצ"ה 

 Document of קרעים קלים וקמטים. מצב טוב.

ordination to the rabbinate, signed and signed by 

Rabbi Zvi Yehuda Fox, Av Beit Din of Kerestash. Elul 

1935. 21 / 29.5 cm. Personal stationery. Slight tears 

and wrinkles. Good condition. 

תש"מ[ בן רבי מנחם  –]תרמ"ג רבי צבי יהודה פוקס 

אליעזר פוקס וחתן רבי שלמה קליין. תלמיד השבט סופר, 

והדעת  מאדע-רבי מרדכי יהודה ליב וינקלר אב"ד העדילא

לאחר וקערעסטעש,  –מעזא  –סופר. כיהן כאב"ד ביהאר 

מאוחר יותר עלה . שנות החורבן כיהן כרב בגרוסוורדיין

לארץ הקודש וכיהן כרב שכונת פג'ה בפתח תקוה. נכדו הוא רבי שלמה פולק אב"ד בית 

 חלקיה.

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'. ב ד"אב פוקס יהודה צבי ארוך בכ"י וחתימת הגאון רבי מכתב .415

 A long letter in handwriting and the .קערעסטעש – מעזא

signature of Rabbi Zvi Yehuda Fux Av Beit Din. Meza-Kerestesh. 

 

 .קערעסטעש – מעזא ד"אב יהודה צבי רבי וחתימת י"בכ ארוך מכתב

. וקמטים כתמים מעט. מ"ס 13/19. שורות 20-מ למעלה. שורות נייר

 .Lines paper (.בלועזית כולו על נכתב, הדף של השני בצדו. )טוב מצב

Over 20 lines. 13/19 cm. Slight stains and creases. Good 

condition. (On the other side of the page, written all ov er in 

English). 

 וחתן פוקס אליעזר מנחם רבי בן[ מ"תש – ג"תרמ] פוקס יהודה צבי רבי

 וינקלר ליב יהודה מרדכי רבי, סופר השבט תלמיד. ןקליי שלמה רבי

 – מעזא – ביהאר ד"כאב כיהן. סופר והדעת מאדע-העדילא ד"אב

 יותר ומאוחר בגרוסוורדיין כרב כיהן החורבן שנות לאחר, קערעסטעש

 רבי הוא נכדו. תקוה בפתח ה'פג שכונת כרב וכיהן הקודש לארץ עלה

  .חלקיה בית ד"אב פולק שלמה

 50$תיחה: מחיר פ

 

 

'. ב ד"אב פוקס יהודה צבי רבי הגאון וחתימת י"בכמכתב מזל טוב לנישואין  .416

 Letter of congratulations for marriage in handwriting and .קערעסטעש – מעזא

signature of the Gaon Rabbi Zvi Yehuda Fux Av Beit Din. Meza-Kerestesh. 

 



' ב ד"אב פוקס יהודה ביצ מרבי, לחתונה טוב מזל מכתב

 .ת"פ – קערעסטעש

 חתימתו, שורות 10. שורות נייר. 1973 ג"תשל ניסן ח"ר. ת"פ

 .Petah Tikva .מאוד טוב מצב. מ"ס 16.5/22.5. וחותמתו

Nissan 1973. Lines of paper. 10 lines, his signature and 

stamp. 16.5 / 22.5 cm. Very good condition. 

 אליעזר מנחם רבי בן[ מ"תש – ג"תרמ] פוקס דהיהו צבי רבי

 מרדכי רבי, סופר השבט תלמיד .קליין שלמה רבי וחתן פוקס

 כיהן. סופר והדעת מאדע-העדילא ד"אב וינקלר ליב יהודה

 החורבן שנות לאחר, קערעסטעש – מעזא – ביהאר ד"כאב

 וכיהן הקודש לארץ עלה יותר ומאוחר בגרוסוורדיין כרב כיהן

 ד"אב פולק שלמה רבי הוא נכדו. תקוה בפתח ה'פג נתשכו כרב

 .חלקיה בית

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, מטלוסט שפירא אברהם רבי ר"האדמו נדיר. מכתב .417

 rare. Letter          .מלובלין שפירא מאיר רבי הגאון של אחיו

from the Rebbe Rabbi Avraham Shapira of Talust, brother of 

Rabbi Meir Shapira of Lublin.                                                                                                          

 

 יעקב רבי בן, מטלוסט שפירא אברהם רבי ר"האדמו מכתב

 רבי הגאון של אחיו מקוריץ. פנחס רבי ק"להרה ישיר וצאצא, משאץ

 נפטר. ב"בארה ר"כאדמו כיהן. מלובלין שפירא( ם"המהר) מאיר

 .ב"תשל אב ג"בכ

 

 ב"תשל, גדליה צום, לחייו האחרונה בשנתו ונכתב. ביידיש המכתב

 בעניין מקוריץ פנחס רבי ק"הרה זקנו את מזכיר בתוכו(. 1972)

 .הסוכות חג בערב אתרוג

 כתמים מעט. וחתימתו ק"בכי שורות 23. מ"ס 20/25. שורות נייר

 Lines paper. 20/25 cm. 23 lines .טוב מצב .בשוליים קלים וקרעים

in handwriting and his signature. Slight stains and slight tears 

at margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 י"בכ מכתבים שני לוט .418

 דוד אברהם רבי וחתימת

, שטראסבורג ד"אב הורוויץ

 ר"האדמו של( חמיו) השווער

 הגר נדלמע מנחם רבי

 lot 2 letters.א"שליט ניץ'מוויז

in hand write and signature 

of rabbi Avraham David 

Horvitz av bet din of 

shtrasburg, the shver (father 

in lew) of the admor rabbi 

Menachem mendel hager of 

viznitz. 



 

 בתוך המים שתיית טורלפ חשב י....."נט קודם שהכל לברך החמירו גדולה שכמה"..

 להתנוצצות נזכה..  רב ואור נחת לחיי ושיבה זקנה עד תפנו אשר בכל ותצליחו" .."הסעודה

 ."חנוכה בימי המתגלה הגנוז אור

 השווער, שטראסבורג ד"אב הורוויץ דוד הם אבר רבי וחתימת י"בכ מכתבים שני לוט

 .א"שליט ניץ'מוויז הגר מנדל מנחם רבי ר"האדמו של( חמיו)

 באופן. משתנה ומצב גודל. ל"תש – ד"תשכ. רגיל על נייר והשני אישי מכתבים על נייר אחד

 .One on personal stationery and the other on plain paper .מאוד טוב – טוב מצב כללי

1964 - 1970. Variable size and condition. Overall good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 קצרים ברכה מכתבי 3 לוט .419

 הורוויץ דוד אברהם רבי וחתימת י"בכ

 של( חמיו)השווער, שטראסבורג ד"אב

 הגר מענדל מנחם רבי ר"האדמו

 lot 3 short blessing.א"שליט ניץ'מוויז

letters in hand write and signature of 

rabbi Avraham David Horvitz av bet 

din of shtresburg. The shver (father in 

lew) of the admor rabbi Menachem 

mendel hager of viznitz.  

 

 י"בכ קצרים ברכה מכתבי 3 לוט

 ד"אב הורוויץ דוד אברהם רבי וחתימת

 של( חמיו) השווער, שטראסבורג

 הגר מענדל מנחם רבי ר"האדמו

 .א"שליט ניץ'מוויז

 .Personal stationery .מאוד טוב מצב. מ"ס 13/8.5. מעטפות כולל. אישי מכתבים נייר

Including envelopes. 13 / 8.5 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 יברך כי בזה וברכותינו" .420

 מכתב" ירצה ידיו ופועל חילו' ה

 6 הוספת עם, דושינסקי ישיבת

 של וחתימתו ק"בכי שורות

 בן משה ישראל רבי ר"האדמו

, ירושלים. אמדושינסקי ץ"המהרי

 hubirchotenu”.1965 ו"תשכ

baze ki yevarech hashem 

chiylo hufoal Yadav yeratze” 

letter of yeshivat dushinski. 

With addition 6 lines in hand 

write and signature of the 

admor rabbi Yisrael moshe son 

of the mahari”tz of 

doshinskiya. Jerusalem 1965. 



 

 " ירצה ידיו ופועל לו חי' ה יברך כי וברכותינו"

 רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי שורות 6 הוספת עם, דושינסקי בזה ישיבת מכתב

 .מדושינסקיא משה ישראל

 קרעים מעט. מ"ס 28/18. דואר מכתב על, רשמי מכתבים נייר. 1965 ו"תשכ, ירושלים

 Jerusalem, 1965. Official stationery, on postal letter. 28/18 .טוב מצב. קיפול בסימני

cm. Few tears at fold marks. Good condition. 

 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

 .טוב מצב. הקיפול במקומות קרעים כמה. מ"ס 18/28. דואר תבמכ על, רשמי מכתבים נייר

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 רבי מהמשגיח מכתבים שני לוט .421

 יחזקאל רבי חתן גינזבורג, יהושע ראובן

 lot 2 letters from the mashgiach.לווינשטיין

rabbi Reuven Yehoshua Ginzburg. Son in law 

of rabbi yechezkel levinshteyin.   

 

לוט שני מכתבים מהמשגיח רבי ראובן יהושע 

  .חתן רבי יחזקאל לווינשטיין ,גינזבורג

 18/28. דואר נייר. 1973/74 ד"ל – ג"תשל. ב"ב

 ומעט בטקסט קטן חסר עם מהמכתבים אחד. מ"ס

 .Bne Brak. 1973/74 .מאוד טוב מצב. כתמים

Post paper. 18/28 cm. One of the letters with 

a small missing text and a few stains. Very 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת  .422

רבי אברהם יוסף לעווי אבד"ק 

 Ordination to the rabbinate סלופצא.

in handwriting and the signature of 

Rabbi Avraham Yosef levi Avdak 

Sloftza. 

 

בנות בכ"י וחתימת רבי מכתב סמיכה לר

 אברהם יוסף לעווי אבד"ק סלופצא.
 10ס"מ.  21/27.5נייר מכתבים אישי. 

חתימתו וחותמו. מעט קרעים  שורות בכ"י ו

 .Personal stationery וכתמים. מצב טוב.

21 / 27.5 cm. 10 lines in handwriting 

and his signature and seal. Few tears 

and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 בער מאיר צבי רבי בכ"י הגאון ארוך, חידושי תורה מכתב .423

 .1905 ו"תרס, דאברי. שלם לא מכתב'. הצבי אמרי' בעל דאברי ד"אב

Long letter, Torah innovations in the handwriting of Rabbi Zvi Meir 

Ber Av Beit Din of Davri, author of 'Imrei Hatzvi'. Incomplete letter. 

Davri, 1905. 

 

 דאברי ד"אב בער מאיר צבי רבי בכ"י הגאוןמכתב ארוך, חידושי תורה 

 .1905 ו"תרס, דאברי. שלם  לא מכתב'. הצבי אמרי' בעל

 67 .מאוד טוב מצב .שורות 67, מ"ס 13/21: גודל, 1905 ו"תרס, דאברי

lines. Very good condition. 

 הגאון בן[ 1845/1916 ו"תרע – ה"תר] מדאברי בער רמאי צבי הגאון רבי

'. שערים פתחי' בעל טשנסטוכוב ד"אב ווינגוט ישכר רבי הגאון וחתן יוסף רבי

 בסומפולני, בניישטט רב היה

 '.הצבי אמרי' סט ספרו:, ובדאברי

     50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בכ"י  מכתב ברכות לבריאות ונחת מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, .424

 Letter of congratulations on health and 'Nachat' from the Admor וחתימת הגבאי.

Rabbi Yisrael of Husiatin, in handwriting and the signature of the Gabay. 

 

 י"בכת מהוסיאטין. המכתב ישראל רבי ק"הרה ר"מהאדמו ונחת לבריאות ברכות מכתב

  .הגבאי וחתימת

ס"מ. נייר דק. מעט קרעים קלים  14/11ים אישי של האדמו"ר הרה"ק מהוסיאטין. נייר מכתב

 Personal stationery of the Rebbe of Husiatin. 14/11 טוב מאוד. –וקמטים. מצב טוב 

cm. thin paper. Slight tears and creases. Good- very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 



 ,letter from hrav of berot, רבי אהרן משה ידיד הלוי.מכתב רבה של ביירות .425

rabbi aron moshe yadid Halevi. 

 

 הגדול באשי החכם מטעם היה ממונה .הלוי ידיד משה אהרן רבי, ביירות של רבה מכתב

 וקברו ז"בשנת תרע פסח של ראשון ט"ביו נפטר .ביירות של באשי כחכם לכהן שבאיסטנבול

   .בביירות היהודי העלמין בבית

 טוב. –שורות בכ"י וחתימתו וחותמו. מספר הדבקות וקרעים. מצב בינוני  6ס"מ.  21/13.5

21 / 13.5 cm. 6 lines in handwriting and his signature and seal. Number of 

adhesions and tears. Fair - good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

 

 צבי רבי, הקדוש היהודי מצאצאי חשוב ח"ת עבור החרדית העדה המלצת .426

 קאליש יוסף לרבי נשלח. מלעלוב משה רבי ובנו דוד ורבי משה הישמח, מזידיטשוב

 יעקב ישראל רבי, מדושינסקי משה ישראל רבי ר"האדמו המכתב בחתימות .מאמשינוב

 The .ראבינאוויטץ בנימין ורבי הורוויץ דוד  אברהם רבי, פישר

recommendation of the eda haHaredit for important talmid 

chacham from the descendants of the holy Jew, Rabbi Zvi of 

zidichov, the Yishmaach Moshe and Rabbi David and his son 

Rabbi Moshe of lelov. Sent to Rabbi Yosef Kalish of 

Amshinov. The letter is signed by the Admor Rabbi Israel 

Moshe of Dushinsky, Rabbi Israel Yaakov Fischer, Rabbi 

Avraham David Horowitz and Rabbi Binyamin Rabinowitz. 

 

, הקדוש היהודי מצאצאי חשוב ח"ת עבור החרדית העדה המלצת

 משה רבי ובנו דוד ורבי משה הישמח, מזידיטשוב צבי רבי

 .נובמאמשי קאליש יוסף לרבי נשלח. מלעלוב

 

המכתב בחתימות האדמו"ר רבי ישראל משה מדושינסקי, רבי 

ישראל יעקב פישר, רבי אברהם דוד הורוויץ ורבי בנימין 

 ראבינאוויטץ. וכן חותמת העדה החרדית.

 ס"מ. מעט קרעים קלים וקמטים. מצב טוב מאוד. 22/28תשמ"ט. 

 1989. 22/28 cm. Slight tears and wrinkles. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



שני מכתבים בענייני צניעות האישה וברירה בשבת, בכת"י וחתימת הגאון רבי  .427

 Two letters regarding women'sרבי בנימין הצדיק בעל 'אז נדברו'.  –בנימין זילבר 

modesty and choice on Shabbat, in handwriting and signed by Rabbi Binyamin 

Zilber - Rabbi Binyamin the Tzaddik author of 'Az Nidbaru.' 

 

שני מכתבי עיוני הלכה בכת"י וחתימת הגאון רבי 

 רבי בנימין הצדיק בעל 'אז נדברו'.  –בנימין זילבר 
מכתב אחד על הדחת פירות מהעפר ככל הנראה 

מדובר בעניין איסור ברירה בשבת והמכתב השני 

כולל האישה. בעניין טפח באשה ערווה וצניעות 

שורות)בשני המכתבים(. גודל משתנה.  39המעטפות. 

 Including the באופן כללי מצב טוב מאוד.

envelopes. 39 lines (in both letters). Variable size. 

Ove rall, very good condition. 

 ח"תשס – ו"תרע] זילבר יהושע בנימין הגאון רבי

נובהרדוק  שיבותי תלמיד. ליטא מגדולי[ 1916/2008

 בנימין' ר" היה כינויו. ופרוש צדיק. מופלג ח"ות

 ברית", "נדברו אז" הספרים סדרת מחבר". הצדיק

 מועצת היה מראשי. בהלכה ת"שו", ברוך בית", "עולם

 .ישראל אגודת של התורה גדולי

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 Two טשעבין. שני מכתבים בלימוד בכ"י הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון ר"י .428

letters in the handwriting of Rabbi Baruch Shimon Schneerson, Rosh Yeshivat 

Chebin. 

 

 שני מכתבים בלימוד בכ"י הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון ר"י טשעבין.
בין.  נייר מכתבים רשמי של ישיבת טשע

שורות בכ"י וחתימתו.  30ס"מ.  16.5/21

 Official אוד.מעט קמטים. מצב טוב מ

stationery of the Chebin Yeshiva. 16.5 / 

21 cm. 30 lines in handwriting and his 

signature. Slight wrinkles. Very good 

condition. 

 ג"תרע] שניאורסון שמעון ברוך רבי הגאון

 ישיבת כראש כיהן[ 1913/2001 א"תשס –

 התורה גדולי מועצת חבר היה טשיבין.

 דב רבי הגאון מטשעבין הרב של וחתנו

 בשם ספרים סדרת: וידנפלד. ספריו בריש

 הספר את ל"הו וכן' שמעון ברכת'

 רבי הגאון רבו מתורת' מאיר' דר מרגניתא'

 .רבים ספרים וההדיר מלובלין שפירא מאיר

 80$מחיר פתיחה: 

 

 



עמ'( מהרב  6העתקה מוקדמת. מכתב ארוך) .429

 מת לישראל' )קק"ל(.קוק בעניין חילול שבת ב'קרן קיי
Early copying. A long letter (6 pages) from Rabbi 

Kook regarding the desecration of Shabbat in the 

Jewish National Fund (KKL-JNF). 

 

 בעניין קוק מהרב  ארוך מכתב מוקדמת של העתקה

 .)קק"ל( 'לישראל קיימת קרן'ב השבת חילולי

ס"מ. נייר  14/21שה דפים. ששה עמודים כתובים על ש

 Six pages are שורות. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב.

written on six papers. 14/21 cm. Lines paper. Slight 

tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 Ordination .1957סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת רבי אליהו ראם. חשון, תשי"ח  .430

to the rabbinate in handwriting and signed by Rabbi Eliyahu Ram. Cheshvan, 

1957. 

 

מכתב סמיכה לרבנות בכ"י וחתימת רבי אליהו 

  ראם.

 10נייר מכתבים רשמי.  .1957 ח"תשי, חשון

ס"מ.  20/33שורות בכ"י, חתימתו וחותמו. 

 טוב. –ורים. מצב בינוני  מספר קרעים וח
Cheshvan, 1957. Official stationery. 10 lines 

in handwriting, his signature and seal. 20/33 

cm. Several tears and holes. Fair- good 

condition. 

 ממייסדי[ א"תשי – ב"תרל] ראם אליהו רבי

 האשכנזי הדין בית של הכשרות מערכת

 פרושים אשכנזים צדק דין בית ד"וראב בירושלים

 .בירושלים
 50$ מחיר פתיחה:

 

 

תשובה להלכה ולמעשה בעניין מצוי שאיסורו אינו ידוע לכל, בכי"ק וחתימתו של  .431

 מרן פוסק הדור הרב וואזנר. 
 

תשובה להלכה ולמעשה בהלכות שבת בעניין מצוי ואיסורו אינו ידוע לכל, בכי"ק 

 וואזנר.  הלוי שמואל רביל מרן פוסק הדור  וחתימתו ש
 

ו אפשרות לחבר פרווה לתוך המעיל ע"י רוכסן, האם בשבת תשובה בעניין מעיל חורף שיש ב

 זה נחשב לתופר, "וא"כ ה"נ .... דלפעמים משאירו כל החורף יראה דאיסורא איכא".

 

ס"מ. קמטים ומספר  22/28שורות בכי"ק ובחתימתו.  23כסליו, תשל"ד. כולל המעטפה. 

  קרעים זעירים בסימני הקיפול. מצב טוב מאוד.

 

 מגדולי[ 1913/2015 ה"תשע – ג"תרע] ווזאנר הלוי שמואל רבי הגאון ורהד פוסק מרן

 שפירא מאיר רבי הגאון לרבו מובהק תלמיד, וענוותן קדוש, צדיק. האחרון הדור פוסקי



 יוסף ורבי נייטרא ד"אב אונגר דוד שמואל רבי הגאונים של תלמידם וכן לובלין חכמי בישיבת

 כרב לכהן ז"תש בשנת נתמנה, איש החזון מרן תבהמלצ. אונגוואר ד"אב כהנא אלימלך

 וכראש סופר ם"חת חוג קהילת של כרבם גם כיהן. ברק בני בעיר מאיר זכרון שכונת ד"ואב

 והרבנים ההוראה מורי גדולי נמנים תלמידיו בין. ועוד' הלוי שבט: 'ספריו סדרת. ל"יח ישיבת

 .ועוד ועוד גרוס מרדכי רבי, שטרן אליעזר שמואל רבי, קליין שאול משה רבי בהם

Teshuvah l'halachah ulemaaseh in a common matter that not everyone is aware is 

prohibited, handwritten by Maran Harav Wosner and featuring his signature. 

A teshuvah regarding a winter coat into which one can zip a fur lining. Is this 

considered tofer [sewing] on Shabbos? "Ve'im ken, hacha nami… sometimes he 

leaves it all winter and it seems it would be prohibited." 

Kislev 1974. Includes envelope. 23 lines in his hand, plus his signature. 22/28 cm. 

Creases and some tiny tears along the fold lines. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב חריף מאוד נגד תרגום ספרי בעל הסולם לאנגלית, בכתב ידו וחתימתו  .432

 של המקובל רבי משה יאיר ויינשטוק. תשל"א. עם אזכור צאצאיו של בעל הסולם.

 



תו של ד תרגום ספרי בעל הסולם לאנגלית, בכתב ידו וחתימ מכתב חריף מאוד נג

 המקובל רבי משה יאיר ויינשטוק עם אזכור צאצאיו של בעל הסולם. 

ס"מ. מספר קרעים קלים  19/28. שורות בכי"ק וחתימתו 40תשל"א. נייר מכתבים אישי. 

 וקמטים. מצב טוב מאוד.

Very harsh letter against the translation of the sefarim of the Baal Hasulam into 

English, written and signed by the mekubal Rav Moshe Yair Weinstock. 1971. 

Contains a mention of the offspring of the Baal Hasulam. 

Personal stationery. 40 lines of writing plus signature. 19/28 cm. A number of very 

light tars and creases. Very good condition. 

 120$פתיחה: מחיר 

 

 

ויצא ממני לא כ"כ שבע רצון אשר זקנו ה'שפת אמת' מגור טעה ח"ו. מכתב  .433

 ארוך ומעניין מהמקובל רבי משה יאיר ויינשטוק אל המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ.
 

מכתב ארוך ומעניין מהמקובל רבי משה יאיר ויינשטוק אל המקובל רבי יהודה זאב 

 ליבוביץ.
פת אמת מפרש את הפסוק "ויחן את פני העיר" מלשון חן ואומר חלק מתוכן המכתב: הש

ולך על יום שו על ספר יצירה מביא ש'חן' זה הש'חן' זה אור השבת ורבי משה יאיר בפירו

חמישי והראה לו כך גם במהדורות מנטובה, וע"כ הצטער נכד ה'שפת אמת' מגור, אמנם 

 על שבת קודש. לאחמ"כ רבי משה יאיר מצא שגם הגר"א כותב שזה הולך

 עמודים מלאים. למעלה מחמישים שורות בכי"ק וחתימתו. 2תשל"א. נייר מכתבים אישי. 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 19/28

"And he left me not so pleased that his ancestor, the Sefas Emes of Gur, had erred, 

chas veshalom. Long and interesting letter by the mekubal Rav Moshe Yair 

Weinstock to the mekubal Rav Yehudah Zev Leibowitz. 

Part of the content of the letter: The Sefas Emes interprets the passuk "Vayichan es 

pnei ha'ir" as lashon chein. He says that chein is the light of Shabbos. Rav Moshe 

Yair, in his commentary on the Sefer Yetzirah, brings that chein refers to the fifth day 

of Creation, and he showed this to him also in the Mantua edition. The grandson of 

the Sefas Emes of Gur was perturbed, but later Rav Moshe Yair found that the Gr"a 

also writes that it refers to Shabbos Kodesh. 

Personal stationery. 2 full leaves. More than fifty lines of writing, plus his 

signature. 19/28 cm. Very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 



 

מכתבים ארוכים מהמקובל רבי משה יאיר ויינשטוק אל המקובל רבי  6אוסף  .434

בות את שאר בשרו המקובל רבי יוסף ויינשטוק תלמיד יהודה זאב ליבוביץ. מזכיר ר

 מובהק לבעל הסולם.
 

מכתבים ארוכים מהמקובל רבי משה יאיר ויינשטוק אל המקובל רבי יהודה זאב  6אוסף 

רו המקובל רבי יוסף ויינשטוק תלמיד מובהק לבעל  ליבוביץ. מזכיר רבות את שאר בש

 הסולם.

ס"מ. באופן כללי מצב  14/21.5ס"מ. ומכתב נוסף  22/28מכתבים על נייר מכתבים אישי.  5

 טוב מאוד.

Collection of 6 long letters from the mekubal Rav Moshe Yair Weinstock to the 

mekubal Rav Yehudah Zev Leibowitz. Numerous mentions of his relative, the 

mekubal Rav Yosef Weinstock, a talmid muvhak of the Baal Hasulam. 

5 letters on personal stationery. 22/28 cm. Additional letter 14/21.5 cm. General 

condition is very good. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתבים מהמקובל רבי משה יאיר וינשטוק אל  31תוכן רב ומעניין. אוסף גדול  .435

 הסולם.המקובל רבי יוסף ויינשטוק תלמיד מובהק לבעל 
 

מכתבים מהמקובל רבי משה יאיר וינשטוק אל המקובל רבי יוסף ויינשטוק  31אוסף 

 תלמיד מובהק לבעל הסולם.



 

. בעניין שידוך האדמו"ר רבי יואל מסאטמארלהתפלל על תוכן רב ומעניין. בין הנושאים: 

סידור . הדפסת ספרי קבלה וספריו. דברי תורה וקבלה ב ליבוביץ. להמקובל רבי יהודה זא

האדמו"ר הדפסת ספרי בעל הסולם. מזכיר גם את  שהיה לו אצל האדמו"ר)בעל הסולם(.

באחד המכתבים כותב לרבי יוסף וינשטוק  מבוסטון וגם את רבי אשר זעליג מרגליות.

מצבת זקינו רבי דוד  "יע, ושחלם שעומד שנתלבש בך ניצוץ מה'מגלה עמוקות'"וכנראה 

ענייני שמחות במשפחה, בריאות, בקשות תפילה לרפואה,  .שלמה מלעלוב ואומר תהלים

 ד"ת ומעשיות מצדיקים ועוד ועוד.

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Lots of interesting content. Large collection of 31 letters from the mekubal Rav 

Moshe Yair Weinstock to the mekubal Rav Yosef Weinstock, a talmid muvhak of 

the Baal Hasulam. 

Lots of interesting content. Among the topics: To pray for Harav Yoel of Satmar.  

Regarding a shidduch for the mekubal Rav Yehudah Zev Lefkowitz. The printing of 

sifrei Kabbalah and his sefarim. Divrei Torah and Kabbalah. A siddur that he had at 

the Rebbe (the Baal Hasulam). Printing the Baal Hasulam's sefarim. Mention of the 

Bostoner Rebbe and Harav Asher Zelig Margulies. In one of the letters, he writes to 

Harav Yosef Weinstock, "Kanireh shenislbesh becha nitzotz mehaMegaleh 

Amukos," ad that he dreamed he was standing at the grave of his ancestor, Harav 

Dovid Shlomo of Lelov and reciting Tehillim. Joyous occasions in the family, health, 

requests for tefillah for recovery, divrei Torah and stories of tzaddikim and more. 

Varying size and condition. General condition is very good. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ארוך ומעניין בקבלה ועוד, עם הזכרת האדמו"רים הרה"ק מקאמרנא  .436

והרה"ק מזידיטשוב. מכתב בכי"ק וחתימתו של המקובל רבי משה יאיר וינשטוק אל 

 כי"ק של רבי יהודה זאב ליבוביץ וחתימתו.המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ והוספות ב
 

מכתב ארוך ומעניין בקבלה ועוד, עם הזכרת האדמו"רים הרה"ק מקאמרנא והרה"ק 

 מזידיטשוב. 

מכתב בכי"ק וחתימתו של המקובל רבי משה יאיר וינשטוק אל המקובל רבי יהודה זאב 

 ליבוביץ והוספות בכי"ק של רבי יהודה זאב ליבוביץ וחתימתו.

 

שורות בכ"י וחתימת רבי משה יאיר  40ס"מ.  22/28כ"ח. נייר מכתבים אישי. תש

 שורות בכ"י רבי יהודה זאב ליבוביץ וחתימתו וחותמו. מצב טוב מאוד. 4.5וינשטוק. 



Long and interesting letter on Kabbalah and more, with mention of the Rebbes of 

Komarna and Ziditchov. Letter written and signed by the mekubal Rav Moshe Yair 

Weinstock to the mekubal Rav Yehudah Zev Leibowitz and the handwritten 

additions of Rav Yehudah Zev Leibowitz, plus his signature. 

Personal stationery. 22/28 cm. 40 handwritten lines and the signature of Rav 

Moshe Yair Weinstock. 4.5 lines written by Rav Yehudah Zev Leibowitz, plus his 

signature and stamp. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

סיפור נורא ממרן החת"ס ורבו הגאון רבי נתן אדלר. מכתב ארוך ומעניין על  .437

וש, בכי"ק וחתימתו של מעלת הצדיקים וענייני קבלה עם ד"ת מהבעל שם טוב הקד

המקובל  רבי יהודה זאב ליבוביץ להמקובל רבי משה יאיר וינשטוק עם מכתב המקובל 

 רבי משה יאיר.

 

 "והעיקר כמו שאמר רבינו הבעל שם טוב ... בכח משה רבינו".  

במכתב מובא סיפור נורא ממרן החתם סופר שבהיותו נער נסע עם רבו הגאון הקדוש 

מצע השדה נעצר ונטל ידיו ונעמד לכמה רגעים בדביקות ומרן החתם רבי נתן אדלר ובא

סופר לא העז לשאלו מדוע נעצר ולאחר זמן בעת רצון שאל את רבו מדוע נעצר אז וענה 

לו "שמעתי את המלאכים אומרים קדושה והצטרפתי")הסיפור מובא במכתב במילים 

וחניות מי שזוכה שומע ממש שונות(. ורבי יהודה זאב ליבוביץ כותב במכתבו "כי גם בר

  ותופס דברים עליונים".

 

 רבי המקובל של וחתימתו ק"בכי קבלה וענייני הצדיקים מעלת על ומעניין ארוך מכתב

 .יאיר משה רבי המקובל מכתב עם וינשטוק יאיר משה רבי להמקובל ליבוביץ זאב יהודה

 

שורות בכי"ק  13בוביץ. שורות בכי"ק וחתימתו של רבי יהודה זאב לי 36ס"מ.  21/29.5

 וחתימתו של רבי משה יאיר וינשטוק. מעט כתמים וקמטים. מצב טוב מאוד.

Awe-inspiring story from the Chasam Sofer and Harav Nosson Adler. Long and 

interesting letter regarding the loftiness of tzaddikim and matters of Kabbalah, 

with divrei Torah from the Baal Shem Tov, written and signed by the mekubal 

Harav Yehudah Zev Leibowitz to the mekubal Harav MosheYair Weinstock, with 

letter from the mekubal Harav Moshe Yair. 

"Veha'ikar… and the main thing is, as our master the Baal Shem Tov said… b'koach 

Moshe Rabbeinu." 



The letter mentions a frightening story from the Chasam Sofer. As a young boy, he 

was once traveling with his rebbe, Harav Nosson Adler, when the latter suddenly 

stopped short in middle of a field, washed his hands and stood still for a few 

moments in dveikus. The Chasam Sofer did not dare ask him why he had stopped, 

but at some later point, when thetim was ripe, he asked him why he had stopped 

then. Harav Nosson replied: "I heard the malachim saying Kedushah and I joined 

in." (The story is told in the letter in different words.) Harav Yehudah Zev 

Leibowitz writes in his letter, "Ki gam bruchniyus, mi shezoche shomeya mamash 

vetofes devarim elyonim." 

Long and interesting letter regarding the loftiness of tzaddikim and matters of 

Kabbalah, written and signed by the mekubal Harav Yehudah Zev Leibowitz to the 

mekubal Harav MosheYair Weinstock, with letter from the mekubal Harav Moshe 

Yair. 

21/29.5 cm. 36 lines written and signed by Harav Yehudah Zev Leibowitz. 13 lines 

written and signed by Harav Moshe Yair Weinstock. Some stains and creases. Very 

good condition. 

 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אוסף שבעה מכתבים ארוכים ומעניינים כולל ענייני קבלה בכי"ק וחתימתו של  .438

 המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ אל המקובל רבי יוסף וינשטוק.
 

כולל ענייני קבלה בכי"ק וחתימתו של המקובל אוסף שבעה מכתבים ארוכים ומעניינים 

 חלק ביידיש. רבי יהודה זאב ליבוביץ אל המקובל רבי יוסף וינשטוק.
עמודים כתובים. בנוסף דף קטן בכת"י  9רוב. מתוכם  בקי 21/29.5דפים בגודל  7פירוט: 

 וחתימתו ומסמך נוסף במכונת כתיבה ומעטפה. באופן כללי מצב טוב מאוד.

Collection of seven long and interesting letters including matters of Kabbalah 

written and signed by the mekubal Harav Yehudah Zev Leibowitz to the mekubal 

Harav Yosef Weinstock. 

Details: 7 pages with approximate dimensions of 21/29.5 cm. Of these, 9 leaves are 

filled with writing. In addition, there's a small page written and signed by him and an 

additional typewritten document with an envelope. General condition is very good. 



 300$מחיר פתיחה: 

 

 

המקובל רבי יוסף וינשטוק מגדולי תלמידי בעל הסולם. אוסף מכתבים למקובל  .439

 בי יהודה זאב ליבוביץ. דפי חידושי תורה ודפי חשבונות לגימטריאות.ר
 

המקובל רבי יוסף וינשטוק מגדולי תלמידי בעל הסולם   אוסף מכתבים בכ"י וחתימת

 למקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ. דפי חידושי תורה ודפי חשבונות לגימטריאות.
 דף. גודל ומצב משתנה.  30 –כ 

The mekubal Harav Yosef Weinstock, one of the Baal Hasulam's greatest disciples. 

Collection of letters to the mekubal Harav Yehudah Zev Leibowitz. Pages with 

chiddushei Torah and gematriya calculations. 

Approximately 30 pages. Varying size and condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתבי האדמו"ר רבי יהודה צבי  15הדפסת ומכירת ספרי בעל הסולם. אוסף  .440

ברנדווין גיסו של בעל הסולם אל המקובל רבי יוסף וינשטוק תלמיד מובהק לבעל 

 הסולם שהדפיס את ספריו.
 

אוסף מכתבים חשובים בעניין הדפסת ספריו הקדושים של האדמו"ר הרה"ק בעל 

 והר הקדוש.הסולם כולל פירושו הנודע על הז

 



י האדמו"ר רבי יהודה צבי ברנדווין מסטרעטין גיסו של בעל הסולם אל  מכתב 15אוסף 

 המקובל רבי יוסף וינשטוק תלמיד מובהק לבעל הסולם שהדפיס את ספריו.
 

 ס"מ. באופן כללי רובם במצב טוב מאוד. 18/28תשכ"ח. נייר דואר אויר.  –תשכ"ה 

Printing and selling the Baal Hasulam's books. Collection of 15 letters from the 

Rebbe Harav Yehudah Zvi Brandwein, brother-in-law of the Baal Hasulam, to the 

mekubal Harav Yosef Weinstock, beloved disciple of the Baal Hasulam, who 

printed his books. 

Collection of important letters on the topic of printing the holy books of the Baal 

Hasulam, including his well-known commentary on the Zohar. 

 2000$מחיר פתיחה: 

 

 

"לי אין שום שייכות עם הממשלה כי ההסתדרות והממשלה הם שני דברים  .441

ברנדווין  מיוחדים ואין אחת נוגעת בחברתה". מכתב האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי

 ורב ההסתדרות.
 

 מכתב האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין ורב ההסתדרות.

 

במכתב מסביר על עבודתו בהסתדרות כמו שכותב: "לי אין שום שייכות עם הממשלה כי 

ההסתדרות והממשלה הם שני דברים מיוחדים ואין אחת נוגעת בחברתה", כמו כן כותב 

 ר באותו זמן בארץ בתקופת הצנע.על המצב הכלכלי הקשה השור

 שורות בכ"י וחתימתו. מצב טוב מאוד. 20ס"מ.  28/18כסליו, תשכ"ז. נייר דואר אויר. 

"I have no connection with the government, because the Histadrut and the 

government are two separate things and one has nothing to do with the other." 

Letter from the Rebbe and mekubal Harav Yehudah Zvi Brandwein, Rav of the 

Histadrut. 

In his letter, he explains regarding his work at the Histadrut: "I have no connection 

with the government, because the Histadrut and the government are two separate 

things and one has nothing to do with the other." In addition, he writes about the 

tough economic situation in Eretz Yisrael at that time during the Period of 

Austerity. 

Kislev 1967. Aerogram. 28/18 cm. 20 lines of writing plus signature. Very good 

condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 



 

"באמצע היום חלמתי והנני בא אל מרן זיע"א )בעל הסולם( לאיזה חגיגה....  .442

ותפסתי ידו ונשקתי אותה בכח... אני מספר לך את זה כי ברור לי שחלום הזה בא אלי 

מחמת היגיעה .. שספרי מרן קודש הקדשים יצאו לאור עולם". מכתב האדמו"ר רבי 

 טרטין אל המקובל רבי יוסף וינשטוק. יהודה צבי ברנדווין מס
 

מכתב מעניין וחשוב בכ"י וחתימת האדמו"ר רבי יהודה צבי ברנדווין מסטרעטין אל 

 המקובל רבי יוסף וינשטוק. 

 

מכתב בעניין הדפסת ספרי בעל הסולם ובסופו כותב על התגלות בעל הסולם אליו 

)בעל הסולם( לאיזה חגיגה.... חלמתי והנני בא אל מרן זיע"א   בחלומו: "באמצע היום

ותפסתי ידו ונשקתי אותה בכח... אני מספר לך את זה כי ברור לי שחלום הזה בא אלי 

מחמת היגיעה .. שספרי מרן קודש הקדשים יצאו לאור עולם ומי יודע אם לא עוד כמה 

שנים הם יכולים להיות מונחים בקרן זוית אם לא נתאמץ במסירות נפש ממש להדפיסם 

 פיצם".ולה

 

 שורות בכ"י וחתימתו. כתמי רטיבות. מצב טוב. 27ס"מ.  18/28תשכ"ו. נייר דואר אויר. 

"I had a dream in middle of the day that I came to Maran zy"a [the Baal Hasulam] 

for a celebration of some sort… I grasped his hand and kissed it firmly… I'm telling 

you this because it is clear to me that this dream came to me as a result of yegiah 

[toil]… because the holy books of Maran must be published and who can say if 

they won't be completely forgotten in a few years from now, unless we toil with 

self-sacrifice to print and disseminate them." 

1966. Aerogram. 18/28 cm. 27 lines of writing plus signature. Moisture stains. Good 

condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

"ובזה ג"כ זכית]![ להוציא מידי הסט"א את השלטון שהי' להם לעכב את  .443

ישם בספריו הקדושים". התפשטות האורות העליונים שמרן זיע"א )בעל הסולם( הלב

מכתב ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין 

 מסטרטין למקובל רבי יוסף וינשטוק.
 

מכתב ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין 

 מסטרטין למקובל רבי יוסף וינשטוק.
 



על גודל החשיבות בהדפסת ספר הזהר עם פירושו של בעל במכתב כותב בהתרגשות 

הסולם כמו שכותב: "דע לך כי אני עושה סעודת הודאה בליל ל"ג בעומר הבא על 

סת את ספר הזהר מחדש ובזה ג"כ זכית]![ להוציא מידי  הבשורה שקיבלתי שהדפ

)בעל הסט"א את השלטון שהי' להם לעכב את התפשטות האורות העליונים שמרן זיע"א 

הסולם( הלבישם בספריו הקדושים". בהמשך כותב על אופן ההפצה והעלויות ובסופו 

מברך: "שזכות התנאים הקדושים הרשב"י זיע"א וכל החבריא וביחוד זכותו של רבינו 

 הק' נ"ע תלווה אותך על כל צעד ושעל ויהי נועם ה' בכל מעשיך".

 

"י וחתימתו. מעט כתמים וקמטים ומספר שורות בכ 30ס"מ.  18/28תשכ"ה. נייר דואר אויר. 

 קרעים קלים. מצב טוב.

"And by doing this you, too, have the merit [!] of snatching control out of the 

hands of the Satan, who wanted to delay the dissemination of the oros ha'elyonim 

that Maran zy"a [the Baal Hasulam] instilled in his holy sefarim." long and 

interesting letter written and signed by the Rebbe and mekubal Harav Yehudah Zvi 

Brandwein of Stretin to the mekubal Harav Yosef Weinstock. 

In the letter he writes movingly about the great importance of printing the Zohar 

with the commentary of the Baal Hasulam: "You should know that i am making a 

seudad hoda'ah on Lag Ba'omer eve to celebrate the news I received that you  

printed the Zohar anew, and by doing this, you, too, have the merit [!] of snatching 

control out of the hands of the Satan, who wanted to delay the dissemination of 

the oros ha'elyonim that Maran zy"a [the Baal Hasulam] instilled in his holy 

sefarim." He later writes about the manner in which the sefarim were distributed 

and the expenses, and then he extends his blessing: "… that the merit of the holy 

Tannaim, Rabbi Shimon bar Yochai zy"a and the entire chevraya, and especially 

the merit of Moshe Rabbeinu, should accompany you every step of the way and 

may the pleasantness of Hashem rest on all your deeds."  

1965. Aerogram. 18/28 cm. 30 lines of writing plus signature. Some stains and 

creases and a number of light tears. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

"אבל אקוה להשי"ת שלא יהי' לאף אחד שום כח לנגוע בך לרעה ח"ו כי זכות  .444

שמור אותך תמיד". מכתב האדמו"ר רבי יהודה רבינו הק' )בעל הסולם( תלוה אותך ות

 צבי ברנדווין מסטרטין.
 



 מכתב בכ"י וחתימת האדמו"ר המקובל רבי יהודה צבי ברנדווין מסטרטין.

"אבל אקוה להשי"ת שלא יהי' לאף אחד שום כח לנגוע בך לרעה ח"ו כי זכות רבינו הק' 

 )בעל הסולם( תלוה אותך ותשמור אותך תמיד". 

שורות בכ"י וחתימתו. חור קטן במרכז הדף ללא  19מ.  ס" 18/28יר דור אויר. תשכ"ז. ני

 פגיעה משמעותית בטקסט. מצב טוב.

"But I hope to Hashem Yisbarach that no one should have any power to harm you, 

chas veshalom, because the merit of our saintly rebbe [the Baal Hasulam] will 

accompany you and protect you always." Letter from the Rebbe Harav Yehudah 

Zvi Brandwein of Stretin. 

Aerogram. 18/28 cm. 19 lines of writing plus signature. Small hole in the center of 

the paper that does not significantly affect the text. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 תודה רבה רבה ובהצלחה לכולם

אנו מקבלים פריטים למכירות הבאות: בכל 

כלי  –ארץ ישראל וציונות  –תחומי היודאיקה 

 We accept items for the followingכסף וזהב. 

Palestine  -auctions: in all areas of Judaica 

d all silver and gold vessels, an -and Zionism 

.other antiquities 

 0527 – 602 – 610ות בקשר טלפוני נשמח להי

ברנד מכירות פומביות מאחלת לכל לקוחותיה ולכל עם ישראל 

 פסח כשר ושמח.


