
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .62 קטלוג מכירה מספר

 

ראשון  שתתקיים ביום 26 שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס'

שלמה )שעון ישראל( במשרדנו ברח'  19:00בשעה  19/6/22כ' סיון תשפ"ב 

 ב"ב. 6המלך 

נות אלינו נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפ

 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  19/6/22שפ"ב ראשון כ' סיון תהמכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/23907/1?lang=he 

 יכנסו לקישוראנא ה ותנאי המכירה פרטים נוספים, לתמונות

 

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

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

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

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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


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  12שלמו תוך לקוחות שלא י

 Customers who do not payיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

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

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

 

 

משרדינו התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' ב

 בבני ברק 6החדש ברחוב שלמה המלך 

 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

 

 

אנו מקבלים פריטים למכירות 

הבאות: בכל תחומי 

ארץ ישראל  –היודאיקה 

 כלי כסף וזהב. –וציונות 



 We accept items for the 

following auctions: in all 

Palestine  -Judaica  areas of

silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 

.antiquities 
 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 

 

 

 

 



 מזרח ופריטי קלף. –שיויתי 

 

 ,Amulet on p archment ס"מ. מצב טוב. 4.5/16קמיע על קלף, עם איורים קבליים.  .1

with Kabbalistic illustrations. 4.5 / 16 cm. good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ס"מ. מעט כתמים וקרע קטן  16/23ברכת אשר יצר על קלף, בכתב יד סופר.  .2

 A blessing asher yatzar on parchment, in sofer handwriting. 16/23 בשוליים.

cm. Few stains and small tear in margins. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'נשמת כל חי' הדפסה מיניאטורית על קלף  .3

עם עיטורים צבעוניים, ומזמור למנצח בצורת 

 המנורה.
 

'נשמת כל חי' הדפסה מיניאטורית על קלף עם 

עיטורים צבעוניים, ומזמור למנצח בצורת 

המנורה. "מזכרת מבר המצוה של נכדנו היקר 

דניאל הי"ו... תשס"ה". עם תמונתו. גובה הקלף 

ס"מ. נתון בתוך בית מיוחד. מצב טוב  9.5

 מאוד.
'’nishmat col chay’ Miniature print on 

parchment with colored decorations, and 

mizmor lemenatzeach in the shape of the 

menora. 

The height of the parchment is 9.5 cm. Given in a special case. Very good condition. 

 80$פתיחה:  מחיר
 

 

 

 לוט שני לוחות שויתי על קלף.  .4
 

לוט שני לוחות שיויתי קטנים על קלף. אחד מהם עתיק ומעט 

 דהוי. גודל משתנה, באופן כללי מצב טוב.
Lot of two shiviti board on parchment. 

One of them is ancient and slightly faded. Variable size, 

generally good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



 

 מסגרת. קלף על הדפסה' השירים שיר'מגילת  .5

 .עמוד לכל ועיטורים מאוירת צבעונית
 

 צבעונית מסגרת. קלף על הדפסה' השירים שיר'

 .עמוד לכל ועיטורים מאוירת

 בשוליים קרעים ראשונים עמודים בשני. מ"ס 15: גובה

 .מאוד טוב מצב. העליונות
The shir hashirim megila Print on parchment. 

Illustrated colored frame and decorations for each 

page. 

Height: 15 cm. In the first two pages tears in the 

upper margins. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

פיוט? חרוזים? לפורים. כתב יד על קלף. מעט  .6

 ?19-עיטורים. מרוקו, המאה ה
 

יוט? חרוזים? לפורים. כתב יד על קלף. מעט עיטורים. פ

 ?19-מרוקו, המאה ה

ס"מ. קרעים עם חסר ומעט קרעים נוספים. כתמים  14/18

 עם פגיעות בטקסט. 

piyut? Rhymes? For Purim. Handwriting on parchment. 

Few decorations. Morocco, 19th century? 

14/18 cm. Tears with incomplete and a few additional 

tears. Stains with damage to the text. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

שני לוחות שויתי עתיקים על קלף בכ"י  .7

 ?19-ספרדי. המאה ה
 

שני לוחות שויתי עתיקים על קלף בכ"י 

 9/13ס"מ,  11/15? 19-ספרדי. המאה ה

ס"מ. כתמי זמן, באחד מהם קמטים וקרע 

אופן כללי מצב בינוני קטן עם מעט חסר. ב

 טוב. –

Two ancient Shiviti tablets on 

parchment in Spanish handwriting. 

19th century? 

11/15 cm, 9/13 cm. Time stains, in 

one of them wrinkles and a small tear 

with a little incomplete. Overall fair- 

good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 קמיע קלף עתיק. שמירה לתינוק וליולדת. .8

 

ס"מ. כתמים וקמטים.  11/14קמיע קלף עתיק. שמירה לתינוק וליולדת. 

 מצב טוב.
An ancient parchment amulet. guarding for baby and mother. 

11/14 cm. Stains and wrinkles. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

איורי מקומות הקדושים מאת רבי מזרח גדול וצבעוני עם  .9

 ?20 –בודאפשט? תחילת המאה ה -שאול הורנשטיין. וינה
 

לוח "מזרח" צבעוני וגדול עם איורי מקומות קדושים בארץ 

בודפסט, -ישראל מאת רבי שאול ב"ר פנחס הארנשטיין. וינה

 ?20-ראשית המאה ה

במרכז ציור הכותל המערבי וירושלים, ומסביב קברי מלכי בית 

וד המלך, קבר רבי מאיר בעל הנס, מערת המכפלה, עיה"ק ד

צפת, חמי טבריה, ים הגדול, קבר רבי שמעון בר יוחאי ועוד 

ס"מ. מודבק על קרטון. קרעים מרובים עם מעט  60/47ועוד. 

 חסר וכתמים, מצב גרוע. 

A large and colorful mizrach with illustrations of the holy 

places by Rabbi Shaul Hornshtein. Vienna-Budapest? Early 20th century? 

Pasted on cardboard. Multiple tears with little incomplete and stains, poor 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 .חסידות

 

 .1850תר"י  ,מסלאוויטא הרב נכדי שפירא הרבנים בדפוסזיטאמיר. 'עין יעקב' ח"ד.  .10
 

אגדות הש"ס עם  (עוקצים - סנהדרין) קב' חלק רביעיספר 'עין יע

 מפרשים. 

ר'  הרבנים שפירא השותפים בדפוס .1850תר"י זיטאמיר, 

 הרב נכדי שפירא העשיל ליפא, ר' אריה ליב ור' יהושע חנינא

 ס"מ. 24רמ"ג ד';  ,מסלאוויטא

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ובמספר מקומות מעט מאוד נזקי עש. 

 וב מאוד.ט –מצב טוב 

Zhitomir. 'Ein Yaakov' Part D. In the printing press of the 

rabbis Shapira, the grandsons of the rabbi of Slavita, 1850. 

'Ein Yaakov' Part Four (Sanhedrin - okatzim) 

Simple old cover. Stains and in some places very little moth 

damage. Good- very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 
 



דפוס ראשון! של המכתב מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב. 'צוואת ריב"ש  .11

'דרכי ישרים'.  –והנהגות ישרות' מהבעש"ט הקדוש ומתלמידו המגיד הק' ממעזריטש 

 .1855חתימות וחותמות עתיקות. טשערנאוויץ, תרט"ו 
 

ת וחתימות כרך שני ספרי חסידות חשובים. חותמו

א'. 'צוואת ריב"ש והנהגות ישרות' מהבעש"ט  עתיקות.

 הקדוש ומתלמידו המגיד הק' ממעזריטש. 

בדף אחרון מודפס לראשונה מכתבו של האדמו"ר הרה"ק 

 ישרות הנהגותב'. 'דרכי ישרים'  רבי משה ליב מסאסוב.

כריכה ישנה  .מפרעמישלאן מענדיל רבי ק"הרה ר"מהאדמו

 טוב. –כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני פשוטה. נזקי עש ו

 .First printing! Of the letter from the Admor Rabbi 

Moshe Leib of Sassov. 'Rivash's will and righteous 

leadership' from the Holy Baal Shem Tov and his 

disciple Maggid K. from Mezrich - 'Derchei Yasharim'. 

Antique signatures and stamps. Chernivtsi, 1855. 

. Volume two important chasidut books. Ancient stamps and signatures. 

A'. 'Rivash's Will and Honest Leadership' from the Holy Baal Shem Tov. 

On the last page is printed for the first time the letter of the Admor Rabbi Moshe 

Leib of Sassov. B'. ‘darchey yesharim’. 

Simple old cover. Moth and stain damage and a few tears. Fair - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'תקנת רבים' מהאדמו"ר רבי עזריאל מאיר איגר מלובלין עם מכתב מודפס  .12

 .1930מהמחבר עם הוספות בכתי"ק. ווארשא, תר"ץ 
 

קונטרס 'תקנת רבים' מכתבים מגדולי ישראל בענייני היתר עיסקא 

ווארשא, דפוס ראשון.  מאת האדמו"ר רבי עזריאל מאיר מלובלין.

עמודי  9חסרים  בעותק זה; ’עמ[ 13, ]92[, 2]. במקור: 1930ר"צ ת

 ס"מ. 21.5התוספת שיש בחלק מהעותקים. 

בתחילת הספר מודבק דף ובו מכתב מהאדמו"ר אל רבנים "לעורר 

בשולי הדף לשמוע בדברי חכמים ..". . ולהזהיר את אנשי העיר.

ודיעינו הוספה ככל הנראה בכתב יד קודשו של האדמו"ר: "בטובו י

חותמות ספרית הרב רפאל זילברמן מצפת ורבי שמואל  חו"ד".

טוב מאוד.  –כריכה ישנה. כתמים. מצב טוב  זנוול זארסקי מת"א.

 מקור אוסף מהלמן.

 .First printing. 'takanot rabim' from the Admor Rabbi Azriel 

Meir Eiger from Lublin with a printed letter from the author with additions in 

handwriting. Warsaw, 1930. 

This copy is missing the 9 extra pages that are in some of the copies. 

At the beginning of the book, a page is pasted with a letter from the Rebbe to the 

rabbis "to arouse and warn the people of the city ... to hear the words of the Sages 

... "At the margins of the page was probably added in the Rebbe's holy handwriting: 

"In his goodness we will inform his opinion.”: 

stamps of the Library of Rabbi Raphael Zilberman of Safed and Rabbi Shmuel Zanvel 

Zarski of Tel Aviv. 

Old cover. Stains. Good - very good condition. Source of the Mehlman Collection 

 70$מחיר פתיחה: 



 

'שושלת ספינקא' על האדמו"רים ה'אמרי יוסף' וה'חקל יצחק' וממשיכי דרכם.  .13

. 1990ב"ב, תש"נ מהסופר הנודע אהרן סורסקי. עם תצלומים ופקסימיליות. 

 תקת. באופן כללי מצב טוב מאוד.כריכה מקורית מנו
 'shoshelet Spinka‘ Original cover detached. Overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ניו יורק,  .ממונסטריץ רבינוביץ העשיל יהושע ר"האדמו מאת'נחלת יהושע'  .14

 תרח"צ. נייר עבה. שוליים רחבים. באופן כללי מצב מצוין. 
‘nachalat yehoshua’ Thick paper. Wide margins. Overall excellent condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

. מזכרת שמחות בית בעלזא, אוסף ספרים וחוברות .15

משמחת נישואי החתן הרה"צ רבי אהרן מרדכי בן כ"ק מרן 

סדר תפלה  –'שהשמחה במעונו'  –אדמו"ר שליט"א. 'פארו עלי' 

סדר ברכת המזון  –וש, פאת ראשך ידיעת התורה, פארך חב –

ושבע ברכות, שני עותקים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

 טוב.
Simchot Beit Belza, a collection of books and pamphlets. A 

souvenir of the joy of the marriage of the groom, Rabbi 

Aharon Mordechai, son of the Rebbe Shlita. Variable size 

and condition, generally good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

בעלזא. אוסף קבצי תפילות בנוסח ומנהגי בעלז וקונטרסים על שבת קודש.  .16

'רון שיר ושבח' על יוצרות עם הסכמת הרבי  –'רצה עתירתם'  –'לישרים נאוה תהלה' 

 שבת קודש. 'סדר הקפות' וקונטרסים 'לקראת שבת' בענייני –שליט"א 
 טוב מאוד.  –גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

Belza. A collection of prayer files in the version and customs of Belz and 

pamphlets on Shabbat Kodesh 

varies Size and condition, in general good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'פתגמין  –'נועם אלימלך'  –וי' 'קדושת ל .17

דפים  7קדישין' מגדולי צדיקי החסידות עם 

מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. ווארשא, תרמ"א 

 .1881/90תרמ"ט  –
 

א'. 'קדושת לוי' מהרה"ק  כרך ספרי חסידות חשובים.

. 1890ווארשא, תרמ"ט רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 

ה"ק רבי ר' אלימלך ב'. 'נועם אלימלך' מהר קיא, לד ד';

ג'. 'פתגמין  . פח ד';1880ווארשא, תרמ"א מליז'ענסק, 



קדישין' מגדולי צדיקי החסידות עם שבעה דפים מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

כריכה מנותקת וללא שדרה וכן מספר דפים  ס"מ. 23. כח ד'; 1886ווארשא, תרמ"ו 

  ב טוב.מנותקים. כתמים ומעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצ

'kdushat Levi' - 'Noam Elimelech' – ‘pitgamin Kaddishin', one of the greatest 

Tzaddiks of Hasidism with 7 pages from Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. Warsaw, 

1881/90 Volume of important chasidut books A. "kdushat Levi" Warsaw, 1890. 

"Noam Elimelech" Warsaw, 1880 c. ‘pitgamin Kaddishin' with seven pages from 

Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. Warsaw, 1886 Detached cover without spine 

and several detached pages. Stains and very few moth holes and tears. Good 

condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ם אלימלך' מהרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסק. ספה"ק 'נוע .18

דפוס צילום של דפוס ראשון למברג תקמ"ח לרגל כינוס יסוד 

 Sefer לצאצאי ונכדי הרבי ר' אלימלך מליז'נסק. מצב טוב מאוד.

hakodesh 'Noam Elimelech' from Rabbi R. Elimelech of 

Lizhensk. Photocopy of the first Lemberg printing press in 1808 

on the occasion of a basic gathering for the descendants and 

grandchildren of Rabbi Elimelech of Lizhensk. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1926 ז"תרפ, לובלין', אלימלך נועם' .19
 

 קטן הצעטיל נסק עם'מליז אלימלך' ר הרבי ק"מהרה' אלימלך נועם' ספר

 דפוס .מ"ס 25'; ד[ 3, ]ט"ק[ 4] ,1926 ז"תרפ, לובלין. האדם והנהגות

הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל ד. עם "תרס פאדגורזע של סטיריאוטיפי

כריכה עתיקה. כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. שרגא הלברשטאם משינאווא. 

 טוב. –מצב בינוני 
'Noam Elimelech', Lublin, 1926. Antique cover. Stains and a few tears 

and moth damage. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 יחידה מהדורה'. אלימלך נועם'ה מתלמיד ת"עה' שעשועים נטע' .20

 .1891 א"תרנ, ווארשא. ונדירה

 

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

 יחידה מהדורה .מנשכיז ק"והרה' ממעזיבוז ברוך רבי ק"מהרה ליקוטים ובסופו

 יחיאל רבי ר"האדמו הסכמת .מ"ס 19.5'; ד' ב' מ. 1891 א"תרנ, ווארשא. ונדירה

 טוב מצב. כריכה ללא ".ביתו בתוך ברכה להניח א"כאו ישתדל"... הכותב מאלכסנדר

 .מאוד
'Neta Shashuaim' on the Torah from the student of 'Noam Elimelech'. A unique 

and rare edition. Warsaw, 1891. 

The consent of the Admor Rabbi Yechiel of Alexander, who writes "... each and 

every one will try to place a blessing inside his house". 

Without cover. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

רה ראשונה בני יורק. יו"ל ע"י האדמו"ר מראצפערט רבי יואל בעער. מהדו .21

 .First Edition New York . מצב טוב מאוד.1947'דגל מחנה אפרים' תש"ז 

Published by the Rebbe of Ratzfert, Rabbi Yoel Baer. ‘degel machane 

Ephraim’1947. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 רבי תלמיד מטשערין גולדשטיין נחמן לרבי' חסידים לשון'אשון. דפוס ר .22

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

 .1866 ו"תרכ
 

 מברסלב נתן רבי תלמיד מטשערין גולדשטיין נחמן לרבי' חסידים לשון' ספר

 .ת"מוהרנ –
 ';ד קכ. 1876 ו"תרל, למברג. ראשון דפוס
 .1866 ו"תרכ, ווארשא. א"הרמ מרבינו אסתר מגילת על' יין מחיר' ספר

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

 .מאוד טוב מצב. עש ונזקי
First printing. 'Leshon Chassidim' by Rabbi Nachman Goldstein of Tcherin, 

a disciple of Rabbi Natan of Breslav – Mohrana”t. Lemberg, 1876 - Sefer 

‘mechir hayain’ Warsaw, 1866. 

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

disciple of Harav Nosson of Breslev – Moreinu Harav Nosson. First 

edition. Lemberg 1876. 120 leaves. 

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

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

and worming. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. 'לקוטי עצות' לובלין, ברסלב. אוסף ספרים.  .23

. ב'. 'מעגלי שיח' לקט שיחות 1927תרפ"ז 

והנהגות של רבי נחמן מברסלב. תש"ח. ג'. 

'שבחי הר"נ עם סדר נסיעתו לארץ הקדושה' 

ירושלים, תרצ"ו. ד'. תהלים נחמת ציון. ה'. כל 

 סיפורי רבי נחמן מברסלב מאת צבי מרק.

תשע"ד. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב 

 Breslav. Collection of טוב מאוד. –טוב 

books. varies Size and condition. Overall 

good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 אפרים שלמה לרבי' אפרים עוללות'א'. ספרי חסידות וספרים על התורה.  8אוסף  .24

ב'.  (.המפתחות בדפי)בסופו שחסר נראה. מזרחיות חתימות? 1891. ווארשא. מלונטשיץ

'יקר מפז' לרבי אלכסנדר זושא הכהן תלמיד הרה"ק רבי בונם מפשיסחא, ווארשא, תרצ"ב. 

. ד'. 'הכתב והקבלה' 1925ג'. 'ארץ חמדה' עה"ת. שער נפרד לכל חומש. ווילנא, תרפ"ה 

. ה'. בוצינא 1924"ד עה"ת מרבי יעקב צבי מעקלענבורג. נירנבערג, תרפ

. כרוך עמו 'קול תורה' פאביאניץ, תרפ"ו, 1925דנהורא, ברדיאב, תרפ"ה 

שנה א' חוברת א'. מעבר לשער מודעת "אבל כבד... כי נלקח מאתנו כ"ק 

אדמו"ר הגאון הקדוש מוהר"ר שמואל זצוקללה"ה מסוכטשוב...". ו'. 

. ח'. 'נועם 1864 . ז'. 'סדורו של שבת'1903'אמרי שפר' למברג, תרס"ג 

 כללי באופן. משתנה ומצב גודלאלימלך' חסר שער ועוד מעט בתחילתו. 

 Collection of 8 Hasidic books and books on the טוב. –בינוני  מצב

Torah. 1. Olelot Ephraim 2. ‘yakar mipaz’ 3. ‘eretz chemda’ 4. 

‘haktav vehakabala’ 5. ‘ butzina denahora bound with it ‘kol tora’ 

pavyanitz 1926. Year 1 pamphlet a. Beyond the title page is an ad 

“evel caved...ki nilkach meyitanu admo”r hagaon hakadosh 

mohara”r Shmuel of sochotchov…” 6. Yimrey shefer 7. ‘siduro shel 

shabat 1864. 8. 'Noam Elimelech' is missing a title page and a little 

at the beginning. varies Size and condition. Overall fair condition - good.  

 10$מחיר פתיחה:

 

 

ירושלים, תשל"ו. בתוך הספר  מסכת אבות עם פירושי הבעל שם טוב הקדוש. .25

! מקורות 18ספרי חסידות נוספים וכן מה'קדושת לוי' ובסוף הספר רשימת 

 מהספה"ק 'קדושת לוי' מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. מצב טוב מאוד.

Tractate Avot with commentaries by the holy Baal Shem Tov. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'יעלזו חסידים' ענייני בר מצוה. הוצאה מיוחדת לרגל שמחת בית  .26

 yahalzu chasidim’ bar mitzvah matters. Special edition’פאפא. מצב טוב.

on the occasion of the joy of Beit Papa. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. דושינסקיא ץ"מהמהרי' מפוארה דרשה' .27

 .1915 ו"תרע, גאלאנטא
 

 ה"תרע אדר' בז שנדרשה' מפוארה דרשה' ספר

 .דושינסקי צבי יוסף רבי הגאון ממרן גאלאנטא בעיר

 חתימה: .מ"ס 21.5'; עמ ח"מ. 1915 ו"תרע, גאלאנטא

"בנימין האפמאן מאויבער אפשע לומד בישיבה ק"ק 

לא שער המעטפת. כתמים ומעט חוסט". ללא כריכה ול

 טוב מאוד. –קרעים. מצב טוב 

’drasha mefoara’ of mahari”tz dushinskiya. 

Signature: "Benjamin Huffman ...".   Galanta 1915.

No cover and no mahatefet cover. Stains and a 

few tears. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

שלי חסידים' מר' דוד זריצקי. על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי 'אוצר מ .28

בנימין מזלוז'יץ, רבי נחמן מברסלב, רבי שלמה מלוצק ורבי אברהם חיים מזלוטשוב 

 Otzar Mishlei Hassidim' by R. David Zaritzky. Very' ת"א, תש"ך. מצב טוב מאוד.ועוד. 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 פרידלנדר חיים רבי ר"מהאדמודפוס ראשון. הסכמות חשובות. 'טל חיים' עה"ת  .29

 . 1909 ט"תרס, בעטלען. מליסקא
 

 פרידלנדר חיים רבי ר"מהאדמו, ת"עה' חיים טל' ספר

  .מליסקא הירש צבי רבי ק"הרה של חתנו, מליסקא

[ 4] צט[ 2: ]במקור. 1909 ט"תרס, בעטלען. ראשון דפוס

 רשימת)אחרונים דפים[ 4] חסרים זה בעותק'; ד

 משה רבי ר"האדמו: בהם, חשובות הסכמות (.חותמים

, ניץ'מוויז ישראל רבי ר"האדמו, מצאנז הלברשטאם

 כריכה .ועוד ועוד ממונקאטש הירש צבי רבי ר"האדמו

 .טוב מצב. וכתמים קרעים מעט. יבש נייר. מנותקת ישנה

First printing. Important agreements. 'Tal Chaim' on 

the Torah from the Admor Rabbi Chaim Friedlander 

of Liska. Bettlen, 1909. 

This copy is missing [4] last pages (list of signatories). Old cover detached. Dry paper. 

Few tears and stains. Good condition. 

 50$חיר פתיחה: מ

 

 

אדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנא. הקדשת המחבר יומן בקודש חזיתיך על ה .30

תלמיד האדמו"ר, רבי שלמה פרידמן. מלווה בתמונות ותיעוד היסטורי מרתק! מצב טוב 

 .yoman bekodesh chaziticha on the admor the ‘beer yaakov’ of nadvornaמאוד.

Dedication of the author pupil of the admor. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 אוסף פריטי שושלת נדבורנא ופיטסבורג. .31
 

א'. סיפורים על הסבא קדישא, עיתון על  אוסף פריטי שושלת נדבורנא ופיטסבורג.

האדמו"ר רבי איתמר מנדבורנה. ב'. 'רזיאל המלאך' עם הגהות המגיד מקאז'ניץ, 

פת נספח 'כתב יו"ל ע"י נכדו האדמו"ר בי שמואל שמעלקא רובין מסוליצא בתוס

יחוס'. ג'. בני בינה, סדר הדלקת נרות חנוכה בנוסח ומנהגי רבוהקוה"ט זיע"א ועם 

דא"ח מהאדמו"ר מפיטסבורג על חנוכה. אשדוד, תש"ן. ד'. סדר זמירות לשבת 

קודש בנוסח וע"פ מנהגי פיטסבורג, יו"ל לשמחת בר מצוה של האדמו"ר שליט"א. 

יטסבורג, תשנ"ז. גודל ומצב משתנה, באופן כללי תשנ"ב. שני עותקים. ה'. זמירות פ

 מצב טוב.
Collection of items from the Nadvorna and Pittsburgh dynasties 

. Variable size and condition, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 .1876'באר מים חיים' עה"ת בכרך אחד. ווארשא, תרל"ו  .32
 

 .מטשרנאוויץ חיים רבי ק"הרה מאת התורה על' םחיי מים באר' ספר

שגם בעותק  כרך אחד. שער נפרד לכל חומש, למעט חומש ויקרא

ס"מ.  22; ’עמ 852 הספרייה לא קיים בו שער)יתכן שנדפס ללא שער(.

 שמות חידושי תורה בכ"י.מעבר לשער 

כריכה חצי עור פגועה וחלקה הקדמי מנותק וכן מספר דפים. מעט 

 טוב מאוד. –קרעים. מצב טוב כתמים ו
'Beer Mim Chaim' on the tora in one volume. Warsaw, 1876. 

A separate title page for each Chumash, except Chumash Vayikra, 

which also does not have a title page in the library copy (it may be 

printed without a title page). Beyond the title page of shmot are 

Torah handwritten innovations. 

Cover half damaged skin and front part detached as well as several 

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

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 הגאון אתמ(. יותר יצא לא) א"ח, ת"עה' ושמחה אורה' דפוס ראשון. ספר .33

'; ד קיג -' ב', ד. 1913 ג"תרע, פיעטרקוב .רוזנפלד יאיר שמחה רבי החסיד

  .טוב מצב. וכתמים עש נזקי מעט. פשוטה ישנה כריכה .מ"ס 24
First printing. ‘ora vesimcha’ from the Chassidic Gaon Rabbi Simcha 

Yair Rosenfeld Av Beit Din of Pietarkov. Pietarkov, 1913. Simple old 

cover. Slight moth damage and stains. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 – מקוסון ר"מהאדמו נוראים ימים על' שלשים בני. 'ראשונות מהדורות .34

 .1818/1938 צ"תרח - ח"תרע, קליינוואדיין – וויטצען. א"ח' מדבש מתוק'
 

 הגדול לשבת יוסף יד. 'א, ספרים שלשה כולל ,ועוד נוראים ימים על' שלשים בני' ספר. 1

 רבי ק"הרה ר"מהאדמו ,ר"והו כ"יו – ה"לר ביהוסף עדות'. ג שובה לשבת יוסף דברי'. ב

 .מקוסון רוטנברג יוסף

 ';עמ[ 7] ה"קכ[ 8. ]1918 ח"תרע, ווייטצען. ראשון דפוס

 לחודשי דרושים( יותר נדפס לא')א חלק' מדבש מתוק' ספר. 2

 .בערעגסאס ק"ראבד צוקר אליעזר רבי מאת, אדר-תשרי

'; ד[ 2, ]סב[, 2. ]1938 ץ"תרח, קליינווארדיין. ראשון דפוס

 .חותמים רשימת אחרון בדף. מ"ס 23.5

 .טוב מצב. וקרעים עש נקבי מעט. כתמים. ישנה כריכה

 

First editions. ‘bne shloshim’ on yamim norahim from the 

Rebbe of Cosson – ‘matok midvash’ part A. Wittzen - 

Kleinvadien, 1818/1938. 

1 .Book 'bne shloshim' about yamim norahom and more, 

2 .Book 'matok midvash' Part A (no longer printed) 

Last page List of signatories. 

Old cover. Stains. Few moth holes and tears. Good condition. 

 50$יחה: מחיר פת



 

 .1873'רשפי אש' אמרות מהאדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז. ווארשא, תרל"ג  .35
 

כולל קל"ה מאמרים יקרים ונשגבים אשר ספר 'רשפי אש' "

קדוש הגאון הגדול והקדוש מופת הדור וכו'  יצאו מפה

מרנא ורבנא רבי מרדכי זלה"ה זי"ע אבד"ק נעשכיז 

 ז".הידוע בפי כל בשם הרב הזקן מנעשכי

 

שנדפסה לבקשת הציבור כמו מהדורה שניה חשובה 

וכעת  שנכתב בשער: "נדפס פעם אחת ובעודם בכפם נבלעו

 נדפס מחדש מפני שיש לו תובעין מחמת חשיבותו".

ס"מ. ללא כריכה והדפים  16. יד ד'; 1873ווארשא, תרל"ג 

מנותקים. כתמי רטיבת ונזקי עש בעיקר בשוליים ומעט 

 צב בינוני.פגיעות בטקסט. מ

'Rishfei esh' sayings from the Admor Rabbi Mordechai 

of nashchiz. Warsaw, 1873. 

An important second edition printed at the request of the public as written on the 

title page: "Printed once and while its published and now reprinted because it has a 

claim because of its importance". 

  Unbound and papers detached. Moisture stains and moth damage mainly in the 

margins and little damage to the text. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ראשון דפוס חלקם, חשובים חסידות ספרי 11 אוסף .36

 

 .ראשון דפוס חלקם, םחשובי חסידות ספרי אוסף

 משה יצחק' ר בדפוס זיטומיר' אפרים מחנה דגל'. 'א

' עינים מאור'. 'ב ';ד פט. 1874 ה"תרל. באקשט

' כהונה זכרון'. 'ג ';ד[ 72] מח. 1874 ה"תרל, למברג

, לבוב. ראשון דפוס. כהן אייזיק יצחק רבי ק"להרה

 .לה לד דפים חסרים'; ד[ עז ל"צ] סז[ 3. ]1863 ג"תרכ

 החידושי ר"מהאדמו הזכות ספר. ראשון דפוס'. ד

 .אבות זכות – הזכות ספר מן קונטרס – ם"הרי

 מודעה עם. 1923 ג"תרפ – ב"תרפ, פיעטרקוב

'. ה ';עמ 78; 12, 2; 33. מגור' אמת אמרי'מה

', ד, 1. שערים 2. 1900 ס"תר, ווארשא' נפש משיבת'

' ישעי לרבי' בשמים עצי. 'ראשון דפוס'. ו ';עמ 44

 פג. 1896 ו"תרנ, ווארשא. חותמים רשימת. מושקאט

 ל"המו חתימת'. שאמר ברוך. 'ראשון דפוס'. ז ';ד[ 1]

 ה"תרס, פיעטרקוב. מאלכסנדר פישער אברהם רבי

 עץ. 'ראשון דפוס'. ט ';ד' ש[ 1. ]1875 ה"תרל, למברג' המאיר אור'. 'ח ';ד לט[ 3. ]1905

[ 2]. החסידות רי"אדמו מגדולי רבות חשובות הסכמות .1886 ו"תרמ, למברג' טוב דעת

' אזוב אגודת' .ד"תרמ למברג' הקודש טהרת: 'עמו כרוכים. חותמים הרשימות ללא ';ד צג

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

 –' ב דפים לפני כיםכרו מז – כח דפים: הראשונה בספירה'; ד לח, מז' מלאים איל. 'יחידה

 – בינוני מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל. חסידות בתשעה כרכים ספרי 11 כ"סה .כז

 .שהוא כמו נמכר האוסף. מאוד טוב
 

Collection of 11 important chasidut books, some of them first edition. 



A. Degel Machaneh Efraim, Zhitomir, Bakst printing press. 1874 B. Me'or Einayim. 

Lemberg 1874 C. Zichron Kehunah by Harav Yitzchak Eizik Cohen. First edition. Lvov 

1863. Leaves 34 and 35 are missing D. First edition. Sefer Hazechus by the 

Chiddushei Harim—booklet from the Sefer Hazechus—Zechus Avos. Pietrkov 1923. 

With notice from the Imrei Emes of Gur E. Meshivas Nafesh. Warsaw 1900. Two title 

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

Warsaw 1896 G. First edition. Baruch She'amar. Signature of the publisher, Rav 

Avraham Fisher of Alexander H. Ohr Hame'ir. Lemberg 1875 I. First edition. Eitz Da'as 

Tov. Lemberg, 1886. Many distinguished approbations from the greatest Chassid 

Rebbes. Without list of signatories J. Beis Shmuel, latter. Warsaw 1883 K. Sole 

edition. Ail Milu'im 11 Chassidic books in total. Varying size and condition. Overall 

condition is fair—very good. Collection sold as is. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 'פנינים יקרים' – 1909'מלין יקירין' מגדולי ישראל. ווארשא, תרס"ט  .37
 

 ספר 'מלין יקירין' מגדולי רבני ישראל וגדולי צדיקי החסידות.

מלבד שמות עמ';  40. 1909ווארשא, תרס"ט 

הצדיקים המוזכרים בשער, בתוך הספר פעמיים 

 מוזכר הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

 קונטרסספר 'פנינים יקרים' חסר שער. בתחילתו 

 22(. 1900, תר"ס )כנראה: פאדגארזע .’זכרי מנורת

כריכה ישנה פשוטה. כתמים. קרעים והדבקות.  ס"מ.

 טוב. –מצב בינוני 
'Malin Yakirin' from the greats of Israel. 

Warsaw, 1909 - 'Pninim kvodo’' 

Apart from the names of the Tzaddiks 

mentioned in the title page, Rabbi Levi Yitzchak 

of Berditchov is mentioned twice in the book. 

The book ‘pninim yekarot’ missing title page. 

Simple old cover. Stains. Tears and adhesions. Fair- good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

ל בעל שם טוב'. ב"ח. לא מצוי כלל. 'רב ישרא .38

 .1919יידיש. ניו יורק, 
 

לא מצוי כלל. ספר 'רב ישראל בעל שם טוב' ב"ח. על 

 הבעש"ט הק' ביידיש, מאת ש.צ. זעצער.

 ס"מ. 20עמ';  247; 251. 1919ניו יורק, תרע"ט 

כריכה מקורית מעט פגועה. מעט מאוד כתמים וקרעים. 

 מצב טוב מאוד.

Not found at all. "rav Yisrael Baal Shem Tov." 2 

parts. Yiddish. New York, 1919. 

Original cover slightly damaged. Very few stains 

and tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



חותמות חתן המחבר. חסידות. ספר 'בן עוזיאל' עה"ת ושו"ת מרבי עוזיאל אב"ד  .39

. הסכמת 1934רה הטהורה'. בעקלעאן, תרצ"ד ביסטריץ מצאצאי בעל הספה"ק 'מנו

האדמו"ר רבי אהרן בן הרה"ק רבי חיים מצאנז. ורשימת 

 חותמים.

  

ספר 'בן עוזיאל' עה"ת ושו"ת מרבי עוזיאל אב"ד 

ביסטריץ מצאצאי בעל הספה"ק 'מנורה הטהורה'. 

ס"מ.  23[ ד'; 2[, עו, ]2. ]1934בעקלעאן, תרצ"ד 

הרה"ק רבי חיים מצאנז. הסכמת האדמו"ר רבי אהרן בן 

עמ'(. בדף השער והפורזץ חותמות  4רשימת חותמים)

חתן המחבר, הגאון רבי נפתלי מנחם וואלדמאן. כריכה 

כתמי זמן ומעט   ישנה מעט מנותקת וכן מספר דפים.

 מאוד נקבי עש. מצב טוב.

The author's grooms stamps. piety. The book 'Ben 

Uziel' on the Torah and the responsa of Rabbi Uziel 

Av Beit Din of Byzritz, descendants of the author of the " Menorah tehora". 

baAqlean, 1934. Consent of the Admor Rabbi Aharon ben Rabbi Chaim of Sanz. 

And a list of signatories. 

List of signatories (4 pages). On the title page and the porzatz are the author's 

grooms' stamps. Old cover slightly detached as well as several pages. Time stains 

and very few moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 של העותק' אפרים שערי' – מהדורה יחידה 'ש"הריב חידושי'ספר חסידות נדיר!  .40

 ד"תרמ, ח"תרל, קאלאמעא – פרעמישלא. מטשורטקוב פרידמן שלמה רבי ר"האדמו

1878/83. 
 

 חידושי' ספר'. א .מטשורטקוב פרידמן שלמה רבי ר"האדמו של העותק, ספרים 2 כרך

 בן. טרייביטש ד"אב(, חריף ה'יהושעל' ר) הורוויץ יהושע צבי רבי ק"הרה מאת' ש"הריב

, הורוויץ פנחס רבי הגאון דודו וחתן מניקלשבורג הלוי שמלקה שמואל רבי ר"האדמו

 ח"תרל, פרעמישלא. יחידה ההפלאה, מביא חידושי תורה מאביו וחמיו. מהדורה בעל

 התורה קריאת דיני על' אפרים עריש' ספר'. . ב212סטפנסקי חסידות  ';ד ו"ל[ 2. ]1878

. 1883 ד"תרמ, קאלאמעא .מרגליות זלמן אפרים רבי הגאון מאת

 פרידמן שלמה רבי ר"האדמו חותמת השער בדף .מ"ס 25'; ד' נ

 שערי' ספר שער דף. ובלויה מנותקת ישנה כריכה. מטשורטקוב

 חורים עם אחריו דפים מספר וכן חסר עם וקרוע מנותקת אפרים

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי ומעט זמן כתמי. חסר עם וקרעים

 בן[ ט"תשי – ד"תרנ] מטרשטקוב פרידמן שלמה רבי ר"האדמו

 ר"האדמו דודו וחתן מטשרטקוב פרידמן מרדכי נחום רבי ר"האדמו

 מטשורטקוב ר"כאדמו כיהן ו"תש משנת. מסאדיגורה ישראל רבי

 '.שלמה דברי: 'ספרו. א"בת והיה

A rare chasidut book! 'chidushey haRiba”sh' Single Edition - 

'Shaarei Ephraim' The copy of the Admor Rabbi Shlomo 

Friedman of Chortkov. Premishla - Kalamea, 1878/83. 

A. The book 'Chidushei HaRivash' by Rabbi Zvi Yehoshua Horowitz (R. Yehoshua 

Harif), Av Beit Din of Tribich. The son of the Admor Rabbi Shmuel Shmalka Halevi of 

Nickelsburg and the son-in-law of his uncle Rabbi Pinchas Horowitz, the author of 

the marvel, bring Torah innovations from his father and father-in-law. Single edition. 



Stefanski Hasidism 212. b. The book 'Shaarei Ephraim' on the title page is stamped 

by the Admor Rabbi Shlomo Friedman of Chortkov. 

Old cover, detached and worn. The title page of Shaarei Ephraim is detached and 

torn with missing text and a number of pages following it with holes and tears with 

incomplete text. Age stains and little moth damage and tears. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 
 

 

 .1898 ח"תרנ, סיגעט. מ. ת"עה' משה ישמח'סט  .41

 

 משה רבי ק"הרה מאת התורה על' משה ישמח' ספר

[ 2; ]ג"ר[ 2, ]1898 ח"תרנ, סיגעט. מ .מאוהעל טייטלבוים

ב' כרכים. כריכות חצי עור מעט  .מ"ס 28'; עמ' נ'; ד ד"קנ

כתמים.  בלויות. מעט הדבקות וקרעים בתחילת כרך ב'. מעט

 מצב טוב.

 - ט”תקי]' משה ישמח'ה – טייטלבוים משה רבי ק"הרה

 ותלמידו בהונגריה אוהעל של רבה היה[ 1758/1841 א”תר

 כרבה כיהן ולימים בפשמישיל כרב כיהן. מלובלין החוזה של

 סיגעט שושלת ואבי לאלפים ר”כאדמו נתפרסם שם אוהעל של

 .ועוד' הרקח יין' 'משה השיב' ת"שו' משה ישמח: 'ספריו. וסאטמאר
Set 'Yishmaach Moshe' on the Torah. M. Sieget, 1898. 

2 volumes. Slightly worn half leather covers. Slight adhesions and tears at the 

beginning of Volume II. Few stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ישמח'ה בעל מאוהעל טייטלבוים משה ביר ק"מהרה, בראשית על' משה ישמח' .42

 יחזקאל רבי חותמת השער בדף .מ"ס 25'; ד קכ[ 2. ]1887 ז"תרמ, למברג '.משה

 .טוב מצב. קרעים מעט. יבש נייר. פשוטה ישנה כריכה .פרשוב ץ"דומ יונגרייז
 נספה. מפרעשוב פישר ברוך נח רבי חתן פרשוב ץ"דומ יונגרייז ל"סג יחזקאל רבי

 .ד"תש תבשנ בשואה
‘yismach moshe’ on bereshit. Lemberg, 1887. On the title page is the stamp of 

Rabbi Yechezkel Jungreiz, Domatz Prashov. Simple old cover. Dry paper. Few tears. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 –ישראל'  'תפארת –'דרך האמונה ומעשה רב' סיפורים מתלמידי הבעש"ט  .43

 'ילקוט יצחק' ח"א. כרך ספרים. 
 

כרך ספרים. א'. 'דרך האמונה ומעשה רב' סיפורים מתלמידי הבעש"ט וכן 

ב'. 'תפארת  . נז ד';1898ווארשא, תרנ"ח מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

עה"ת ח"א מרבי יצחק ג'. 'ילקוט יצחק' . סו ד'; 1886מהמהר"ל מפראג. ישראל' 

, בהם מהאדמו"ר הסכמות חשובות; ’עמ 99[, 2]. 1895שא, תרנ"ה זאלער. וואר

רבי אברהם מסוכוטשוב, הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, האדמו"ר רבי מאיר 

יחיאל מאוסטרובצא ועוד. כריכה ישנה בלויה. נזקי עש בעיקר בשוליים הפנימיים. 

 כתמי זמן. מצב טוב.
'’derech haemuna humaase rav’ Stories from the students of the Baal Shem Tov - 

'Tiferet Yisrael' - 'Yalkut Yitzchak' part 1.Volume of books. 



Important agreements. Worn old cover. Moth damage mainly in the inner margins. 

Time stains. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 , רבני העדה החרדית ועוד.אוסף ספרים על האדמו"ר מסאטמר .44
 

. 'דער זייל פון די אידישע וועלט אין די לעצטע דורות' פון מנחם מענדל אוסף ספרים. א'

קונטרס 'מציון יסעדיך' נסיעות כ"ק מרן רביה"ק לקברי ב'.  גערליץ. ירושלים תש"מ. 

י 'ישראל עושה חיל' ספר יובל להרה"ח רבג'. צדיקים ומקומות הק' בארה"ק. תש"פ. 

'בשעריך ירושלים' ה'. 'כבה נר המערבי' על ה'מנחת יצחק'. תש"ן.   ד'.ישראל זופניק. 

'די תורה ז'. 'משה עלה למרום' על הגה"ק רבי משה אריה פריינד. תשנ"ז. ו'. תשע"ג. 

 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.וועלט' בשם קדושת יואל. תש"מ. 

A collection of books about the Rebbe of Satmer, the rabbis of the eda 

haHaredit and more. 

varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 ותווי וצילומים תמונות עם. א"כ, החסידות של אנציקלופדיה' בחסידות והריקוד הניגון' .45

 . ו"תשט, א"ת. נגינה
 

 של אנציקלופדיה' דותבחסי והריקוד הניגון'

. נגינה ותווי וצילומים תמונות עם. א"כ, החסידות

פרקים נפרדים על גדולי צדיקי החסידות וכן פרק 

. ו"תשט, א"תעל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. 

 עמ'; כריכה מקורית. שוליים נאים. באופן 304[ 1קכד ]

 .מאוד טוב מצב כללי

,’hanigun veharikud bachasidut’ Encyclopedia 

of the chasidut, one volume. With photos and 

photographs and musical notes. Tel Aviv, 1955. 

Separate chapters on the great Tzaddiks of 

Hasidוא as well as a chapter on Rabbi Levi 

Yitzchak of Berditchov. Original cover. Nice margins. Overall, very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 בעריש דוב רבי ר"האדמו של העותק. ראשון דפוס. ח"ב ת"עה' צדק מעגלי' .46

 .1884 ד"תרמ, מונקאטש. מדעש פאנעט

 

 קודש ואמרי אגדה ודברי, ופלפולים בפשט חידושים, חלקים' ב ת"עה' צדק מעגלי' ספר

. ראשונה מהדורה .מדעש אנעטפ מנדל מנחם רבי ק"הרה ר"מהאדמו החסידות בדרך

 הספר בתחילת .ב"לח נפרד שער .מ"ס 25'; ד קכה[ 1; ]קכב. 1884 ד"תרמ, מונקאטש

 הפורזץ בדף '.טובות הנהגות צדק דרכי' הקונטרס של ביידיש ראשונה מהדורה

 מדעש פאנעט יוסף רבי בן מדעש פאנעט בעריש דוב רבי ר"האדמו וחותמת חתימה

 כ"ולאחמ בחיפה אליעזר קריית בשכונת גר בתחילה. ממאקווא 'משה עטרת'ה של וחתנו

 .בירושלים

 טוב מצב. והדבקות קרעים מעט. זמן כתמי. פשוטה ישנה כריכה

'mahagaley tzedek' on the Torah 2 parts. First printing. The copy of the Admor 

Rabbi Dov Barish Panet from Daesh. Munkatch, 1884. 



First edition. Separate title page for volume 2 At the beginning of the book appears 

the first Yiddish edition of the pamphlet Darchei Tzedek Hanhagos Tovos. On the 

forehead page is the signature and stamp of the Admor Rabbi Dov berish Panet 

Madesh Plain old cover. Age stains. Slight tears and adhesions. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ספר 'מכתבים ואגרות קודש' עם פענוח. עם תמונות  .47

 וביוגרפיות קצרות.
 

ספר 'מכתבים ואגרות קודש' מאדמורי"ם ורבנים רבים, עם 

פענוח ע"י ר' דוד אברהם מנדלבוים מאוסף ר' יחיאל בן 

 ציון פישאהף. כולל תמונות וביוגרפיות קצרות.
. רחבו גדול מאורכו. מצב ס"מ 27.5/21.5ניו יורק, תשס"ג. 

 טוב מאוד.

Book 'michtavim veyigrot kodesh' with decipherment. 

With photos and short biographies. 

Its width is greater than its length. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

רנאוויץ, דפוס ראשון. 'צמח צדיק' ח"א, מהאדמו"ר הראשון מוויז'ניץ. טשע .48

 .1885תרמ"ה 
 

 רבי ק"הרה ר"מהאדמו, שמות – על בראשית א"ח, התורה על' צדיק צמח'ספר 

 24 ';ד פ'[ 2, ]1885 ה"תרמ, טשרנוביץ. ראשונה מהדורה. ניץ'מוויז מענדיל מנחם

 ס"מ.

שוליים נאים. במספר דפים מעט קרעים והדבקות בשוליים. מעט מאוד  כריכה ישנה.

 טוב מאוד. –צב טוב נקבי עש זעירים. מ
First printing. Tzemach Tzadik part A, from the first Rebbe of Viznitz. Chernivtsi, 

1885. 

Part A on bereshit-shmot. 

Old cover. Nice margins. In a few pages a few tears and gluing to the margins. Very 

few tiny moth holes. Good- very good condition. 

 80$ מחיר פתיחה:

 

 

'שלחן הטהור' מהאדמו"ר רבי אהרן ראטה. העותק  .49

של רבי נפתלי הלפרט מסאטמר. דפוס ראשון. 

 .1933מארע, תרצ"ג -סאטו
 

ספר 'שלחן הטהור' על תיקוני השולחן וקדושת 

האכילה, הנהגות ודרושים מאת האדמו"ר הרה"ק 

ע, מאר-סאטורבי אהרן ראטה. מהדורה ראשונה. 

, מא-לד, קף-מב, לג-טו[, 2, ]י-ב [, 8] .1933תרצ"ג 

ס"מ. בדף השער  21.5'; ש' ד-רעו, יד-יא, רעא-קפט

 רבה הלפרט נפתליחותמות הגאון רבי  ודפי הפורזץ

עברית ולועזית. כריכה פגועה ומנותקת וכן מספר  .ברומניה סאטמר קהילת של האחרון

 טוב. –ף הספר. מעט כתמי זמן. מצב בינוני דפים מנותקים. נקבי עש בעיקר בתחילה וסו



‘Shulchan HaTahor' from the Admor Rabbi Aharon Rata. The copy of Rabbi Naftali 

Halpert from Satmer. First printing. Sato-Mare, 1933. 

On the title page and the pages of the porzatz are the stamps of Rabbi Naftali 

Halfert, the last rabbi of the Satmer community in Romania. Hebrew and foreign 

languages. Cover damaged and detached as well as several detached pages. Moth 

holes mostly at the beginning and end of the book. Few time stains. Fair- good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ספר 'גרסא דינקתא' מרבי נפתלי צבי שטערן. מביא רבות מרבו בעל ה'יטב לב'. מ.  .50

 .1900סיגעט, תר"ס 
 

ספר 'גרסא דינקתא' מרבי נפתלי צבי שטערן. מביא רבות מרבו בעל ה'יטב 

לב' כולל דברים אולי לא נדפסו במקומות נוספים וכן מביא מה'קדושת לוי' 

 ועוד צדיקים.

]6[ ס, סה - פז ]2[ ד'; 21.5 ס"מ. בסופו רשימת  .1900 מ. סיגעט, תר"ס

 כריכה ישנה. כתמי זמן. מצב טוב מאוד. חותמים)5 עמודים(.
Sefer 'girsa deyankuta’ by Rabbi Naftali Zvi Stern. Brings much from his 

rabbi the author of ‘yitav lev’. M. Siget, 1900. 

Brings much from his rabbi the author of ‘yitav lev’ including things 

that may not have been printed in other places and also brings from 

the 'kdushat Levi' and other Tzaddiks. 

  End of list of signatories (5 pages). Old cover. Time stains. Very good 

condition. 

 100$יר פתיחה: מח

 

 .1934. תרצ"ד מירוסלב שמעון רביספר 'תורת שמעון' מהאדמו"ר  .51
 

בפרשת חוקת .  מירוסלב שמעון רביספר 'תורת שמעון' אמרי קודש מהאדמו"ר 

. כד 1934מוזכר הספה"ק 'קדושת לוי' מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדידטשוב. תרצ"ד 

 מן. מצב טוב מאוד.כריכה ישנה מנותקת. מעט כתמי ז ס"מ. 21.5ד'; 
Book 'Torat Shimon' by the Admor Rabbi Shimon of Yaroslav. 1934. 

Old cover detached. Few time stains. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

רויזינשטיין בן רבי יוסף  הלוי דוד יצחק' ר ד"המלבה דפוס ראשון. 'פאר לישרים' .52

 . חשובים חסידות ספרי רע"א". כרךדב "הנהרג במיראן בשנת ת
 

 רבי ק"ומהרה ין'מרוז ק"מהרה ק"אמ' לישרים פאר'. 'א. חשובים חסידות ספרי כרך

 הלוי דוד יצחק' ר ד"המלבה. מקארעץ ק"להרה מובהק תלמיד מבערשיד רפאל

בן רבי צבי בן רבי משה  "א"תרע בשנת במיראן הנהרג" דב יוסף רבי בן רויזינשטיין

'. ב. 1921 א"תרפ, ירושלם הנקרא בפ"כ ר' משהלי בארדיטשובער זצ"ל.מברדיטשוב 

'. ג .א"תרפ, לבוב. מדינוב אלימלך צבי רבי ק"מהרה מצוות ג"תרי על' פיקודיך דרך'

. בלויה עתיקה כריכה. ו"תרפ, לבוב. מפרעמישלאן מאיר רבי ק"מהרה' מאיר' דר מרגניתא'

  .טוב – בינוני צבמ כללי באופן. וקרעים עש נקבי ומעט כתמים



First printing. 'Peer Lisharim' by Rabbi Yitzchak David Halevi Roizinstein son of Rabbi 

Yosef Dov "Killed in Miran in 1911". Volume of important books on Hasidism. 

Volume of important books on Hasidism. A. ‘peer lisharim’ b. ‘derech pikudecha’ c. 

‘marganita derabbi meir’. Worn antique cover. Stains and a few moth holes and 

tears. Overall fair- good condition.  

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1908'צמח דוד' להרה"ק רבי דוד מדינוב. מונקאטש, תרס"ח  .53
 

לך ה'בני ספר 'צמח דוד' להרה"ק רבי דוד מדינוב בן הרה"ק רבי צבי אלימ

 חסר'; בעותק זה ד[ 4] סא[ 2]. במקור: 1908מונקאטש, תרס"ח יששכר'. 

כריכה ישנה הספה"ק 'קדושת לוי'. ס"מ. עם אזכור  22מספר דפים בסופו. 

  פשוטה. נייר מעט יבש. מספר הדבקות. מצב טוב.

tzemach David' to Rabbi David of Dinov. Munkatch, 1908’. 

 This copy is missing several pages at the end. Simple old 

cover. Slightly dry paper. Number of adhesions. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

הגאון החסיד רבי יעקב דוד וינטרוב ובנו הגה"ח רבי נח גד  .54

 וינטרוב. אוסף חוברות.
 

וינטרוב. הגאון החסיד רבי יעקב דוד וינטרוב ובנו הגה"ח רבי נח גד 

 אוסף חוברות.
א'. מטע אהלים. ב'. אליהו ופרקי משיח. ג'. אבני המקום. ד'. מכלל מציון. 

ה'. מאורי אליהו. עותק כפול ו'. תיקון היסוד. ז'. מימי הירדן. גודל ומצב 

 טוב. –משתנה. באופן כללי כתמים ונקבי עש. מצב בינוני 

The Chassidic Gaon Rabbi Yaakov David Weintraub and his son 

Rabbi Noah Gad Weintraub. Collection of pamphlets. 

varies Size and condition. In general stains and moth holes. Fair- 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אור החיים' ו'נחל קדומים'.  –חומשים 'באר מים חיים'  .55

 נות.ארבעה כרכים מדפוסי למברג. מהדורות שו
 

חומשים עם תרגום ופירושים רבים ועם ה'באר מים 

אור החיים' ו'נחל קדומים'. ארבעה כרכים  –חיים' 

 –ויקרא  –מדפוסי למברג. מהדורות שונות. בראשית 

ס"מ. מצב  29. במדבר ודברים. חתימות בוכריות

 משתנה, באופן כללי מצב בינוני.
Chumashim 'Beer Mim Chaim' - Or HaChaim 'and' 

Nahal Kedumim '. Four volumes of Lemberg 

patterns. Various editions. 

Bukharan signatures. Variable condition, generally moderate condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



'שלוש קדושות' מהרבי ר' העשיל, מהרבי ר' לוי יצחק מברדיטשוב ומהרב ר'  .56

 מהמהר"ל על הגולם מפראג.  שניאור זלמן בעל התניא ואגרת

 

ספר 'שלוש קדושות' מהרבי ר' העשיל, מהרבי ר' לוי יצחק מברדיטשוב ומהרב ר' 

ב"ב, תשכ"א. ן בעל התניא ועם אגרת קודש מהמהר"ל על הגולם מפראג.  שניאור זלמ

 מעט כתמים. מצב טוב.

'’shalosh kdushot’ from Rabbi R. Heshil, from Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov 

and from Rabbi R. Shneur Zalman Baal HaTanya and a yigeret from the Maharal on 

the Golem from Prague. 

The book ’shalosh kdushot’. Few stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1880"מ פרמישלה, תר סט זוהר 'קהילות יעקב' מבעל ה'מלא הרועים'. דפוס ראשון. .57

 עותקים חסרים. 

 

סט 'זוהר הקדוש' עם פירוש מקדש מלך מאת הרב 

שלום בוזאגלי. ופירוש 'קהלת יעקב' מאת הרב יעקב 

 על מלא הרועים.  צבי יאלוש ב

 11-מחולק ל .1880פרמישלה, תר"מ מהדורה ראשונה. 

פגינציה משובשת. חסרים חלק מהשערים מלבד חוברות. 

 ס"מ. 21.5עט דפים נוספים. בראשית וויקרא ואולי מ

ללא כריכות. כתמי זמן ומעט קרעים ונקבי עש זעירים. 

 באופן כללי מצב טוב.

Zohar set 'Kehillot Yaakov' from the author of the 

'male rohim'. First printing. Primishla, 1880. 

incomplete copies. 

First Edition. Divided into 11 booklets. Disturbed pagination. Some title pages are 

missing except for bereshit, Vayikra and perhaps a few more pages. 

No bindings. Time stains and a few tears and tiny moth holes. Overall good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 לוט שלשה כרכים על החסידות. 'החסידות והחסידים' שני חלקים. –'ספר החסידות'  .58
 

א'. ספר החסידות, מאה צדיקים תולדות וכתבים. מאת לוט שלשה כרכים על החסידות. 

. ג'. 1922יצחק ורפל, ת"א תש"ז. ב'. החסידות והחסידים חלק ראשון, ברלין, תרפ"ג 

. בתוך הספרים מוזכר גם מה'קדושת 1922החסידות והחסידים חלק שלישי ברלין, תרפ"ג 

 וי'. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב.ל
‘sefer hachasidut’- ‘hachasidut 

vehachasidim’ 2 parts. Lot 3 volume on 

chasidut. 

Lot 3 volume on chasidut. A. ‘sefer 

hachasidut’ One hundred tzadikim. B. 

‘hachasidut vehachasidim’ first part. C. 

‘hachasidut vehachasidim’ third part.  Size 

and condition varies. Overall good 

condition.   

 80$מחיר פתיחה: 



 חסידות וקבלה. כרך ספרים חשובים. .59
 

חסידות וקבלה. כרך ספרים חשובים. א'. 'צדה לדרך' 

. ב'. 'דברי תורה' עם חידושי תורה מגדולי 1925לובלין, 

ג'. 'לקוטי  .1925ין, לובלצדיקי החסידות ומה'קדושת לוי'. 

ד'.  .1927לובלין, תרפ"ז עצות' מרבינו נחמן מברסלב. 

ה'. 'קרבן שבת'  .1927לובלין, תרפ"ז 'אמונת חכמים' 

ווארשא, תרל"ד. כריכה ישנה פגועה ומעט מנותקת. נזקי 

 עש ומספר דפים מנותקים. מצב בינוני.
Hasidism and Kabbalah. Volume of important books. 

1. tzeda laderech 2. Divrey tora 3. Likutey etzot 4. 

Emunat chachamim 5. Korban shabat.    

Old cover damaged and slightly detached. Moth 

damage and several papers detached. Fair condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

צבי באר לחי רועי מהרה"ק רבי  –דפוס ראשון. טעמי מצות'  .60

הירש מרימנוב. העותק של האדמו"ר מדרוהביטש רבי חיים מאיר 

 .1888יחיאל וחתנו רבי אביעזרי זעליג שפירא. פרמישלא, תרמ"ח 
 

ספר טעמי המצות מהמקובל רבי מנחם הבבלי עם באר לחי רואי 

מהדורה ראשונה של 'באר מהרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב ועוד. 

מאוד מגדולי האדמו"רים והרבנים. לחי רואי' ועם הסכמות חשובות 

פרמישלא, תרמ"ח עמ'(.  4בסוף הספר רשימת חותמים חשובה)

ס"מ. כריכה ישנה. כתמי זמן  24'; ד[ 2, ]כג-ה[, 4, ]ד[, 2; ]ע[ 6]. 1888

 ומעט קרעים קלים. מצב טוב.

First printing. tahamey haMitzvot – Be’er Lechai Roi from Rabbi 

Zvi Hirsch of Rimanov. The copy of the Admor of Drohovitch Rabbi Chaim Meir 

Yechiel and his son-in-law Rabbi Aviezri Zelig Shapira. Premishla, 1888. 

First edition of Be’er Lechai Roi. At the end of the book is an important list of 

signatories (4 pages). Premishla. Old cover. Time stains and a few minor tears. 

Good condition.  

 100$מחיר פתיחה: 

 

חתימות רבי יהודא ירושלמי מו"ץ בטשמאליעץ שבהונגריה ורבי יעקב  .61

שמעריל. ספר 'רב טוב' לבעל ה'יטב לב' דפוס ראשון. למברג, תרמ"ט 

1889 . 
 

ספר 'רב טוב' עה"ת מאת הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים בעל 

[ ד'; ישנם 1קפא ] [1. ]1889למברג, תרמ"ט ה'יטב לב'. מהדורה ראשונה. 

בדף  ס"מ. 24.5קפג.  -עותקים וגם בעותק שלפנינו שחסר בהם הדפים קפב 

 ורבי שבהונגריה  בטשמאליעץ ץ"מו ירושלמי יהודא רבי חתימות השער

שמעריל ירושלמי. בעמוד אחרון חלק מחתימה: "שלמה צין  יעקב

טן בעמוד כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן. קרע עם חסר ק...עשוואר יצ"ו". 

 אחרון. מצב טוב מאוד.

Signatures of Rabbi Yehuda Yerushalmi Motz in Tschmaliec in 

Hungary and Rabbi Yaakov Shamiril. Book 'Rav Tov' for the author of 

'Yitav Lev' first edition. Lemberg, 1889. 



On the title page are the signatures of Rabbi Yehuda Yerushalmi Motz in 

Tschmaliec in Hungary and Rabbi Yaakov Shmaril Yerushalmi. On the last page is 

part of the signature: “shlomo tzin…eshvar yetz”o. Simple old cover. Time stains. A 

tear with a small missing last page. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

מ"ג  –מונקאטש, תרמ"ב  –וס ראשון. 'ייטב פנים' לבעל הייטב לב. ב' חלקים. למברג דפ .62

 . עותק חסר.1881/83
 

ולמועדי השנה, לשובבים ולזמנים  נוראים לימים חסידות מאמרי, ב"ח' פנים ייטב' ספר

 .טייטלבוים יהודה יקותיאל רבי ק"הרה ר"האדמו מאת נוספים,

. במקור: 1881/83מ"ג  –אטש, תרמ"ב מונק –למברג מהדורה ראשונה. 

 –[ דף. בעותק זה חסר בח"א: מדף ג' עד טו, לח 1[ קס ]1; ][2] קסג[ 1]

שני שערים לח"א ושער ס"מ.  24ה', ח', קס.  –, ד' לט. ובח"ב: דף א'

כריכה עתיקה בלויה והחלק הקדמי מנותק וללא שדרה. מספר  נפרד לח"ב.

 –ים ומעט עם חסר בדף. מצב בינוני דפים מנותקים. מעט קרעים רובם קל

 טוב.
First printing. 'yitav panim' by the author of the yita lev. 2 Parts. 

Lemberg - Munkatch, 1881/83. incomplete copy. 

“yitav panim” 2 parts. First edition. In this copy missing in part a : 

from page 3-15, 38-39. In part b: page 1, 4-5, 160. Two title pages for 

Part A and a separate title page for Part B. Old cover worn and the front is detached 

and without spine. Several pages are detached. Few tears most slight and few with 

incomplete on page. Fair- good condition.   

 70$יר פתיחה: מח

 

 

 .1930ספר נדיר על השרף מקוצק. 'קאצקער מעשיות' ווארשא, תר"ץ  .63
 

 אלטען פון נאכדערציילט מעשיות ווינדערליכע 50"ספר 'קאצקער מעשיות' 

[ 2. ]1930ווארשא, תר"ץ מהדורה נדירה.   מענדעלע זצ"ל".' ר רבין קאצקער

עים קלים ומעט כתמים. נייר כריכה מנותקת וכן מספר דפים. קריידיש.   עמ'; 156

 טוב. –יבש. מצב בינוני 

Rare bokk on the saraf of kotzk. ‘kotzker mahasiyot’ varsha 1930.  

Rare edition. Yiddish. Detached cover and several pages. Slight tears and 

few stains. Dry paper. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

'סדר הדורות מתלמידי  –ידות. 'שיח אליעזר החדש' מהאדמו"ר הראשון בארה"ב חס .64

'מעשה  –'ספורי צדיקים מהחוט המשולש'  –'מעשיות נוראים ונפלאים'  –הבעש"ט' ב"ח 

 צדיקים' ועוד. כרך ספרים.
מיאמפאלע בן הרה"ק  אליעזר רביא'. ספר 'שיח אליעזר החדש' מהאדמו"ר  כרך ספרים.

דפוס ראשון על עז'יבוז נכד הבעש"ט הק'. האדמו"ר הראשון בארה"ב. רבי ברוך ממ

'סדר הדורות' . ב' . יח ד'; 1897מונקאטש, תרנ"ז ויקרא. הסכמות חשובות מאוד. 

. ד'. 1896קראקא, תרנ"ו 'מעשיות נוראים ונפלאים' . ב"ח. ג'. מתלמידי הבעש"ט הק'

. ה'. 'מעשה צדיקים עם דברי צדיקים' 1896'סיפורי צדיקים מהחוט המשולש' קראקא, תרנ"ו 

בספרים אלו מופיעים מעשיות מגדולי אדמו"רי החסידות וכן מופיע כמה וכמה ועוד. 

 פעמים מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.



 כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן. מעט קרעים והדבקות. מצב טוב.

Chassidus. Siach Eliezer Hachadash from the first Rebbe in the United States—

Seder Hadoros Mitalmidei 

HaBaal Shem Tov, 2 

volumes— Ma'asios 

Nora'im Venifla'im— 

Sippurei Tzaddikim 

Mehachut 

Hameshulash— Ma'aseh 

Tzaddikim and more. 

Volume of books. 

A. Siach Eliezer 

Hachadash. First printing on Vayikra. Very distinguished approbations. 

B. Seder Hadoros from the disciples of the saintly Baal Shem Tov. 2 parts. 

C. Ma'asios Nora'im Venifla'im 

D. Sippurei Tzaddikim Mehachut Hameshulash 

E. Maaseh Tzaddikim im Divrei Tzaddikim and more. 

F. Old, simple binding. Foxing. Some tears and taping. Good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 כרך ספרי חסידות וסיפורי צדיקים. הגהות בכתב יד.  .65
 

 כרך ספרי חסידות וסיפורי צדיקים. 
א'. 'התגלות הצדיקים' ב'. 'שבחי צדיקים' ג'. 'תפארת חיים' עם 'מ"י דעת' מהרה"ק רבי 

יה' ו'תפארת משה' ומעשה ירחמיאל רבינוביץ בן היהודי הקדוש מפשיסחא. ועם 'חזון ישע

מהבעש"ט הק' ו'התנהגות'. ד'. 'דרך צדיקים' ווארשא, תרמ"ט. ה'. 'מלון אורחים' ווארשא, 

תרנ"ח. ו'. מנורה הטהורה' פשעמיל, תרע"א. ז. 'אגרא דפרקא' מהרה"ק רבי צבי אלימלך 

( 8בתוך הספרים ) מדינוב, תר"ע. בחלק מהספרים חסרים השערים ויתכן שחסר מעט.

מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב כמו"כ בתוך הספרים מובא רבות גהות בכתב יד. ה

 עניינים הקשורים לברדיטשוב. ו

כריכה ישנה פשוטה. כתמים 

ומעט בלאי. מעט קרעים 

והדבקות עם חסר. מצב בינוני 

 טוב. -

Volume of sifrei Chassidus and tales 

of tzaddikim. Handwritten glosses. 

A. Hisgalus Hatzaddikim B. 

Shivchei Tzaddikim. C. Tiferes Chaim 

with Mei Da'as, by Harav 

Yerachmiel Rabinowitz, son of the 

Yehudi Hakadosh of Prshischa. And with Chazon Yeshayah and Tiferes Moshe 

and a story from the Baal Shem Tov Hakadosh and the 'Hisnahagus' D. Derech 

Tzaddikim E. Malon Orchim F. Menorah Hatehorah G. Igra Depirka. Some of the 

books are missing the title pages and it is possible that some is missing. 

Inside the book are 8 handwritten glosses. 

Old, simple binding. Foxing and slight wear. Some tears and taping with 

missing text. Fair – good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 



הסידור של תלמידי הבעש"ט הק' וגדולי צדיקי החסידות. סידור רבי אשר לשבת  .66

 .1787ומועדים. דפוס ראשון. לבוב, תקמ"ח 
 

 ג'(. מנהג ספרד עם כוונת האר"י בעריכת –סידור רבי אשר לשבת ומועדים)חלקים ב' 

 חכמי הקלויז בבראד ורבי אשר מרגליות מגדולי מקובלי וצדיקי הקלויז בבראד.

 

 יאריש שלמה רבי שלנדפס בבית הדפוס  ס"מ. 17. 1787לבוב, תקמ"ח דפוס ראשון. 

 נדפס זה ובדפוס, וצדיקים )מל"ו הצדיקים( קדושים אנשים היו הדפוס עובדי, רפפורט

 דפוס ראשון. 'אלימלך נועם' הקדוש הספר באותה השנה!

 

סידור זה נחשב ביותר אצל תלמידי הבעל שם טוב וגדולי צדיקי החסידות והקפידו 

להתפלל דווקא בו. אחד מהמקורות מובאת ע"י בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ בספר 

'אמרי פנחס' "על כן אין להתפלל כי אם בנוסח האריז"ל דפוס לבוב.... ולא בנוסחאות 

ם היה סידור האריז"ל דפוס לבוב.. כי גם הרב ז"ל ]הרה"ק האחרות.... הסידורים שלה

רבי פנחס מקוריץ[ התפלל בסידור הנ"ל והיה חשוב מאוד אצלו". כמו"כ ידוע גם על מרן 

 החתם סופר שהתפלל מתוך סידור האר"י 'רבי אשר' מתוך כתב יד שהיה אצלו.

 

שלישי,  חלק. דף 4 ןב קונטרס כל. טו -א'  שני, תפילות לשבת: קונטרסים חלקמפרט: 

 2 בן שהוא האחרון לקונטרס פרט, דף 4 בן קונטרס כל. ל-א תפילות למועדים: קונטרסים

  חסר רק הדף הראשון של ח"ב. בעותק שלפנינו דף.

 .414. ספרי חסידות מס' 425סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 

ר מקומות מעט ללא כריכה. מעט כתמים. הדבקה בשולי דף אחרון. במספ עותק נאה ונדיר!

 מצוין. –קרעים קלים ונקבי עש זעירים. באופן כללי מצב טוב מאוד 

Siddur of the disciples of the Baal Shem Tov and the greatest Chassidic tzaddikim. 

Siddur Rabbi Asher L'Shabbos U'mo'adim. First printing. Lvov, 1787. 

Siddur Rabbi Asher L'Shabbos U'mo'adim (Parts 2 and 3). 

First printing. Lvov 1787. 17 cm. Printed in the printing house of Rav Shlomo Yarish 

Rapaport. The employees at this printing house were saintly, righteous men (from 

the 36 hidden tzaddikim). It is in this printing house that the first edition of the 

holy sefer Noam Elimelech was printed—that same year! 

This siddur was highly valued by disciples of the Baal Shem Tov and the great 

Chassidic masters, and they were scrupulous about praying from it specifically. 

One of the sources is quoted by the son of Harav Pinchas of Koritz in his work Imrei 

Pinchas: "Al kein ein lehispalel ki im benusach HaArizal dfus Lvov… velo 

b'nuscha'os ha'acheiros… hasiddurim shelahem hayah siddur haArizal dfus Lvov…ki 

gam Harav, z"l [Harav Pinchas of Koritz], hispalel besiddur hana"l vehaya me'od 



chashuv etzlo." Similarly, it is known that the Chasam Sofer prayed from a Siddur 

HaAri "Rav Asher" from a manuscript he had. 

Specifications: Part II, Tefillos L'Shabbos: Pamphlets 1-15. Each pamphlet is 4 pages. 

Part III Tefilos Lemo'adim: Pamphlets 1-30. Each pamphlet is 4 pages, with the 

exception of the last one, which is 2 pages. In this copy, only the first page of Part II 

is missing. Stefansky Classic Works no. 425. Chassidic works no. 414. 

Rare, fine copy! No binding. Some foxing. Taping on the margins of the last page. A 

few light tears and tiny wormholes in a few places. General condition is very good to 

excellent. 

 800$מחיר פתיחה: 

 

 

 Avnei . מעט קרעים. מצב טוב.1913ווארשא, תרע"ג שו"ת אבני נזר יו"ד ח"א.  .67

Nezer Responsa yore dea Part A. A few tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

דגל  –לקוטי יהודה  –מועדים  –ספרי גור. שפת אמת מגילת אסתר  16אוסף  .68

 יהודה ועוד.
 

מגילת אסתר ע"פ שפת אמת, ירושלים, גור. א'.  אוסף ספרי

ג'.  קובץ תורני ישיבת מאור יעקב, עמנואל, תשנ"ג.ב'.  תשי"ב.

זכרון  –זכרון שמואל ח"ב  ד'.לחנוכה, ירושלים, תשי"ז.  שפת אמת

, יצחק זכרון – ג"ח שמואל זכרון ה'.יצחק, ירושלים, תש"ז. 

לקוטי יהודה, קהלת ע"פ שפת אמת ועם  ו'.ח. "תש, ירושלים

הגדה של פסל עם לקט אמרות ה'אמרי  ז'.ירושלים, תשכ"ט. 

שפת אמת לסוכות, ירושלים, תשי"ח.  ח'.אמת'. ירושלים, תשנ"ה. 

ספר משלי ע"פ ה'שפת אמת' ו'ליקוטי יהודה', ח"א, ירושלים,  ט'.

שפת אמת לימי  י"א.שפת אמת לפסח, ירושלים, תשט"ז.  י'.תש"י. 

ספר רות ע"פ שפת  י"ב.ר, ירושלים, תשי"ט. התשובה וליום כפו

 שפת'ה פ"ע משלי ספר י"ג.אמת ועל שבועות, ירושלים, תשי"ד. 

 ספר שיר השירים י"ד. .י"תש, ירושלים, א"ח', יהודה ליקוטי'ו' אמת

שפת אמת לחודש אלול ולראש  ט"ו.תשט"ו.  ירושלים', יהודה ליקוטי'ו' אמת שפת'ה פ"ע

ספרים)אחד כפול(.  16סה"כ  'דגל יהודה' ירושלים, תשכ"ו. ט"ז. השנה, ירושלים, תשי"ח.

 גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.

Collection of 16 gur books. Sfat emet megilat ester- moadim- likutey Yehuda- degel 

Yehuda and more.  

. A total of 16 books (one double). varies Size and condition, in general very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. 'נר מצוה תורה אור' על חנוכה עם אוסף ספרי גור.  .69

אמ"ק מספרי רבוה"ק. ב'. 'ברכת המשנה' יו"ל "לכבוד 

שמחת נשואין הרב יהודה ליב שליט"א והרבנית מרים 

מלכה תחי' למשפחת אלטר ו' לחודש הרחמים 

מאיר עיני הגולה' ב"ח על החידושי התשל"ט". ג'. '

ה'. סדור תפילה ליום השבת, ב"כ, עם  –הרי"מ. ד' 



 –פירוש 'שפת אמת' ועם 'לקוטי יהודה'. תשמ"ט. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 

 טוב מאוד.

Collection of gur books. 1. ‘ner mitzva tora or’ 2. ‘birkat hamishna’ 3. ‘meir eney 

hagola’ 2 parts. 4-5. Siddur tfila for shabat day. varies Size and condition. Overall 

good - very good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 .מגור' שמחה לב'ה ר"האדמו לרפואת שני קונטרסים נדירים. תפילות .70
 

 .מגור' שמחה לב'ה ר"האדמו לרפואת שני קונטרסים נדירים. תפילות

 בן בונם שמחה ורבינו מורינו אדונינו קדושת כבוד של ולבריאותו לרפואתו פלהת'. "א

' ב –' א בשם"(. שמחה הלב)" א"שליט יהודית ראדה חיה

 ".אפי מתמניא
. מ"ס 22, המדפיס שם וללא הדפסה מקום או שנה ללא. דף 6

 אפי מתמניא תהלים מזמורי'. "ב  .הלאומית בספריה ואינו נדיר

. פירוש עם תהלים...". מגור א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ לרפואת

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

                  .מאוד טוב מצב. כתמים מעט
 – ח"תרנ] מגור שמחה הלב - אלתר בונים שמחה רבי ר"האדמו

 אביו פטירת לאחר. מגור' אמת אמרי'ה בן[ 1898/1992 ב"תשנ

 לאחר ז"תשל ובשנת. ר"לאדמו' ישראל בית'ה בעל אחיו נבחר

 בשנת. כרבם גור חסידי ידי על הוכתר, ר"האדמו אחיו של פטירתו

 הוא היחיד בנו. הירושלמי בתלמוד היומי הדף לימוד את יזם מ"תש

 '.שמחה לב' בספר כונסו תורתו דברי. א"שליט מגור ר"האדמו
Two rare pamphlets. Prayers for the healing of the Rebbe Lev Simcha of gur. 

Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ר"האדמו אלתר מרדכי אברהם רבי של הספרים באוצר היד-כתבי רשימת'אהל רא"ם'  .71

 , עם מבוא חשוב במיוחד על ספרייתו וספריות נוספות.מגור
 

 הספרים באוצר היד-כתבי רשימתספר 'אהל רא"ם' 

. כולל מגור ר"האדמו אלתר מרדכי אברהם רבי של

מבוא חשוב ביותר על ספרייתו וספריות נוספות, מאת 

[ עמ'; 2] 558[ 1ירושלים, תשע"ח. יח ]רבי משה הלל. 

כריכת בד מפוארת עם איור המנורה שהייתה  ס"מ. 27

על חלק מכרכי כתבי היד החשובים בספרייתו של 

 האדמו"ר. נייר משובח. מצב מצוין.

'Ohel Rehem' List of Manuscripts in the Book 

Treasure of Rabbi Avraham Mordechai Alter the 

Rebbe of Gur, with a particularly important 

introduction to his library and other libraries. 

Includes a very important introduction to his library and other libraries, 

Magnificent canvas cover with illustration of the menora that was on some of the 

important manuscript volumes in the Rebbe's library. Fine paper. Excellent 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



 חב"ד.

 

 .מטבע רבע דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי. מטבע ברכה .72

 

 .מטבע רבע דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד

 .מטבעות אלו ניתנו מהרבי לגבאי צדקה והיו פודים מהם מטבעות אלו

 

שמרו על ש 770-בשנת תשי"ב בימי החנוכה קרא הרבי לתלמידי הישיבה ב: מטבע 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 

 .ביישוב כפר ורדים פריט זה)למעט העמלות( הוא לבניין מקווה טהרה

 

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: 

 

של  "יחידות התמימים התשמ"ח שנת הקהל". שטר דולר שנתקבל מידיו הקדושות .73

 הרבי.

 

 שנתקבל דולר של שטר

 של הקדושות מידיו

 – ד"מחב הרבי

 מנחם רבי ר"האדמו

 כתב נ. שניאורסון מנדל

"בס"ד. יחידות  :עליו

התמימים התשמ"ח 

שנת הקהל". מצב טוב 

 מאוד.

 Yechidus Hatemimim"

5748 (1988), year of Hakhel." Dollar bill received from the Rebbe. 

Dollar bill received from the saintly Rebbe of Chabad, Harav Menachem Mendel 

5748, year of  Yechidus HatemimimSchneerson. Written on it is the message "BSD. 

Hakhel." Very good condition. 

 300$ מחיר פתיחה:

 

 



 הרבי. ח"י תשרי ה'תשמ"ח שנת הקהל. שטר דולר שנתקבל מידיו הקדושות של .74

 

 מנדל מנחם רבי ר"האדמו – ד"מחב הרבי של הקדושות מידיו שנתקבל דולר של שטר

 "לה"ו, ח"י תשרי ה'תשמ"ח שנת הקהל". מצב טוב מאוד. :עליו נכתב. שניאורסון

 

18 Tishrei 5748 (1988), year of 

Hakhel. Dollar bill received from the 

Rebbe. 

Dollar bill received from the saintly 

Rebbe of Chabad, Harav Menachem 

Mendel Schneerson. Written on it is 

the message "LaShem ha'aretz 

umeloah. 18 Tishrei 5748, year of 

Hakhel." Very good condition. 

 300$ מחיר פתיחה:

 

ספר 'חת"ת' חומש תהלים תניא. סידור תהלת ה'. היום יום. נתון בתוך  .75

תיק בד ועליו רישומים "סגולה לשמירה במכונית" וכו'. וכן כיס לצדקה. נר

 The book 'Hatat' Chumash Tehilim Tanya. Siddur באופן כללי מצב טוב.

Tehilat Hashem. Everyday. Given in a cloth case with inscriptions "virtue 

for keeping in the car" etc. And a pocket for charity. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חב"ד. כרכי 'שיחות לנוער' ואוסף עיתוני חב"ד. .76
 

 חב"ד. כרכי 'שיחות לנוער' ואוסף עיתוני חב"ד.
שיחות לנוער, כרכים: ג' ד' ה' ו' ז' . כרכים ה' ז' כפולים. עיתוני 'דרשות 

 בית חב"ד' 'חדשות בטנק המבצעים' ו'ברשת חב"ד'.

 דל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.גו

Chabad. Volumes of sichot lanoar and a collection of Chabad 

newspapers. 

Sichot lanoar, Volumes: 3, 4, 5, 6 and 7. 

Volumes 5 7 Duplicates. 

varies Size and condition. The collection is sold 

as is. 

 50$מחיר פתיחיה: 

 

 

 

מצותיך הוא ספר טעמי המצות' להאדמו"ר הצמח צדק  'דרך .77

דף בסוף. ספר מתפרק. כתמים  4. חסר מליובאוויטש. מהדורה שניה

 derech mitzvotecha' Second Edition. 4' וקרעים וחורים. מצב בינוני.

pages missing at the end. A book falls apart. Stains and tears and 

holes. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



תלמיד ה'צמח  קרסיק דובער מרבי עולם' 'הלכותהעותק של הגאון רבי זלמן סורוצקין.  .78

 חולין ונדה. –פסחים  –. ברכות 1868זיטאמיר, תרכ"ח  .צדק' מחב"ד

 

חולין ונדה מהגאון  –פסחים  –ספר 'הלכות עולם' על ברכות 

צדק' החסיד רבי דובער קרסיק תלמיד האדמו"ר ה'צמח 

 ס"מ. 29. מספור דפים רב. 1868זיטאמיר, תרכ"ח  מליובאוויטש.

 חותמות הגאון רבי זלמן סורוצקין.בדף השער ובמקומות נוספים 

 כריכה ישנה פשוטה. מעט נקבי עש וכתמי זמן. מצב טוב.

[ 1880/1966 ו"תשכ-מ"תר] סורוצקין זלמן רבי הגדול הגאון

 לבתו נישא ה"תרס בשנת. טלזו ין'וואלוז, סלובודקה ישיבות תלמיד

. בווילנה הישיבות ועד ממקימי היה. מטלז גורדון אליעזר הרב של

 היה. ווהלין וחבל לוצק של הראשי לכהן כרבה נבחר ט"תרפ בשנת

 ועלה מפולין נמלט ש"ת בשנת. באירופה עוד ישראל אגודת מראשי

 בארץ החרדית היהדות של מחדש מקימיה בין והיה ישראל לארץ

 כיושב כיהן מלצר זלמן איסר הרב פטירת לאחר. המלחמה רלאח

 בשנת מחדש והקים בא"י העצמאי החינוך ר"כיו כיהן לפטירתו. גדולי התורה עד מועצת ראש

 ספריו: 'אזנים לתורה' )ה"ח(, 'הדעה והדיבור' )ג"ח( ועוד.. בא"י הישיבות ועד את א"תש

The copy of the Gaon Rabbi Zalman Sorotskin. 'Halachot Olam' by Rabbi Dover 

Karsik, a student of the Tzemach Tzedek of Chabad. Zitamir, 1868. Brachot - 

Pesachim - Cholin and nida. 

The title page and other places are stamped by Rabbi Zalman Sorotskin. 

Simple old cover. Few moth holes and time stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1943 ג"תש, אביב תל. הקודש בארץ שנדפסה הראשונה המהדורה' תניא' .79

 

 ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 ג"תש, אביב תל. מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה

 היא שלפנינו המהדורה .מ"ס 16'; ד ג"קס[ 1, ]1943

 .ראליש בארץ שנדפסה התניא של הראשונה המהדורה

כריכה מקורית מעט פגועה ומנותקת. כתמי רטיבות. ספר 

 טוב. –מתפרק. מצב בינוני 
'Tanya' The first edition printed in the Holy Land. Tel 

Aviv, 1943. 

This edition is the first edition of the Tanya printed in 

Eretz Israel. 

Original cover slightly damaged and detached. 

Moisture stains. A book falls apart. Fair- good condition. 

  50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' .80

 [.1990] נ"תש שבט ד"יו. הרבי לנשיאות שנה ארבעים .בלבד מ"ס 6.5/5. מיניאטורי

 Miniature 'Likutei Amrim Tanya'. Only 6.5 .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. רכה כריכה

/ 5 cm. Forty years of the Rebbe's presidency. Soft cover. Few stains. Very good 

condition. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 



 .1990 נ"תש. מהרבי ברכה של כוס שיירי יין בקבוק" ולברכה לחיים" .81

 

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

 מהרבי ברכה של מכוס יין 20%-כ מעורב שבתוכו יין בקבוק

. מליובאוויטש שניאורסון מנדל מנחם רבי ר"האדמו - ד"מחב

. גבאי מיקב 2012 מרלו, יבש אדום יין בקבוק .נ"התש קבוצה

 .ליטר 1.5. אלכוהול 13.5%

" L’chaim ulebrachah " A bottle of wine leftover a glass of 

blessing from the chaba”d Rebbe. 1990. 

"L’chaim 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 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ב"תרע, פאלטאוואחב"ד. דפוס ראשון. 'דרך מצוותיך' ח"ב.  .82

1912. 
 

 עוד לזה ונלוה בתפלה המלות פירוש ספרוהוא ספר 'דרך מצותיך' ח"ב 

 הצמח - מליובאוויטש מענדל מנחם רבי ר"האדמו מאת, יקרים קונטרסים

'; ד [2ז ]שט-רא[, 1] .1912 ב"תרע, פאלטאווא  מהדורה ראשונה. .צדק

 כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט כתמים. מצב טוב. ס"מ. 24.5

Chabad. First printing. 'Derech Mitzvoticha', Part B. Paltawa, 1912. 

Slightly damaged old cover. Few stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 לנו ידוע לא. הרבי י"ע לקהשחו מהדורה. 1984 מ"תשד ניסן א"י' תניא' האלף מהדורת .83

 .חסר עותק. הרבי י"ע חולק גם זה עותק האם

 

 .מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה ד"מחב הזקן ר"מהאדמו' תניא אמרים ליקוטי' ספר

 חסר עותק. האלף הוצאת .1984 מ"תשד ניסן א"י, ברוקלין

 י"ע חולקה זו מהדורה .מ"ס 20. 326 בעמוד מסתיים, בסופו

 זה עותק לגבי מידע לנו אין אך, הרבי בצוויו של הכולל אברכי

 ופגועה מנותקת מעט, מקורית כריכה .הרבי י"ע חולק גם האם

 .מאוד טוב מצב. ונאים רחבים שוליים. בשדרה מעט
The thousandth edition of Tanya 11 Nissan 1984. Edition 

distributed by the Rebbe. We do not know if this copy was 

also distributed by the Rebbe. A copy is incomplete. Ha’elef 

printing. Some end pages missing, ends with p. 326. 20 cm 

This edition was distributed by kollel yungeleit at the 

Rebbe’s instruction, however we are not aware if this copy 

was also distributed by the Rebbe Original cover, slightly detached and damaged at 

the spine. Wide, nice margins. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 



מגילת  –'שומר שבת'  – 1873'לוח ברכת הנהנין' מהדורה נדירה. לבוב, תרל"ג  .84

 אסתר עם יוצר. כרך ספרים.
 

'שומר  ב'. 1873כרך ספרים: א'. 'לוח ברכת הנהנין' מהדורה נדירה. לבוב, תרל"ג 

וצר, 'מגילת אסתר' עם י ג'., קרע עם חסר באחד מהדפים 1873שבת' למברג, תרל"ג 

כריכה עתיקה פגועה. מעט  . רישומים וחתימות עתיקותהשוליים חתוכים על הטקסט. 

 קרעים ובלאי. מצב בינוני.
'’luach birkat hanehenin’  rare edition. Lvov, 1873 - 'Shomer Shabbat' - megilat 

Esther with yotzer. Volume of books. 

Volume of books. A. '’luach birkat hanehenin’ b. 'Shomer Shabbat' Tear with 

incomplete in one of the pages. C. megilat Esther with yotzer. The margins are 

cut across the text. Ancient side scripts and signatures.     

Damaged antique cover. Slight tears and wear. Fair condition. 

 70$ מחיר פתיחה:

 

 .פרס וגרוזיה – בוכרה

 

 ס"מ. 11/16מודבקת על קרטון. קרעים ובלאי. יהודים בבוכרה. תמונה עתיקה.  .85

Jews in Bukhara. Ancient image. Pasted on cardboard. Tears and wear. 

11/16 cm. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

מזרח מאויר על נייר, בכ"י רבי נסים סג'ירה מחכמי בוכרה.  .86

 .1903תרס"ג 
 

לוח מזרח גדול, מאויר וכתוב בכ"י רבי נסים סג'ירה מחכמי בוכרה. 

מעט קרעים וכתמים. נתון בתוך מסגרת עץ דהויה  .1903תרס"ג 

 ס"מ. 52/70וזכוכית, עם אבזם וחוט לתלייה. 

mizrach illustrated on paper, in the handwriting of Rabbi Nissim 

Sajira of the Sages of Bukhara. 1903. 

Few tears and stains. Set in a matte wood and glass frame, with a 

buckle and wire for hanging. 52/70 cm. 

  100$מחיר פתיחה: 

 

 

לוח מזרח בכ"י רבי נסים סג'ירה סופר מחכמי בוכרה.  .87

 . נייר בתוך מסגרת עץ וזכוכית.1905תרס"ה 
 

ופר מחכמי בוכרה. לוח מזרח בכ"י רבי נסים סג'ירה ס

נייר בתוך מסגרת עץ וזכוכית עם אבזם . 1905תרס"ה 

 55/69לתלייה. שבר קטן בזכוכית ובמסגרת ומעט כתמים. 

 ס"מ.
mizrach tablet in the handwriting of Rabbi Nissim Sajira, 

a sofer from the Sages of Bukhara. 1905. Paper in a wooden and glass frame. 

Paper in a wooden and glass frame with a buckle for hanging. A small break in the 

glass and frame and a few stains. 55/69 cm. 

 100$מחיר פתיחה: 



' על 'בן המלך והנזיר'. עם תמונת רבי שמעון חכם. ירושלים, תרס"ז וצופי ספר 'שהזאדה .88

1907. 
 

 והנזיר. המלך בן ספר לע שרח וצופי' והוא ספר 'שהזאדה

 רבי של פורטרטעם  ס"מ. 24[ נו ד'; 2. ]1907ירושלים, תרס"ז 

 .בעברית והערות מילים פירושי ככל הנראה שהוסיף, חכם שמעון

כריכה בוכרית? פרסית? מקורית. כתמים ומעט קרעים. דף הפורטרט 

 מנותק. מצב טוב.
The book 'Shahzada vetzofi’ about ‘ben hamelech vehanazir’. 

With a picture of Rabbi Shimon Hacham. Jerusalem, 1907. 

With a portrait of Rabbi Shimon Hacham. Bukharian cover? 

Persian? Original. Stains and a few tears. The portrait page is 

offline. Good condition. 

  60$מחיר פתיחה: 

 

 

ירה )סופר( מזכיר בית דינו של רבי חזקיה הכהן בבוכרה, עם החומש של רבי נסים סג' .89

 .1865חתימותיו. ווארשא, תרכ"ה 
 

חומש ויקרא במדבר ודברים עם תפילות שחרית ומוסף 

. מספור דפים רב. 1865ווארשא, תרכ"ה  לשבת. בכרך אחד.

 לכל חומש שני שערים, הראשון מאויר. ס"מ. 20

מזכיר בית דינו של רבי חתימות רבי נסים סג'ירה )סופר( 

כריכה חזקיה הכהן בבוכרה. חתימות בוכריות נוספות. 

 -ישנה מעט מנותקת. כתמים ומעט קרעים ובלאי. מצב בינוני 

 טוב.

The Chumash of Rabbi Nissim Sajira (sofer) secretary 

the bet din of Rabbi Hezekiah HaCohen in Bukhara, 

with his signatures. Warsaw, 1865. 

Chumash Vayikra bamidbar and dvarim with prays 

shacharit and musaf for shabat. In one volume. Each 

Chumash has two title pages, the first illustrated. 

Signatures of Rabbi Nissim Sajira (scribe) Secretary of the bet din of Rabbi 

Hezekiah HaCohen in Bukhara. Additional Bukharian signatures. Old cover slightly 

detached. Stains and a few tears and wear. Fair- good condition.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . נדיר.1892סדר אושפיזין כמנהג בוכארה, ווילנא, תרנ"ב  .90
 

סדר אושפיזין עם מאמרי הזהר לחג הסוכות וסדר הכוונות כמנהג בוכארא. 

 52. 1892וילנא, תרנ"ב בהוצאת רבי דוד חכם ובניו. עם הקדמה מעניינת.  נדיר. 

 –זמן ומעט קרעים. מצב בינוני  בוכריות. ללא כריכה. כתמי חתימותס"מ.  19.5עמ'; 

 טוב.

Seder Ushpizin according to Bukhara custom, Vilna, 1892. Rare. 

An interesting introduction. rare. Bukharan signatures. Without cover. Stains 

of time and a few tears. Fair- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

משניות סדר נזיקין וקדשים, ליוורנו,  –ם, ירושלים, תרע"ג משניות סדר זרעי .91

 תרכ"ו.
 

משניות  –. פט ד'; 1913ירושלים, תרע"ג כרך סדרי משניות. משניות סדר זרעים, 

קכח; קטו ד'; כרוך בסופו דף מספר יצירה. . 1866ליוורנו, תרכ"ו סדר נזיקין וקדשים, 

יה. כתמים ומעט קרעים ובלאי. מצב חתימות בוכריות. כריכה ישנה מעט מנותקת ובלו

 טוב. –בינוני 
Mishnayot seder zrayim Jerusalem 1913- mishnayot seder nezikin and 

kdoshim. Livorno 1866. Involves at the end of a page from the yetzira book. 

Bukharan signatures. Old cover slightly detached and worn. Stains and a few 

tears and wear. Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1908מהדורה נדירה. 'תפסיר אם אפס' ירושלים, דפוס ר' אברהם משה לונץ. תרס"ח  .92
 

 אשכנזי, א"מבונ אפרים רבינו שיסד ה"אע יצחק עקידת על נאה פיוט'תפסיר אם אפס' 

 בימי לאומרה ונוהגין. פרס מערי חכם לאחד צח פרסי בלשון התפסיר אליו ונלוה

מהדורה נדירה.  .הנעילה בשעת כ"וביה שופר תקיעת קודם ה"ר של שני וביום הסליחות

לא מצאנו בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה וכן לא הופיעה במכירות פומביות. 

משה  באוצר הספר העברי מהדורה זו מובאת על פי אוסף פרטי. ירושלים, דפוס ר' אברהם

ס"מ. ללא כריכה. מעט כתמים ;וקרעים קלים בשוליים. מצב  17. ח' עמ'; 1908לונץ. תרס"ח 

 טוב.
Rare edition. 'Tafsir yim efes’ Jerusalem, printed by R. Avraham Moshe Luntz. 1908. 

 Nice piyyut on akedat Yitzchak. We did not find it in the National Library or in the 

Bibliography Factory nor did it appear at auctions. In the Hebrew Book Treasury, this 

edition is presented according to a private collection. Without cover. Few stains; and 

slight tears in margins. Good condition. 'Tafsir yim efes’ 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר איוב,  –'מנחת שי' ווארשא, תרנ"ג  –'רזיאל המלאך' ווילנא, תרל"ח  כרך ספרים. .93

 'מגן אבות' לפסיא, תרט"ו. חתימות בוכריות. באופן כללי מצב טוב. – 1899לובלין, 
Volume of books. Bukharan signatures. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ה, חלקם עם תרגום בוכרית. שלמים אוסף ספרים, יהדות בוכר .94

 וחסרים.
 

 –א' אוסף ספרים, יהדות בוכרה, חלקם עם תרגום בוכרית. שלמים וחסרים. 

'הדרת זקנים' ירושלים, תרע"ג. ג'. שמואל א' ב'  –ב'. אורח חיים' ירושלים, תרע"ג 

עם תפסיר. ד'. 'שרח שאהין' על מגילת אסתר עם פורים נאמה. ה'. קצהי הזארו 

שב. ו'. מלכים א' ב' עם תפסיר. ז'. 'שהזאדה וצופי' שרח על בן המלך והנזיר. יך 

ח'. מעשה הפת בידאדראן, חנה ושבעת בניה, תרמ"ד. ט'. כרך ספרים וחוברות: 

חיכאייתי כאכולה, זכרונות לבית דוד חוברת ב'  –סדר מעמדות עבור יהודי בוכרה 

מדרש פטירת משה אהרן עם מעני  –דף ו' בן פורת יוסף ירושלים, תרע"ב, חסר עד  –חסר 

. גודל 1862'חופת חתנים' למברג  –בסוף  7-בהתחלה ו 3,1פרסי, ירושלים, תרנ"ז. חסר 

 ומצב משתנה באופן כללי מצב טוב.



Collection of books, Bukhara Jewry, some with Bukharian translation. Complete and 

incomplete. 

varies Size and condition. Overall good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חב"ד ועוד. שלמים וחסרים. –בוכרה  –אוסף ספרים וחוברות מדפוסי ירושלים. חסידות  .95
 

חב"ד ועוד. שלמים וחסרים.  –בוכרה  –אוסף ספרים וחוברות מדפוסי ירושלים. חסידות 

רע"א. ב'. דיני ער"פ שחל להיות א'. תקנות חברת יחידי סגולה ק"ק בוכארא ואגפיה. ת

בשבת באידיש ע"פ הספר להגאון רבי ישראל וועלץ. תש"י. ג'. דברי צדק, תרצ"ב. ד'. נפש 

חיה. ת"ש. ה'. משכיל אל דל לעדת הבוכרים. תרע"ד. ו'. מלאכת מפרק למכונת חליבת 

ולה, דברי מרדכי תרמ"ט. ט'. תפלה לח –ח'. מאמר מרדכי, תרע"ב  –שבתי. תרפ"ט. ז' 

. י"א. חלק מקונטרס הצוואה בענייני צניעות ביידיש מהרה"ק רבי 1939תר"ס. י'. לוח חבר 

י"ד. חסד  –אהרן ראטה. י"ב. זכרון אברהם, תרפ"א. י"ג 

גנת אלימלך, תרצ"ב. ט"ו. חמד  –לאברהם השלישי, תרצ"ב 

צבי, תרצ"ג. ט"ז. חמדת צסי, תרצ"א. י"ז. לקוטי דינים 

ח. מנחת שמואל, ללא שער. י"ט. לקוטי בערבית יהודית. י"

דינים ח"ב, תרס"א. ערבית יהודית. כ'. 'מדרש רבה' מגילת 

אסתר "פ מתנות כהונה ו'תפארת ציון'. תרנ"ו. שער צבעוני 

ומעט מוזהב. כ"א. כתר תורה הנקרא בלשון קדמונינו תאג. 

גודל ומצב משתנה.  תרנ"ח. –ב"ח בשערים נפרדים. תרנ"ד 

 טוב. –צב בינוני באופן כללי מ
Collection of books and booklets from Jerusalem prints. Chassidut - Bukhara - 

Chabad and more. Complete and incomplete. 

varies Size and condition. Overall fair- good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה כרך ספרים. א'. מסכת פורים מן תלמוד שכורים.  .96

ב'. ברית יצחק, ווין, תרכ"ה. ג'. תפסיר משלי. ד'. כללי נדירה. יח דף. 

דקדוק לשון עבר, ווילנא, תרי"ב. ועוד. חלקם חסרים. מצב משתנה. 

Volume of books. A. Tractate Purim from Talmud Shikorim. Rare 

edition. 18 Pages. B. Brit Yitzchak, c. tafsir mishley. D. klaley dikduk 

leshon ever. and more. Some are incomplete. Condition varies. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

העדה הבוכרית! 'כיתאבי קיצה נאמה' ח"ב. סיפורי אלף לילה ולילה בבוכרית  .97

 .1915יהודית. קוקאנד, 

'כיתאבי קיצה נאמה הזארי יך שב' סיפורי אלף לילה ולילה ח"ב, עם תרגום 

בוכרית יהודית. קוקאנד)אוזבקיסטאן, מהספרים הבודדים שנדפסו  –ית לטג'יק

פולים מח"ב וספר 'צפנת  ס"מ. בנוסף דפים כ 19עמ';  171, 2[ 1. ]1915שם(, 

ללא כריכה. הדפים . 1875פענח' על דרכי החשבון עם שרטוטים. ווארשא, תרל"ה 

 כללי מצב טוב.הנוספים וספר צפנת פענח מנותק. מעט כתמים וקרעים. באופן 

The Bukharian community! 'Kitabi Kitsa Nama' part B. Stories of a Thousand 

Nights and One Night in Jewish Bukharan. Kukand, 1915. 

Kukand (Uzbekistan, one of the few books printed there) in addition to 

double pages from Part 2 and the book 'tzofnat pahanech’. Without cover. The 



additional pages and a 'tzofnat pahanech’ book are detached. Few stains and 

tears. Overall good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 
 

 

 –חתימת רבי שמעון חכם מבוכרה? 'חייאת אל רוח' עם תיקונים רבים בכ"י  .98

 , ח"ב. כרך ספרים. ספר התיקונים –'יריעות שלמה' 

 

כרך ספרים. א'. 'חייאת אל רוח' עם תיקונים רבים בכ"י. בשער חתימת רבי שמעון חכם 

ספר התיקונים, תיקוני ג'.  יריעות שלמה' ירושלים, תרס"ט.ב'. ירושלים, תרנ"ח.  מבוכרה?

 כריכה ישנה. באופן כללי מצב טוב מאוד.  .1858הזוהר, ח"ב. אזמיר, תרי"ח 

Signature of Rabbi Shimon Hacham of Bukhara? ‘chayat el ruach’ with many 

handwritten corrections – ‘yerihot Shlomo' – sefer hatikunim, Part 2. Book 

Volume. 

Volume of books. A. ‘chayat el ruach’ With many corrections in handwriting. On 

the title page of Rabbi Shimon Hacham from Bukhara? B. ‘yerihot Shlomo' c. 

sefer hatikunim.  Old cover. Overall, very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

עקידת יצחק עם תרגום פרסית,  –משלי עם תרגום פרסית. ירושלים, תרמ"ה  .99

 זכרונות לבית דוד עם פרסית, חלק מח"א. כרך ספרים. –תרס"ב 

 

ת יצחק עם  כרך ספרים. א'. משלי עם תרגום פרסית, ירושלים, תרמ"ה. ב'. עקיד

פרסית, חלק מח"א. כרך ספרים. תרגום פרסית, תרס"ב. ג'. זיכרונות לבית דוד עם 

ד'. 'ברית יצחק' ווין, תרכ"ה. כריכה ישנה בלויה ומעט מנותקת וכן קבוצות דפים 

 מנותקות. באופן כללי מצב טוב.

mishley with Persian translation. Jerusalem, 1885 – akedat yitzchak with a 

Persian translation, 1902 – zicronot lebet David with a Persian, Part of part 

a. Volume of books. 

Volume of books. A. mishley b. akedat Yitzchak c. zicronot lebet David with a 

Persian, Part of part a. d. brit Yitzchak. Cover worn and slightly detached as well as 

detached page groups. Overall good condition.    

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תרגום שני  –איוב עם תרגום פרסית  –לאדינו. שיר השירים, ליוורנו, תר"כ  .100

הגדה לליל שימורים ע"פ היעב"ץ. ווין, תרכ"ה.  –למגילת אסתר, ווין תרכ"ה, לא רשום 

 אינו בספריה. כרך ספרים. 

 

גום פרסית. ג'. כרך ספרים. א'. שיר השירים עם לדינו, ליוורנו, תר"כ. ב'. איוב עם תר

מגילת אסתר, ווין תרכ"ה, לא רשום. ד'. הגדה לליל שימורים ע"פ היעב"ץ.  תרגום שני ל

כריכה בוכרית? פרסית? מצב משתנה בין הספרים, באופן כללי ווין, תרכ"ה. אינו בספריה. 

 טוב מאוד. –כתמים ומעט קרעים עם חסר ומצב כללי: בינוני 

Ladino. Shir hashirim, Livorno, 1860 - yiyov with Persian translation - Second 

translation of megilat Esther, Vienna 1865, unregistered - Haggadah for a leyl 

shimurim according to the Yaavatz. Wayne, 1865. Not in the library. Volume of 

books. 

Volume of books. A. Shir hashirim with Ladino. B. yiyov with Persian translation c. 

Second translation of megilat Esther. D. Haggadah for a leyl shimurim according to 



the Yaavatz. Not in the library.  Bukharian cover? Persian? Condition varies between 

books, generally stains and a few tears with deficiency and general condition: 

Medium - very good.  

 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

אין בספריה עותק שלם. ספר 'שיר חדש'. כרך  .101

 ספרים מדפוסי ירושלים לעדה הבוכרית ועוד.

 

כרך ספרים מדפוסי ירושלים לעדה הבוכרית ועוד. א'. 

. אין בספריה עותק 1889'שיר חדש' ירושלים, תרמ"ט 

[ דף; ב'. 'מאיר בת עין' בגדאד, תרס"ה. שער 1יט ] שלם.

מוזהב והקדשה עתיקה. ג'. 'סיפורי מעשיות' ד'. פרי עץ 

כריכה ישנה. קבוצות דפים מנותקות. כתמי זמן ומעט הדר. 

 מאוד קרעים. באופן כללי מצב טוב.

The library does not have a complete copy. ‘shir chadash’ Book. Volume of books 

from Jerusalem prints for the Bukharian community and more. 

 a. ‘shir chadash’ The library does not have a complete copy. B. ‘meir bat ayin’ Gilt 

title page and ancient dedication. C. ‘sipurey mahasiyot’ d. pri etz hadar.   ‘ 

 50$ מחיר פתיחה:

 

י דינים בבוכרית!! סט שלם בשני כרכים. כריכות ליקוט .102

 בוכריות? פרסיות? מקוריות.

 

ם' בבוכרית יהודית. סט שלם בשני כרכים. ירושלים,  ספר 'ליקוטי דיני

. שער נפרד לכל חלק. כריכות בוכריות? 1900/1904ס"ד  –תר"ס 

 פרסיות? מקוריות.

כרוך חלק  גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. באחד הכרכים

 מתפסיר תרגום שני.

dinim collections in Bukhara !! Complete set in two volumes. 

Bukharian covers? Persians? originality. 

Complete set in two volumes. Separate title page for each section. 

Bukharian covers? Persians? originality. 

Variable size and condition, generally good condition. One of the volumes bound 

part of tafsir second translation. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

בית הכנסת הגדול בטביליסי. אוגדן גלויות צבעוניות. נתונות בתוך  .103

 The Great Synagogue in Tbilisi. Colorful postcard כריכה. מצב טוב מאוד.

folder. Included in cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 דינו.אל

 .1902' ספר יוסיפון בלאדינו. ירושלים, תרס"ב רו די בן גוריון’ליב' .104

 



, 363[ דף, 2]. במקור: 1902ירושלים, תרס"ב ' ספר יוסיפון בלאדינו. רו די בן גוריון’ליב'

 ס"מ. 22.5[ עמ'; 1] 363, 360, [ דף1שני דפים: ] חסרים; בעותק זה  ’[ עמ1]

 –מנותק ומודבק לדף אחריו. מצב בינוני  360כריכה ישנה מעט בלויה. כתמי רטיבות. דף 

 טוב.

'Livro di Ben Gurion' yosifun book in Ladino. Jerusalem, 1902. 

This copy is missing two pages. Old cover slightly worn. Moisture stains. Page 

360 is detached and pasted to the next page. Fair - good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

מאת רבי יוסף שבתי פרחי. בלדינו,  סיפור נס פורים'אליגריאה די פורים'  .105

 16.5. פ' ד'; 1902ליוורנו, תרס"ב 'השכבה של המן הרשע' ופיוט לפורים.  ובסופו

 'Allegria di Purim' ט כתמים ובלאי. מצב טוב מאוד.ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה. מע

The story of the miracle of Purim in Ladino, and at the end 'hashichva shel 

Haman harasha' and a piyyut for Purim. Old cover slightly worn. Few stains and 

wear. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 בגדאד ועוד. –ליוורנו  –רים. לאדינו אוסף ספ .106
 

א'. 'כפור תמים' ליוורנו, בגדאד ועוד.  –ליוורנו  –אוסף ספרים. לאדינו 

. ג'. 'ישיר 1868. חתימה עתיקה. ב'. 'סדר ארבע תעניות' ווין, 1931תרצ"א 

משה' ד'. מחזור ליום כיפור ליוורנו, תרע"ח. ה'. 'מועדי ה' ליוורנו, תרע"ט. ו'. 

ם לשמחה' ליוורנו, תרצ"ב. ז'. חמש תעניות, בגדאד, תרפ"ה. ח'. 'מועדי

 הגדה לפסח בלדינו ועוד ועוד.

ספרים, חלקם חסרים. גודל ומצב משתנה האוסף נמכר כמו  14סה"כ 

 שהוא.

 .A total  Baghdad and more. -Livorno  -Collection of books. Ladino 

of 14 books, some incomplete. varies Size and condition. The collection is sold as 

is.   

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

  .אסתר מגילות 5 אוסף .ועברית יהודית ערבית – לאדינו .107

 

 .ועברית יהודית ערבית – לאדינו. אסתר מגילות 5 אוסף

 עברית ב הדינים? י"תש? ה"תש, קזבלנקה, אסתר מגילת'. א

 לאדינו תרגום עם אסתר לתמג'. ב .ציורים 2. יהודית וערבית

. לערך 1900 ס"תר, יינה'ב. עמודה מול עמודה מרובעות באותיות

 בנקודות אסתר מגילת ספר'. ג .ואחשוורוש אסתר: השער ציור

 ומרדכי המן תולדות כולל, יהודית לערבית תרגום עם, ובטעמים

 נורא'. 'ד .1934 ד"תרצ, רבה'ג. וצחה טובה, יפה בלשון ואסתר

 יוסף רבי מאת תוניס יהודי ניב ל מתורגמת אסתר גילתמ' תהלות

 וסיפור פיוטים כולל'; ד נב, ד. 1859 ט"תרי, ליוורנו. פרחי שבתי

. משתנה ומצב גודל .קזבלנקה אסתר מגילת'. ה .יהודית בערבית

 .שהוא כמו נמכר האוסף. טוב מצב כללי באופן
Ladino - Jewish Arabic and Hebrew. Collection of 5 megilot 

Esther. 

Varying size and condition. General condition is good. Sold "as is". 

 70$: מחיר פתיחה



? ח"תק? ב"תק, קושטא'. מוסר שבט' הספר של בלאדינו ראשונה מהדורה. נדיר .108

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

 .מאיזמיר הכהן אליהו רבי מאת' מוסר שבט' ספר

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

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

 .מ"ס 25'; ד ד"ש. ב"תק הוא התאריך

 .במרוקו הרבנים ממשפחת כנראה" דאבילה שמואל חיים: "עתיקה חתימה אחרון בדף

 .יד בכתב" קל מפי.. אדיר אין" פיוט :אחרון בעמוד

 דפים במעט וכן השער במסגרת חסר מעט עם קרעים השער בדף. נאה עור חצי כריכה

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

rare. Ladino first edition of the book 'shevet musar'. Constantinople, 1742/8 ?. 

Ancient signature "Chaim Shmuel Dabila", and a piyyut "en Adir .. Mapi Kel" in 

handwriting. 

Shevet Mussar by Rav Eliyahu HaKohen of Izmir. 

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

known mussar sefarim. Constantinople, 1748. In the specification of the year, it 

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

1742. 304 pgs; 25 cm The last page has an old signature: Chaim Shmuel Davila, 

apparently from the rabbinical family of Morocco. On the final page, the piyut Ein 

Adir…Mipi Kel is written by hand Handsome faux leather binding. Title page has 

tears with a little bit missing in the frame of the sha'ar. In addition, a few pages have 

minor tears at the margins. Stains and moth damage. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

. מאזמיר חותמים רשימת. ח"או דיני' אליעזר דמשק. 'לאדינו .109

 .1877 ז"תרל, אזמיר

 

 .פאפו אליעזר לרבי חיים אורח דיני' אליעזר דמשק' ספר

 בתחילתו. לאדינו .מ"ס 22'; ד ו"קצ[ 4. ]1877 ז"תרל, אזמיר

 '(.עמ ורבע 3)חותמים רשימת

 .מאוד טוב מצב. קלים םוקרעי זמן כתמי מעט. פשוטה כריכה
Ladino. 'Damesek Eliezer' Law of orach chayim. List of signers 

from Izmir. Izmir, 1877. 

Ladino. At the beginning is a list of signatories (3 ¼ pages.) 

Plain cover. Some age stains and slight tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

לאדינו, מהדורה ראשונה. מעם לועז על מגילת אסתר. אזמיר,  .110

 .1864תרכ"ד 
 

לאדינו, מהדורה  .1864ספר 'מעם לועז' על מגילת אסתר. אזמיר, תרכ"ד 

הסכמת רבי חיים  ס"מ. 20[ קפו דף. 2. ]1864אזמיר, תרכ"ד ראשונה. 

כתב דף פא הושלם ב .גיאת ’ן ץ"הרי להגאון פיוטמעבר לשער  פאלאג'י.

כריכה ישנה מנותקת ומעט בלויה. ספר מפרק. מעט קרעים וכתמים.  יד.

 באופן כללי מצב טוב.
Ladino, first edition. Meam loez on megilat Esther. Izmir, 1864. 



Ladino, first edition. Beyond the title page is a piyyut by the gaon 

Hari”tz v. Giat. Page 81 was completed in handwriting. 

Old cover detached and slightly worn. Book joint. Few tears and stains. 

Overall good condition 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! לאדינו. דפוס ראשון. 'והוכיח אברהם' ח"ב, אזמיר, תרכ"ב  .111

1862. 
 

 נדיר! ספר 'והוכיח אברהם' ח"ב לרבי אברהם פאלאג'י.

 ס"מ. 20[ קד דף; 4. ]1862אזמיר, תרכ"ב מהדורה ראשונה.  לאדינו.

כריכה ישנה פשוטה ומעט מנותקת. כתמים ומעט קרעים. חתימות עתיקות. 

 מצב טוב.
rare! Ladino. First printing. 'vehochach Avraham' Part II, Azmir, 1862. 

Ladino. First Edition. Ancient signatures. Simple old cover and slightly detached. 

Stains and a few tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

לאדינו! כרזת בחירות לעיריית תל אביב. מאיר דיזינגוף וידידיו. שנות  .112

 . נדיר.20/30-ה
 

 .20/30-לאדינו! כרזת בחירות לעיריית תל אביב. מאיר דיזינגוף וידידיו. שנות ה
 בספריה הלאומית ולא בוינוגרד.לא מצאנו לא נדיר. 

  ס"מ. מצב טוב מאוד. 18/25

Ladino! Election poster for the Tel Aviv Municipality. Meir Dizengoff and his 

friends. 20s / 30s. rare. 

rare. We found neither in the National Library nor in Winograd. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ציונים משכילים וכו'

. ההכרזה על הקמת מדינת 1'עתון רשמי' מספר  .113

 .14.5.1948ישראל. ת"א, ה' באייר תש"ח 
 

. ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. 1'עתון רשמי' מספר 

 .14.5.1948ת"א, ה' באייר תש"ח 
בתוכו פירוט תוכן מגילת העצמאות עם רשימת חברי 

גוריון. וכן מנשר  הממשלה הזמנית ובראשם דוד בן

 ממועצת המדינה הזמנית.

ס"מ. מעט כתמים. מספר קרעים וחורים  21/33עמודים.  3

 טוב מאוד. –בשוליים. מצב טוב 
‘Yiton rishmi’ No. 1. The Declaration of the 

Establishment of the State of Israel. Tel Aviv, 

14.5.1948. 



It contains a list of the contents of the Declaration of Independence with a list of 

members of the Provisional Government, headed by David Ben-Gurion. As well as a 

manifesto from the Provisional State Council. 

3 pages. 21/33 cm. Few stains. Several tears and holes in the margins. Good- very 

good condition. 

  120$מחיר פתיחה: 

 

 

קק"ל ועוד. אוסף חוברות  –צבא  –המדינה שבדרך  .114

 וניירת.
 

שתי קק"ל ועוד. אוסף חוברות וניירת.  –צבא  –המדינה שבדרך 

גודל ומצב משתנה. חוברות ולמעלה מעשרים פריטי נייר ועוד. 

 האוסף  נמכר כמו שהוא.

 .The country on the way - army – kaka”l and more. Collection 

Two booklets and over twenty  of booklets and paperwork.

paper items and more. varies Size and condition. The collection 

is sold as is.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו. מכתב תודה על ספר בענייני תורה והלכה  .115

 בחתימתו.
 

נחם חכם רבה של אור עקיבא מאת לרבי מ תודה מכתב

 שליחת ספרו 'זהב מנחם' ראש הממשלה בנימין נתניהו על

 ס"מ. 21/29.5. 1996כ"ד אלול תשנ"ו  .והלכה תורה בענייני

Prime Minister Benjamin Netanyahu. Letter of thanks for 

a book on matters of Torah and Halacha in his signature. 

Letter of thanks to Rabbi Menachem Hacham rav of Or 

Akiva from Prime Minister Benjamin Netanyahu. 21 / 

29.5 cm. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 יצחק שמיר. שני מכתבים וכרטיס שנה טובה בחתימתו. .116
 

שני מכתבים וכרטיס שנה טובה מאת ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר 

 ובחתימתו.
Yitzhak Shamir. Two letters and a Happy New Year card in his signature. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שמעון פרס. אוסף שני מכתבים בכתב ידו ושלושה  .117

 בחתימתו.
 

 שמעון פרס. אוסף שני מכתבים בכתב ידו ושלושה בחתימתו.

Shimon Peres. Collection of two letters in his handwriting 

and three in his signature. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

 

חודשים  5מכתב בחתימת ראש הממשלה יצחק רבין,  .118

 לפני רציחתו.
 

חודשים לפני  5מכתב בחתימת ראש הממשלה יצחק רבין, 

 רציחתו.

Letter signed by Prime Minister Yitzhak Rabin, 5 months 

before his assassination. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 שים ישראלים, חברי כנסת ועוד.מכתבי אי 25אוסף  .119
 

מכתבי אישים ישראלים, חברי כנסת ועוד.  25אוסף 

(, משה שחל, 2(, פרופ' אבנר חי שאקי)2שמואל הלפרט)

(. זבולון אור לב, דני נוה, עמרם 2גד יעקבי, זבולון המר)

(, אברהם בורג, 2מצנע, משה נסים, ד"ר יוסף בורג)

אליעזר, אלחנן ישי, הרב אביגדור קהלני, בנימין )פואד( בן 

יצחק פרץ, צבי יעקבזון, שלמה בקיש, מה קצב, יצחק 

 מודעי. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד
Collection of 25 letters from Israeli personalities, 

Knesset members and more. 

varies Size and condition, in general very good 

condition 

 50$חיר פתיחה: מ
 

 ז"תרכ .שאדאוו. ש. א בדפוס זיטאמיר .מנדלסון משה מאת' ירושלים' ספר .120

1867 .XXX, [2], 123[ ,1 ]בלועזית והוא  מהשערים אחד, שערים 3. מ"ס 20.4; ’עמ

מקור:  כתמים ומעט נקבי עש. מצב טוב. .מנותק ופגוע ונראה שהושלם מעותק אחר

 אוסף מהלמן.
עמוד מלא  בדף הפורזץ האחורייקה: "חיים יעקב וואלדבערג" חתימה עת בדף השער

 בכתב יד.

The book 'Jerusalem' by Moshe Mendelssohn. Zhitomir. 3 title pages, one of  

the title pages in a foreign language and is detached and damaged and 

Stains and a few moth  seems to have been completed from another copy.

holes. Good condition. Source: Mehlman Collection On the title page, an 

ancient signature: "Chaim Yaakov Waldberg" on the back porzatz page, full 

.page in handwriting 
 10$מחיר פתיחה: 

 

 תולדות' – באוסטריה ההשכלה תנועת של, עת כתב' העתים בכורי' .121

 '.רומי איש נתן רבינו

. ישנה כריכה .מ"ס 19'; עמ[ 2] 174, 76. 1829 ט"תקפ. שמיד אנטאן דפוס, וויען

 .מאוד טוב – טוב מצב. כתמים
"Becurey Ha'yitim" magazine, of the haskala movement in Austria - "Toldot 

Rabbeinu Natan Ish Romi." 

Old cover. Stains. Good-very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

 א"תרמ, לבוב .ל"שד – לוצאטו דוד שמואל מאת... ראשונה לשכה' האוצר בית' .122

1881 .IV[ ,2 ,]מעט, ישנה כריכה .ברומית נוסף ושער בעברית שער .מ"ס 17; ’עמ קכ 

  .מאוד טוב מצב. קלים קרעים מאוד מעט. יבש מעט נייר. בלויה
‘bet haotzar’ lishka rishona… by Shmuel David lutzatu- shada”l 

Title page in Hebrew and additional one in Roman Old cover, slightly worn. 

Slightly dry paper. Very few slight tears. Very good condition. . 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 השיר ומנעימי רהדו מחכמי מליצה וילדי מחקר פרי כולל' "יצחק כוכבי' .123

ס"מ.  19. 1857-1862חוברות. וינה,  6 .שטערן י"בר מענדל בעריכת" בזמננו

 cochvey yitzchak' edited by Mendel Bari'  מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

Stern. 6 booklets. Vienna, 1857-1862. 

Some stains. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 עמודי בנוסף'; עמ[ 1] 71[ 4. ]לועזית. 1908, מינכן. איורים עם מחזה, יהודית .124

 .טוב – בינוני מצב. עש נקבי ומעט כתמים. מתפרק מעט ספר. מנותקת כריכה. איורים
Judith, a play with illustrations. Munich, 1908. Foreign. In addition to illustration 

pages. Cover detached. A slightly disintegrating book. Stains and a few moth 

holes. Fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 שניה מהדורה .כץ אלברט מאת, יהודיים אישים של ביוגרפיה .125

. שדרה ללא, מקורית כריכה .בלועזית הספר. מ"ס 19? 1913 ברלין. מורחבת

 Biography of Jewish personalities. The book is .מאוד טוב מצב. כתמים מעט

in a foreign language. Original cover, without spine. Few stains. Very good 

condition. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 . נדיר. עותק נאה. 1847מהדורה ראשונה. 'בית האוצר' שד"ל. למברג, תר"ז  .126
 

 ולוצאט דוד שמואל הקדש לשון דורשי לכל פתח אשרספר 'בית האוצר' 

 יכלול א' לשכה. בפאדובה אשר הרבנים מדרש בבית מלמד, טריאסטי איש

 שר אשר ושיריו הלשון תעלומות ובגלוי המקראות בפירוש כתב אשר דבריו כל

 .מהם לקט אשר וליקוטיו עתיקים יקרים ובספרים ישראל בקדמוניות וחקירותיו

כריכה  .עותק נאהס"מ.  18.5[ סו ד'; 4. ]1847תר"ז מהדורה ראשונה. 

 אדומה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

First Edition. ‘bet haotzar’ shada”l, Lemberg, 1847. Rare. Nice copy. 

Nice copy. Old red cover. Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 



 .1902פטרבורג, תרס"ב  ט"'מאסף' שני חלקים. ס .127
 

; ’עמ   IV, 56, 290 .מדע ואמרי הימים דברי פרקי: ח"א. ספר 'מאסף' שני חלקים

המאסף בעריכת  ;’עמ[ 2, ]198; 80, 48[, 1] .ושיר חזון ודברי בקרת מאמרי ח"ב:

עורך "המליץ" ל. רבינוביץ וכולל בתוכו נושאים רבים ע"י מגוון רחב של 

ועוד  קיכותבים בהם: ח.נ. ביאליק, שאול טשרניחובסקי, מיכה יוסף ברדיצ'ובס

בחלק ראשון)שער מעטפת(,  שני שערים. 1902פטרבורג, תרס"ב  ט"סרבים. 

ס"מ. בסוף ח"ב רשימות ספרים למכירה במערכת "המליץ".  26ושער נפרד לח"ב. 

 כריכה חדשה נאה. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב. 

‘measef’ two parts. St. Petersburg, 1902. 

Hameasef edited by the editor "hamelitz" l. Rabinowitz. Two title pages in 

the first part (mahatefet title page), and a separate title page for part B. 

Nice new cover. Stains of time and a few tears. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

'הציר  –ן אוסף גיליונות, עיתונים וחוברות. 'דבר' גיליון ראשו .128

 .1869/1953תשי"ג  -עיתוני שמאל ועוד. תרכ"ט   –חוזר ראשון 
 

 –'הציר חוזר ראשון  –אוסף גיליונות, עיתונים וחוברות. 'דבר' גיליון ראשון 

. גודל ומצב משתנה, 1869/1953תשי"ג  -עיתוני שמאל ועוד. תרכ"ט  

 באופן כללי רובם נראים במצב טוב.
Collection of issues, newspapers and pamphlets. 'Davar' First issue - 

'hatzir chozer rishon- left-wing newspapers and more. 1869/1953. 

Size and condition vary, in general most of them look in good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

חוברות קומיקס  8אסטריקס. אוסף  –טין -טין .129

 ניינות.צבעוניות ומע
 

. אסטריקס 1חוברות קומיקס צבעוניות ומעניינות.  8אוסף 

. 3. אסטריקס אובליקס וחבורתו. 2והסכסכן מרומא. 

. 5. אסטריקס והקלחת. 4אסטריקס מגלה את אמריקה. 

. 7. אסטריקס אובליקס וחבורתו. 6אסטריקס באולימפיאדה. 

טין אסירי השמש. גודל ומצב -. טין8אסטריקס בבריטניה. 

 משתנה. באופן כללי מצב טוב.

Teen-Teen - Asterix. Collection of 8 colorful and interesting comic books. 

varies Size and condition. Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

אדמות חברי "הבימה". תוכניות חלוקה, רישומי מודדים ועוד,  .130

 .30 –פריטים. ת"א, שנות ה  25 -כ 

ימה". תוכניות חלוקה, רישומי מודדים ועוד. ת"א, שנות  אדמות חברי "הב

 פריטי נייר. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. 25 –כ  .30 –ה 

Lands of Habima members. Distribution plans, surveyors' records and 

more, about 25 items. Tel Aviv, 1930s. 



About 25 paper items. Variable size and condition, generally good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 60 –משוררים אנשי רוח ישראלים. קלסר מלא מכתבים ומסמכים. כ  –סופרים  .131

 פריטים. כולל מכתב מהסופר אבות ישורון.

 – הסכמים ותשלומים אגודות הסופרים והמולי"ם –חוזים  –קלסר מלא מכתבים ומסמכים 

 סופרים משוררים וכו'. מכתבים ומסמכים רבים מכותבים ומוסדות שונים, פירוט חלקי לקמן:

הסופר אבות ישורון, חשבון 

שכר סופרים משותף 

המשורר לביאליק ורבניצקי, 

מרק לברי, לוין קיפניס, הסכם 

 –בין הוצאת נגן לנחום היימן 

נחום היימן  –לאה גולדברג 

רלא ועוד, אהוד בן עזר, י. בו

)מספר מכתבים(, אפרים 

קישון, נתן יהונתן, א. ב. 

אנדה  יהושע, ד. זכאי,

פנחס פינקרפלד, 

יעקב אורלנד, שמשון מלצר, יוסף בר יוסף, א. מ. הברמן, יעקב בן דב, , שושנה פרסיץ,  ליטבינובסקי

חתימה, מכתב נוסף ללא נמען וללא  אהרן אפלפלד)מספר מכתבים(, דב סדן, פנחס שדה ועוד ועוד.

המכתב מתחיל בברלין נפגשנו לאחר שיתוף  1914ס"מ, משנת  12/19דפי פנקס בגודל  10

כבר הכיר את הפואימה בזהרי דרכים  1914עבודה ב "מולדת" וכן שעוד לפני בואו לברלין בקיץ 

או לברלין ע"מ לערוך ביחד עם לחובר את ירחון נתיבות שנוסד ע"י ש"י  בהמשך מתאר את בו

בהשתתפות בן אביגדור וי. רמברג. כמו כן מספר שבברלין כבר הרגישו מלחמה ומתלבט הורוויץ 

אם לחזור לא"י או להמשיך ברוסיה ומאוד היה עגום ועצוב ורק עם שמעונוביץ הרגיש טוב ורגוע, 

לסיכום אין לנו מושג מי הכותב, הגיע  צינברג. –קצנלסון  –והמשיך לרוסיה שם פגש את דובנוב 

לערוך את ירחון נתיבות ביחד עם פ. לחובר, הכיר את  1914/15 –ל לברלין ב מארץ ישרא

חלק המכתבים בכ"י וחלקם רק חתומים בכ"י. גודל  שמעונוביץ לפני זה המשיך לרוסיה לאחר מכן.

 טוב מאוד. –ומצב משתנה, רובם מצב טוב 

Writers - poets, Israeli intellectuals. Binder full of letters and documents. About 60 items. 

Includes a letter from the author Avot Yeshurun. Binder full of letters and documents - 

contracts - agreements and payments Writers 'associations and publishers - poets' writers, 

etc. Many letters and documents from various writers and institutions Some of the letters 

are handwritten and some are only signed in handwriting. Size and condition vary, most of 

them good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 כרכי ספרים ואוספי ספרים. 

 

 שיחת'א'. אוסף ששה ספרים חשובים.  .132

 ד"ע... הדור מגדולי... מאמרים' ח"ת של חולין

. שלעז הירש צבי רבי מאת, וההלצה הצחות

 חזוק' ב'. .שערים 2. 1880 ם"תר, למברג

 וראיות הנצרות עם ויכוח של קראי חיבור' האמונה

. מטורקי ר"ב יצחק רבי אתמ, ק"תוה לאמתיות



 האגרת דברי האחד. נפתחים ספרים ג'. שני .1857. ז"תרי לייפציג. פישל ירוחם הוצאת

 קראקא. ח"ת גזירות בו יספר מצולה יון ספר והשני. גלוגא אנשי דעדו רבות צרות בו יספר

 דילמו' שני חלק הספר ביתה'.  .1884 ד"תרמ ווארשא' ישראל תשועת'. ד'. 1896 ו"תרנ

 ברוך רבי' נבחר כסף' ס"מח הגאון נכד גרשון' ר חותמת .וויען. זאב בן ליב ליהודה' המישרים

 ציון תפארת' פ"ע, ב"א סדר פ"ע' אדם נשמת' משניותו'.  .העדיעס ד"אב גויטיין בנדיט

 .1913 ג"תרע, ווארשא. אלפס ציון בן מרבי' אלפס מעשה'ו, טייטש ועברי' וישראל
 ל ומצב משתנה. חלקם מעט חסרים. האוסף נמכר כמו שהוא.ספרים. גוד 6סה"כ 

Collection of six important books. A total of 6 books. varies Size and condition. 

Some are slightly incomplete. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 רב וידע חשוב היסטורי חומר עם שנה לוחות 9אוסף  .133

 י"ע ל"יו(. הונגריה)הגר ארץ כמנהג הכנסת בית במנהגי

 משה רבי של, וקהלות אישים קורות – י"כת לחקר מכון

 גודל ומצב משתנה.  .קינסטליכער זושא אלכסנדר

Collection of 9 calendars with important historical 

material and extensive knowledge. varies Size and 

condition. 

 10$חיר פתיחה: מ

 

 

'בר מצוה רעדעס' דרשות לבר מצוה ביידיש, עברית ואנגלית. אוסף ארבעה  .134

 ספרים מדפוסי ניו יורק.
 

א'. 'בר מצוה רעדעס' דרשות לבר מצוה ביידיש, אוסף ארבעה ספרים מדפוסי ניו יורק. 

נחום  . ב'. 'תולדות מנחם' על רבי1926עברית ואנגלית. בכריכת הפרופ' ג. זליקוביץ. 

. ד'. 1948. ג'. ספרי דבי רב עם תוספות מאיר עין. תש"ח 1954הצדיק מהורדנא. תשי"ד 

. גודל ומצב 1950'טהרת מים' על מקוואות ועוד, עם מעט שרטוטים להמחשה. תש"י 

 משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא.
'Bar Mitzvah Redes' sermons for Bar Mitzvah in Yiddish, Hebrew and English. A 

collection of four books from New York printing. 

A. 'Bar Mitzvah redes. B. 'Toldot Menachem' c. Debbie Rav books with Meir Ein 

additions. D. 'taharat mayim' on mikvahs and more, with a few drawings to 

illustrate. 1950. Size and condition varies. Overall, very good condition. The 

collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

. ב'. חומש 1922א'. 'שערי ציון' אוסף ספרים מדפוסי לובלין.  .135

. ד'. 'שבט מוסר' 1924. ג'. 'מגלה עמוקות' לובלין, 1873דברים, לובלין 

. ה'. הערוך ב"ח 1881ב"ח בשערים נפרדים. תרגום עברי דייטש. לובלין, 

, 1927ים' . ו'. כרך ספרים: 'דרכי חי1898בשערים נפרדים. תרנ"ט 

. מצות משה 1927קונטרס פרק שירה עם תוספת חיים, כתר תורה, 

. ויקרא 1882. קץ הפלאות. ז'. ספר הזהר, 1924. ישועות חכמה 1924

במדבר. )על השער רשום בראשית(. חלקם חסרים. גודל ומצב משתנה. 

 באופן כללי מצב בינוני.
 A collection of books from Lublin's prints. Some are incomplete. 

varies Size and condition. Generally fair condition. 

  10$מחיר פתיחה: 



 אוסף ספרים מדפוסי ווארשא. .136
 

'ילקוט ידיעות האמת' לרמח"ל. תרצ"ו.  ספרים מדפוסי ווארשא. א'. 7אוסף 

אמת  –מדרש עשרת הדברות  ג'.'עבודת הקודש' להחיד"א. תרל"ט.  ב'.

 ו'.מעשה אלפס. יידיש.  ה'.יהושע שופטים, תרל"ח.  ד'.דר"א.  פרקי –קנה 

'אוצר השרשים הכללי'  ח'.'עטרת צבי' תרס"א.  ז'.ראשית חכמה, תרל"ב. 

 תרכ"ב.  –ג"ח בשערים נפרדים. תר"ז 

 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.
A collection of books from Warsaw prints. 

varies Size and condition. The collection is sold as is 

 50$מחיר פתיחה: 

 

א'. משניות חורב ניו משניות ועין יעקב  –אוסף ספרי תלמוד בבלי  .137

יורק/ברלין, תרפ"ו. ב'. עין יעקב, ניו יורק/ברלין, תרפ"ז. ג'. משניות וינה 

תשי"ב. ד'. משניות תפארת ישראל וילנא, תרנ"ב. שער ראשון צבעוני. ה'. 

ות תפארת ישראל, ווילנא, תרצ"ה. שער ראשון מצויר וחלק מהאותיות משני

בדיו אדום. ו'. משניות תפארת ישראל ווארשא, תרל"ג. ז'. תלמוד בבלי 

. שלושה שערים בתחילתו, חלק מהאותיות בדיו אדום. ח'. עין 1931ווילנא, 

גודל ומצב משתנה.  . כריכת עור. ט'. עין יעקב, אוסטראה?.1876יעקב, 

 חלקם חסרים. נמכר כמו שהוא.

 Collection of Talmud bavli books - Mishnayot and Ein Yaakov. varies Size and 

condition. Some are incomplete. Sold as is.  

 10$מחיר פתיחה:      

 

 

אוסף ספרים. מקומות דפוס שונים. שלמים וחסרים. א'. 'עת לעשות' ב"ח,  .138

בענדיט ליכטנשטיין. ב'. אלאמייא עם חותמות בנו רבי ברוך להרה"ק רבי הלל מק

. ג'. 'תולדות השמים' זיטאמיר תרכ"ו. ד'. 'ילקוט 1874'חובות הלבבות' ווילנא, תרל"ה 

משה' ה'. בינה לעתים ו'. רחמי האב ז'. זכור למרים ח'. אגרא דפרקא ט'. פאר יצחק י'. 

ט מוסר. י"ב. אזלא גרש. י"ג. טיול שב –נגוני חסידים מודז'יץ. י"א. ספר חסידים 

בפרדס. י"ד. תורת הבית למרן החפץ חיים, תרפ"ג.  ט"ו. מנחת יהודא. ט"ז. שם 

משמואל. י"ז.צוואת הריב"ש, ירושלים, תש"ח. י"ח. 'תפילת הצדיקים' תשכ"ה. י"ט. 

אהבת יהונתן. רישומים. כ"א. ברייתא דשמואל הקטן,  –אוהב ישראל. כ'. 'יערות דבש' 

רושלים, תרצ"ב. כ"ב. הכתב והקבלה. שער מעטפת. כ"ג. 'דברי חיים ב"כ. סוואליווע, י

 .1912תרע"ג 
 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.     

 Collection of books. Different printing places. Complete and incomplete. varies Size 

and condition. Sold as is. 

 10$תיחה: מחיר פ     
 

 

א'. נ"ך יהושע אוסף ספרים מדפוסי ווארשא. שלמים וחסרים.  .139

שופטים. ב'. 'דרך החיים' ג'. חמישה ספרי מוסר. ד' מדרש תלפיות, 

צמח דוד ז'. ספר העקרים. ח'. שם  –ו'. בחינת עולם  –ב"ח. ה' 

 –הגדולים עם הגהות בכתב יד. ט'. ספר יוחסין. י'. קדש הלולים. י"א 

יש שכר. י"ג. 'דברי דוד' ב"ח. י"ד.  –ר החיים לרבי יוסף יעב"ץ י"ב. או

 'תורת האדם'. ט"ו. הרוקח הגדול. ט"ז. אהל יעקב. י"ז. אמונת זרעים.
 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.



Collection of books. Of varsha printing place. Complete and incomplete. varies 

Size and condition. Sold as is 

 10$מחיר פתיחה:      

 

 של ראשונה מהדורה. סופר החתם הגהות של ראשונות מהדורות. חתימות .140

 מסכתות כרכי ששה אוסף. איגר עקיבא ורבי רנשבורג ב"מהר, ביהודה הנודע הגהות

 מסכת'. א .1832/1868 ח"תרכ - ב"תקצ, ווין – פראג. חשובות מהדורות, בבלי מתלמוד

 ברוין שרגא יחזקאל: "חתימות. ב"תרכ, ווין, כתובות

 מינדצענט איגאנץ: "ובלועזית" ערמיהאליפאלווא

 ח"תרכ, ווין, שבועות מסכת'. ב (.גראסווארדיין) נאדיוואראד

 מנחם: בלועזית חתימות עם דף מודבק הכריכה על. 1868

 מסכת'. ג .אהרן]?[ בעק. שטיינמעץ איזידור. אויסלנדר

 ט"יו' חנני' הק: "וחתימה רישום. 1867 ז"תרכ, ווין, סנהדרין

'. ה .ד"תרכ, ווין, יומא'. ד..". וגליל ד"אב מפה קליין ליפא

 וואלף' הק: "חתימה. 1863 ג"תרכ, ווין, פסחים מסכת

 שער. עור כריכת" ]?[. הורוויץ: "בלועזית". ל"סג הירש

, פראג, נדה מסכת'. ו .מאוד מאוד רחבים שוליים. אדום ודיו מוזהב דיו עם! ביותר מיוחד

 נמכר. טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל .עור כריכת, רחבים שוליים. 1832 ב"תקצ

 .שהוא כמו

Signatures. First editions of the chatam Sofer postscripts. First edition of the noda 

beyehuda postscripts, by Rabbi Ransburg and Rabbi Akiva Eiger. Collection of six 

volumes of Tractates from the Talmud bavli, important editions. Prague - Vienna, 

1832/1868. 

Size and condition vary. Mostly in good condition. Sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 חוט'. א .ירושלים מדפוסי ספרים 17 אוסף .141

, ירושלים, יוסף שארית'. ב. ט"תרפ ירושלים, המשולש

 חידושים'. ד. ה"תש, ירושלים' יוסף שאר'. 'ג. ג"תש

, ם"להרמב וחוקותיהם מ"עכו ממרים הלכות על ובאורים

 סנהדרין הלכות על ובאורים חידושים'. ה. ב"תשי, ירושלים

 דברים' יד על קבץ'. 'ו. ד"תשי, ירושלים, ם"להרמב

. א"תשי, שליםירו. הראשונה בפעם לאור היוצאים שבכתב

'. ח. ח"תש ירושלים, ק"ב על יחזקאל חזון תוספתא'. ז

 מן שביעית מסכת'. ט. ז"תש ירושלים, א"ח, שלמה ברכת

 ר"ב שלמה רבי נוסחת פ"ע. זרעים סדר, ירושלמי תלמוד

 תלמוד מן כלאים מסכת'. י. ה"תרצ, ירושלים. הנפלא פירושו עם ספרד מגרוש סיריליאו יוסף

 פירושו עם ספרד מגרוש סיריליאו יוסף ר"ב שלמה רבי נוסחת פ"ע. רעיםז סדר, ירושלמי

, א"ח' משה דברי. 'ב"י. צ"תרח ירושלים, ג"ח' תרשיש עין. 'א"י. ב"תשי, ירושלים. הנפלא

. שני ספר מאיר מבית ת"שו. ד"י. ו"תש, ירושלים, מועטת מתנה. ג"י. ה"תש, ירושלים

 לבוש ת"שו. ז"ט. ויינר יהושע אליהו' ר מכתב. ד"שית' יעקב שארית. 'ו"ט. ז"תרצ, ירושלים

 .ז"תרצ, ירושלים, המקדש חיל. ז"י. ו"תש, ירושלים, מרדכי

 .שהוא כמו נמכר האוסף. משתנה ומצב גודל

Collection of 17 books from Jerusalem prints. 

varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



, תהלים'. אעור.  בכריכות כרוכים רובם. שונות מהדורות, ך"נ ספרי 11 אוסף .142

 2. 1911 א"תרע, לובלין, מלכים'. ב. צבעוני הראשון, שערים 2. 1911 א"תרע, לובלין

 2. 1911 א"תרע, לובלין' הימים דברי'. 'ג. צבעוני הראשון, שערים

 2. 1911 א"עתר, לובלין, ירמיהו'. ד. צבעוני הראשון, שערים

 2. 1911 א"תרע, לובלין, ישעיה'. ה. צבעוני הראשון, שערים

 2. 1911 א"תרע, לובלין, יחזקאל'. ו. צבעוני הראשון, שערים

, שערים 2. 1911 א"תרע, לובלין יהושע'. ז. צבעוני הראשון, שערים

, ווילנא. נוספים ופירושים ם"המלבי פ"ע, שמואל'. ח. צבעוני הראשון

 ופירושים ם"המלבי פ"ע, מלכים'. ט. אחד שער. 1911 א"תרע

'. י. וצבעוני נאה הראשון, שערים 2. 1911 א"תרע, ווילנא. נוספים

. 1911 א"תרע, ווילנא. נוספים ופירושים ם"המלבי פ"ע, הימים דברי

, י"רש' פי, עוזיאל בן יונתן תרגום עם, ומשלי תהלים. א"י. אחד שער

, איוב – 1893 ג"תרנ, ווילנא. טייטש ועברי ציון ומצודת דוד מצודת

 מצודת, י"רש' פי, עוזיאל בן יונתן תרגום עם, ונחמיה עזרא, דניאל

 .1893 ג"תרנ, ווילנא. טייטש ועברי ציון ומצודת דוד

 .שהוא כמו נמכר. טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל. עור בכריכות כרוכים רובם
Collection of 11 na”ch books, various editions. Most of them cover with leather 

covers. 

Most bear leather covers. Size and condition vary. In mostly good condition. Sold as 

is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

, ווארשא. עירובין' המאירי חידושי'. 'א. ס"הש על ספרים עשרה אוסף .143

, שטעטטין. וביצה קדושין, גיטין, יבמות ותמסכת על' שלמה של ים'. 'ב. ג"תרע

, יומא, ה"ר, ביצה. ופסחים שבת, ברכות מסכתות, ח"ב' יהושע פני'. 'ג. ב"תרכ

'. ה. ץ"תר, וואשא' בנימין הדרת'. 'ד. 1860/61 א"תרכ, ווארשא. ומגילה סוכה

 שוליים' הישר אור'. 'ז. ג"תשכ, מראקוב העילוי כתבי'. ו. שער ללא, דוד דברי

 שוליים. צ"תרח, ירושלים, מנחות מסכת על' הישר אור'. 'ט –' ח. במיוחד ביםרח

, למברג, בבות שלשה על מקובצת שיטה'. י. כפול עותק. במיוחד רחבים

 .שהוא כמו נמכר האוסף. משתנה ומצב גודל .1876/77
A collection of ten books on the Shas. 

varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

הרב אליהו ובנו רבי הלל פוסק. לוט שלושה קונטרסים. 'אלון בכות' סעאיני,  .144

'פסקי אליהו' ח"ג , סעאיני, תרצ"א ו'דברי הילל' ח"ג, סעאיני, תרצ"ה. גודל  –תרצ"ג 

 Rabbi Eliyahu and his son Rabbi Hillel ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

Posek. Lot of three pamphlets. Variable size and condition, generally 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'שושנת העמקים' ווארשא,  – 1875שב שמעתתא' ווארשא, תרל"ה ' .145

 'Shev Shmatata' כרך שני ספרים חשובים. באופן כללי מצב טוב.. 1886תרמ"ו 

Warsaw, 1875 - 'shoshanat haamakim'. Volume of two important books. In 

general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

'מעשי  –'רפואה וחיים' ירושלים  –'פתורא דאבא' ירושלים, תרס"ה  .146

 ’patura deaba’. כרך ספרים. באופן כללי מצב טוב.1903הגדולים' למברג, תרס"ג 

–‘refua vechayim’ –‘mahase hagdolim’. Volume of books. Overall good 

condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1883ה' בכרך אחד. ווארשא,  –ד'  –'שפתי כהן' חלקים ג'  .147

 siftey cohen’ parts 3-4-5 in one volume. Overall’באופן כללי מצב טוב.

good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מהדורות סטנוב יצחק ספרי שני רךכ ??מזויפות חשובות!!! הסכמות .148

 .1773/83 ד"תקמ – ג"תקל, ברלין ,'רננות שפתי' –' השרשים ספר' .ראשונות
 

 .סטנוב יצחק ספרי שני כרך

 יחד לכולם אשר ספרים ראשי ארבעה כולל"' השרשים' ספר'. א

 שפה ספר בשם נקבו השני החלק וזה. יקרא הגדרים ספר בשם

 משרשי שורש בכל השונות שאלותוהה ההוראות... יספר. אחת

 ".העברי לשון

 ספר'. ב ';ד כט[ 1. ]1783 ד"תקמ, ברלין. ראשונה מהדורה

 המכלל ספר כעין... הדקדוק מחלק ’הא החלק"' רננות שפתי'

 ופעל משם הדקדוק חלקי שלשת בכל ק"הרד שחבר והשרשים

 ק"והרד עזרא ואבן י"רש ביאור ומורה מלמד בלי להבין... ומלה

. 1773 ג"תקל, ברלין. ראשונה מהדורה [".נבוכים] המורה בוהר

חשובות אך  הסכמות לשער מעבר .מ"ס 20.5'; ד לד - ג[, 4]

 רשימת בנוסף(. 164 עמוד, V , ZGJD, 1892, שטיינשניידר: ראה) מזויפות יתכן שהינם

 ...(.תקופה במשך להדפיס שלא")וחרם בהסכמה עלו... אשר הגאונים" רבנים ארוכה

 מאוד מעט מקומות במספר. בלאי ומעט כתמים. שדרה וללא ופגועה מנותקת עור ריכתכ

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי
Important agreements !!! Fake ?? Volume Two Books by Yitzhak Stanov First 

Editions. ‘sefer hashorashim’- ‘siftey renanot’ Berlin, 1733/83. 

Volume of two books by Yitzchak Stanov A. Hashorashim First edition. Berlin 1783 B. 

Sifsei Renanos First edition. Berlin 1773 

On the opposite side of the title page are distinguished approbations, forged? (see 

Steinschneider, 1892, V, ZGJD, pg. 164). In addition, there is a long list of rabbanim 

"the ge'onim who… have agreed to pronounce a cherem (not to print for a specific 

period…) 

Leather binding is detached and damaged. No spine. Stains and some wear. In a few 

places, very minor worming and tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 



 שו"ת הרד"ד. –שו"ת 'בן פורת'  –כרך ספרים חשובים. 'פתח הבית'  .149
 

 פסח הלכות ע"ושו ם"רמב, פסחים' מס על 'כרך ספרים חשובים. א'. 'פתח הבית

 חיים נפתלי יעקב יו"ל ע"י הרב. לונטשיץ ד"אב רבי אברהם טיקטין להגאון

ב'. שו"ת . 1910ע "תר, ווארשא דפוס ראשון.. בווארשא ץ"מו ל"זצ זילבערבערג

. 1907פיעטרקוב, תרס"ז 'בן פורת' מהגאון רבי יוסף ענגיל. מהדורה ראשונה. 

שו"ת הרד"ד חלק  ד'.. 1913, פיעטרקוב, תרע"ג שו"ת הרד"ד חלק או"ח ג'.

 .1903אהע"ז, פיעטרקוב, תרס"ג 

 כריכה חצי עור. נייר מעט יבש. מצב טוב מאוד.
Volume of important books. ‘petach habayit’- shu”t ‘ben porat’ – shu”t 

harada”d.  

Volume of important books. A. ‘petach habayit’ on tractate psachim. First 

print. B. shu”t ‘ben porat’ first edition. C. shu”t harada”d orach Chayim. D. 

shu”t harada”d even haezer.  

Half leather cover. Slightly dry paper. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

הגיון לבי,  – 1937'דרכי משה' מאמרים על אמונה ותשובה, ווארשא, תרצ"ז  .150

 .1911ריגא, תרע"א 
 

כרך שני ספרים. א'. 'דרכי משה' מאמרים על אמונה ותשובה מרבי משה בעראנט, בתוך 

[ סב עמ'; ב'. 2. ]1937הספר מובא ציטוט מספה"ק ה'קדושת לוי'. ווארשא, תרצ"ז 

ס"מ.  24.5עמ';  120[ 3. ]1911ריגא, תרע"א  יון לבי' דרשות מרבי צבי ליכטנשטיין.'הג

 כריכה חצי עור נאה. מעט שפשופים בשדרה. שוליים נאים. מעט כתמים. מצב טוב.
‘darchey moshe’ articles on emuna and tshuva. Varsha 1937. Higayon libi riga 

1911. 

Volume of 2 books. A. ‘darchey moshe’ b.  Higayon libi. 

Nice Cover half leather. A little rubbing on the spine. Nice margins. Few stains. 

Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

'תורת משה'  –'דברי יהונתן' מרבי יהונתן אייבשיץ, דפוס ראשון  .151

 חת"ס עה"ת.
 

ן' לרבי יהונתן אייבשיץ. דפוס כרך שני ספרים חשובים. א'. 'דברי יהונת

ב'. 'תורת משה' [ מד ד'; 2. ]1903, תרס"ג קראקא אצל פאדגורזעראשון. 

[. מספור דפים רב. כריכה 3. שערים נפרדים]1906וויען, תרס"ו  ח"ס עה"ת.

 ישנה מעט מנותקת ובלויה. באופן כללי מצב טוב.
'Divrei Yehonatan' by Rabbi Yehonatan Eibshitz, first edition - 'Torat 

Moshe' hatam sofer on the tora.  

Volume of 2 important books.  A. ‘Divrei Yehonatan' first printing. 

Multi-page numbering. Old cover slightly detached and worn. Overall 

good condition.   

 70$מחיר פתיחה: 

 

 



נפולער. דפוס ראשון עם דף רשימת 'יד המאיר' מהגה"ק רבי מאיר קריס .152

 'מעיני החכמה' דפוס ראשון.  –חותמים חשובה מאוד שאינו רשום ואינו ידוע! 
 

כרך שני ספרים חשובים מאוד. א'. 'יד המאיר' חידושי תורה על כמה מסכתות מגה"ק 

 רבי מאיר קריסנאפאלער.

[ עמ'; 2] 124[ 4. ]1874ווארשא, תרל"ד דפוס ראשון. 

ד. בסוף הספר שני עמודי רשימות חותמים נדיר מאו

רבי יהושע מאוסטרובא, וחתנו ובהם אדמור"ים ורבנים, 

רבי יעקב יצחק, רבי העניך מאלעסק, רבי בעריש 

מביאלא, ה'אמרי נועם' וה'עטרת ישועה' מדזי'קוב, רבי 

יהודה לייב אייגר מלובלין, ה'תורת חסד', רבי צדוק הכהן 

ה'מכתב סופר', רבי גרשון  מלובלין, רבי שלמה אייגר,

דף זה  העניך מראדזין בעל התכלת ואביו רבי יעקב ועוד.

אינו רשום ואינו ידוע, כמו"כ אינו בספריה הלאומית 

 ולא בהיברובוקס.

רבי  חידושים על בבא מציעא מאתב'. 'מעיני החכמה' 

 אריה ליב צינץ.

 35.5[ קנד ד'; 2. ]1874ווארשא, תרל"ד דפוס ראשון, 

בדף הפורזץ ופנים הכריכה רישומים ס"מ. 

 בלועזית)בעיפרון(. 

. מעט כתמים ונקבי עש שוליים רחבים במיוחדכריכה ישנה מעט בלויה. בספר 'יד המאיר' 

 בודדים וכמעט שלא נראים ובעיקר בכריכה. מצב טוב מאוד.

 

'Yad HaMeir' by Rabbi Meir Krisenpoler. First print with a very important list of 

signatories that is unregistered and unknown! ‘mahayaney hachochma’ first print. 

Volume two very important books. A. Yad HaMeir'. First printing. Extremely rare. At 

the end of the book are two pages of signatory lists, including rebbes and rabbis, this 

page is neither registered nor known, nor is it in the National Library or in the 

Hybrobox. B. ‘mahayaney hachochma’ first printing.  

Old cover slightly worn. The book "Yad HaMeir" has a particularly wide margin. Few 

spots and single moth holes and almost invisible and mostly on the cover. Very good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1808/09תקס"ט  –משנה תורה להרמב"ם. ברדיטשוב, תקס"ח  .153

 שלושה כרכים.
 

 שלושה. 1808/09 ט"תקס – ח"תקס, ברדיטשוב. ם"להרמב תורה משנה

'; ח"ד: ד רס[, 4] ה(קדוש, נשים)'; ח"ב: ד רעח[, 8] זמנים-מדע) ח"א: .כרכים

 37דף(.  2[ שי דף)חסר 2[ שי דף, בעותק זה: ]4במקור: ] (.שופטים-נזיקין)

: "שייך .... שמואל בלאאמ"ו חתימה עתיקהבח"א בדף אחרי השער  ס"מ.

 אברהם..."?.

 טוב. –באופן כללי מצב בינוני מצב משתנה. ח"א מנותק לשניים. 

Mishnah Torah for the ramba”m. Berditchov, 1808/09. Three volumes. 

3 volumes. Part a. science-times. Part b. nashim, kdusha part d. nezikin 

shoftim. Original 310+4 this copy 2/4 pages are missing. In part a at the 

page after the title page antique signature.  

Condition varies. Part A is cut in two. Overall fair - good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 



 

 

, ירושלמי תלמוד סט. הירושלמי על ז"הרידב פירוש של ראשון דפוס .154

 מצב. מ"ס 36.5. כרך לכל שערים 2. כרכים 4 .1898/1900 ס"תר – ח"תרנ, פיעטרקוב

 .טוב מצב. וכתמים עש נקבי מעט כללי באופן. משתנה

4 volumes. 2 title page per volume. 36.5 cm. Variable condition. In general, a 

few moth holes and stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 מספד'. 'א .חשובים ספרים כרך .155

 זלמן שלמה רבי ג"הרה על הספד' תמרורים

 ג"הרה מאת, ס"החת מרן חתן, מוויען שפיטצער

 .אייזענשטאדט ק"דק רב קוטנא שלום רבי

 –' ט[ 1' ]ט. 1894 ד"תרנ, פאקש. יחידה מהדורה

 ישראל רבי מאת' ישראל גדולי תולדות' '.ב ';ד[ 2] ב"י

 ';ד ה"כ. 1904 ד"תרס, מונקאטש. הלפרט יעקב

 הערות, חידושים א"ח' ואמת שלום עתרת'. 'ג

 דרשות, ל"חז ואמרי קודש מקראי באורי, ובחינות

, פאקש. יחידה מהדורה. קוטנא שלום רבי ג"מהרה

' אליהו עליות'. 'ד ';ד ט"נ; ’עמ VI[ 2. ]1894 ד"תרנ

 זהב'. 'ה ';ד ז"מ. 1885 ה"תרמ, ווילנא, א"הגר תולדות

 ג"פאקש תרס. יחידה מהדורה .קליין יהודה אברהם רבי מאת בראשית על א"ח' משקלה

 בן ל"המו חתימת[ 8] בדף .ועוד מספינקא יוסף מהאמרי הסכמה ';ד ד"ס[ 8. ]1903

 .מ"ס 23.3. שער וללא חסר עותק' קדישין פתגמין'. 'ו .קליין אהרן יקותיאל רבי המחבר

 במספר. והדבקות קרעים עם ומעט, מאוד טוב במצב הדפים רוב. מנותקת עתיקה כריכה

 . טוב – בינוני מצב. מנותקים דפים מספר. עש נזקי מעט מקומות
Volume of important books. A. ‘mispad tamrurim’ only edition. B. ‘toldot gdoley 

israel’ c. ‘ateret shalom veemet’ part 1. Only edition. D. ‘aliyot eliyahu’ history of the 

gr”a. e. ‘zahav mishkala’ part 1 on bereshit. Only edition. On page 8 signature of the 

publisher the author son. F. ‘pitgamin kadishin’ incomplete copy and without title 

page. 

Detached antique cover. Most of the pages are in very good condition, and a few 

with tears and gluing. In some places a little moth damage. Several pages detached. 

Fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ';ד לד. 1844 ד"תר, ווארשא. תם לרבינו הישר ספר'. א .מוסר ספרי שלשה כרך .156

[ 1. ]ר"צו באותיות אשכנזי ללשון תרגום עם, מאמשטרדם גדליהו לרבי' ישראל אמונת' '.ב

 ז"י. 1844 ד"תר, ווארשא'. חכמים סמיכת' בעל הכהן נפתלי רבי ק"הגה' צוואות' '.ג ';ד ב"כ

 וואלף זאב א"במא עזריאל יצחק ר"למהו שייך :עתיקים ורישומים חתימות הפורזץ בדפי'; ד

 ר"מה א"א בן פיוויש כלב להבחור. שאד ק"מק ץ"מו אברהם מ"כ הנגיד הרבני. משאד זיו

 מ"ב יהושיע ה"מ ת"כש ב"יא המופלג להרבני שייך הלאז ספר. שאד ק"מק י"נ זיו וואלף זאב

 .יקותיאל ה"מ שמו כתבתי אני כ"ע.. הספר יגנב שלא כדי... שאד בפה כעת..  יקותיאל

 .מאוד טוב מצב. עש ונזקי קרעים מעט. זמן כתמי. בלויה עתיקה כריכה

Worn antique cover. Age stains. Slight tears and moth damage. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 
 



 עלותבמ המדברים מרבותינו מאמרים' תורה כתר' .157

 אברהם רבינו החסיד מהגאון התורה מעלות ספר'. א התורה

 מרבינו החיים נפש מספר קטעים'. ב א"הגר של אחיו

 מרבינו ת"עה מאמר'. ג מוואלאזין ל"זצוק ח"הגר החסיד

 דברים'. ד מראדין חיים חפץ בעל ל"זצוק מ"הגרי החסיד

עותקים, אחד מהם בכריכה קשה וכרוך  10 .ל"מהמו אחדים

 ספה"ק 'תומר דבורה' ואורחות חיים להרא"ש.עם ה

 תומר'; עמ עב. 1947 ז"תש. תלפיות תל הוצאת, ירושלים

 מצב(. אחד למעט)כריכות ללא. מ"ס 17'; ד' ח', ל[ 2: ]דבורה

 . מאוד טוב מצב כללי באופן, משתנה

 10 copies, one of those in hard cover and bound with 

the book ‘tomer dvora’ and orchot Chayim leharaha”sh. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 ב"דארה הרבנים אגודת י"ע נדפס, מסכתות כרכי 14. בבלי תלמוד .158

, עירובין, שבת, זרעים משניות, ברכות :מסכתות .1919 ט"תרע, מונטריאול. וקנדה

, קטן מועד, מגילה, תענית, ביצה, ירושלמי שקלים יומא סוכה, השנה ראש, פסחים

, מנחות, זבחים, קטנות ומסכתות הוריות, זרה עבודה, בתרא בבא, מציעא בבא. החגיג

, מדות, תמיד, מעילה, כריתות, תמורה, ערכין, בכורות, קידושין, גיטין, כתובות, יבמות

. שערים שני או שער המסכתות לרוב. טהרות ומשניות נדה, סוטה, נזיר, נדרים, קנים

 .מהשערים אחד חסר שבת בחלק

 טוב – טוב במצב רובם כללי באופן, משתנה מצב. בקירוב מ"ס 37.5 רכיםכ 14

 .מאוד

Talmud bavli. 14 volumes of Tractates, printed by the Association of Rabbis in 

the USA and Canada. Montreal, 1919. 

Most of the tractates are a title page or two. In the Shabbat part, one of the title 

pages is missing 14 volumes 37.5 cm approximately. Variable condition, in 

general most of them in good - very good condition. . 

  10$מחיר פתיחה: 

 

 

, מכות, מסכתות על' רפאל חידושי' ספר'. א .חשובים ספרים 2 כרך .159

[ 2. ]1877 ז"תרל, ברלין. יחידה מהדורה .שלזינגר רפאל רבי מאת ונדרים שבועות

. 1901 ב"תרס, מונקאטש .ס"הש סוגיות על חידושים' סופר חתם' ספר'. ב ';ד ג"מ

 מצב. קלים וקרעים עש נקבי מאוד מעט. יבש מעט נייר. ישנה כריכה .מ"ס 32'; ד ד"ס

 .מאוד טוב – טוב
Volume 2 Important Books 

A. Chiddushei Raphael, single edition. We have not seen it in auctions. 

 B. Chasam Sofer- chiddushim on sugyos in Shas. 

Old cover. Slightly dry paper. Very few moth holes and minor tears. Good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 העזיל שמואל ר"הרבמו יהושע רבי' "מירושלים סירא בן'. 'א .ספרים שני כרך .160

'. ב ';ד כב. 1842 ב"תר, וארשאו". הקודש לשון על אשכנז לשון מלשונם והעתיקו מדוקלא

 .מרגליות לייב יהודה רבי מאת, הטבע חכמת על' עולם אור'



]?[  ש"ד ר"ב אהרן משה צמח: עתיקות חתימות .מ"ס 17'; ד כד. 1842 ב"תר, ווארשא

 ומעט כתמים. הקדמי החלק ללא, בלויה עתיקה הכריכ .איזענבערג שלמה. מויערבירגער

 .טוב מצב. קרעים
Volume of 2 books. A. ‘ben sira miyerushalayim’ b. ‘or olam’ about the wisdom of 

nature 

Ancient signatures Ancient worn cover, without front part. Stains and some tears. 

Good condition. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 קאצנלנבוגן שאול רבי על הספד' שאול גבעת'. 'א .ספרים שלשה כרך .161

[ 4] כד[ 2. ]1825 ה"תקפ, והוראדנא ווילנא .קצנלבוגן הירש צבי רבי מאת, מוילנא

 הספר בסוף נוספים דפים שני בהם שיש טפסים ישנם)השער דף חסר זה בעותק'; ד

 מנהיג...  פרחי חיים ר"מהור... ותמ על... קינים' "ספר מגלת'. 'ב (.נוסף שער וכן

. 1825 ה"תקפ, והוראדנא ווילנא .קצנלבוגן הירש צבי רבי מאת" עכו בעיר וגביר

 .אחרון דף חסר זה בעותק'; ד[ 7]

 .מקרשוב מאיר מרבי, התורה מגדולי ת"עה וחידושים ביאורים' פז אדני'. 'ג

 המופלג לאברך ששייך רישומים .מ"ס 19'; ד מד. 1835 ה"תקצ, והרודאנא ווילנא

 .ישראל ר"ב שמריהו' ר גיסו י"ע גם]?[,  פודקאסיק ישראל' ר חתן מרדכי' ר

 .טוב מצב. כתמים. פגועה מעט, עתיקה כריכה
Volume of 3 books. 

A. Givat Shaul—eulogy; this copy is missing title page (some versions have two 

additional pages in the book and another title page.) B. Megillas Sefer; al mot… 

mohara”r Chayim parchi. last page missing in this copy. C. Adnei Paz-side scripts. 

 Ancient cover, slightly damaged. Stains. Good condition.. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. ץ"יעב יוסף רבי ספרי כרך' החיים אור' –' האמונה יסוד' –' האחדות מאמר' .162

 – בינוני מצב. כתמים. בלויה עתיקה כריכה .ספר לכל נפרד שער. 1862 ב"תרכ, למברג

 .טוב

.’mahamar haachdut’- ‘yesod haemona’- ‘or hachayim’- volume of books of rabbi 

Yosef yahave”tz. Separate title page for each book. Worn antique cover. Stains. 

Fair- good condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 שמשון מאת ח"ב' עולם שבילי'. 'א. העולם ורחבי י"א גיאוגרפיה ספרי כרך .163

 מאת ח"ג' עולם שבילי'. 'ב. חלק לכל נפרד שער. 1902 ב"תרס, ווארשא. בלאך

' ציון מבשרת'. 'ג. חלק לכל נפרד שער. 1880 א"תרמ, יוזעפאף. מאהר מנדל אברהם

. בלויה מעט ישנה כריכה .1880 א"תרמ, יוזעפאף. מאהר מנדל אברהם מאת י"א על

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי מעט
Volume of Geography Books on Israel and Around the World 

Cover slightly worn. Slight moth damage and tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 – פסחים: ב"ח. עירובין – ברכות: א"ח. ח"ב' יעקב עיון'ו פירושים עם' יעקב עין' .164

 לכל נפרד שער .מ"ס 28.5'; ד עג, קא[, 1; ]פז, צג, ד[, 2. ]1866 ו"תרכ, שטעטטין .מגילה



, עור כריכת .כחלחל בנייר מהדפים חלק. אדום בדיו השערים מאותיות חלק, חלק

 נקבי ומעט והדבקות קרעים מעט. לאיוב כתמים מעט. שדרה וללא מנותק הקדמי חלקה

 .טוב מצב. עש
‘ein yaakov’ 2 parts. 

Separate title page for each section, some of the cover letters in red ink. Some 

pages are bluish. 

Leather binding, front part detached and without spine. Few stains and wear. Few 

tears and adhesions and a few moth holes. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. בבלי מתלמוד מסכתות כרכי שני לוט .165

 ט"תרפ, פיעטרקוב, מכות מסכת. יחידאיות הדפסות

 ומצב גודל. 1928 ח"תרפ, ווילנא, ביצה מסכת - 1928

 .משתנה

Lot 2 volumes of Talmud bavly tractate. Varies size 

and condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ותמונות ציורים

 

שמן על בד. בית כפרי ליד נחל. חתימה לא מזוהה. מסגרת נאה. גודל  .166

 Oil on canvas. A country house by aס"מ. מצב טוב.  40/71כולל המסגרת: 

stream. Unidentified signature. Nice frame. Frame size included: 40/71 cm. 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. מסמרים בליטות עם פגום ציור. בד על שמן. ביער בית .167

 .A house in the woods. Oil on canvas. מזוהה לא חתימה

Defective painting with bumps of nails. Unidentified signature. 

 10$: פתיחה מחיר

 

 

 

מסגרת וזכוכית. יהודה ולרשטיינר. ציור חתום. נתון בתוך  .168

ס"מ. מצב  24/34ס"מ. גודל הציור:  58/68גודל כולל המסגרת: 

 Yehuda Wallersteiner. Signed drawing. Given in a frame טוב.

and glass. Frame size included: 58/68 cm. Painting size: 24/34 cm. good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



ציור שמן על בד.  רב ותלמיד בלימוד התורה. .169

 חתימה דהויה לא מזוהה. מסגרת עץ עתיקה.
 

באווירה של פעם. רב ותלמיד בלימוד התורה. ציור שמן על 

 בד. חתימה דהויה לא מזוהה. מסגרת עץ עתיקה.
ס"מ.  35ס"מ. אורך כולל המסגרת:  43רוחב כולל המסגרת: 

 מעט בלאי. מצב טוב.
Rabbi and student in Torah study. Oil painting on canvas. 

Unidentified faded signature. Antique wooden frame. 

Frame width: 43 cm. Frame length: 35 cm. Slight wear. 

Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אדי אדלר. מנהג הכפרות. שמן על בד. קנבס מודבק על לוח  .170

 זכוכית. 
 

מנהג הכפרות כשבידו האחת אוחז בסידור יהודי בערב יום כיפור מקיים את 

 ובשנייה בתרנגול. 

 חתום: אדי אדלר. ציור שמן על בד. קנבס מודבק על לוח זכוכית. 
ס"מ, אורך  35ס"מ, רוחב הזכוכית:  35ס"מ, אורך הקנבס:  25רוחב הקנבס: 

 ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד. 44הזכוכית: 

Eddie Adler. The custom of the caparot. Oil on canvas. Canvas glued to a glass board. 

A Jew on the eve of Yom Kippur observes the custom of the caparot with one hand 

holding a sidur and the other a rooster. 

Canvas width: 25 cm, canvas length: 35 cm, glass width: 35 cm, glass length: 44 cm. 

Overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

הרמן שטרוק. קבר רבי מאיר בעל הנס. תחריט  .171

 .1905חתום. 
 

 .1905 חתום. תחריט. הנס בעל מאיר רבי קבר. שטרוק הרמן

 נתון בתוך מסגרת עץ וזכוכית. הזכוכית עם כתמי צבע. מצב טוב.

 ס"מ. 37/28. כולל המסגרת: 23/14.5גודל הציור: 
Herman Shtruck. Tomb of Rabbi Meir Baal Hanes. Signed 

engraving. 1905 

Set in a wooden and glass frame. The glass with paint 

stains. Good condition. 

Paint size: 23 / 14.5. Including frame: 37/28 cm. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 צבי שור. שמן על דיקט. ציור נוף. חתום. .172
 

 ף. חתום.צבי שור. שמן על דיקט. ציור נו
 נתון בתוך מסגרת עץ. מעט כתמי צבע לבן. באופן כללי מצב טוב.

Tzvi shor. Oil on plywood. view painting. signed. 



Given in a wooden frame. Few white paint stains. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

 

בית כנסת האר"י בצפת. שמן על בד. חתימה לא  .173

 מזוהה.
 

פנים בית כנסת האר"י בצפת. שמן על בד. חתימה לא 

 מזוהה.

ס"מ. פגם  80/66מסגרת עץ מהודרת. גודל כולל המסגרת: 

 קטן במסגרת. באופן כללי מצב טוב.
The Ari Synagogue in Safed. Oil on canvas. Unidentified 

signature. 

Elegant wooden frame. Overall frame size: 80/66 cm. small defect in the frame. 

Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 63.5/51ציור נוף. שמן על בד? הדפסה על בד? מסגרת עץ.  .174

 ?view painting. Oil on canvas? Printing on canvas ס"מ. מצב טוב.

Wooden frame. 63.5 / 51 cm. good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פר, ממ"ד נצח ישראל בפ"ת. בית הס .175

גודל ומצב   תשי"ב ותשכ"א. –תמונות ממחזור תש"ז  3

 school, Netzach Israel mamlachti dati in Petah משתנה.

Tikva. 3 pictures from the cycle 1947 - 1952 and 1962. 

varies Size and condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

שנת תשי"ג. נראים לוט שני תמונות מכנס שהתקיים ב .176

הרב הרצוג, הרב עוזיאל, הרב הדיה, הרב שלמה גורן, הרב גולד 

 ורבנים נוספים ואישי ציבור מהמזרחי. 

 

לוט שני תמונות מכנס שהתקיים בשנת תשי"ג. נראים הרב הרצוג, 

הרב עוזיאל, הרב הדאיה, הרב שלמה גורן, הרב גולד ורבנים 

 נוספים ואישי ציבור מהמזרחי. 

ן שזה כנס על ספרי הרב הרצוג או אחד מועידות צירי המזרחי. ייתכ

 גודל משתנה, מצב טוב.
Lot of two photos from a conference held in 1953. harav 

Herzog, harav Uziel, harav Hadia, harav Shlomo Goren, harav 

Gold and other rabbis and public figures from the Mizrahi are seen. 

It may be a conference on the books of harav Herzog or one of the conferences of 

the Mizrahi Axis. Variable size, good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 מירון ול"ג בעומר.

 
ספר 'מירון' ליוסי הגלילי עם מכתב המחבר.  .177

, ספר מקיף וייחודי על מירון והסביבה. ל"ג בעומר
 .1988תשמ"ח 

 

ספר 'מירון' ליוסי הגלילי עם מכתב המחבר. ספר 

מקיף ומרתק על מירון והסביבה עם תמונות ופרקים 

על הדמויות במירון, פרקים על אדמו"רים ורבנים, 

ניגוני מירון, מסע שחרור הגליל, דיירי החצר, גבאים 

. כריכה 1988ל"ג בעומר, תשמ"ח וגבאיות ועוד ועוד. 

 דרה והחלק האחורי מנותק. מצב טוב.מקורית, הש
The book 'Meron' by Yossi Hagalili with the 

author's letter. A comprehensive and unique book about Meron and the 

surrounding area. Lag B'Omer, 1988. 

Original cover, spine and back detached. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 
 אוסף שלשה ספרים בענייני ל"ג בעומר ומירון. .178
 

מסע מירון לרבי מנחם מנדיל ראבין אוסף שלשה ספרים בענייני ל"ג בעומר ומירון. א'. 

זצ"ל בעל "עיני מנחם". תיאור מסע השתטחותו במקומות הקדושים לפני כמאה שנה. 

ל"ג בעומר ג'. תשל"ב.  'ענף עץ אבות' כל עיה"ק צפת מירון. ירושלים,ב'. ירושלים, תשמ"ט. 

 בהלכה ובאגדה. גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.
Collection 3 books in matters of la”g baomer and meron. 

a. Masa meron 

b. Anaf etz avot 

c. La”g baomer bahalacha hubahagada 

varies Size and condition. The collection is sold as is 

 50$ מחיר פתיחה:

 

 
חברת 'זוהר הרקיע' בג'רבה. כרך פיוטים לכבוד רשב"י ודפים  .179

 ?. 1894/1930מהזוהר. תרנ"ד? תר"ץ? 

 

בספר ? 1894/1930חברת 'זוהר הרקיע' בג'רבה. תרנ"ד? תר"ץ? 

שלפנינו פיוטים לכבוד רבי שמעון בעברית וערבית יהודית ולאחריהם מספר 

מנדבים מספר עותקים של  מנהג היה בתוניס שהיוהר.  דפים מספר הזו

הזוהר ונמסרים למדפיס, ואלו פורקו ונכרכו יחד עם פיוטים וחולקו במוצאי 

שבתות לקהל שקראם סימולטנית באופן כזה שהספיקו לקרוא את כל הזוהר 

 25נ' דף;  –[, מא 4]בשעה אחת )על מנהג זה ראה בספריה הלאומית(. 

מנותקים. כתמי זמן ומעט  ס"מ. כריכה ישנה. נייר מעט יבש. מספר דפים

 טוב. –קרעים שחלקם עם חסר. מצב בינוני 

Zohar Harakia company in Djerba. A volume of piyyutim in honor of Rashbi and 

papers from the Zohar. 1894/1930? 

Old cover. Slightly dry paper. Several pages are detached. Stains of time and a few 

tears, some of which are incomplete. Fair- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 ספרי וענייני קבלה.

 
 אות העתק ראיתי' "א"זיע[ זכאי בן] ז"ב יוחנן' ר האלקי התנא מאת קבלה' .180

 כיסוי בעניין ".ל"וז ל"זצ[ מסאדיגורא] מסאדיגורי צ"מהה הספרים עקד מבית באות

' ור גאון סנדר' ר וחתום יד בכתב מצאתי כך: "בסופו. פילההת בשעת בטלית הראש

 14/20. 1930 ץ"תר. בודד דף ".שילדקאי יוסף אני העתקתים, גאונים ושאר גאון פלטיא

 .מאוד טוב – טוב מצב. וחורים קרעים מספר. מ"ס
‘kabala me’et hatana haeloki rabbi yochanan ben zacay zih”a’ ‘rahiti hehetek ot 

beot mibet aked hasfarim mehaha”tz mesadigury [mesadigura] zatza”l veza”l. 

single paper. 

Number of tears and holes. Good- very good condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 מאת, הקבלה סודות דרך על המקרא טעמי והוא' הטעמים טעמי' .181

 ע"תר, ירושלים .ונדיר שוןרא דפוס .מפרובנס הכהן יעקב רבי בן יצחק רבי

. מאוד טוב – טוב מצב .שער ללא נדפס. מ"ס 24 .בלבד דף 2. בקירוב 1910

 .בשוליים קרעים מספר. רחבים שוליים

'’tahamey hatehamim’ and is the tahamey hamikra through the secrets 

of Kabbalah. First and rare printing. 2 pages only. 24 cm. Printed without 

a title page 

Good- very good condition. Wide margins. Number of tears in margins 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

"בוודאי ינצל מן שריפה ומן שוד ושבר" ספר סגולה! 'רזיאל המלאך' יוזעפאף,  .182

 .1872תרל"ב 
 

 22'; ד ב"ל, 1872 ב"תרל, יוזעפוף. ניץ'מקוז המגיד הגהות עם' המלאך רזיאל' ספר

 איורים קבליים. 10-למעלה מבסוף הספר  .מ"ס

"בוודאי ינצל מן שריפה ומן שוד ספר סגולה כנכתב בדף השער על המחזיק בביתו: 

כריכה עתיקה פגועה. מעט כתמים ושני הדבקות בעיקר בשוליים הפנימיים. מצב ושבר". 

 טוב.
"Surely he will be saved from burning and from robbery and breaking" Book of 

Virtue! 'Raziel hamalaach’ Josephoff, 1872. 

At the end of the book more than 10 Kabbalistic illustrations. A book of virtue. 

Damaged antique cover. Few stains and two adhesions mainly on the inner 

margins. Good condition. 

 50$פתיחה:  מחיר

 

 

סגולה מעולה לבנים חכמים ונבונים ולהצלחה וברכה  .183

ושלא יהיה שריפה בביתו. 'רזיאל המלאך' מהדורה מיוחדת. 

 ?[.1852למברג, ]תרי"ב 
 

ספר 'רזיאל המלאך' "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל 

 המלאך".



כמים ונבונים סגולה! בדף השער נכתב בזה הלשון: "היא סגולה מעולה לראות בנים ח

ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו ..... למי שהספר הקדוש 

  הנכבד והנורא אתו...".

איורים קבליים. ס"מ. בתוך הספר  22.5?[. מ' דף. 1852למברג, ]תרי"ב מהדורה מיוחדת. 

ם מעט כריכה חצי עור מעט בלויה. במספר דפים שוליים צרים והדבקות בעיקר בשוליים ע

  פגיעה בטקסט. כתמים. באופן כללי מצב טוב.

An excellent virtue for smart and intelligent boys and for success and blessing and 

that there will be no fire in his house. 'Raziel hamalhach’ special edition. Lemberg ,

[1852.]? 

Inside the book are Kabbalistic illustrations. Cover half leather slightly worn. In a 

number of pages narrow margins and adhesions mainly in margins with little 

damage to the text. Stains. Overall good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

וצפי. על קברי מהדורה ראשונה. 'שפתי צדיקים' למקובל הצדיק רבי סלמאן מ .184

 .1981צדיקים עם תמונות. ירושלים, תשמ"א 
 

 בקשות ושאלות ותפלות תחנות, וחידושים דרושים, ומאמרים פסוקיםספר 'שפתי צדיקים' 

, אשר והאחרונים הראשונים והנביאים, התנאים והאמוראים, האבות של המצבות על לאמרם

רבינו  יען של ישראל בעת צרהחיבר ואסף רבינו הצדיק והחסיד, המקובל האלקי, מוש

צילומים  50-למעלה מבספר סלמאן מוצפי, סידר העתיק וערך בנו רבינו בן ציון מוצפי. 

של קברי צדיקים, צילום כתי"ק של המחבר בעניין קברי הצדיקים ותמונתו בקבר רבי 

 מתיא בן חרש. 

רית. מעט כריכה מקו ס"מ. 22, שמח עמ'; 64. 1881ירושלים, תשמ"א דפוס ראשון. 

 כתמים. מצב טוב.

בשנת תרצ"ה פתיה  יהודה תלמיד המקובל הצדיק רביתשל"ה[  –]תר"ס  רבי סלמאן מוצפי

עלה לארץ הקודש ונתיישב בירושלים. ייסד את ישיבת 'בני ציון' סמוך לקבר רחל. חלק 

, 'שפתי מצאצאיו: רבי בן ציון מוצפי ורבי דוד בצרי. ספריו: 'אורח צדיקים', 'האלף לך שלמה'

 צדיקים' ועוד.
First Edition. ‘siftey tzadikim’ to the Kabbalist Tzaddik Rabbi Salman Mutzafi. On 

kivrey tzadikim with pictures. Jerusalem, 1981. 

The book ‘siftey tzadikim’ Rabbenu Salman Mutzafi, copy and edited by his son 

Rabbenu Ben Zion Mutzafi. In the book, more than 50 photographs of the tombs of 

the tzadikim, a photocopy of the author's manuscript regarding the tombs of the 

tzadikim and his picture in the tomb of Rabbi Matthias ben Harash. First 

printing. Original cover. Few stains. Good condition.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ?1858? ז"תרי, יוהנסבורג' חכמה פתחי ח"קל' ספר. קבלה .185

 

 י"מהאר חיים עץ הקדוש לספר פתיחות והמה' "חכמה פתחי ח"קל' ספר. קבלה

 .מ"ס 18.5'; ד ב"קמ  ?1858? ז"תרי, יוהנסבורג .לוצאטו חיים משה מרבי" ל"ז

 .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. ישנה כריכה

Kabala. The book 'Kala”ch pitchey Chochma' Johannesburg, 1858? 

Johannesburg, 1858? Old cover. Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 נכתב בשער, דובנא .יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא שחיבר' הזהר תיקוני' .186

 העברי הדפוס)" אהבאוסטר נדפס הספר יערי' א לפי אמנם" רבתי דובנא פה נדפס"

 .מ"ס 22'; ד' י, ב"קל -' ז', ה. 1805 ה"תקס( 25 ’מס, 120 ’עמ', א' ספר עלי", 'באוסטרהא

 ד"אב מרגליות בצלאל רבי ג"הרה הסכמת .ירקרק/כחלחל בנייר הספר מדפי חלק

 פגיעות עם עש נזקי. מנותקת ומעט פגועה ישנה כריכה .אוסטראה ודייני אוסטראה

 .גרוע מצב. בשוליים עיקרב הדבקות. בטקסט
Thikuney hazohar’ duvna. 

Dubna, title page reads “Printed here in Dubna, ” however according to A. Yaari 

book was printed in Ostra’ah. Some pages on blue/green paper. Endorsement of 

Harav Hagaon Rav Betzalel Margulies, av beis din of Ostra’ah and dayan in Ostra’ah. 

Old, damaged cover, slightly detached. Moth holes damaging text. Pastings mostly in 

margins. Inferior condition... 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1862/63תרכ"ג  –זהר עה"ת. אזמיר, תרכ"ב  .187
. רכים. ארבעה כ1862/63תרכ"ג  –זהר עה"ת. אזמיר, תרכ"ב 

גודל ומצב  הסכמת רבי חיים פאלאג'י.חסר חלק שמות ח"א. 

 טוב. –משתנה. באופן כללי מצב בינוני 

Zohar on the tora. Yizmeer 1862-63.  

Four volumes. Missing part of shmot part A. The consent of 

Rabbi Chaim Palaji. varies Size and condition. In general, fair- good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 

 

 תבוא שלא צרה כל על וקמיעות סגולותמהדורה ראשונה. ספר 'רפאל המלאך'  .188

 רפואות מטריסק, טווערסקי אברהם הרה"ק רבי המגיד מאת למגפה חדשה קמיע וגם

 המקובל למוכרן, לחשים כפי רשות שניתנה רפואות והן ביתיות רפואות הן מחלות להרבה

 רב לפנים, לאדז בעיר כעת ראזענבערג ל"ז יצחק ישראל ’בר יודל מאת רבי יהודה דור מדור

 First . ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים. מצב טוב.1911. פיעטרקוב, תרע"א טארלא ק"בק

Edition. The book 'Raphael hamalach’ has virtues and amulets. And a new amulet for 

the plague by the Maggid Rabbi Avraham Tversky of Trisk. Pietarkov, 1911. 

Uncovered. Stains and few tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי ק"מהגה אליהו דבי תנא על' דאשא וביעורין דנורא זיקוקין' ספר .189

 . חתימות.1880ווארשא, תר"מ  .היידא שמואל
 

[ הפנים עם' ]אליהו דבי תנא' ספר על פירוש' דאשא וביעורין דנורא זיקוקין' ספר

 23 ;’עמ 238[ 3; ]680 - 19, 16[ 3. ]1880ווארשא, תר"מ  .היידא שמואל רבי מאת

שער נפרד לח"ב. חתימות: "גרשון יעקב הופמן"]?[. "משה אהרן יוסטמן". ס"מ. 

כריכת עור, חלק מהשדרה חסרה. מעט כתמי זמן וקרעים קלים. מצב "שמעון כהן". 

 וב.ט
Book ‘zikukin Denora vebihurin Dasha' on Tanna Debi Eliyahu from the Rabbi 

Shmuel Haida. Warsaw, 1880. Signatures Separate title page for part b. 

Signatures. Leather binding, part of spine missing. Few stains of time and slight 

tears. Good condition. 

 50$חיר פתיחה:מ



'יושר לבב' מהמקובל  –'מטיב נגן' "מהדורה יחידה" ספר נדיר על זמירות שבת  .190

 רבי עמנואל חי ריקי.

כרך שני ספרים חשובים. א'. נדיר! 'מטיב נגן' ביאורים והסברים על זמירות שבת מאת 

ב'. 'יושר לבב'  . ח' דף.1879ווארשא, תרל"ט רבי אברהם הכהן. "מהדורה יחידה" 

כריכה ישנה  ס"מ. 18.5עמ';  104[ 8. ]1890קראקא, תר"נ המקובל רבי עמנואל חי ריקי. מ

 . מעט כתמי זמן ונזקי עש בודדים. מצב טוב מאוד.  פשוטה

"Metiv Nagen" "Single Edition" A rare book on Shabbat songs - "Yosher Levav" from 

the Kabbalist Rabbi Emanuel Chai Riki. A. Rare! ‘metiv nagen’ only edition. B. 

‘yosher levav’. Simple old cover. Few time stains and individual moth damage. 

Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

. כריכה בוכרית? פרסית? 1903'שער הגלגולים' ירושלים, תרס"ג  .191

 שוליים רחבים.
. מספר 1903ירושלים, תרס"ג רבו האר"י.  ספר 'שער הגלגולים' למהרח"ו ע"פ

ס"מ. כריכה בוכרית? פרסית? שוליים רחבים.  24.5[ עח דף. 1חתימות בוכריות. ]

 הכריכה מעט בלויה ומעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד.
‘shaar hagilgulim’ Jerusalem, 1903. Bukharian co ver? Persian? Wide 

margins. 

‘shaar hagilgulim’ Jerusalem, 1903. Bukharian cover? Persian? Wide margins. 

Several Bukharian signatures. Bukharian cover? Persian? Wide margins. Cover 

slightly worn and few stains. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 מטבעות ומדליות

 

 

. 1914דולר, ארה"ב  10מטבע זהב  .192

 .ראש אינדיאני
 

 . ראש אינדיאני.1914דולר, ארה"ב  10מטבע זהב 

 ס"מ. 2.7גרם. קוטר:  16.7משקל: 

$10 gold coin, United States 1914. Indian 

head. 

Weight: 16.7 grams. Circumference: 2.7 cm 

 700$מחיר פתיחה: 

 

 

דולר, ארה"ב  5מטבע זהב  .193

1897 . 
 

 . 1897דולר, ארה"ב  5מטבע זהב 

  ס"מ. 2.1גרם. קוטר:  8.2משקל: 

$5 gold coin, United States 1897. 

Weight: 8.2 grams. Circumference: 2.1 cm 

 350$מחיר פתיחה: 



 

 

 English .500מטבע חצי קרוין)כתר( אנגלי, המלך ג'ורג' השישי. כסף  .194

half-crown coin, King George VI. Silver 500. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 9 אוסףמדליות ועוד.  –ות אוסף מטבע .195

 מדליית .ישראלים ואסימון מדליות שני .העולם מרחבי מטבעות

 הקבלן י"ע נבנה. בליבריה ההגנה משרד לבניין הפינה אבן הנחת

 טורניר מדליה .חפציבה הבניה חברת מייסד, יונה מרדכי היהודי

 גודל ומצב משתנה. .1998 צילה, לחימה לאומנויות בינלאומי

Collection of coins - medals and more. Collection of 9 coins 

from around the world. varies Size and condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 אוסף ארבע מדליות ומטבעות כסף. .196
 

. מטבע "כנס עולמי של ניצולי אוסף ארבע מדליות ומטבעות כסף. א'

ומה פון חורבן צו . "משואה לתק1981השואות, ישראל, סיון תשמ"א 

מטבע עם מכתב חתימות "אנו מכריזים על הקמת מדינה  ב'.אויפקום". 

, על המטבע נרשם: 1973יהודית בא"י, כ"ה שנים למדינת ישראל, תשל"ג 

. מטבע ד'. 1881מטבע עם אותיות א"ב, שני שקלים, תשמ"א  ג'.לירות.  10

 לציון שרות מסור, "ואורך ימים ותבונה".

Collection of four medals and silver coins. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

. מדליית ברונזה. 1964חידון התנ"ך העולמי השלישי, תשכ"ה  .197

Third World Bible Quiz, 1964. Bronze medal. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 ישראל. ההופעה יום ומעטפות בולים אוסף .198

 םבולי עם מעטפות. מלאים לא, בולים אלבומי שלשה .והעולם

 .נוספים בולאות פריטי. ההופעה יום ומעטפות
באוסף מעטפת יום ההופעה "האדם הראשון על הירח" עם בול צבעוני, 

 העברי לדפוס שנה 400 לרגל ההופעה יום מעטפה. 1969ארה"ב 

  .ישראל משטרת לכבוד. ההופעה יום ישראל ומעטפת בארץ הראשון

  .ודמא טוב מצב כללי באופן. משתנים ומצבים גדלים

FDC stamp and envelope collection. Israel and the world. 3 stamp 

albums, not full. FDC stamps and envelopes. Additional postage 

items. Size and condition vary. Mostly in very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 בני ברק

קדמים הקשורים אגודת ישראל בני ברק. שני מסמכים מו .199

 Agudat Israel Bnei Brak. Two early באופן כללי מצב טוב.לאגו"י ב"ב. 

documents related to Agudat Israel Bnei Brak. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 הרבנות" בעניין והמחלוקת הגזלה "ולבטל .200

פולמוס רבנות העיר בני ברק. ספר 'שלום רב' 

 רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מזוטשקא. תשמ"ז. מהאדמו"ר
 

ספר 'שלום רב' "להעיר על חיוב השלום כאן עיה"ק בני ברק יצ"ו 

ולבטל הגזלה והמחלוקת בעניין הרבנות עפ"ד תה"ק" מהאדמו"ר רבי 

 20[ נט עמ'; 2. ]1987ב"ב, תשמ"ז יצחק אייזיק רוזנבוים מזוטשקא. 

 ס"מ. מצב טוב מאוד.

" .And cancel the looting and controversy over the rabbinate" 

Bnei Brak rabbinate controversy. Book 'Shalom Rav' by the 

 .very good condition Admor Rabbi Yitzchak Isaac Rosenbaum of Zuchka. 1987.. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

רושלים, ברק' ב"ח. הקדשות המחבר יצחק גרשטנקורן. י-'זכרונותי על בני .201

 .1942/46תש"ו  –תש"ב 

 

י הקדשות המחבר ברק' ב"ח. שנ-ספר 'זכרונותי על בני

. 1942/46תש"ו  –ירושלים, תש"ב יצחק גרשטנקורן. 

תרפ"ח. תש"ו. -תרפ"ד. תש"ב. ח"ב: תרפ"ד-ח"א: תרפ"א

ב משתנה. באון כללי מצב  כולל מעט תמונות. גודל ומצ

 טוב מאוד. –טוב 

'’zichronotay al bne brak’ 2 parts. Dedications by the 

author Yitzhak Gershentkorn. Jerusalem, 1942/46. 

Includes few photos. varies Size and condition. In 

general, good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 . מפה ומסמכים.1949/50תכנית בנין ערים בני ברק)פרצלציה(  .202

 

. מפה צבעונית וארבעה מסמכים, מתוכם 1949/50ערים בני ברק)פרצלציה(  תכנית בנין

 שניים בכתב יד. באופן כללי מצב טוב.

Bnei Brak Urban Planning (Parcellation) 1949/50. Map and documents. 

Bnei Brak Urban Planning (Parcellation) 1949/50. A colorful map and four 

documents, two of them handwritten. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 



 גר"א וגדולי ליטא

 

 שו"ע חו"מ ב"כ. מהדורה ראשונה של ביאור הגר"א. עותק רבני עם הגהות. .203

 .1855קאניגסבערג, תרט"ו 
 

שו"ע חושן משפט, ב' כרכים. מהדורה ראשונה 

 וטמון ספון היה הנה עד של ביאור הגר"א אשר

[, 1] .1855 ו"תרט, קניגסברגידו הקדושה.  בבכת

שני שערים, ד'; בח"א  ט; ח; [ שמב1שלב; ], ו

, ובח"ב חסר את השער הראשון. הראשון מקושט

חתימת רבי אביעזר  ס"מ בקירוב. בשער ח"א 37

ציצוביץ מרבני גרמניה בתקופת שואה וראב"ד 

ברלין ובדף הפורזץ חותמו. בתוך בספר מספר 

כריכות עור/חצי עור. שוליים נאים.  הגהות קצרות.

כתמי זמן ומעט נזקי עש וקרעים. באופן כללי מצב 

 טוב.

Shulchan Aruch Choshen Mishpa 2 volumes. 

First edition of the commentary of the Gra'a. 

Rabbinical copy with postscripts. Königsberg, 

1855. 

In part A there are two title pages, the first is decorated, and in part B the first title 

page is missing. On the title page of part a is the signature of Rabbi Aviezer 

Zitzitzitz of the rabbis of Germany during the Holocaust and raava”d of Berlin and 

on the porzatz page there is his stamp. 

Inside the book are a number of short glosses. Leather bindings / half leather. Nice 

margins. Stains of time and some moth damage and tears. Overall good condition. 

 180$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1913קבלת הגר"א. ספר 'שבעת המאורות' על הזוהר. ווילנא, תרע"ג  .204
 

 תלמיד ב'. פירוש הבהיר. א'. ספר, הקדוש הזהר פ"ע יאירו אשר המאורות' 'שבעתספר 

 דצניעותא ו'. ספרא דוד ה'. נפש אור)מכ"י( באור הגר"א. יהל ד'. מן. עומר ג'. א."הרשב

 ושערים כולל שער. רב דפים מספור .1913. ג"תרע וילנה. אור יז'. קרנ א."הגר פ"ע

 .אור קרני – דצניעותא ספרא – אור יהל – מן עמר – הבהיר נפרדים לספרים:
 כריכה ישנה מעט מנותקת ובלויה. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב.

Kabalat hagr”a. book ‘shivaat hameorot’ on the Zohar. Vilna 1913. 

Multi-page numbering. Total title page and separate titles. Old cover slightly 

detached and worn. Stains of time and a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

קבלת הגר"א. דפוס ראשון. 'תולדות יצחק' ח"ב עם הדף המקופל, ציור אילן  .205

חק כהנא מקולנא תלמיד רבי יצחק אייזיק חבר. הספירות!! מהמקובל הצדיק רבי יצ

 .1884ירושלים, תרמ"ד 
 

ספר 'תולדות יצחק' על קדושת עיה"ק ירושלים ועבודת בית המקדש על דרך הקבלה 

 מאת המקובל הצדיק רבי יצחק כהנא מקולנא.



)ההדפסה נגמרה בשנת תרמ"ה 1884ירושלים, תרמ"ד דפוס ראשון. קבלת הגר"א. 

 ס"מ. 22.5[ ד'; 1[ דף מקופל, ]1ח', ] ,דף יג; קצד-קב ,ח[, 2](. 1885

 הדף המקופל עם ציור אילן הספירות!!  הדף הנדיר החסר ברוב הטפסים.בסופו 

כריכה חדשה נאה. כתמים ומעט קרעים וחורים. בדף אחרון הדבקה עם פגיעה בטקסט וכן 

 טוב.מספר הדבקות בדפים נוספים בשוליים הפנימיים. באופן כללי מצב 

Kabbalas HaGra. First printing. Toldos Yitzchak, Vol. II, with the folded page, a 

drawing of the Ilan Hasefiros (Tree of Life)!! from the saintly Kabbalist Rav Yitzchak 

Kahana of Kolno, a disciple of Rav Yitzchak Eizik Chaver. Jerusalem 1884. 

Toldos Yitzchak on the holiness of the city of Yerushalayim and the service in the 

Beis Hamikdash, al derech haKabbalah. 

First printing. Kabbalas HaGra. 

At the end is the rare page that is missing in most copies: the folded page with the 

drawing of the Ilan Hasefiros!! 

Fine, new binding. Stains and some tears and holes. The last page is taped, with 

some damage to the text. There are also a number of tapings on additional 

pages at the inner margin. General condition is good. 

  200$מחיר פתיחה: 

 

ברייתא מעשה תורה שחיבר רבינו הקדוש עם הוספות הגר"א מווילנא. מהדורה  .206

דפים לפני דף  8 חסרים'; בעותק זה ד כב[, 1]. במקור: 1864ווארשא, תרכ"ד  ראשונה.

 Braita Ma'aseh Torah אחרון. ללא כריכה. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני.

composed by rabenu hakadosh with the additions of the Gr'a from 

Vilna. First edition. This copy lacks 8 pages before the last page. No 

cover. Stains and moth damage. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. רשימת 1837ספר משלי עם ביאור הגר"א. ווארשא, תקצ"ז  .207

 דע ר' מרדכי וויסאצעק".חותמים. חותמות: "ב"ה הדרשן הנו
 

 ספר משלי עם ביאור הגר"א. 

בתחילת ס"מ.  22.5[ נו ד'; 1. מהדורה שניה. ]1837ווארשא, תקצ"ז 

עמודים(. בתוך הספר חותמות: "ב"ה  3.5הספר רשימת חותמים)



ללא כריכה. ספר מתפרק. נקבי עש מרובים ונזקי עש.  הדרשן הנודע ר' מרדכי וויסאצעק".

 גרוע. –מצב בינוני 

Book of mishley with Commentary by the Gra. Warsaw, 1837. List of signatories. 

Stamps: "b.h. hadarshan hanoda rabbi Mordechai Visatzek." 

At the beginning of the book a list of signatories (3.5 pages). 

Without cover. A book falls apart. Multiple moth holes and moth damage. Fair- poor 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

הגהות רבי שלמה ברעדווה על איגרת הגר"א. סידור אשי ישראל ע"פ הגר"א.  .208

 . 1935ירושלים, תרצ"ה 

 

 10-למעלה מ"א מווילנא ועם פירושים. באיגרת הגר"א  עפ"ד הגר 'אשי ישראל'סידור 

. מספור דפים רב. 1935ירושלים, תרצ"ה ה ברעדווה. הגהות ארוכות בכתב יד רבי שלמ

 ס"מ. כריכה ישנה. מצב טוב מאוד. 23

postscripts of Rabbi Shlomo Baredva on the yigeret of the Gr”a. Siddur yishey Yisrael 

according to the Gr”a. Jerusalem, 1935. 

In the yigeret of the Gr”a, more than 10 long postscripts in the handwriting of Rabbi 

Shlomo Baredva. Multi-page numbering. Old cover. Very good condition. 

 180$מחיר פתיחה: 

 

הלכות שבת בקיצור נמרץ וספר מצות משה קיצור 'זכרו תורת משה'  .209

? פרט 1858ניגסברג תרי"ח?  מספר חרדים מבעל מחבר ספר חיי אדם וכו'.  ק

חתימות עתיקות בשער  בשער הוא: ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם.השנה 

 טוב מאוד. –כריכה חלקית, מעט נקבי עש, באופן כללי מצב טוב ובדף אחריו. 

 ‘zichru Toraht Moshe' Koenigsberg 1858? Ancient signatures on title page 

and page after it. Partial cover, few moth holes, generally good - very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 
 



תרכ"ט  –דברים, מהמגיד מדובנא. למברג, תרכ"ו  –'אהל יעקב' ג"ח. ויקרא  .210

1866/69 . 
ק"ק פאליען". שער נפרד לכל חלק.  1879חותמת: "חבורה משניות משנת תרל"ט 

 Ohel Yaakov' 3' כריכה חצי עור. כתמים ומספר הדבקות עם פגיעות בטקסט. מצב טוב.

parts. Lemberg, 1866/69. 

Stamp: "chavurah Mishnayot mishnat 1879 K”K Palien". Separate title page for 

each section. Half leather cover. Stains and number of adhesions with text 

vulnerability. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 3לוט  ד לאלו ששמעו בעל פה"."פנימי, נוע .211

חוברות מאמרי הגאון רבי יצחק הוטנר, שנאמרו 

מאמר שבועות   במתיבתא הק' רבי חיים ברלין.

תשי"ג. קונטרס ליקוט תשרי תשי"ד. קונטרס פסח 

גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב  תשי"ז, ח"א.

  טוב מאוד.

"Internal, intended for those who have heard 

orally." Lot of 3 booklets from the articles of 

Rabbi Yitzchak Hutner, recited in Mativta K. 

Rabbi Chaim Berlin. 

varies Size and condition. Overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 שנת עד שחבר, ם"להרמב תורה במשנה וביאורים חידושים' תבונה' .212

 בעיר רב מלפנים, קראסילשציקאוו א"שליט בער דוב ר"ב אייזק יצחק לחייו ג"הכ

 ספר .מ"ס 35'; עמ[ 1, ]42[, 3. ]1926 ו"תרפ, פאלטאווא .בפאלטאווא וכעת האדיץ

 כריכת (!הסוביטית)הקומוניסטית ברוסיה שהודפס האחרון התורני הספר הינו זה

 וקרעים כתמים דמאו מעט. רחבים שוליים. וקרוע מנותק הקדמי חלקה, רכה מעטפת

 .מאוד טוב מצב. קלים

‘tvuna’ innovations and explanations in Mishnah Torah for the ramba”m, this 

book is the last Torah book printed in communist (Soviet) Russia!cover, front 

part detached and torn. Wide margins. Very few stains and minor tears. Very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי מאת גיטין במסכת סוגיות על ביאורים, א"ח' יהודה מנחת'  .213

 ז"הרידב הסכמת .מ"ס 32'; ד[ 1] סז[ 2. ]1913 ג"תרע, ווילנא מאשיץ. יהודה

 הספר באוצר רשום ולא הלאומית בספריה אין. נדיר .וצפת סלוצק של רבה

 .הראשונה העולם במלחמת אבדו הספר עותקי רוב. לדרוזנפ – וינוגרד העברי

 .מאוד טוב מצב. יבש מעט נייר. בלויה מעט ישנה כריכה

Minchat Yehuda minchat A. The consent of the ridbaz rav of Slutsk and 

Safed. rare. Not in the National Library and not registered in the treasury 

of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld. Most copies of the book 

were lost in the First World War. 

Cover slightly worn. Slightly dry paper. Very good condition 

 10$מחיר פתיחה: 



 בקהל מ"מ שהיה ,מירקין מרדכי רבי הרב מאת" השירים שיר על' מרדכי מאמר' .214

 משה אחיו בן חתנו אני לאור הוצאתיו תקנתיו הגהתיו. שנה םארבעי משך ו"יצ קאוונא עדת

 דפים. כריכה ללא. 1902 ב"תרס, ווארשא ".וואלערשטיין ה"זללה נתן שלמה ’ר בהרב

 .וכתמים קרעים. בדפוס נחתכו לא מהדפים חלק וכן מנותקים
‘mahamar mordechay’ on shir hashirim. Without cover. Detached pages as well as 

some of the pages were not cut in print. Tears and stains.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'אור הצפון' ד'. שיחותיו והנהגותיו של רבי נתן צבי  .215

מעט כתמים וקרעים . 1928פינקל. קובנה, אלול תרפ"ח 

 or hatzafon’ d’. kovna, Elul 1928. Few’מצב טוב.  קלים.

stains and minor tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ישראל מרבי' ישראל גאון' עם' דבורה תומר' .216

 נייר' י"האר שבחי' –' נכון גורן' – ראשון דפוס, מסאלנט

 .ספרים כרך. כחלחל

 

 לרבי' ישראל גאון' עם, ק"להרמ' דבורה תומר'. 'א .ספרים כרך

 גאון תאגר' של ראשונה מהדורה .ראשון דפוס. מסאלנט ישראל

 והוא' נכון גורן'. 'ב ';ד כה[ 1. ]1858 ח"תרי, קניגסברג'. ישראל

 שבחי'. 'ג ;’עמ לז[, 4. ]1959 ט"תרי, ליק. הנפש מדות תקון

 .ירקרק/כחלחל נייר ';ד טז. 1875 ה"תרל, ווארשא' י"האר

 .טוב מצב. כתמים מעט. שדרה וללא מנותקת ישנה כריכה
‘tomer dvora’ with geon israel’ by rabbi Israel of salant. First 

printing. – ‘goren nachon’- ‘shivchey haar”I’ Bluish paper. 

Volume of books.   

1 .Tomer Devorah by the Ramak with Gaon Yisrael by Rav 

Yisrael Salanter. First edition. First edition of Igras Gon Yisrael. 

2 .Goren Nachon on tikkun of middos hanefesh. 

3 .Shivchei Ha’Ari; blue-green paper. 

Old cover, detached, no spine. Some stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חומש תורה תמימה. סט שלם. מהדורה  .217

   .1902ראשונה. ווילנא, תרס"ב 
 

 תורה, מגילות חמש עם תורה חומשי חמשה

... פה שבעל תורה עם, שבכתב מתורה. תמימה

 באור עם... ואגדה בהלכה ל"חז ומאמרי דרשות

 ועם... הדרשות טעם מוצא ולבאר לפרש ארוך

והמאמר מאת  ההלכה רבברו ובאורים חדושים

דפוס  .מפינסק עפשטיין הלוי הגאון רבי ברוך

; 474, דף[ 3]. א'. 1902ווילנא, תרס"ב  .ראשון

 14[, 1, ]24; 56, 560, דף[ 3]ב'. ; ’עמ[ 1, ]24

, דף[ 3]ד'; ד'.  ט-[ב; ]יב; נד; שכב[, 3]ג'. ; ’עמ



כריכות  ס"מ. 27 ;’עמ[ 1, ]24; דף סב, לב, ’עמ 556, דף[ 3]ה'. ; ’עמ[ 1, ]24; דף טו, רכה

 טוב מאוד. –שוליים נאים. באופן כללי מצב טוב  עור, חלקם מנותקות ובלויות.

Chumash Torah Tamima. Complete set. First Edition. Vilna, 1902. 

First printing. Leather bindings, some detached and worn. Nice margins. Overall 

good - very good condition. 

 120$ מחיר פתיחה:

 

 

 

. שני 1889מהדורה יחידה ונדירה. 'אילת אהבים' )ח"א(ווילנא, תרמ"ט  .218

כריכה קדמית מנותקת וללא שערים, הראשון מאויר. לא הופיע במכירות פומביות. 

 A unique and rare edition. 'Eyelet Ahavim' (Part A) שדרה. באופן כללי מצב טוב.

Two title pages, the first illustrated. Did not appear at auction. Detached front 

cover and no spine. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. 'גבורות ארי' על תענית מבעל ה'שאגת אריה'  .219

 .1862ווילנא, תרכ"ב 
 

ליב בעל ה'שאגת  ספר 'גבורות ארי' על מסכת תענית מהגאון רבי אריה

 אריה'.

הסכמות  ס"מ. 31[ נו ד'; 7. ]1862ווילנא, תרכ"ב מהדורה ראשונה. 

 חשובות.

 כריכה חצי עור מעט בלויה. שוליים נאים. כתמים. מצב טוב.

First printing. ‘gvurot ar”i’ on taanit from the author of the ‘shaagat 

arye’ vilna 1862. 

Important agreements. Cover half leather slightly worn. Nice margins. 

Stains. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 .ועוד היסטוריה יהודית - היסטוריה -פולמוס 

 

 רבי הגאון י"ע הסמיכה חידוש עניין' ישראל כנסת הסתדרות קונטרס' .220

. 1913 ג"תרע ,קהיר. יחידה מהדורה .בקהיר האשכנזים ד"אב הכהן מנדל אהרן

 .מ"ס 21'; עמ[ 8]

 .טוב – בינוני מצב. ובלאי כתמים. קרעים מעט. חתוכים לא גיליונות. כריכה ללא

‘kontress histadrut kneset yisrael’ the matter of renewing the smicha. Only 

edition. Kahir 1913. 

Without cover. Uncut sheets. Few tears. Stains and wear. Fair - good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

חברה קדישא גחש"א קהלת ירושלם,  .221

על הקמתה ועד אז.  תשמ"ט.-ספר היובל תרצ"ט

בתי עלמין בירושלים, היסטוריה ועוד. מעט בלאי 

 Hevra Kadisha Hachasha בכריכה. מצב טוב מאוד.

Jerusalem Congregation, Jubilee Book 1939-

1989. Slight wear on cover. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ם יערי. 'שלוחי ארץ ישראל' תולדות השליחות מהארץ לגולה  אברה .222

עמודים. כריכה  947ירושלים תשי"א. יח, מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה. 

 .’Avraham Yaari. ‘shluchey eretz Israelמנותקת וכן קבוצת דפים. מצב טוב. 

Detached cover and group of pages. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

צוואת הגאון  –'משנת חסידים'  –'מאורעות צבי' שבתאות  .223

 הגדול מוהר"ר נפתלי הכהן זצ"ל ועוד. כרך ספרים.

 

'משנת חסידים'  –. ווארשא תרמ"ג 'מאורעות צבי' שבתאות כרך ספרים.

צוואת הגאון הגדול מוהר"ר נפתלי הכהן  - 1858לרבי עמנואל חי ריקי. למברג, 

ת  'שארי –'יוסיפון' תרל"ד  –'הדרת זקנים' ליוורנו  – 1862זצ"ל, למברג, תרכ"ג 

ישראל' ח"ב של יוסיפון, ווארשא, תר"מ. כריכה ישנה. מצב משתנה בין הספרים. 

 טוב. –באופן כללי מצב בינוני 

‘meorahot tzvh’ shabtatism- ‘mishnat chasidim’-tzavahat hagaon hagadol 

rabbi Naftali Hacohen and more. Volume of books. 

 Volume of books. ‘meorahot tzvh’ ‘mishnat chasidim’-tzavahat hagaon 

hagadol rabbi Naftali Hacohen. Hadarat zkenim, yosifun, she’erit Yisrael. 

Old cover. The situation varies between the books. Overall fair- good condition.   

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תרח"ץ( ותכנית בית  –נדיר ביותר! 'פנקס חברא קדישא דק"ק צעלים )תר"ט  .224

החיים'. עותק ממוספר מתוך מהדורה מצומצמת. ב"ב תש"נ 

1990. 

 

 –נדיר ביותר! 'פנקס חברא קדישא דק"ק צעלים )תר"ט 

כולל: א. יומן הקברות משנת תרח"ץ( ותכנית בית החיים'. 

הקהילה בשנת תרח"ץ.  ב. רישום הנקברים תר"ט עד לחיסול 

עותק ממוספר לפי סדר שורות ביה"ח. ג. רישום אלפאביתי. 

ב"ב, ות.  מתוך מהדורה מצומצמת. לא הופיע במכירות פומבי

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 12/35עמודים בערך.  200. 1990תש"נ 

Extremely rare! 'Hevra Kadisha Book of Tzelim (1849 - 

1938) and the Beit HaChayim Program'. Numbered copy 

from a limited edition. Bnei Brak 1990. 



Includes: a. The cemetery diary from 1849 until the liquidation of the community in 

1938. b. Registration of the buried in the order of the cemetery lines. c. Alphabetical 

listing. Numbered copy from a limited edition. Did not appear at 

auction. 12/35 cm. Very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

ש מאת נתן ברון ואורי פורת. תשכ"ב  'החטיפה' יוסל'ה. דו"ח מרעי .225

 hachatifa’ Yossale. A‘ ..)נערך(שחזור המקור. באופן כללי מצב טוב1962

sensational report by Natan Baron and Uri Porat. 1962. In general, 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1886ויהודית' מהדורה יחידה בעברית! ירושלים, תרמ"ו  'חיי משה .226

 פורטרט השר משה מונטיפיורי בחיתוכי עץ.
 

משה   ספר 'חיי משה ויהודית' תולדות וקורותיו של השר הצדיק והגביר הנודע

 מונטיפיורי. 

ומסתיים  חסרעמ'; עותק זה  88. במקור: 1886ירושלים, תרמ"ו מהדורה יחידה בעברית! 

כמו"כ חסרים מספר עמודים נוספים. נראה שכרוך עמו ספר  54 בעמוד

 ס"מ. 18.5מכתבי עברית עותק חסר. 

 בדף אחרי השער פורטרט השר משה מונטיפיורי בחיתוכי עץ.

 כריכת חצי עור בלויה. כתמים ומעט חורי וקרעים. מצב בינוני.
'chaye Moshe veyehudit ‘ Only edition in Hebrew! Jerusalem, 

1886. Portrait of Minister Moshe Montefiore in woodcuts. 

Only edition in Hebrew! Jerusalem, 1886. Originally: 88 pages; this 

copy is incomplete and ends on page 54. Several additional pages 

are also missing. A book of Hebrew letters incomplete copy. 

On the page after the gate is a portrait of Minister Moshe 

Montefiore in woodcuts. 

Worn half-leather cover. Stains and a few holes and tears. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 18-ה במאה היהודים מנהגי על ספר .227

 18בודנשץ כולל בתוכו  כריסטוף יוהן מאת

 בכרך רביעי – שלישי חלקים. נאים תחריטים

 .1749 ולייפציג פרנקפורט. אחד

 

 מאת 18 - ה במאה היהודים מנהגי על ספר

 המצוות סדר כולל, בודנשץ כריסטוף יוהן

 בעברית ל"חז מאמרי, ולועזית בעברית

 נאים תחריטים 18 עם. ועוד בלועזית והסברם

 – שחיטה – מזוזה – תפילין היהודים מנהגי על

 – גט – חתונה - הבן פדיון – מילה ית בר

 הדינים – ההסברים עם. קבורה, לויה – חליצה

 .בלועזית והסברם בעברית והמנהגים



 חלקו כללי שער. ריטיםתח 18'. עמ[ 34,]270, 256[, 16. ]1749 ולייפציג פרנקפורט

 .התקופה יהודי של מנהגיהם של והוגן אוהד תיאור .חלק לכל מקוצרים ושערים אדום בדיו

 .מאוד טוב מצב. זמן כתמי. נאים שוליים. משובח נייר. עור חצי כריכת
 

A book on the customs of the Jews in the 18th century by Johann Christophe 

Budenszcz includes 18 fine engravings. Third-fourth volumes in one volume. 

Frankfurt and Leipzig 1749. 

Book on Jewish customs in the18th century, by Johann Christof Bodenschatz, 

including the seder hamitzvos in Hebrew and a foreign language, maamarei Chazal in 

Hebrew with explanations in a foreign language, and more. Includes 18 handsome 

engravings of Jewish practices such as tefillin, mezuzah, shechitah, bris milah, pidyon 

haben, weddings, divorces, chalitzah, funerals, burial. With explanations— the laws 

and customs in Hebrew and the explanations in a foreign language. Frankfurt and 

Leipzig 1749. [16] 256, 270, [34] pgs. 18 engravings. General title page in red ink and 

short title pages for each section. Supportive description of the customs of the Jews 

of that era. Faux leather binding. Quality paper. Handsome margins. Age spots, Very 

good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

[ בטון] אייזענבעטאן י"ע המקוה דפנות לבנות מותר האם פולמוס' שאלה רשמי' .228

 יעקב רבי מאת. טארנאפל ק"אבד באבד מאניש מנחם דוד הרב מכבוד זה על ואזהרה

 יקרא' ומאמר תשובה לשבת דרוש ובו( נפרד בשער' )והטוב הישר מאמר' .שפירא יוסף

' הישועה מעיני' ומאמר מטשורטקוב ישראל רבי ק"הרה ר"האדמו על הספד' דשכבי

 רישום. מ"ס 22; ’עמ[ 1, ]מא-ד[, 8; ]כג[, 2. ]1934 ד"תרצ, לונדון .ונחמה ישועה דברי

 .טוב מצב. וקרעים רטיבות כתמים מעט. ובלויה מנותקת ישנה כריכה .הפורזץ בדף

'rishmey shehela' Controversy over whether it is permissible to build t he sides of 

the mikvah by Eisenbetan [concrete] and a warning about it ‘maamar hatov 

vehayashar' (in a separate title page) and the article ‘yikra deshachbi’ An obituary 

for the Admor Rabbi Yisrael of Chortkov  

Old cover detached and worn. Slight moisture stains and tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 2006ש"א. העורך: דוד יודילוביץ. תשס"ו  הת –'ראשון לציון' התרמ"ב  .229

 .Rishon Lezion' 1802 - 5719. Editor: David Yudilovich. 2006' מצב מצוין.

Excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 וגיםהנאול חומר היסטורי נדיר ביותר! קונטרס 'בית יעקב' בעניין דרישות .230

 . יידיש.1913, תרע"ג דראהאביטש לאחד את הקהילות בהונגריה.
 

לאחד את הקהילות  הנאולוגים יקר המציאות. קונטרס 'בית יעקב' בעניין דרישות

בהונגריה. בסוף הקונטרס שם המחבר "כ"ד הצעיר צבי בן לאאמו"ר מו"ה זעליג 

ס"מ.  22.5עמ';  36. 1913, תרע"ג דראהאביטששטערנבערגער ז"ל מילדי עיר דעעש". 

יידיש. קונטרס זה הינו נדיר ביותר ואינו מופיע ברשימות הביבליוגרפיות. בתוכו חומר 



על התקופה בהונגריה בה ניסו הנאולוגים לאחד את  היסטורי מעניין

נלחמו נגדו  האורתודוקסיםר ש דב האורתודוקסיםהקהילה יחד עם 

 בכל החריפות.

 מקור: אוסף מהלמן.טוב.  כתמים ומעט מאוד קרעים. מצב

 .Extremely rare historical material! Beit Yaakov pamphlet 

regarding the demands of the neologs to unite the 

communities in Hungary. Drahavich, 1913. Yiddish. . At the 

end of the booklet the author's name This booklet is 

extremely rare and does not appear in bibliographic lists. It 

contains interesting historical material.Stains and very few 

tears. Good condition. Source: Mehlman Collection.  

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 יאזעף פראנץ מלכנו לאדוויג אחי קארל הנסיך לכבוד שירנדיר. 'אור זרע'  .231

 .1854. למברג, תרי"ד הראשון
 

 ארצות עלי עלה ם ביו הושר נדיר. 'אור זרע' שיר אשר

 אחי לאדוויג קארל הנסיך מולדתנו להאיר עיני דריה

 צדק כהן משירי יוסף. הראשון יאזעף פראנץ מלכנו

ס"מ.  20; ’עמ[ 7, ]28 .1854 ד"תרי, למברג. מלבוב

 עברית, עם שער, הקדמה והערות בגרמנית. 

שה. נזקי עש וכתמים ומעט הדבקות בשוליים כריכה חד

 מקור אוסף מהלמן.הפנימיים. באופן כללי מצב טוב. 

 .rare. ‘Or zera’ A song in honor of Prince Karl 

Ladwig my brother King Franz Joseph I. Lemberg, 

1854. . New cover. Moth and stain damage and little 

sticking to the inner margins. Overall good 

condition. Source of the Mehlman Collection. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

מהדורה יחידה. טשרנוביץ, ' שערה מלחמות ומשיב אמת דברי ישר 'כתוב .232

 .1925תרפ"ה 
 

 כתוב, ספר במגלת "באתי'  שערה מלחמות ומשיב אמת דברי ישר ספר 'כתוב

כולל  הגר לארץ מביתי בריחתי בהם, אחד חלקים מצאתני שלשה הקורות עליו

 ראש גילוי בדין שלישי ובחלק לאייל במר]![  זיעכענבירגען יושבי על שני בחלק

טשרנוביץ, ורה יחידה.  מהד .ברכר הכהן זאב רבי יעקב ואיש" מאת אשה

 ס"מ. שער מעטפת כחלחל/ירקרק. 22קלב עמ';  .1925תרפ"ה 

 מקור אוסף מהלמן.טוב מאוד.  מעט כתמים. מצב כריכה ישנה פשוטה.

’ktov Yashar divrey emet humashiv milchamot shaara’ only edition. 

Tchernovitch 1925. By rabbi Yaakov zeev Hacohen bracher. . Blue / 

greenish mahatefet title page. Simple old cover. Few stains. Very good condition. 

Source of the Mehlman Collection. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 המכשול דבר על מדברנדיר ומעניין במיוחד. פולמוס. קונטרס 'צפנת פענח'  .233

 .1894. וינה, תרנ"ד פאריז הבירה בעיר הצדקה ועד ארח על הנתון
 



 דבר על "מדברחוברת פולמוסית נדירה ומעניינת במיוחד. קונטרס 'צפנת פענח' 

 פאריז הבירה בעיר הצדקה ועד ארח על הנתון המכשול

")מפעל [דיסקין צבי נחום] אורח עובר ברחוב ס"ט בכלוד מאת

כולל שלושה מאמרים נגד כמה רבנים הביבליוגרפיה(. 

 22עמ';  24. 1894וינה, תרנ"ד בקהילה היהודית שבפאריז. 

ס"מ. ללא כריכה. דף השער חתוך בשוליים ומודבק על נייר חלק. 

 .מקור: אוסף מהלמן קרעים. באופן כללי מצב טוב.ייר יבש ו נ

 .Extremely rare and interesting. polemics. The pamphlet 

‘tzofnat pahaneach’ Decipher' speaks of the obstacle 

given to a host to a charity in the capital city of Paris. 

Vienna, 1894. . "Talks about the obstacle given to a host 

to a charity committee in the capital Paris. Includes three 

articles against some rabbis in the Jewish community in Paris. Vienna, uncovered. 

The title page is cut at the margins and pasted on smooth paper. General, good 

condition Source: Mehlman Collection. 

 60$מחיר פתיחה: 
 

 

היסטוריה. נדיר במיוחד! 'קורות העיתים' עם הוספות מיוחדות בהם על  .234

 . עותק נאה. 1851מלחמות נפוליאון. לבוב, תרי"א 
 

 משנת המלחמות כל סיפוריספר היסטוריה נדיר במיוחד. 'קורת העתים' 

 ופראנקרייך פרייסן רייךעסט בארצות היו אשר א"תקס עד א"תק

 המופלג הרב ידי ההם, מעשה בימים ישראל על עבר אשר וכל וענגלאנד

 .מניקלסבורג טריבש אברהם ה"מו

 

 מלחמות כל נוספו "ועתה. נפוליאון מלחמות על בהם מיוחדות הוספות עם

למברג, תרי"א עתה".  עד ב"תקס נת מש נפלאים אחדים ודברים נאפאלען

מקור אוסף מהלמן שרשם על הספר "לא ס"מ.  19.5[ ד'; 98. ]1851

כריכה מהודרת. נייר טוב. מעט קרעים בשוליים. מצב שכיח". עותק נאה. 

 טוב מאוד.

history. Extremely rare! 'korot hayitim' with special additions to them about the 

Napoleonic Wars. Lvov, 1851. Fine copy. Stories of all the wars from 1741 to 1801 

which were in the lands of Austria Prussia and France and England and everything 

that happened to Israel in those days. "And now all the Napoleonic Wars and 

some wonderful things have been added from 1802 until now." The source is 

Mehlman collection that he wrote about the book "Uncommon". Nice copy. Fancy 

cover. Good paper. Slight tears in margins. Very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 
 

פולמוס. קונטרס 'למען ירושלים' נגד פרישה מהוועד הלאומי מאת ר'  .235

וחד. מצב טוב  . שוליים רחבים במי1928אלי' צבי קוטניק. ירושלים, תרפ"ח 

 מאוד.

 polemics. Pamphlet "lemaan yerushalayim" Against Retirement from the 

National Committee by R. Eli 'Zvi Kotnik. Jerusalem, 1928. Extra wide 

margins. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

 הלוי יוסף עם לתימן מסעו על חבשוש יחיא בן חיים מרבי" חבשוש מסעות" .236

[ כו 2]". ראשונה מהדורה. "1939 ט"תרצ אביב תל. שם והערבים היהודים חיי ותיאור

 מצב טוב מאוד. מקור: אוסף מהלמן. חבשוש. עם תמונת ר' חיים עמ'; 215 [2]
"masahot Habashush" by Rabbi Chaim Ben Yehia Habashush about his journey to 

Yemen with Yosef Halevi and a description of the life of the Jews an d Arabs there. 

Tel Aviv 1939. "First edition". With a picture of R. Chaim Habashush. Very good 

condition. Source: Mehlman Collection. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

"דברי הימים למלכי צרפת ובית אוטאמאן התוגר כולל מלחמותיהם  .237

ישראל תחת שבט מלכותם מאת החכם  עם את מצאו אשר התלאות וכלוקורותיהם 

עם הכהן הספרדי".  הרופא הסופר הנאמן והנפלא מו"ה יוסף בן יהושע בן מאיר

 צדק כהן[( אהרן בן] יוסף) א"יב מאת העתים קורות ידיעת תועלת לבאר "מבוא

  באנהארד". זלמן מאת ע"נ המחבר וחיי תולדות ועם
 איש הלוי אלעזר רבי הסכמת'; ד נח; מט; ’עמ כב. 1859למברג, תרי"ט 

 הורוויטץ מוויען.

 מהלמן.מקור: אוסף כריכה חדשה. מעט כתמים. מצב טוב. 

 Chronicles of the Kings of France and the House of Ottoman. New cover. 

Few stains. Good condition. Source: Mehlman Collection. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'משנה שברון' או הצלב, תמונה מהפרעות בישראל בשנים האחרונות,  .238

זיטאמיר, תר"ע  סקי ]יברכיהו[.גום ישראל שלום באהוסלאוו ]מאת[ ל. שפירא. תר

ס"מ. גיליונות לא חתוכים. שוליים רחבים. מצב  20עמ';  16. מקור: אוסף מהלמן. 1910

 Mishnah shivron' or the Cross, a picture of disturbances in Israel in recent' טוב.

years, Zhitomir, 1910. Source: Mehlman collection. Uncut sheets. Wide margins. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

"והעלה על רוחכם  .א מאת רבי דוד ברדשיר נגד מדינת ישראל חילונית  .239

היו לא תהיה". תוניס, תשי"ד 1954. 7]1[ עמ'; 24 ס"מ. מצב טוב – טוב מאוד. 

 .A song against the secular state of Israel. Tunis, 1954 מקור: אוסף מהלמן.

Good - very good condition. Source: Mehlman Collection. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 שנת]המחבר הרב זמן עד סבוראי מרבנן, יוחסין שלשלת' הדורות קורא' .240

 19'; ד סב. 1845 ה"תר, לבוב. שנייה מהדורה .קונפורטי דוד רבי מאת[, ז"תל

 .מאוד טוב מצב. זמן כתמי. ישנה כריכה .מ"ס

‘Kore hadorot’ genealogy  

Second edition Old cover. Age stains. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 שר התורה רבי חיים קניבסקי.

 

מטבע קודש ממרן שר התורה רבי חיים  .241

קנייבסקי שנמסר מידיו הקדושות בזאת חנוכה 

 תשע"ט.
 

ים קנייבסקי מטבע קודש ממרן שר התורה רבי חי

שנמסר מידיו הקדושות בזאת חנוכה תשע"ט. 

  מטבע בסך חצי שקל בתוך נרתיק פלסטיק.
A sacred coin from the Minister of Torah, Rabbi 

Chaim Kanievsky, which was handed over from 

his holy hands from zot Hanukkah 2019. 

A half-shekel coin inside a plastic case. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

יין הסיומים של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי מסיום הש"ס בבלי וירושלמי  .242

 האחרון!!!. ערב פסח תשפ"א.
 

 פסח ערב. וירושלמי בבלי ס"הש מסיום קנייבסקי חיים רבי הגאון מרן של הסיומים יין

 בקבוק קטן עם תווית רשומה ועם תמונה ממרן זצ"ל. .א האחרון!!"תשפ

The siyumim wine of Rabbi Chaim Kanievsky from the last bavli and yerushalmi 

Shas siyumim .!!! 

A small bottle with a registered label and a picture from Maran 

zatza”l. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ם  סדר הסימנים לראש השנה כמנהג מרן רשכבה"ג רבי חיי .243

 The מצב טוב מאוד.חרון תמונות אדמו"רים ורבנים. קנייבסקי. בעמוד הא

order of the simanim for Rosh Hashanah, as is the custom of Rabbi 

Chaim Kanievsky, On the last page are pictures of rebbe and rabbis. 

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. אוסף מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי .244

 שני פריטים.
 

 מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי. אוסף שני פריטים.
א'. מחזור השלם לר"ה. על הכריכה ברכת שנה טובה וחריטת צורת 

 חתימתו של מרן שר התורה. מחזור עוז והדר, נוסח אשכנז. תש"פ.

ה בעת הדלקת נרות שחיבר מרן שר התורה עבור  ב'. תפילה לאש

 פת העיר.התורמים לקו

 סדר הדלקת נרות עם צילום כתי"ק. ער"ה תשע"ח.

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



Rabbi Chaim Kanievsky, maran sar haTorah, Collection of two items. 

A. The machzor hashalem for Rosh Hashana. On the cover is a New Year's greeting 

and an engraving on the form of the signature of Maran the Minister of Torah. 

B. A prayer for a woman while lighting candles composed by the Minister of Torah 

for the donors to the kupat hayir. 

Size and condition, in general very good condition. Sold as is. varies 

 50$מחיר פתיחה: 

 

האם כדאי לחזק את לבוש השאלים בציבור הליטאי ולהכניסו כבגד חובה  .245

 בסמינרים. מכתב שאלות למרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ותשובתו.
 

מכתב שאלות למרן שר התורה הגאון רבי חיים 

קנייבסקי. במכתב שני שאלות, כשהראשונה היא האם 

ים ובציבור הנשים כדאי לשנות את התלבושת בסמינר

הליטאיות ולהכניס את לבישת השאלים, כפי 

שמתארים זאת במכתב: "מעין שכמיה המכסה מעל 

החולצה כפי שלבשו הסבתות הצדקניות". בסוף 

המכתב תשובה קצרה בכתב יד קודשו של מרן: 

יב שליט"א  "תפנה למו"ח ]למורי חמי[ הרב אליש

"מ. מצב ס 15/20.5נייר שורות דפדפת. בירושלים". 

 טוב מאוד.
Is it worth strengthening the cloth of the shalim in 

the Lithuanian public and introducing it as a 

mandatory garment in seminars? Letter of questions to Rabbi Chaim Kanievsky, 

Minister of Torah, and his answer. 

At the end of the letter, a short answer in the holy handwriting of Maran: "Contact 

my father in law and my rav-  harav Elyashiv Shlita in Jerusalem." Paper pad lines. 

15 / 20.5 cm. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

צה הוצאת ספר על רמזים בתנ"ך ובחז"ל לאירועים עתידיים. מכתב שאלה וע .246

 ממרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי ותשובתו.
 

מכתב שאלה, עצה ובקשת ברכה ממרן שר התורה הגאון רבי 

 חיים קנייבסקי בעניין הוצאת ספר שיעסוק בכמה עניינים וב
הם ברמזים בתנ"ך ובחז"ל לאירועים עתידיים כגון השואה 

והציונות ועוד. בסוף המכתב תשובה קצרה בכתב יד קודשו 

ס"מ.  21/29.5 רן: "תפנה להגרא"ל שטיינמן שליט"א".של מ

 מצב טוב מאוד.
Publishing a book on thana”ch and chaza”l hints for future 

events. Letter of question and advice from Rabbi Chaim 

Kanievsky, Minister of Torah, and his answer. 

At the end of the letter is a short answer in the holy 

handwriting of Maran: "Turn to the Grai”l Shteinman 

shlita". 21 / 29.5 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



נסיעה במצב ביטחוני רגיש לעיר שדרות כדי ללמד בביה"ס, האם זה נחשב  .247

כשלוחי מצוה שאינם ניזוקים. מכתב שאלה למרן שר 

 ם קנייבסקי ותשובתו.התורה רבי חיי
 

מכתב שנשלח למרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי 

בעקבות מצב ביטחוני רגיש בעוטף עזה, והשאלה האם 

מורה בביה"ס בשדרות שמחדירה בתלמידות מושגים 

בתורה ויראת שמים וההורים ג"כ מושפעים מזה, האם 

צריכה להמשיך לנסוע ללמד וזה נחשב כשלוחי מצוה 

ניזוקים או שזה נקרא שכיחא הזיקא שאני וכדאי  שאינם

מכתב תשובה קצרה בכתב יד קודשו  להימנע. בסוף ה

של מרן: "תפנה למו"ח ]למורי חמי[ הרב אלישיב 

ס"מ.  15/20.5נייר שורות דפדפת. שליט"א בירושלים". 

 מצב טוב מאוד.
Traveling in a sensitive security situation to the city of Sderot to teach at the 

school, whether it is considered mitzvah messengers. Question letter to Rabbi 

Chaim Kanievsky, Minister of Torah and his answer. 

At the end of the letter, a short answer in the holy handwriting of Maran: "Contact 

my father in law and my rav-  harav Elyashiv Shlita in Jerusalem” Paper pad lines. 

15 / 20.5 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 ספרי תפילה ותפילות לזמנים שונים.

 

מיניאטורי. עותק נאה. סידור 'תפלה קטנה' "סדר מנחה וערבית חול ושבת  .248

ס"מ. מעט מאוד  7/5.5בערך. קעו ד';  1946תבנית קטנה של כיס". ג'רבה, תש"ו 

 וב מאוד. מקור: אוסף מהלמן. כתמים. מצב ט

 Miniature. Nice copy. siddur ‘tfila ktana’. Djerba, 1946 approx. 7 / 5.5 cm. Very 

few stains. Very good condition. Source: Mehelman Collection. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. עברית ואנגלית עמוד 1874מחזור מפואר לראש השנה. ניו יורק, תרל"ד  .249

מעט וזהב. מול עמוד. כריכה מקורית מהודרת עם הטבעות זהב. חיתוך דפים מ

שרשם בדף עותק נאה. מקור: אוסף מהלמן  בלאי בכריכה וחלק מהשדרה קרועה.

 "לא שכיח". הפורזץ

 Magnificent machzor for Rosh Hash anah. New York, 1874. Hebrew and 

English page by page. Fancy original cover with gold rings. Gilded leaf cut. 

Slight wear on cover and part of the spine torn. Nice copy. Source: The 

Mehlman collection he wrote on the porzatz page "Uncommon”. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

'סדר העבודה' בתקופת שלש מאות שנה לעת נוסדה הקהלה הקדושה של  .250

, 11. 1935אמשטרדם, תרצ"ו  אשכנזים בעיר אמשטרדם המהוללה" עברית והולנדית.

 .מהלמן אוסף: מקור. מצב טוב.  עמ'; כריכה חדשה. מספר נקבי עש 21

 'Seder HaAvodah' During the period of three hundred years, the holy community 

of Ashkenazim was founded in the glorious city of Amsterdam, Hebrew and 



Dutch. Amsterdam, 1935. 11, 21 pages; New cover. Number of moth holes. Good 

condition. Source: Mehlman Collection. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

"תודה וקול זמרה בבתי כנסיות על הגבורות ועל התשועות במלחמה  .251

. ע"י הרב הראשי מבריטניה. 1945העולמית" עברית ואנגלית. לונדון, תש"ה 

  עמ'; מעט כתמים. מצב טוב מאוד. 16
 "Thank You and the Voice of Singing in Synagogues for Heroism 

and Salvation in World War II" Hebrew and English. London, 1945. 

By the Chief Rabbi of Great Britain. 16 pages; Few stains. Very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

שלמה זרקא. סט שלם  תהלים ע"פ 'מנוחת שלום' מרבי .252

. ערבית יהודית. בסוף ח"ב 1935/38תרח"צ  –צ"ה  בחמישה כרכים. סוסה, תר

 –ס"מ. באופן כללי מצב טוב  20מודבק תמונות מבית הדפוס בילפורטי בליוורנו. 

 טוב מאוד. נמכר כמו שהוא.
tehilim according the ‘menuchat shalom’. Overall good- very good 

condition. Sold as is.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. מקור 1926מחזור ליום כיפור כמנהג ק"ק ספרדים. סוסה, תרפ"ו  .253

 באופן כללי מצב טוב.אוסף מהלמן. נקבי עש. 

A cycle for Yom Kippur according to the custom of the Sephardic Holy 

Congregation. , 1926. Source of the Mehlman Collection. Moth holes. 

Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר תהלים. דפוס צילום של מהדורת סלאוויטא דפוס הרב  .254

ירושלים, תשכ"ז. מעט כתמים והכריכה מעט קרועה. מצב טוב שמואל אברהם שפירא. 

 מאוד.
 Book of tehilim. copy printing of the Slavita edition Printed by 

Rabbi Shmuel Avraham Shapira. Few stains and cover slightly torn. 

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 י"ט ת ברוטרדם. טכס החגיגה לכבוד חנוכת בית הכנס .255

בסיון תשי"ד. אמשטרדם, תשי"ד 1954. תפלות בעברית והולנדית, 

עמוד מול עמוד. בסוף התפלות "התקוה" וההמנון ההולנדי: 

Wilhelmus van Nassouwe. מצורף דף פסוקים ותפילות למעמד.  מקור: 

 The celebration ceremony in honor of the אוסף מהלמן. מצב טוב.

inauguration of the synagogue in Rotterdam. Amsterdam, 1954. At the 



end of the prayers "Hatikva" and the Dutch anthem. Attached is a page of verses and 

prayers for the position. Source: Mehlman Collection. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה יחידה. תהלים 'עדות ביהוסף' מאת רבי יוסף מלמד גרג'י רבה של  .256

נים ודרוש לחתן בר . בסופו תיקון שובבים, פזמו1926שלים, תרפ"ו  ירועדת הפרסים. 

 Single edition. tehilim 'edut טוב מאוד. –מצוה. באופן כללי מצב טוב 

beyehoseph' by Rabbi Yosef Melamed Garji. Overall good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

, עיטורים עם מפוארות הוצאות. תהלים – תורה – בבל הגדת .257

 12.5: תהלים. מ"ס 24.5: והגדה תורה: גודל .צבעוניים ואיורים תמונות

 Haggadah Bav el - Torah - tehilim. Luxurious addition .מצוין מצב. מ"ס

with decorations, pictures and colorful illustrations. Size: Torah and 

Haggadah: 24.5 cm. tehilim: 12.5 cm. great condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. על דף 1865מחזור לר"ה ויו"כ ע"פ 'קרבן אהרן' נוסח ספרד. למברג,  .258

הפורזץ מודבק קונטרס 'סליחות לשחרית של יום הכיפורים "כפי הסליחה 

שנדפס בדפוס של הרה"ק מה"ר משה זצוק"ל הרב דק"ק סלאוויטא ונאמרו 

כריכה ישנה. כתמים ומעט קרעים אצל אהבת שלום האדמור מקאסוב זי"ע". 

 machzor for Rosh Hashana and Yom בקות ובלאי. באופן כללי מצב טוב.והד

Kippur. Spanish version. Lemberg, 1865. On the porzatz page is a pamphlet 

"Slichot for shacharit of Yom Kippur" as the pardon was printed by Rabbi 

Moshe Zatzokal Rabbi Dekak Slavita and said at Ahavat Shalom Admor of 

kasov ZIA. Old cover. Stains and a few tears and adhesions and wear. In 

general good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

. לנשים תחינות" רחל" –" RACHEL" - ו' שבת תפלת' סידור .259

 .1908, בודאפסט. מוזהב דפים חיתוך. עור כריכת. והונגרית עברית

" רחל" תחינות ובספר עמוד מול עמוד והונגרית עברית' שבת תפלת' דורבסי

 לסידור נפרד שער. מ"ס 13'; עמ 111, 255. 1908, בודאפסט .הונגרית רק

 דפים חיתוך. בלויה, עור כריכת (.בסוף ולתחינות בתחילה ידור לס)ולתחינות

 'Siddur 'Tefilat Shabbat .מאוד טוב מצב. וקרעים כתמים מעט. מוזהב

and - "" RACHEL - "Rachel" tchinot for women. Hebrew and 

Hungarian. leather book cover. Gilt papers cutting. Budapest, 1908. 

Leather binding, worn. Gilt papers cutting. Few stains and tears. Very 

good condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



. ווין – ליוורנו – רבה'ג. המזרח עדות נוסח, תפילה ספרי אוסף .260

: רישום. ו"תרצ, ליוורנו' תמיד עולת'. 'א .מעניינים רישומים בחלקם

'. ג. 1945, רבה'ג' הרגל עולת'. 'ב". יברלאטאר'ג ג"הי אברהם ק"ק"

 תר, ליוורנו/בגדאד, פסח של הגדה'. ד. 1867, רגלים לשלש מחזור
 הרב תמונות עם, ה"תרצ, ורנוליו/בגדאד, ח"ב' תמים כפור'. 'ה. ב"צ

 אליהו לכבוד" מודבק דף. דנגור ראובן עזרא רבי הראשי

 ...................".הנביא

 ,Collection of prayer books. שהוא כמו נמכר. משתנה ומצב גודל

text of the Eastern testimony. Djerba - Livorno - 

Wayne. Some have interesting side scripts. 

varies Size and condition. Sold as is 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

, קישינוב .תהלים עם. ספרד נוסח השלם' דוד נר' סידור. נדיר .261

 שער. מ"ס 22.5'; עמ[ 5, ]79[, 1, ]373[, 5. ]1926/31 ו"תרפ - א"תרצ

  .י צבעונ
 rare. siddur of ‘ner David' with .טוב מצב. כתמים. כריכה וללא מתפרק ספר

tehilim. Spanish version. Kishinev, 1931. Book falls apart and without 

cover. Stains. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 בעל מליסא יעקב רבי להגאון החיים דרך עם ספרד נוסח' החיים דרך' סידור .262

 .מ"ס 5. 23. רב דפים מספור. 1903 ג"תרס, ווילנא .רבות הוספות ועוד' נתיבות'ה

 ...אלעזר: עתיקה חתימה השער בדף

 Siddur .בינוני מצב. קרעים ומעט וכתמים עש נזקי. פגועה ומעט מנותקת עור כריכת

‘derech chayim’ by the gaon of lisa the author of the ‘netivot’. Vilna 1903. 

Leather cover detached and slightly damaged. Moth damage and stains and a few 

tears. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 תפילות של רחב אוסף כולל, השנה לכל סידור' התפלות אוצר' .263

(, הסופר ן"שפ) פייגענזאהן שרגא שמואל ’ר בעריכת. ודינים פירושים ,ופיוטים

 ליב אריה ומרבי יוסף ר"ב זונדל חנוך רבי מאת מקיפים פירושים שני כולל

 בספירה הדפים ומספור אשכנז נוסח נכתב בשער .1914 ה"תרע, ווילנא .גורדון

 היא השניה רה הספי, הספר בהמשך אך; תקפד[, 8: ]אשכנז כנוסח היא הראשונה

 מעט עור כריכת. מצויר ראשון שער. שערים 2. מ"ס 26'; ד לד; קנד: ספרד כנוסח

 .טוב מצב. תקיםמנו דפים מספר. והדבקות קרעים מעט. מנותקת שדרה, פגועה
‘otzar hatfilot’ siddur for the all year. 

Nusach Ashkenaz appears on title page and pagination of first count is 

nusach Ashkenaz: [8], 584; but in the latter part second count is nusach 

Sephard: 154; 34 pp.; 26 cm. 2 title pages. First title page with drawing. 

Slightly damaged leather cover, spine detached. Some tears and pastings. Some 

pages detached. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

. כ"ויו ה"לר מחזור? למברג? טשערנאוויץ(?? חסידי)ספרד?? אשכנז נוסח .264

 .1850 י"תר



 מטה פירושים עם. ומעהרין פיהם. ורייסין. אליט. פולין כמנהג כ"ויו ה"לר מחזור

 הוא המחזור נוסח .ספרד נוסח על התפלות בו והוספנו. טייטש ועברי לוי בית, לוי

." ומעהרין פיהם. ורייסין. ליטא. פולין כמנהג" בשער שכתוב פ"אע, ספרד כמנהג

 נוסח על התפלות בו והוספנו" בפירוש נכתב ואף, אשכנז נוסח זה כ"ובדר

 נוסח לפי גם בו שנוסף כ"ביו העבודה סדר מלבד ספרד כנוסח כולו אך", ספרד

 וגופן השער לפי וכן" בטשערנאוויץ" בהבלטה בשער? טשערנאוויץ? למברג .אשכנז

" Lemberg: "בלועזית, השער בתחתית אמנם, שם נדפס שבאמת נראה הספר אותיות

 ישנה כריכה . מ"ס 26'; ד [192' ]י[ 13. ]1850 י"תר". P.M. Balaban" המדפיס י"ע

 .טוב מצב. והדבקות קרעים מעט. כתמים. מנותקת מעט

 

Nusach in machzor is Sephard, although title page reads: “In Polish custom. 

Lita. And Reisin. Pihm and Mehrin. Usually this indicates nusach Ashkenaz, and 

it explicitly reads “and we added the tefillos to nusach Sephard, ” however it is all in 

nusach Sephard except Seder Ha’avodah of Yom Kippur, which has additions in 

nusach Ashkenaz Lemberg? Tchernowitz? On title page in bold: “In Tchernowitz, ” 

and by the title and font in the sefer it seems in was printed there, but at the end of 

title page it says Lemberg in English by printer “P.M. Balaban.” Old cover, slightly 

detached. Stains. Some tears and pastings. Good condition. . 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 אך, במיוחד דק מחזור .ספרד מנהג. השנה לראש' ישראל תפלת' מחזור .265

 לפני: לדוגמא, דפים דפדוף של בצורה מסודר אלא, התפילה בנוסח מקוצר לא

 '.וכו" ערבית בתפלת תמצא" נכתב בלחש שחרית תפלת

 מעט. השער דף וכן מנותקת ריכה כ .מ"ס 19. ווארשא, ציילינגאלד אהרן' ר בהוצאת

 .מאוד טוב – טוב מצב. בשוליים קרעים

The "tfilat israel" machzor for Rosh Hashana. Spanish custom. Very thin 

machzor, but tefillah not abbreviated, rather arranged with page references, 

for example: before Shacharis shemoneh esrei it reads "Find in Arvis 

prayers, " etc Detached cover and title page. Some tears at margins. 

Good-very good condition. . 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'אנעים זמירות' סדר זמירות לשבת קודש עם תרגום. עקסלעבען,  .266

 Anaim' יד הישיבה. מצב טוב. ישיבת חכמי צרפת. עם פתיחה והקדמה מתלמ

Zmirot' A series of hymns for Shabbat Kodesh with translation. 

Exleben, Yeshivat chachmey tzarfat With opening and 

introduction from the yeshiva student. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

עברית  סדור כמנהג פולין, נוסח אשכנז. סידור 'שיחת יצחק' .267

וגרמנית. עם "תפלה בעד שלום המ לך והמלכה יר"ה... פראנץ יאזעף 

הראשון... הגבירה המפוארה המלכה עליזאבעטה... הקיסר פערדינאנד...". 

פראג, תרל"ד 1874. כריכה מעט משופשפת. כתמי זמן. מצב טוב – טוב 

 siddur ‘sichat yitzchak’ . With "Prayer for the Peace of the King andמאוד.

Queen ..." Franz Joseph I ... The Glorious Lady Queen Elizabeth ... Emperor 



Ferdinand ... ". Prague, 1874. Cover slightly scuffed. Time stains. Good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. 'בית אב' ליוורנו. ב'. מנחה ומעריב אוסף ספרי תפילה. עדות המזרח.  .268

ביר יעקב, ירושלים. ג'. מחזור לשלש רגלים. תרס"ז. ד'. תהלים, קזבלנקה, תשל"ב. א

ח'. זכור לאברהם  –. ו'. מחזור לשלש רגלים, תרע"ד. ז' 1945ה'. יום הזכרון, ג'רבה 

ח"ג, ליוורנו, תרפ"א. ועוד. חלקם מעט חסרים. גודל ומצב משתנה. רובם  –ח"ב 

 Collection of prayer books. Eastern Testimony. Some areטוב.  –במצב בינוני 

slightly incomplete. varies Size and condition. Most of them are in fair- good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

לוט שני תהלים מיניאטוריים. מתנת נשיא  .269

המדינה שמעון פרס ואברהם בורג יו"ר הכנסת. חיפוי עץ 

 Lot of two ד. טוב מאו – על הכריכות. מצב טוב

miniature tehilim. A gift from President Shimon Peres 

and Avraham Burg, chairman of the Knesset. Wood 

siding on the covers. Good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

, יםרעדעלהי .לונדן זלמן שלמה מרבי שבת תקוני סדר והוא' שלמה תקון' .270

, עיטורים ועם אדום בצבע מהודרת כריכה .מ"ס 20'; ד כד, פח - לז, קמד. 1879 ט"תרל

 Tikkun Shlomo' Radelheim, 1879. Fancy' .טוב מצב. כתמים מעט. בלויה מעט

cover in red and with decorations, slightly worn. Few stains. Good condit ion. 

 60$ מחיר פתיחה:

 

חסרים דפים וכן נהג ספרדים עם לאדינו. ליוורנו, תר"ך.  ת כמחמש תעניו .271

 chamesh tahaniyotדפים לא במקומם. כריכה מנותקת. קרעים וכתמים. מצב בינוני.

With Ladino. Pages are missing as well as out of place pages. Cover detached. 

Tears and stains. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ד"ח' מחזור הוא קרובות'. 'א .ר"ת – ק"ת משנות מחזורים אוסף .272

 לחג מחזור'. ב. 1889 ט"תרמ, למברג. היידנהיים וואלף' ר מאת, פסח

 לשלוש, ב"ח פולין מנהג מחזור'. ג. 1827 ז"תקפ, רעדעלהיים, השבועות

 מועדי כל' התפלות ערך'. 'ד. מהודרת שדרה. 1870  ל"תר, קראטאשין. רגלים

 השערים לפני. בלועזית נוסף שער. 1856, פאריס. לצרפתית תרגום עם השנה

 וואלף' ר מאת, תהלים עם, כ"יו ליל ג"כ' מחזור הוא קרובות'. 'ה. איור עם עמוד

, תהלים עם, כ"יו ליל ג"כ' מחזור הוא קרובות'. 'ו. עור כריכת. 1841. היידנהיים

 ומצב גודל .עור כריכת. מאוירו מיוחד נוסף שער. היידנהיים וואלף' ר מאת

 A collection of machzorim from the years .שהוא כמו נמכר. משתנה

1820-1930. varies Size and condition. Sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 מזרח ומדינות נטינה קונשטא קדושות קהילותכמנהג מחזור ליום כיפור  .273

 . באופן כללי מצב בינוני?1863רכ"ג ביינה, תלדינו.  מעט ואיטליא. ומערב

machzor for Yom Kippur. A little laDino. In general, fair condition? 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מ'?  –, למברג? תר"כ מהדורה לא רשומה. 'סדר סליחות מכל השנה' .274

 דפים. באופן כללי מצב טוב. 7? עותק חסר, לאחר השער חסרים 0 1860/8
Unregistered edition. 'Seder Slichot mikol hashana', Lemberg? 

1860/80? Missing copy, 7 pages missing after title page. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. "סדר העבודה בבית הכנסת הגדולה יום הוקם על על כסא הרבנות דק"ק  .275

 והולנדית.. עברית 1917אשכנזים פה אמשטרדם". תרע"ז 
 

 הוקם פה העירה יום הגדולה הכנסת בבית העבודה "סדר

 אמשטרדם פה אשכנזים ק"דק הרבנות כסא על על

 הכהן שמשון ר"הח בן אברהם ’ר...  וגלילותיה המפוארה

 מי’ש ת’א מו’ש’ו ולפרט לסדר סיון יג א יום...  אונדרווייזער

 אברכם". ואני ישראל בני ל’ע

; ’עמ XVII, [1], 33, פורטריטים[ 2] .1917אמשטרדם, תרע"ז 

 מקור אוסף מהלמן. עותק נאה. עברית והולנדית.ס"מ.   25

 שוליים רחבים. כריכה רכה מעט קרועה. מצב טוב מאוד.

 .rare. "The order of work in the Great Synagogue was 

established on the Ashkenazi rabbinical throne here in 

Amsterdam." 1917. Hebrew and Dutch. Amsterdam, 

1917. [2] Portraits, XVII, [1], 33 pages; 25 cm. Hebrew 

and Dutch. Source of the Mehlman Collection. Nice copy. Wide margins. Cover 

slightly torn. Very good condition.  

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הכיפורים' פאס, נדיר. 'סדר עבודה ווידוים של יום  .276

 בערך. 1930תר"ץ 

 

נדיר. 'סדר עבודה ווידוים של יום הכיפורים' כמנהג פאס. 

הגאון  קמאי לחד... יד בכתב שהיו עבודה וסדר ווידוים תחינות"

פאס,  "אחד מזרעו ביד [צור-אבן יעקב רבי] ץ"יעב האדיר מו"ה

עמ'; בעותק זה ההקדמה נדפסה גם  19[ 2בערך. ] 1930תר"ץ 

מקור אוסף מהלמן שרשם על זה  ס"מ. מצב טוב מאוד. 18. בסוף

 יקר המציאות. 

rare.’seder avoda veviduyim shel yom hakipurim’ fes 1930 

s copy the introduction was also printed at the  In thi .approx

end. Very good condition. The source is a collection from 

Mehlman who wrote about this precious reality.     

 60$מחיר פתיחה: 



 

 

 ’א ציבור-השליח מאת נגינה תווינדיר. 'סבלונות סידור קרבן מנחה' עם  .277

 .1927ווילנא, תרפ"ז  .זאלודקאווסקי
 

נוסח  השלם' מנחה קרבן סדור סבלונותנדיר. '

 חמשים יכיל, אלפס ומעשה פנינים רב ספרד "עם

 אשר אלפס)ביידיש( ים, מעשהובאור משלים וששה

 ענית ענין. ג, הברכות ענין. ב, התפלות ענין. א יכיל

. ו, מדליקין במה ענין. ה, וצניעות טהרה ענין. ד, אמן

 על ת המולדו לוח. ח, חדשות תחנות. ז, רעים אהבת

 עקיבא ירמיהו...  בהרב ציון-בן ר"הר מאת, שנים שש

לה הידועה מובאת התפי..". לפני הבדלה אלפס ל"זצ

"גאט פון אברהם...." אולם הנוסח שונה מהנוסח 

  הידוע לנו מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

 ’א ציבור-השליח מאת נגינה תוויבסידור זה נוספו 

  .זאלודקאווסקי

לא ראינו במכירות  שערים. 2ס"מ.  17בסופו.  ללא התהלים. 1927ווילנא, תרפ"ז 

-XXIV, 3-193, [1], 194-238, [9], 240-292, [1], 293-320, [2], 322-413, [7], 416 פומביות.

כריכה ישנה. מעט כתמים ומספר קרעים קלים וחורים זעירים. מצב טוב עמ';  ;48 ,728

 מאוד.
rare. 'sivlinot siddur korban mincha' with musical notes by the shliacht zibur A. 

Zaludkowski. Vilna, 1927. 

Before the havdalah is the well-known prayer "Gat fon Avraham ...." However, the 

text is different from the text we know from Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. 

Musical notes by the shliach tzibur A. Zalodkowski were added to this siddur. 

Vilna, 1927. Without the Psalms at the end. 17 cm. 2 title pages. We have not seen 

any auctions. 

Old cover. Few stains and a few minor tears and tiny holes. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 דפוס. ליוורנו ק"מק פזמונים עם לשבת סידור' הקודש משמרת. 'ביותר נדיר .278

 .חסר עותק. 1815 ה"תקע, פיסא. ראשון

 

 עם. הספרדים כמנהג לשבת סידור' הקדש משמרת. 'ביותר נדיר

 ק"שבק מיוחדים בתשבחות ושירים פזמונים: "בסופו", הטל תקון"

 ".במועדיםו בשבתות נוהגים ליוורנו

 

 סו-כ, מט-ה[, 1, ]כב[, 2: ]במקור. 1815 ה"תקע, פיסא. ראשון דפוס

 ו"כ ודף, השנייה בספירה ז"כ – ו"כ: דפים חסרים זה בעותק'; ד

 .מ"ס 14.5. שלישית בספירה

 מעט דפים ובמספר כתמים. מתפרק מעט ספר. בלויה עתיקה כריכה

 טוב – בינוני מצב. חסר עם קטנים קרעים
Extremely rare. The ‘mishmeret hakodesh’ a Shabbat siddur 

with hymns from the Livorno community. First printing. Pisa, 

1815. incomplete copy. 

5 pages are missing in this copy: 26 - 27 in the second count, and page 26 in the 

third count. 



Worn antique cover. Slightly disintegrating book. Stains and a few pages slightly torn 

with incomplete text. Fair- good condition. 

 50$: מחיר פתיחה

 

 

 

נדיר ביותר. מחזור לשלוש רגלים, הסכמות רבי אהרן משה טובש אבד"ק יאס  .279

ורבי ענזיל צאזמיר מסטרי. מחזור עם עברי טייטש ופי' 'קרבן אהרן'. למברג באותיות 

 .1848כמו בטשערנאוויץ, תר"ח 

רי טייטש ופי' עב עם ומעהרין,. פיהם. ורייסין. ליטא. פולין כמנהגמחזור לשלוש רגלים 

 'קרבן אהרן'. 

. מספור דפים משובש. חסר דף אחרון ואולי 1848למברג באותיות כמו בטשערנאוויץ, תר"ח 

 בדיו אדום. ס"מ. מעט מאותיות השער 26.5מעט דפים נוספים. 

 הסכמות רבי אהרן משה טובש אבד"ק יאס ורבי ענזיל צאזמיר מסטרי.

ליוגרפיה)שם אינו מופיע במפעל הביבנדיר ביותר. 

מופיע רק ח"א על ר"ה ויו"כ שנדפס ללא ההסכמות( וכן 

באוצר הספר העברי )וינוגרד רוזנפלד( לא נרשם 

שהופיע במכירות פומביות וכמו"כ לא מצאנו במכירות 

בידיספיריט. בנוסף לכך העותק שלפנינו שונה מעט 

 ת בספריה הלאומית. מהעותק הקיים בגישה המקוונ
תמים ומעט מאוד קרעים והדבקות. כריכת בד ישנה. כ

 מטוב מאוד. –מצב טוב 
Extremely rare. Machzor for shalosh regalim, 

consents of Rabbi Aharon Moshe Tovash Avdak 

Yas and Rabbi Anzil Tzazmir Mestri. A machzor 

with Ivri Teich and the 'Korban Aharon' 

commentary. Lemberg in letters like in Chernivtsi, 

1848. 

Missing last page and maybe a few more pages. 26.5 cm. Some of the title pages 

letters in red ink. 

Agreements of Rabbi Aharon Moshe Tovash Avdak Yas and Rabbi Anzil Zazmir 

Mestri. 

Extremely rare. Does not appear in the bibliography factory (there appears only part 

A on Rosh Hashanah and Yom Kippur printed without the consent) nor in the 

Hebrew Book Treasury (Winograd Rosenfeld) It was not recorded that he appeared 

at auctions and we also did not find any in Bidispirit. In addition, this copy is slightly 

different from the existing copy in the online access in the National Library. 

Old cloth cover. Stains and very few tears and adhesions. Good - very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 –מחזורים  –מיניאטורות. אוסף שבעה סידורים  .280

 ישראל. –ווארשא  –בודפסט  חומשים.

חומשים.  –מחזורים  –מיניאטורות. אוסף שבעה סידורים 

 ישראל. –ווארשא  –בודפסט 
 גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא.



miniatures. Collection of seven Siddurim - machzorim - Chumashim. Budapest - 

Warsaw – Israel varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרי תפילה מיוחדים! 3אוסף  .281
 

אוסף ספרי תפילה מיוחדים. א'. סדור 
תפילה, מועדים. נוסח ספרד. חיפוי עץ על 

הכריכות עם איור צבעוני של הכותל 
המערבי ובכריכת העץ האחורית רישום: 

סידור מפי עוללים. על  "בצלאל ירושלם".
הצעת מחלקת החנוך של ההנהלה  פי

הציונית בארץ ישראל. הוצאת אמנות תל 
'סדר התפלות לכל  ב'. .1930אביב. תר"ץ 

"והוא סדור דבר יום ביומו עם  השנה'
תרגום רומני והערות, מנהגים, דינים, 

לימודי אמונה ודת, עם תחינות, ברכות 
והודאות לעניינים מעניינים שונים מאת 

מתורגם מעברית  אברהם שלמה גלד".
לרומנית עמודה מול עמודה. הסידור מאשר 

עם תפילות  מטעם הממשלה הרומנית.
בעד שלום המלך, ותפילות ליום הולדת 

שני  ,ייטש ורב פנינים (. ג'. סדור 'קרבן מנחה' עם עברי ט229 – 228המלך )עמודים 
ני סדר הבדלה . לפ1955ממהדורה קודמת. ירושלים, תשט"ו  שערים, שער ראשון מצויר

את התפילה מהרה"ק רבי לוי יצחק  הבקשה למוצאי שבת )נוסח המזכיר מובאת
 בסופו תהלים בשער נפרד. מברדיטשוב אך מקוצר ומעט שונה(.

 
Collection of 3 special prayer books ! 

A. prayer siddur, mohadim. sfarad version. Wood cladding on the covers with a 
colorful illustration of the Western Wall and on the back wooden cover Drawing: 

"Bezalel yerushalem ." 
b. ‘seder hatfilot lechol hashana’. With Romanian translation. The siddur is approved 

by the Romanian government. With prayers for the peace of the king, and prayers 
for the king's birthday  

c. siddur ‘korban mincha’ with Ivri Tayitch and rav-pninim, two title pages, first title 
page illustrated. At its end a tehilim in a separate title page . 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1864הקפות לשמחת תורה ע"פ החיד"א. ליוורנו, תרכ"ד  .282
 

[ ג' 1. ]1864ליוורנו, תרכ"ד ספר הקפות לשמחת תורה עם תפילות מאת מרן החיד"א. 

 ס"מ. ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים קלים. באופן כללי מצב טוב. 16.5יז ד';  –
Hakafot for simchat tora according the chid”a. Livorno 1864. 

Without cover. Stains and a few minor tears. Overall good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 



 . דפוס ר' אברהם משה לונץ.1897'ברכת החמה' ירושלים, תרנ"ז  .283
 

. דפוס ר' 1897'ברכת החמה' ירושלים, תרנ"ז 

' מו בהשתדלות ד"לביה הובא" אברהם משה לונץ.

ס"מ.  20[ עמודים. 2]. "הנשיא פינחס' מו בן רפאל

  כתמים ומעט קרעים קלים ובלאי. באופן כללי מצב טוב.
'Birkat HaHama' Jerusalem, 1897. Printed by R. 

Avraham Moshe Luntz. 

[2 ]pages. 20 cm. Stains and a few minor tears 

and wear. Overall good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

כריכת בקליט ועצם עם אבזמים. מחזור  .284

 .1890לר"ה. ב'יינה, תר"נ 
 

 ומערב מזרח ומדינות קונשטאנטינה קדושות בקהילות ספרד מנהגמחזור לר"ה 

 9.5דפים מאחרי השער עד דף ו'.  חסריםקב דף.  –[ ו' 1. ]1990, תר"נ יינה’ב. ואיטליא

הכריכה מעט קרועה. חיתוך דפים ת בקליט ועצם עם אבזמים. בחלק הקדמי  כריכס"מ. 

 מוזהב. מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד.

Bakalit and bone cover with Buckles. Machzor for rosh hashana. Beyna 1890.  

Missing pages behind title page to page 6. Bakelite and bone cover with buckles. 

On the front the cover is slightly torn. Gilt papers cutting. Few time stains. Very 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 יין ומשקאות חריפים. – חפצי יודאיקה -כלי כסף  –חפצי צדיקים 

 

מלבוש עליון של האדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב. "סוד  .285

ושה ולטהרה ליראה ולאהבת בגדי הצדיקים עד היכן הם מגיעים לתועלת כל דבר, לקד

 ה' הגדול והנורא ולרפואה ולהצלחה..")אור תורה(.
 

המלבוש עליון של האדמו"ר הרה"ק רבי אלימלך מנחם מנדל, האדמו"ר הראשון 

 מסטריקוב בו עבד את קונו בביתו נאוה קודש במשך שנים רבות.

 

ב האישור שלפנינו בגד קדוש זה ניתן להגאון רבי נח גד ווינטרוב כמו שמעיד בנו במכת

"אני הח"מ מאשר בזאת שהחלוק)מלבוש עליון( שכתוב מעבר לצילום מלבוש זה: 

שבתמונה זו הייתה בשימושו של האדמו"ר רבי אלימלך מנחם מנדל מסטריקוב זצ"ל ולבש 

זאת במשך השנים, ובעת ביקורו השני בא"י בשנת תרצ"ה נתן זאת במתנה לאאמו"ר רבי נח 

 שהיה מגדולי חסידיו ומקורבו עה"ח יעקב דוד וינטראוב".גד וינטראוב זצ"ל 

 ס"מ. מעט כתמים וקרעים קלים. באופן כללי מצב טוב. 120

בן הרה"ק רבי בעריש מביאלא בנו  נחם מנדל לנדא מסטריקוב האדמו"ר רבי אלימלך מ

של הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב. היה מגדולי אדמו"רי פולין וחבר מועצת גדולי התורה. 

אחר פטירת אביו הסתופף בצילם של האדמו"ר רבי יחיאל מאלכנסדר ובנו ה'ישמח ישראל'. ל

לאחר פטירת ה'ישמח ישראל' לא בנים, הכתירו החסידים את אחיו רבי אהרן צבי אולם 

לאחר תקופה קצרה הוא נפטר והחסידים פנו אל אחיו הצעיר רבי מנחם מנדל שהקים את 



נפטר  .תקופה למשך התגורר בה מהם ובאחד ישראל ארץב פעמיים ביקרחצרו בסטריקוב. 

 באוטווצק בשנת תרצ"ו.

 ובהם ספרים עשרות של מחברם[. 1889/1954 ו"תשט - ט"תרמ] וינטרוב גד נח הגאון רבי

 ירחמיאל האדמו"רים הרה"ק רבי היו רבותיו. ורבנים רים"אדמו ממאות תורה ודברי חידושיו

מסטריקוב, והרבנים  לנדא מנדל מנחם אלימלך ה"ק רביוהר מאלכסנדר דנציגר יצחק ישראל

 .הכהן דוויק שאול חיים והגאון רבי זוננפלד חיים יוסף הגאון רבי

 

Outer garment belonging to Harav Elimelech Menachem Mendel, the first Rebbe 

of Strikov, which he wore while serving Hashem for many years. 

 

This holy garment was given to Rav Noach Gad Weintraub, as his son testifies in 

the letter of confirmation written on the opposite side of a photo of the garment: 

"I, the undersigned, hereby confirm that the outer garment in this photo was used 

by Harav Elimelech Menachem Mendel of Strikov, zt"l, and that he wore it over the 

years. During his second visit to Erez Yisrael in 1935, he gave it as a gift to my father 

Reb Noach Gad Weintraub, zt"l, who was among his greatest and closest disciples. 

Signed, Yaakov Dovid Weintraub." 

120 cm. Some foxing and light tears. General condition is good. 

 1000$מחיר פתיחה: 

 

גביע כסף, מתנת המקובל רבי משה  .286

 יאיר וינשטוק לרופא ד"ר וויזניצר.
 

גביע כסף, מתנת המקובל רבי משה יאיר 

 וינשטוק לרופא ד"ר וויזניצר.

מת כסף הקדשה חרוטה. חותמת הצורפים וחות

 ישראלית ישנה.

 ס"מ.  74ס"מ. משקל  15גובה 
Silver cap, a gift from the Kabbalist Rabbi 

Moshe Yair Weinstock to Dr. Wiesnitzer. 

Engraved dedication. hatzorfim stamp and an 

old Israeli silver stamp. Height 15 cm. Weight 

74 cm. 

 150$מחיר פתיחה: 



 

ולה מזקן המקובלים רבי יצחק כדורי לרפואה והצלחה וכל טוב. למצביעי שמן סג .287

 A virtue oil from the old Kabbalist Rabbi Yitzchak Kadouri for טן. ש"ס. בקבוק ק

medicine and success and all good. For Shas voters. A small bottle. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 .Silver mezuzah. signedה"ק.  מוסדות ויזניץ בארם. גר 31מזוזה מכסף. חתום.  .288

31 g. Viznitz Institutions in Eretz Israel. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חיי בני"פרוטות"  18בצד האחד כתוב: "אוסף שש מטבעות. " ומזוני חיי בני" .289

ע רישום ובצד השני "חי" איור נרות ורישום "כי נר מצוה ותורה אור", בכל מטב  ,"ומזוני

 תאריך שונה, בהם: ערב שבת קודש חוה"מ פסח" "ערב שבת קודש פרשת ויחי" ועוד....
"baney chayey humezoney" A collection of six coins. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ישועות'ה ר"מהאדמו שמירה מטבעות – געלט חנוכה .290

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

the "Yeshuat Moshe" Rebbe from Viznitz. 2 sets. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 אוסף מטבעות חנוכה ועוד, מאדמו"רים וצדיקים. .291
 

. א'. מהישועות משה מויז'ניץ אוסף מטבעות חנוכה מאדמו"רים וצדיקים

ת משה מויז'ניץ, מהשנה לפני פטירתו, תשע"א.  שנת תשס"ד. ב'. מהישועו

רגון פרחי ויז'ניץ מהישועות משה. ד'. קמיע סגולה לשמירה ג'. דמי חנוכה מא

לרפואה ולהצלחה. עם תמונת ה'בבא סאלי'. ה'. מהאדמו"ר מסערט ויז'ניץ, 

 ז'. שני ערכות דמי חנוכה מהרבי מחב"ד. –תשע"ו. ו' 

 גודל ומצב משתנה.
Collection of Hanukkah coins and more, from rebbe and tzaddiks. 

varies Size and condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 – מבעלזא והרבנית ר"מהאדמו. חנוכה מעות – שמירה מטבעות 22 אוסף .292

 .משידלובצא ר"והאדמו מבאבוב ר"האדמו
 



 .חנוכה מעות – שמירה מטבעות 22 אוסף

 מהרבנית ואחד מבעלזא ר"מהאדמו 18

: מהשנים מבאבוב ר"ו מהאדמ 2 –

 ר"האדמו 1. ז"תשס – ג"תשס

 .ו"תשס משנת משידלובצא
גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 מאוד.
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. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 מטבע שמירה מהאדמו"ר ה'לב שמחה' מגור. .293
 

ה'לב שמחה'  - אלתר בונים שמחה מטבע שמירה מהאדמו"ר רבי

 מגור.
 מטבע בסך שקל עטוף בדבק ניילון. 

 ב"תשנ – ח"תרנ] מגור שמחה הלב - אלתר בונים שמחה רבי ר"האדמו

 בעל אחיו נבחר אביו פטירת לאחר. רמגו' אמת אמרי'ה בן[ 1898/1992

, ר"ו האדמ אחיו של פטירתו לאחר ז"תשל ובשנת. ר"לאדמו' ישראל בית'ה

 היומי הדף לימוד את יזם מ"תש בשנת. כרבם גור חסידי ידי על הוכתר

 תורתו דברי. א"שליט מגור ר"האדמו הוא היחיד בנו. הירושלמי בתלמוד

 '.שמחה לב' בספר כונסו

A shmira coin from the Rebbe 'Lev Simcha' of gur. 

A NIS coin wrapped in nylon glue. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

מביטשקוב בן  רוזנבוים שמעלקא שמואל זיידע רבימעות חנוכה מהאדמו"ר  .294

 תשע"ב. –יפו, זאת חנוכה, מהשנים תשע"א  הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף.
 

 רוזנבוים שמעלקא אלשמו זיידע רבימעות חנוכה מהאדמו"ר 

  מביטשקוב בן הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף.

 שע"ב. ת –יפו, זאת חנוכה, מהשנים תשע"א 

Chanukah Ma'ut from the Admor Rabbi Zayde Shmuel 

Shmalka Rosenbaum of Bitchkov, son of Rabbi David Moshe 

of Krechnif. Jaffa, zot Hanukkah, from the years 2011 – 2012  

Jaffa, zot Hanukkah, from the years 2011 - 2012 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 מעות חנוכה מהאדמו"ר מספינקא. שני שטרות דולר. .295

 "אגודת חסידי ספינקא בא"י דמי חנוכה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א".

 טוב מאוד והשני קרוע ועם הדבקות.  –ת דולר, אחד במצב טוב  שני שטרו

Hanukkah coins from the Rebbe of Spinka. Two-dollar bills. Two-dollar 

bills, one in good- very good condition and the other torn and with 

adhesions. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

 מטבע חנוכה מהאדמו"ר מפשעווארסק. תש"ע. .296
 

מטבע חנוכה מהאדמו"ר רבי לייבוש לייזר מפשעווארסק. 

וכה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מפשעווארסק "מטבע חנ

 אנטווערפען יצ"ו חנוכה תש"ע".

 .Hanukkah coin from the Rebbe of Pshevarsk.2010 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 מטבע חנוכה מהאדמו"ר מפשעווארסק. תש"ע. .297
 

נוכה מהאדמו"ר רבי לייבוש לייזר מפשעווארסק. "מטבע  מטבע ח

"א מפשעווארסק אנטווערפען יצ"ו חנוכה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט

 חנוכה תש"ע".

 .Hanukkah coin from the Rebbe of Pshevarsk.2010 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 מהרבנית" חנוכה מעות" מטבעות שבע אוסף .298

 .ע"תש – ז"תשנ השנים בין מבעלזא
 

. מבעלז מהרבנית" חנוכה מעות" מטבעות שבע אוסף

 .ע"תש – ז"תשנ נים הש בין

 צב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד.גודל ומ
Collection of seven "mahot Hanukkah" coins from 

the Rebbetzin of Belza between 1997-2010. 

varies Size and condition, in general very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

שמירה. דמי חנוכה מהאדמורי"ם   לוט שני מטבעות .299

 Lot of two guard coins. Hanukkah )תשע"ג( ונדבורנא)תשע"ט(.מבעלזא

fees from the Rebbe of Belza (2013) and Nadborna (2019.) 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

נדיר. מטבע הישועות לשמירה ברכה והצלחה. עם תמונתו של הרה"ק רבי  .300

 ישעיה מקרעסטיר והקמיע.
 

 . חהוהצל ברכה לשמירה הישועות נדיר. מטבע



ובצדו השני  מקרעסטיר וצורת חתימתו ישעיה רבי ק"הרה של תמונתו בצד אחד מוטבע

 .הקמיע והכיתוב: "לשובע ולא לרזון" "בני חיי מזוני"

שעליו תמונת ציון הרה"ק נתון בנרתיק תואם עם דף 

 מקרעסטיר זי"ע ואותיות הקמיע של ג' הפסוקים.

 56ו מספרו נראה כי המטבעות ממוספרים והמטבע שלפנינ

 .99מתוך 

rare. The coin of salvation to keeping blessing and 

success. With a picture of Rabbi Yeshaya of Krestir and 

the amulet. 

On one side is imprinted a picture of Rabbi Yeshaya of 

Krestir and the form of his signature and on the other 

side the amulet and the inscription: "lesova velo 

lerazon "Bnei Chaie Mazonie." 

The pleced in matching case with a page on which is a picture of the Zion of the 

Rabbi of Krestir Zia and the amulet letters of the three psukim. 

The coins seem to be numbered and this coin is numbered 56 out of 99. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

מודעה מעניינת במיוחד על הגעת ה'שופר הקדוש' של האדמו"ר הרה"ק ה'דברי  .301

יחזקאל' משינאווא ובניו האדמו"רים מסראפקוב, לידי האדמו"ר 

מסטראפקוב. "הרוצים להתבשם בקדושה יתירה ולצאת מצות 

תקיעת שופר בשופר קדוש זה, בראש השנה הבעל"ט בבית 

  מדרשנו הק'....".

 נדיר ומעניין. מודעה מ'ועד חסידי צאנז שינאווא סטראפקוב באר"י'.

הודעה לציבור על הגעת ה'שופר הקדוש' של האדמו"ר הרה"ק 

סראפקוב, לידי  ה'דברי יחזקאל' משינאווא ובניו האדמו"רים מ

האדמו"ר מסטראפקוב. "הרוצים להתבשם בקדושה יתירה ולצאת 

בראש השנה הבעל"ט בבית מצות תקיעת שופר בשופר קדוש זה, 

 53דברי מנחם שברח' מאה שערים  –מדרשנו הק' דברי יחזקאל 

ונזכה לכתיבה וחתימה טובה וזכות רבותינו  7זמן התפילה בשעה 

 הצה"ק הנ"ל יגן עלינו ועל כל ישראל אמן".

 טוב מאוד. –ס"מ. מעט כתמים וקמטים. מצב טוב  17.5/24.5

A particularly interesting advertisement announcing the arrival of the "Holy Shofar" 

of the Rebbe, the "Divrei Yechezkel" of Shinawa and his sons, the Rebbes of 

Sarafkov, to the Rebbe of Strapkov. "Those who want to be perfumed with excessive 

sanctity and to come out of the matzah of tkiat shofar with this holy shofar, on Rosh 

Hashanah HaBalat in our Beit Midrash.".... 

Rare and interesting. Announcement from the Sanz Shinawa Strapkov Chassidim 

Committee in Eretz Israel. 17.5 / 24.5 cm. Slight stains and wrinkles. Good- very 

good condition.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 -ה המאה תחילת? 19 -ה המאה סוף. קנים חמישה. מכסף פולנית קנדלברה .302

 .חתום כסף? 20
 



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

? 20 -ה המאה תחילת? 19 -ה המאה סוף

 ומעט כתמים .גרם 920: משקל. מ"ס 53: גובה

 .טוב מצב. עקום מעט. מעיכות

Silver candelabra from Poland, with five branches. 

Marked. 2 parts. 

Late 19th century? Early 21st century? Height: 53 

cm. Weight: 920 g. 

Stains and some dents. Slightly skewed. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 תחילת 19 – ה ההמא סוף. הונגריה – אוסטרו. מרשימים כסף פמוטות זוג .303

 .20 – ה המאה

 

 .ומרשימים מעוטרים. חתומים כסף פמוטות זוג
 – ה המאה תחילת 19 – ה המאה סוף. הונגריה – אוסטרו

20. 
  .מאוד טוב מצב. גרם 720: משקל. מ"ס 33: גובה

Pair of marked silver candlesticks. Embellished 

and impressive. 

Austro-Hungary. Late 19th century — early 20th century. 

Height: 33 cm. Weight: 720 g. Very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

בל. עם ידיות מעוטרות בתבליטים -צלחת פסח של פל .304

 של יציאת מצרים.
 

בל. עם ידיות מעוטרות בתבליטים -צלחת פסח למצות, תוצרת פל

 של יציאת מצרים.

 פשופים.. מעט ש ס"מ 35קוטר: 
Pal-Bell Passover plate. With handles decorated with reliefs of 

the Exodus from Egypt. 

Diameter: 35 cm. Slightly rubbed. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ומצב גודל .נוי ושטיחי שבת לחלות – ולמצות הסדר לליל מפות. בד פריטי 6 אוסף .305

 Collection of 6 fabric items. varies Size and .שהוא כמו ר נמכ האוסף. משתנה

condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ?19 – ה? 18 – ה המאה, מרוקו. דגים חריטות עם ומכתש עלי! הרע עין נגד .306



 

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

 גובה. ג"ק 4,600: משקל. ברונזה .הרע עין להסרת או הרע עין נגד' וכו עשבים

 מצב. שימוש סימני. מ"ס 13.5: מכתש קוטר. מ"ס 14: מכתש גובה. מ"ס 26.5: עלי

 .מאוד טוב
against the Evil Eye! ali and machtesh with fish engravings. Morocco, 18th 

cent ury? The 19? 

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

the children of Yosef"… 

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

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

Bronze. Weight: 4.6 kg. Height of pestle: 26.5 cm. Height of mortar: 14 cm. 

Circumference of mortar: 13.5 cm. Signs of usage. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

( שטרי תנאים, אישור נישואין 30אוסף ) .307

 וכתובות. חלקם צבעוניות ומפוארות.
 

( שטרי תנאים, אישור נישואין וכתובות. 30אוסף )

 חלקם צבעוניות ומפוארות.
 וא. גדול ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שה

 .Collection (30) of tnahim notes, marriage 

certificates and ktubot. Some are colorful and 

. varies Size and condition. The  luxurious.

collection is sold as is.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

  עשוי בדים. מרן הבן איש חי. דיוקן אמנותי .308
 

 58/74נתון בתוך מסגרת.  עשוי בדים. מרן הבן איש חי. דיוקן אמנותי

 ס"מ. מצב טוב מאוד.

תרס"ט[ כונה על שם ספרו 'הבן  –]תקצ"ה חיים מבגדאד  רבינו יוסף

 ארצות יהדות בקרב איש חי'. היה מגדולי ישראל ומגדולי הפוסקים

 וקהילות לות אשכנז קהי ליהודי ואף מקום לפניו בכל הלך שמעוהמזרח. 

 53 רק אך חיבורים בכל מקצועות התורה ממאה למעלה כתב .החסידים

 .לאור יצאו
Maran the ben yish chay. An artistic portrait made of 

fabrics. 

. Maran the ben yish chay. An artistic portrait made of 

fabrics. Given in a frame. 58/74 cm. Very good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

התמונה ? 20/40- תמונה עתיקה, רב? יהודי. ניו יורק, שנות ה .309

 / Ancient picture, rabbi? Jewish. New York, 20s ח.מודבקת על קרטון קשי

40s? The image is pasted on har cardboard. 

 10$מחיר פתיחה: 



הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא ה'אביר יעקב'. לוט גלויה והדפס עם תמונתו.  .310

 מרוקו?
 

הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא ה'אביר יעקב'. לוט גלויה והדפס עם 

 גודל ומצב משתנה.דפס במרוקו. תמונתו. נראה שנ

 ם"תר'ה – ו"תקס'ה]' יעקב אביר'ה – אבוחצירא קב יע רבי

 של סבו. דורו ופוסקי רבני ומגדולי, ומקובל צדיק[ 1805/1880

 .הקדוש" סאלי באבא"ה
Rabbi Yaakov Abuhatzira the 'abir yaakov'. Lot postcard and 

print with his picture. Morocco? 

varies Size and condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ל הבבא סאלי וצורת עין. ברכת הבית. תבליט דמותו הקדושה ש .311
Birkat habayit. The relief of the holy figure of Baba Sally and the shape of 

an eye. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 30'. חאקי בבא'ה - אבוחצירא יצחק רבי הצדיק מהילולת מזכרת .312

 . כשר לפסח תשנ"ד.1993בציר תשנ"ג  .יין קבוקיב

 

 ".ע"זי חאקי הבבא ל"זצ אבוחצירא יצחק' ר הצדיק של לזכרו מהלולא מזכרת שי"

 יקבי. בנפח כהל 11%. ל"מ 750. סגורים יבש חצי גראנש יין בקבוקי 30

 חלק. ץ"הבד כשר לפסח תשנ"ד, הכשר . 1993בציר תשנ"ג  .מ"בע אפרת

, טיב על אחריות אין. עצמי ף איסו .ובלויות קרועות קותוהמדב מהתוויות

 .היין וכשרות איכות
A souvenir from the celebration of the Tzaddik Rabbi Yitzchak 

Abuhatzira - the 'Baba Khaki'. 30 bottles of wine. In the 1993 

vintage. Kosher for Passover 1994. 

Some of the labels and stickers are torn and worn. Pickup. There is 

no guarantee for the quality, quality and kosherness of the wine. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 תיק לספר תורה מפואר מכסף ועץ. עיטורי שבעת המינים, כתר ופעמונים. .313
 

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

 שבעת עיטורי. מ"ס 92.5 גובה .תורמים

 העליון בחלקו. לסגירה אבזמים. המינים

 סימני. חסרים מהם שנים, פעמונים, כתר

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. שימוש

 

Beautiful sefer torah case made of 

wood and silver. Adorned with the 

Seven Species, a crown and bells.  



Sefer Torah case. Silver and wood. In memory of Rav David Solomon, chairman 

and founder of the Tzachi organization. List of contributors. 

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

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

condition is very good. 

 600$מחיר פתיחה: 

 

 ליטר. עיטורי אשכולות ענבים על הבקבוק. 3יין קונדיטון.  .314
 

 בקבוק יין קונדיטון. מיוצר וממולא ע"י יקב אשכול האחים שור, מוצא ירושלים.

סגור הרמטי, עם חותמת שעוה אדומה על ליטר. עיטורי אשכולות ענבים על הבקבוק.  3

 .היין וכשרות איכות, טיב על אחריות איןהפקק. מעט מהתווית חסרה. 

Conditon wine. 3 liters. Grape cluster decorations on the bottle. 

Hermetically closed, with a red wax stamp on the cork. Some of the label is 

missing. There is no responsibility for the quality, quality and kosherness of the 

wine. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 כהל 16.5%. אמרטו ליקר*בקבוקים ליקרים ויין.  4אוסף  .315

 ס"חת וחוג ץ"הבד כשרות עם נוספת תווית מודבקת. ל"מ 500. בנפח

. ל"מ 750. בנפח כהל 16.9%. חלבי. ברנדי קרם *ליקר .ת"פ

AMADEUSרימונים שיכר יין* .לציון ראשון ינובסקי ש"אי הרב רות כש 

 ליקר* .ל"מ 500. מחפוד הרב של דעה יורה כשרות. סגור. יבש חצי

 .ארזה תל יקבי. כשר, בננות

 .וכשרות איכות, טיב על אחריות סה"כ ארבעה בקבוקים. אין

Collection of 4 bottles of liqueurs and wine. A total of four 

bottles. There is no guarantee for quality, quality and kosher. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ספרים על הש"ס וספרי הלכה.

 

דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר. דפוס ראשון. חתימות והגהות. ספר יסוד!  .316

 .1839מהדורה ראשונה!  ווארשא, תקצ"ט 

 

ספר 'דרוש וחידוש' על סוגיות 

און רבי עקיבא בש"ס מאת מרן הג

 איגר. 

ספר יסוד! מהדורה ראשונה! 

נדפס ע"י בני רבי עקיבא איגר 

תקופה קצרה לאחר פטירתו עם 

בדף השער נכתב הקדמה חשובה. 

"ספר שני" אך הכוונה היא שהו ספר 

עקיבא איגר   שני לספר תשובות רבי

 שנדפס מספר שנים קודם.



: "צבי המכונה הירש חתימות"מ. ס 34; דף יג; מח; לח; מד. 1839ווארשא, תקצ"ט 

 אפשטיין".

 הגהות, רובם בינוניות ומעט ארוכות. 13-בתוך הספר כ

 .81' מס יסוד ספרי סטפנסקי

למעט מספר דפים שבהם חתוכים השוליים)כנראה עקב הגהות עותק נאה. שוליים רחבים 

 מאוד.שחזר בו הכותב(. מעט כתמי זמן. כריכה מנותקת וקרועה ללא שדרה. מצב טוב 

Drush Vechiddush Rav Akiva Eiger. First printing. Signatures and glosses. Classic 

work! First edition! Warsaw 1839. 

Classic work! First edition! Printed by the children of Rav Akiva Eiger a short while 

after his passing, with an important introduction. The title page bears the words, 

"Sefer sheini," but the intention is that it is the second part of a sefer teshuvos (book 

of response) written by Rav Akiva Eiger a number of years earlier. 

Signatures: "Zvi hamechuneh (known as) Hirsch Epstein" 

Inside the book are 13 glosses, most of them middle-sized and some lengthy. 

Stefansky Classic Works no. 81. 

Fine copy. Wide margins with the exception of a few pages in which the margins are 

cut (apparently due to glosses the writer regretted). Minor foxing. Detached, torn 

binding; no spine. Very good condition. 

 450$מחיר פתיחה: 

 

 

 חידושי הלכות מהרש"א. חתימות עתיקות. אופנבאך? ת"ק? .317

 

בשער: חידושי הלכות מהרש"א. חתימות עתיקות. אופנבאך? ת"ק? 

ס"מ.  34באותיות אמשטרדם. קסא ]צ"ל קסג[ דף; )ע"פ וינוגרד קסד דף(. 

  ה. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב.כריכה ישנה בלוי
Renewals of halachas of mahaRsh”a. Ancient signatures. Offenbach? 

1740? 

On the title page: in the letters Amsterdam. Worn old cover. Stains and 

a few tears. Overall good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

י פרק שישי ופרק שביעי של מסכת ברכות' נדיר. 'פרק רביע .318

 . 1897ע"פ רש"י. המבורג, תרנ"ז 
 

עם ניקוד 'פרק רביעי פרק שישי ופרק שביעי של מסכת ברכות' ע"פ רש"י. 

 חלקי.

ס"מ. כריכה עתיקה בלויה.  22.5 עמ'; 129. 1897נדיר. המבורג, תרנ"ז 

 ם בשוליים. מצב טוב. כתמים ומעט קרעים רוב
Rare. ‘perek revihi perek shishi huperek shvihi shel masechet brachot’ 

according rash”i. Hamburg 1897. 

Worn antique cover. Stains and a few tears most of them in the 

margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 שלמה רבי הגאון מאת ס"הש על' י"ש ערך' – 'י"ש תשורת' שו"ת .319

 .טאבאק ודהיה

. כתמים מעט. בלויה ישנה כריכה. מ"ס 33'; ד קח; קב. 1910 ע"תר, סיגעט. מ

  .טוב מצב. והדבקות קרעים מעט

Responsa 'Tishurat Sha”i' - 'Erech Sha”i' on the Shas by Rabbi Shlomo 

Yehuda Tabak M. Sieget, 1910. 33 cm. Worn old cover. Few stains. Slight 

tears and adhesions. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ר"כמהור השלם מהחכם 'מדרש שמואל' ביאור על פרקי אבות .320

עברית  רישומים ב[ צב, מב ד'; מעט 1. ]1867ווארשא, תרכ"ז  . אוזידה די שמואל

 Midrash' טוב מאוד. –. מעט כתמים וקרעים. שני דפים מנותקים. מצב טוב ולועזית

Shmuel' Commentary on Pirkei Avot. Warsaw, 1867. Few drawings in Hebrew 

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

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 מרדכי רבי מהגאון, א"ח, ע"שו חלקי' ד על' בריסק ם"מהר ת"שו' .321

 .בריסק

 35'; ד קמו[ 2. ]גרינבערג שמואל רבי המחבר חתן י"ע נדפס, ראשון דפוס

 .מ"ס

 .טוב מצב. וקרעים כתמים מעט. יבש מעט נייר. פשוטה ישנה כריכה
‘shu”t mahara”m brisk’ on 4 parts of the Shulchan aruch. Part a. 

Old plain cover. Slightly dry paper. Some stains and tears. 

Good condition. 

 10$: מחיר פתיחה

 

 

 ס"הש סוגיות כמה על ת"וח ע"שו חלקי ’ד על' רמה יד' ת"שו .322

 קליין שלום יעקב מרבי' עוז מכתב' בתחילתו .פוקס צבי משה רבי מאת

 המביא של ואביו המחבר נשיאה דבי חתנא, האלמין ק"דק מ"ור ד"אב

 שער .מ"ס 34'; ד' ק; קיד[ 8. ]1940 ש"ת, אראדעה. יחידה מהדורה .לדפוס

 גיליונות. יבש נייר.  וקרועה דפים מספר עם מנותקת כריכה .ב"לח( צרק)נפרד

 טוב מצב. וקרעים כתמים מעט. רחבים
.shu”t ‘yad rama’ on 4 parts of the Shulchan aruch. And tora glosses on 

some of the shas sugyot. 

Only edition. Separate (short) title page for vol. 2 Cover and some pages 

detached and torn. Dry paper. Wide sheets. Some stains and tears. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

. 1912 ב"תרע, פיעטרקוב' ופשתים צמר דרשה. 'יחידה מהדורה .323

: א חלק' ירושלם חומת' וספר".... תרצ ירושלים' ברוך מקור' ספר עמו כרוך

. והדבקות עש נזקי מעט. כתמים. נאה חדשה ריכהכ. 1943 ג"תש, ירושלים

  .טוב מצב

Single edition. Darshah Tzemer Upishtim. Pietrokov, 1912. Mekor 

Baruch. Chomat Yerushalayim. Handsome new cover. Stains. Slight 

moth damage and taping. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ת"שו כולל ח"או ע"שו על( ראשון חלק) 'אש עמוד' .324

 .יחידה מהדורה .שטראשון אלעזר רבי מאת, רבה דרש ומ מקראות על וחידושים

 שוליים. פשוטה ישנה כריכה. מ"ס 33.5'; עמ 27, 143[ 2, ]6. 1912 ב"תרע, ווארשא

 .טוב מצב. קרעים מעט. רחבים
‘amud esh’ (first part) on Shulchan aruch. Only edition. Simple old cover. Wide 

margins. Few tears. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ם המאירי עם 'אמונת  'בית הבחירה' על מסכת אבות לרבינו מנח .325

 bet habchira' on Tractate Avot to' שמואל'. תש"ד. מצב טוב מאוד.

Rabbenu Menachem Hameiri with 'Emunat Shmuel'. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 שלמה רבי מאת, מליחה הלכות ד"יו ע"שו על' שלמה זכרון' .326

 .שטיינבערגער

 הסכמות .מ"ס 25'; ד[ 4] נז[ 6. ]1938 צ"תרח קליינווארדיין. ראשונה מהדורה

, מסאטמר יואל רבי, מספינקא יצחק החקל, ניץ'מויז ישראל חשובות: האהבת

 רשימת הספר בסוף .ועוד סופר א עקיב רבי, צפערטמרא אליעזר שלום רבי

 ישנה כריכה .העליון בחלקו מעט וחסר קרוע מהדפים אחד'(. עמ 8)ארוכה חותמים

 מאוד מעט. וקרעים כתמים מעט. יבש נייר. דפים מספר וכן, שדרה וללא מנותקת

 .טוב מצב כללי באופן(. בודדים)עש נקבי

‘zicaron shlomo’ on Shulchan aruch yore dea halachas of melicha. First 

edition. Important agreements.   

Long list of signatories at the end of sefer (8 pp.). One of the pages is torn 

and missing a little at the top. Old detached cover, no spine, and some pages 

detached. Dry paper. Some stains and tears. A few moth holes. Mostly in 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

. עם מספר איורים 1927, תרפ"ז נגוואר או-אוזהאראד 'שמלה חדשה' .327

 simla chadasha'. With' כריכה נאה מעט בלויה. מצב טוב.עמ'(.  2.5ורשימת חותמים)

several illustrations and a list of signatories (2.5 pages). Nice cover, slightly worn. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'מאה שערים' מהגאון רבי יצחק בצלאל מורגנשטרן מקרובו  .328

של ה'שרף מקוצק' וצאצאו של האדמו"ר רבי חנוך העניך מאלכסנדר. הסכמות 

 .1912חשובות. חתימה עתיקה. ווארשא, תרע"ב 
 

ספר 'מאה שערים' מאה תירוצים על קושיא בסוגיה במסכת פסחים מהגאון החסיד רבי 

יצחק בצלאל מורגנשטרן מקרובו של ה'שרף מקוצק' וצאצאו של 

 האדמו"ר רבי חנוך העניך מאלכסנדר.

 ]14[, 3-152, ]5[ עמ’; 27.5 . 1912ארשא, תרע"ב  וומהדורה יחידה. 

 ס"מ.

חשובות מהגאון רבי חיים חזקיהו מדני בעל ה'שדי חמד'  הסכמות

ומהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא מהגאון רבי 

 יוסף ענגיל, מהגאון רבי יעקב שור ועוד.

 חתימה עתיקה: "משה ...". בדף מ'

כריכה עתיקה, חלקה הקדמי מנותק וכן קבוצת דפים ראשונים. שוליים 

 וקרעים קלים בעיקר בשוליים. מצב טוב.רחבים. מעט כתמים 
Single edition. "Mea Shearim" by Rabbi Yitzchak Bezalel 

Morgenstern, a relative of the "saraph from Kotzk" and a descendant of the Rebbe 

Rabbi Hanoch Hanich from Alexander. Important agreements. Ancient signature. 

Warsaw, 1912. 

Single edition. Warsaw, 1912. 

Important agreements 

Antique cover, detached front and group first pages. Wide margins. Few stains and 

minor tears mostly at margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ח"תקע, טשובברדי, החור לבוש – התכלת לבוש. החסידות גדולי הסכמות .329

1818 

 

 מאת ערוך שולחן על' החור לבוש' –' התכלת לבוש' ספר

 הסכמות זו במהדורה .הלבושים בעל יפה מרדכי רבי

 המגיד, מאפטא ישראל האוהב: החסידות גדולי

 מחמעלניק בער דוב אברהם רבי ק"הרה, מטשרנוביל

 ישראל של סניגורן של בנו מפיקוב ישראל רבי ק"והרה

 . מברדיטשוב יצחק ויל רבי ק"הרה

סד; , ק"ב ישראל רבי בדפוס, 1818 ח"תקע, ברדיטשוב

 ס"מ. 36ר' ד'; -[ סה1]

כריכה ישנה פשוטה. שוליים רחבים במיוחד. מעט 

מספר עמודים פגומים. מעט נזקי מהדפים בנייר כחלחל. 



עש. כתמים ומעט הדבקות. לאורך הספר הקצוות שבתחתית הדפים פגועים וקרועים עם 

  ר. מצב בינוני.חס

 ומפרש ופוסק רב היה[ 1530/1612 ב"שע'ה – צ"ר'ה] הלבוש בעל – יפה מרדכי רבי הגאון

, א"והרמ ל"המהרש אצל תורה למד, הקדוש י"לרש המיוחסת למשפחה נולד, ערוך השולחן

 '.הלבוש' בשם ועוד חשובים הלכה ספרי סדרת חיבר, ובפוזנא פראג, בהורדונה כרב כיהן
Consents of the great of chasidut. Lvush hatchelet- levush hachur. Berditchov, 1818. 

Simple old cover. Extra wide margins. Some of the pages in bluish paper. Multiple 

damaged pages. Slight moth damage. Stains and little adhesion. Throughout the 

book the edges at the bottom of the pages are damaged and torn with incomplete. 

Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 .1891'קדיש לעלם' ירושלים, תרנ"א  .330
 

גרייבסקי. בסופו הערות מרבי שלמה אהרן   ספר 'קדיש לעלם' מרבי אליעזר זלמן

  ס"מ. 19ף. ד לג ;’עמ VI .1891ירושלים, תרנ"א וורטהיימר. 

 כריכת מעטפת רכה. מעט קרעים והדבקות. מספר דפים מנותקים. מצב טוב.
‘kadish leolam’ Jerusalem 1891.  

Soft mahatefet cover. Slight tears and adhesions. Several pages are detached. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

כרזות ומודעות  -ם על גדו"י עיתוני –לוחות שנה  –דפים בודדים 

 ועוד

 

לא רשום. 'חבורת תלמידים' של הגה"ק  .331

מגאלאנטא. פרוטוקול ותקנות. ירושלים, תש"ו 

עותקים. אינו בספריה הלאומית ולא  5. 1946

 רוזנפלד. –באוצר הספר העברי וינוגרד 
 

לא רשום. "חבורת תלמידים של אדמו"ר הה"צ 

גאלאנטא מוהרר"י בוקסבוים זצוק"ל אבדק"ק 

ופנים במג"ד הנוסדה ע"י רבינו זצ"ל בשנת 

תפר"ח פה עיה"ק ירושלים תובב"א". שני עמודים 

 של פרוטוקול ותקנות.

 ס"מ. 23[ עמ'; 3] עותקים. 5.  1946ירושלים, תש"ו 

אינו בספריה הלאומית ולא באוצר הספר העברי 

קרעים וכתמי זמן. באופן כללי רוזנפלד.  –וינוגרד 

 מצב טוב.
Unregistered. ‘chavurat talmidim’ by hagaon of Galanta. Protocol and Regulations. 

Jerusalem, 1946. 5 copies. Neither in the National Library nor in the treasury of the 

Hebrew book Winograd - Rosenfeld. 

Neither in the National Library nor in the treasury of the Hebrew book Winograd - 

Rosenfeld. Tears and time stains. Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



"בזה ה"פסח" לא יבא רצח". קמיע לשמירה. מסגרת עץ.  .332

 .1915פרסבורג תרע"ה 
 

קמיע לשמירה למגפה ולתחלואי ילדים ר"ל. מהרה"ק רבי משה 

 טייטלבוים מאיהעל. 

. קמיע נייר נתון בתוך מסרת עץ 1915ע"ה פרעסבורג, תר

גרת. באופן כללי  ס"מ. מעט שפשופים במס 18/23.5וזכוכית. 

 טוב מאוד. –מצב טוב 
"”beze “hapesach” lo yavo retzach”. Amulet for guarding. 

Wooden frame. Pressburg 1915. 

A paper amulet placed inside a wooden and glass frame. 18 

/ 23.5 cm. Slightly rubbed in the frame. Overall good- very 

good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 מזוויעהיל.  ע'שלומק' רקבלה מודפסת מהאדמו"ר הרה"ק  .333
 

מזוויעהיל. בחלקו העליון כיתוב בתוך  ע'שלומק' רקבלה מודפסת מהאדמו"ר הרה"ק 

מעבר לקבלה מודפסת ". ירושלים, תרצ"..... מסגרת קטנה: "לרפואה שלמה, לזיווג הגון

מודעה מטעם בד"ץ בירושלים בשנת תרצ"א, נגד קניית חלב קפוא מהגויים, מאת הגאונים 

 רבי צבי פסח פראנק, רבי יוסף גרשון הורוויץ ורבי אליהו ראם.

ס"מ. מספר קרעים קלים וקמטים.  23.5/15.5

 מצב טוב מאוד.

Printed receipt from the Rebbe R. 

Shlomke of Zvi'ihil.  

At the top is an inscription in a small 

frame: "For complete medicine, for a 

decent pairing." Jerusalem, 1930 "Beyond 

the receipt of a printed advertisement by 

the Badatz in Jerusalem in 1931, against 

the purchase of frozen milk from the 

Gentiles. 

23.5  /15.5 cm. Several slight tears 

and wrinkles. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ניו! אנגלית. הישיבה מרבני היסטורי מכתב עם מיר ישיבת על פרסום .334

עותקים. מעט כתמים  2ס"מ.  23עמודים.  4 ?1950? 1945? י"תש? ה"תש, יורק

 טוב מאוד. –ב  מצב טווקרעים קלים. 

4 Publication about the Mir Yeshiva with a historical letter from the yeshiva 

rabbis. English! , 1945? 1950? 4 pages. 23 cm. 2 copies. Slight stains and minor 

tears. Good - very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 של החדש לבניין הבית חנוכת חגיגת .335

 סיון ח"ער, הזמנה כרטיס'. חיים עץ' וישיבת ת"ת

 ת"ת של החדש בנין תכנית: "איור עם .1937 ז"תרצ

  ".חיים עץ וישיבת

 .מאוד טוב מצב. עמודים 3. מ"ס 13.5/11
Celebration of chanucat habayit for the new 

building of Ta”T and Yeshivat 'Etz Chaim'. 

Invitation card. With illustration: "Plan of the 

new building of Ta”T and Yeshivat Etz Chaim." 

cm. 3 pages. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 סדרת תקליטורים, .336
 A series of CDs, Otzarקופסאות תואמות.  8יסקים וחוברות,  אוצר הפוסקים. ד 

HaPoskim. Discs and booklets, 8 matching boxes. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מודעות גדולות  3ר' יוסל אייכלר איש ירושלים.  .337

ומעניינות על מכירת ספרים מבית מסחרו. ר' יוסל היה 

 Rabbi צל הרה"ק רבי אהרן מבעלז. משב"ק בבחרותו א

Yossel Eichler, a man from Jerusalem. 3 large and interesting 

ads about selling books from his trading house. Rabbi Yossel 

was meshamesh bakodesh in his youth at Rabbi Aharon of 

Belz. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lot ofיסי ברכה. קרעים ובלאי.  לוט שני כרט .338

two greeting cards. Tears and wear. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



לשנת ביובל  "ג ולוח הקואופרטיבי שנתון תש .339

 Yearbook טוב מאוד. –הת"ש. באופן כללי מצב טוב 

1943 and the cooperative calendar for the year 

Jubilee 1940. In general, good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שנה טובה. ישראל תשי"ח.   כרטיס .340

 Happy New Year card. Israel טוב. –מצב בינוני 

1958. Fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 

 

 רבי מרן, מטשעבין הגאון פטירת לאחר יום' המודיע' עיתון .341

 .וויידענפעלד בעריש דוב

 מצב. כתמים. וחורים  קרעים. 1965 ו"תשכ חשון ב"י. העיתון של הראשי הדף

 .בינוני
The HaModi'a newspaper, a day after the departure of the genius from 

Tchebin. 

The front page of the newspaper. 

Tears and holes. Stains. Fair condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

' חיים שפע'ה* .ועוד ישראל גדולי הסתלקות על עיתונים אוסף .342

 הכנסיה לקראת עיתון. *לווין מאיר ק יצח רבי. * גור רי"אדמו. *מצאנז

. כפולים חלקם. משתנה ומצב גודל .ועוד י"אגו של השישית הגדולה

 .שהוא כמו נמכר האוסף

A collection of newspapers on the departure of the great men of 

Israel and more. 

varies Size and condition. Some are double. 

The collection is sold as is 

 10$מחיר פתיחה: 

 

עזרה. כרזה חתומה בדפוס השריפה בבורשא. קול קורא ל .343

 .1930ע"י האדמו"ר ורבני העיר. תר"ץ 
 

קול קורא לעזרה בעקבות שריפה נוראית שהציתו ערלים בעיר 

בורשא ביום ו' עש"ק חוקת ויותר משני אלפים נפשות נשארו בלי 

מחסה ומזון. כרזה חתומה בדפוס ע"י האדמו"ר ורבני העיר. תר"ץ 

 קרעים בשוליים ובמרכז.  ולועזית. ס"מ. יידיש, עברית 34/42. 1930
The fire in bursha. A voice calls for help. Poster signed in print 

by the Rebbe and the rabbis of the city. 1930. 



A voice calls for help following a terrible fire that ignited Gentiles in the city of 

bursha on Friday erev shabat chukat, and more than two thousand people were 

left without shelter and food. A poster signed in print by the Rebbe and rabbis of 

the city. 1930. 34/42 cm. Yiddish, Hebrew and foreign languages, tears in margins 

and center. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 30-ות ומודעות. ארץ ישראל. למעלה מאוסף כרז .344

 פריטי נייר. נושאים מגוונים.
 

פריטי נייר.  30-אוסף כרזות ומודעות. ארץ ישראל. למעלה מ

 –לי מצב בינוני  נושאים מגוונים. גודל ומצב משתנה. באופן כל

 טוב.

Collection of posters and ads. eretz Israel. Over 30 paper 

items. Diverse topics. 

varies Size and condition. Overall fair- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכתב רבני ירושלים לעשרת השבטים שמאחורי הסמבטיון.  .345

 .1899חוברת שנדפסה ללא שער. ירושלים, תרנ"ט 
 

 בן ברוך רבי) השליח  ביד ששלח השלחן פאת בעל י"ר מהגאון "מכתב

מכתב רבני ". ירושלם גאוני ותעודות .....השבטים לעשרת( שמואל

ירושלים לעשרת השבטים שמאחורי הסמבטיון. חוברת שנדפסה ללא 

ס"מ. מעט קרעים קלים. מצב  15עמ';  16. 1899שער. ירושלים, תרנ"ט 

 טוב.
Letter from the rabbis of Jerusalem to the ten tribes behind the 

Sambatyon. Booklet printed without title page. Jerusalem, 1899. 

Booklet printed without title page. Slight minor tears. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

, 19-ה המאה. קבלות דף. הנס בעל מאיר רבי קבר על הציון בניית .346

 נדיר. ק."ב ישראל' ר בדפוס כנראה
 

 הנס בעל מאיר' ר האלוקי התנא ציון על הקדוש הבנין לסיוע' לה תרומה הרים אשר"

 ' ". הק לבנין הספרדים ק"מק ר"השד....להוליכם", "א"זיע

 התרומות קבלת על ר"לשד וקבלות לתורם קבלות, 19-ה מהמאה מודפס קבלות דף

 ק"ב ישראל' ר בדפוס הנראה ככל נדפס .הנס בעל מאיר רבי קבר על הציון לבניית

 קבלות שלמות וחמש חצויות. 5ים ובכל אחד מהם דפ 2 ז."כ – ה"תרכ שנת בסביבות

 .טוב מצב עש. באופן כללי נקבי דק. נייר .מ"ס 20.5/36.5
The construction of the Zion on the tomb of Rabbi Meir Baal Hanes. Receipts 

page. 19th century, probably printed by R. Israel BeK. Rare. 

2 pages and in each of them 5 complete and five halved receipts. Thin paper. 

Moth holes. Overall good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

 הגדות של פסח ומגילות אסתר.

 

. אפריקה דרום, יוהנסבורג" חי ישראל עם" פסח של הגדה .347

 .1976 ז"תשל משנת פדלר סולומון ל"המו הקדשת עם נדירה הגדה

 ישראל מדינת והקמת מהשואה חלקם, ותמונות איורים. ואנגלית עברית

 .טוב מצב. יין כתמי. מ"ס 24.5'; עמ[ 15] 60[ 6] .ועוד העצמאות וחגיגות

Passover Haggadah "Am Yisrael Chai" Johannesburg, South Africa. 

Rare Haggadah with the dedication of the publisher. He brew and 

English. [6] 60 [15] pages; 24.5 cm. Wine stains. Good condition.  

 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 

 

 

. ועוד לפסח הגדות – אסתר מגילות 10 אוסף .348

 .שהוא כמו נמכר האוסף. משתנה ומצב גודל .כמגילות מודפסות

varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

רפופורט. הגדה של פסח עם כתיבת סת"ם וציורי  הגדת .349

 Rapoport ס"מ. מצב טוב מאוד. 25/29מיכאל רפופורט. 

Haggadah. Passove r Haggadah with Stam writing and paintings 

by Michael Rapoport. 25/29 cm. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 . א'. הגדתאוסף ארבע הגדות נאות .350

המוזיאונים. ב'. הגדה עם תבליט מתכת 

מפוארת על הכריכה. ג'. הגדה באנגלית עם 

איורים צבעוניים. ד'. הגדה עברית ולועזית 

עם מעט איורים. גודל ומצב משתנה, באופן 

 טוב מאוד. –כללי מצב טוב 
Collection of four proper Haggadot. 

varies Size and condition, in general 

good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

הגדה הוקרה ליהדות הודו. לוט שלש   –הגדת קושטא  –הגדת בבל  .351

 Haggadah of Babylon ס"מ. מצב טוב מאוד. 24הגדות צבעוניות מפוארות. 

- Haggadah of Constantinople - Haggadah of appreciation for Indian 

Jewry. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 .אומנותיות והגדות פקסימיליה מהדורות. לפסח הגדות 18 אוסף .352

 

 .אומנותיות והגדות פקסימיליה מהדורות. לפסח הגדות 18 אוסף

 בעיר בדפוס לאור שיצאה הראשונה ההגדה. "ה"תשכ, כהן גרשם של הגדה '.א

 יד כתב: הנוסח .מיוחדת אמנותית הגדה '.ב(. 1527)ק"לפ ז"רפ בשנת. פראג

 בהגדה. 1751 א"תקי משנת המבורג אלטונה הגדת

, מ"ס 10.5: רוחב. רבים וצילומים ואיורים מוזהבים עיטורים מספר

 קלי זה ולקיים רואהו כל עין לשמח" חזין הגדה '.ג. מ"ס 27.5: גובה

 כתובה, לכריכה ומעטפה מהודרת בכריכה מפוארת הגדה" ואנוהו

 ורעייתו חזין יצחק' ר י"ע מרהיבים יםציור ועם סופר יד בכתב

 תבליט עם מפוארת כריכה. סיני הוצאת, פסח של הגדה '.ד. נחמה

 פסח של הגדה '.ה. המערבי בכותל מתפללים ויהודיות יהודים

 בארבעה תמונות שש" עם, צבעים בשני. 1954 ד"תשי, סיני הוצאת

. הסדר לעריכת ומדריך הגדה" בירושלים הזאת לשנה" '.ו". צבעים

 הגדה '.ז. ישראל מארץ מרהיבות בתמונות מלווה. סית ורו עברית

 '.ח. כפול נייר. ז"תשכ, ירושלים. שיק ארתור בידי ומאוירת כתובה

 א"ת, סיני. ציורים מעט ועם צבעים בשני גדולות באותיות הגדה

. 'ט. וכתר הדברות ועשרת הלוחות תבליט הכריכה על. 1971

 דניאל מאת ותולדותיה פסח של הגדה '.י. ולבנים אבנים הגדת

 .ועוד. ז"תצ, אמשטרדם הגדת של מפוארת פקסימיליה .א"י. גולדשמיט

 Collection of 18 .מאוד טוב – טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל. הגדות 18 כ"סה

Passover Haggadot. Facsimile editions and artistic Haggadahs. A total of 18 

Haggadahs. varies Size and condition. In general, good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 הוצאה, אמריקאית הגדה. בעולם יחיד עותק? ברייל בכתב הראשונה ההגדה .353

 1957[ ז"תשי, ]פרטית
 

 הנראה ככל האיחוד הגדת – ברייל בכתב פסח של הגדה

 .אמריקאית הגדה

 .מ"ס 28'; ד 65, 1957 ז"תשי ,פרטית הוצאה, אמריקה

 ז"תשי פסח, ויינברגר לסידני וניתנה נבוט עמנואל י"ע נעשתה

 ידעו לא הלאומית בספריה. בעולם יחיד עותק. נדיר .1957

 שנכתבה הראשונה ההגדה שהיא מאוד ייתכן. זו הגדה על

 מצב. כהים ודפים כתמים מעט. מקורית כריכה  .ברייל בכתב

 .מאוד טוב
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. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

כריכות מפוארות וייחודיות. אוסף שני הגדות כתובות ומצוירות בידי ארתור  .354

 שיק.
 

אוסף שני הגדות כתובות ומצוירות בידי ארתור שיק. כריכות 

אחת כריכת ברזל מצופה כסף? מעוטרת בציורי מקומות  מפוארות.

ים וסמלי השבטים ועוד. השנייה כריכת קטיפה מיוחדת עם ציור קדוש

טוב  –ושלים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  חומות יר

 מאוד. נמכר כמו שהוא.
Luxurious and unique covers. A collection of two written and 

illustrated Haggadahs by Arthur Schick. 

One silver-plated iron cover? The second is a special velvet 

cover with a painting of the walls of Jerusalem. varies Size 

and condition. Overall good- very good condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 שארית הפליטה ושנחאי. –שואה  -אנטישמיות 

 

 אלימות על תמונות חוברת" ישראל נתבמדי ריין יודען!!! "היום ועד כמאז .355

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

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

 במדינת שבת קדושת על במערכה הימים ממראות – שחורים דפים"

 ממחאות, ועברית תבאנגלי כיתובים בליווי מצמררות תמונות" ישראל

 .חרדיים יהודים כלפי הקשה והאלימות השבת

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

  .טוב מצב כללי באופן. ובלאי קרעים ומעט

From then until today!!! "Yodan Rein bemedinat Israel" pamphlet of 

pictures of extremely cruel violence against ultra-Orthodox Jews 

during Shabbat protests. "Black Pages - From the Mirrors of the Days 

in the Campaign on the Holiness of Shabbat in the State of Israel" 

Elul 1987. 

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

HaShabbos B'medinas Yisrael" [Black Pages—Scenes from the Battle 

for the Sanctity of Shabbos in the State of Israel]. Chilling photos, 



with captions in Hebrew and English, of the Shabbos protests and the terrible 

violence against haredi Jews. 

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

and some wear. General condition is good. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

. 'מעלות 1882, אסלר-בטיסא הדם-עלילת דפוס ראשון. מגילת פרשת .356

 ק"אבד פלויטהמדות' ולקוטי מנין המצות להרמב"ם וחידושי רבי חזקיה פייבל 

. נייר יבש וקרעים. מספר דפים 1884מונקאטש, תרמ"ד ן חיים(. )חבר בשוראן

 מנותקים וחסר מעט. 
First printing. The scroll of the affair of the blood libel in Tisa-Assler, 1882. 

'Ma'alot HaMidot' and likutey hamitzvot leharamba”m and glosses of rabbi 

chizk iya fayibel ployit abda”k shoran. Munkatch, 1884. Dry paper and tears. 

Several papers detached and slightly incomplete. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

סיפור הפרהוד. 'על הרג אחינו  .357

 . 1941בעירק' חג השבועות תש"א 
 

סיפור מעשה הפרעות ' בעירק אחינו הרג על'

 – והפוגרום האנטישמי בבגדאד בחג השבועות ו'

 והדפוס הוצאה ה שמות. 1941ז' סיון תש"א 

 . מקור אוסף מהלמן.                      בדויים

ס"מ. דף ראשון  16.5עמ';  31. 1941ישראל, תש"א 

 ואחרון מנותקים ועם מעט קרעים. מצב טוב מאוד. 

Disorder story. 'On the killing of our brothers in 

ory of the riots and the antisemitic pogrom in Baghdad on The st Iraq' shavuot 1941.

Shavuot 6 - 7 Sivan 1941. The names of the publishing house and the printing press 

are fake. The source is from the meHellman collection. First and last page detached 

and with few tears. Very good condition.  

 60$: מחיר פתיחה

 

 CONCENTRATIONהנאצי "הראשון" דכאו.   מחנה הריכוז .358

CAMP DACHAU 1933-1945..עם תמונות ורישומים באנגלית. מצב טוב 

The "first" Nazi concentration camp Dachau. CONCENTRATION CAMP 

DACHAU 1933-1945.with pictures and side scripts in English. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 .1957 ז"תשל, א"ת. ואיורים תמונות עם' אירופה ליהדות גלעד' .359

 

 עם, יהודית היסטוריה  שנות אלפיים מורשת' אירופה ליהדות גלעד' ספר

 ז"תשל א"ת'. ה קידוש גנזך הוצאת. בצבע חלקם ואיורים תמונות הרבה

 .מאוד טוב מצב. מ"ס 31. עמודות[ 1] 1054, 1957
'Gilad leyahadut Eropa ‘ with pictures and illustrations. Tel Aviv, 

1957. 

Very good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

 

 והסביבה וואראד'נאג, אוראדאה, גרוסוורדיין ליהדות זכרון ספר .360

 חסידות על עם פרקים .בתמונות מלווה. חורבנה ועד יסודה משנת

 .ועוד וזידיטשוב ניץ'ויז רי"ואדמו ניץ'ויז

 A book of  .מ"ס 30.5'; עמ 67, 451. 984 1 ם"תשד, א"ת

remembrance for the Jews of Grossverdain, Oradea, Najvarad and the 

surrounding area. Accompanied by photos. 

  Chapters on Vizhnitz chassidus and Rebbes of Vizhnitz, Zidichov, and others. 

1984 .451 ,67 pp.; 30.5 cm. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

וכיתובים.   " "די פולישע יידן" תמונות1914-1939"יהודי פולין  .361

-Polish Jews 1914" . מצב טוב מאוד.1893יידיש, עברית ולועזית. ת"א, 

1939" "di Polishe yiden" Pictures and captions. Yiddish, Hebrew and 

foreign languages. Tel Aviv, 1893. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ב טוב מאוד. 'ולוצלבק והסביבה' ספר זכרון. מלווה בתמונות. עברית ויידיש. מצ .362

‘velotzlbak vehasviva’ Book of Remembrance. Accompanied by photos. Hebrew 

and Yiddish. Very good condition. 

 10$חה: מחיר פתי

 

 

 

 

ספר 'מיר' זכרון לקהילת הגולה. עם תמונות ותולדות רבנים  .363

 ואישים נוספים, זיכרונות ועוד. עברית ויידיש. 
 

ספר 'מיר' זכרון לקהילת הגולה. עם תמונות ותולדות רבנים ואישים 

 59; 767. 1962ישראל, תשכ"ג נוספים, זיכרונות שרטוט מפת מיר ועוד. 

  כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. .ויידיש ס"מ. עברית 28עמ'; 

The book 'Mir' is a memorial to the Diaspora community. With photos 

and history of rabbis and other personalities, memoirs and more. 

Hebrew and Yiddish Drawing a map of Mir. Hebrew and Yiddish 

Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

שואה. הקדשה מאוירת ומוזהבת. ספר 'שמות בארץ'  .364

 . 1912פיעטרקוב, תרע"ב 
 

 תמרים וכפות הכפורים יום ותוספות, תרועה יוםספר 'שמות בארץ' 

הרב הגאון  מאת והגהות חדושים "והוספנומרבי משה אבן חביב. 

 דמסכת הגזול ולבל פרק על תורה וחידושי ... איגר עקיבא מוהר"ר

 ".ל"זצוק סופר משה ה"מו קדוש עליון... מפי שיצאו, סוכה

שואה. בדף השער הקדשה ס"מ.  32. ק' ד'; 12 19פיעטרקוב, תרע"ב 

מפוארת מאוירת ומוזהבת לבר מצוה שהתקיימה ביום שישי פרשת 

 (.1943בחקותי תש"ג )

 כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה. מצב טוב מאוד.
holocaust. Illustrated and gilded dedication. Book ‘shemot 

baaretz’, 1912. 

holocaust. On the title page is a glorious, illustrated and gilded 

dedication to a bar mitzvah that took place on Friday in Parashat 

Bachukotay 1943.  . 

Old cover detached and without spine. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שער . 1942 ב"תש, בודפסט' לישרים אור' ספר. שואה .365

 צבעוני.מאויר 

 

 זרח רבי הגאון מאת וביאורים חידושים, דרשות' לישרים אור' ספר

 .מ"ס 30.5'; ד ז"רכ[ 11, ]1942 ב"תש, בודפסט. שואה. איידליץ

 וצבעוני. מאויר ערש דף ישנה פשוטה. כריכה .חשובות הסכמות

 מצב טוב מאוד. נאים. כתמי זמן. שוליים

holocaust. Book ‘or leyesharim’ Budapest, 1942. Colorfully 

illustrated title page. 

Book ‘or leyesharim’ holocaust. Budapest, 1942. Important 

agreements. Simple old cover. Illustrated and colored title page. 

Nice margins. Time stains. Very good condition.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

! השנייה העולם מלחמת בזמן שנדפס ברורה משנה סט. שואה .366

 .1942 ב"תש, גראסווארדיין

 

 !השנייה העולם מלחמת בזמן שנדפס ברורה משנה סט

 בריסק מרדכי ורבי סעקעלהיד ד"אב ראזנער ל"סג יהודה רבי הסכמות

כריכות שונות . כרכים' ו. 1942 ב"תש, גראסווארדיין .טשאנאד ד"אב

 ואחד ללא כריכה. גודל ומצב משתנה, באופן כללי רובם במצב טוב.
holocaust. Mishna brura set printed during World War II! 

Grasswardine, 1942. 

Various bindings and one uncovered. Size and condition vary, in 

general most of them are in good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 19סט שלם, ש"ס מינכן, שהודפס לאחר השואה ע"י אודים מוצלים מאש.  .367

 .1949כרכים. תש"ט 
 

שהודפס מיד לאחר השואה ע"י אודים מוצלים מאש  "ש"ס מינכן" –תלמוד בבלי 

 . כריכות מקוריות.1949בערג. תש"ט היידעל-מינכן כרכים. 19 –בגרמניה. סט שלם 

מהדורה זו נחשבת ביותר. נדפסה מיד לאחר השואה בזמן שספריות הקודש ואוצרות 

הספרים נבזזו ע"י הנאצים ימ"ש ואגודת הרבנים באיזור האמריקאי באשכנז בראשותם של 

לטון על עצמם עם הניצולים ובסיוע ש  רבי שמואל אבא סניעג ורבי שמואל יעקב ראז נטלו

הצבא דארצות הברית והדזוינט בגרמניה להדפיס ספרי קודש בבתי דפוס מאולתרים, גולת 

הכותרת של ההדפסה הייתה הדפסת התלמוד, בתחילה נדפס כרך בודד של שני מסכתות 

 נדפס התלמוד בבלי מחדש בשלימותו בתשעה עשר כרכים.  1949ורק בשנת תש"ט 

 יר במצבו ושלימותו!לפנינו מהדורה חשובה זו בסט שלם ונד

 של איורים עם צבעוני במהדורה זו בתחילת כל כרך נדפסו שני שערים הראשון הוא שער

מוקף גדרות תיל וכיתובים "משעבוד לגאולה ומאפילה לאור  עבודה מחנה ושל יהודית עיירה

 גדול" "כמעט כלוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך". מעבר לשער הקדמת הרבנים המו"לים.

ס"מ. כריכות מקוריות. על השדרות דבק לחיזוק. בחלק מהכרכים מעט כתמי זמן וכן מעט  40

 מצוין. –שפשופים בכריכות. באופן כללי מצב טוב מאוד 

Complete set, Munich Shas printed after WWII by survivors. 19 volumes. 1949. 

Talmud Bavli—"Munich Shas" printed immediately after WWII by survivors in 

Germany. Complete set-19 volumes. Munich-Heidelberg. 1949. Original bindings.  

This edition is very distinguished. It was printed immediately after WWII, when 

entire libraries of holy books had been looted by the Nazis, yemach shemam. The 

Rabbinical Council of the U.S. Zone in Germany, headed by Rav Shmuel Abba Snieg 

and Rav Shmuel Yaakov Rose, along with the survivors, enlisted the aid of the U.S. 

army and the Joint in Germany to print sifrei kodesh at requisitioned printing plants. 

The crown jewel of this project was the printing of the Talmud. At first a single 

volume of two tractates was printed and only in 1949 was the complete set of 

Talmud Bavli, in nineteen volumes, printed anew. This set of the distinguished 

edition is rare for its condition and completeness! 

In this edition, there are two title-pages at the beginning of every volume. The first is 

in color, with illustrations of a Jewish village and a labor camp surrounded by barbed 

wire, with the words "Mishibud legeulah ume'afeilah le'ohr gadol" and "Kimat kiluni 

ba'aretz va'ani lo azavti pikudecha." On the opposite side of the page is an 

introduction by the rabbanim who published the set. 40 cm. Original bindings. The 



spines were taped for reinforcement. Some of the volumes show slight foxing, and 

some abrasion on the bindings. General condition is very good to excellent.   

 1700$מחיר פתיחה: 

 

ה. 'אור ישראל' מכתבים ומאמרי רבי ישראל ליבקין  שארית הפליט .368

כריכה . 1947מסאלאנט מאת תלמידו רבי יצחק בלאזער. מינכן, תש"ז 

 survivors. 'Or Israel' Munich, 1947. Cover מצב טוב. מנותקת. נייר כהה.

detached. Dark paper. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שארית הפליטה. אוסף ספרים. א'. מדרש  .369

ריב"ש טוב. ב'. שו"ע או"ח. ג'. 'מסכת אבות' לנדסברג, 

 תש"ח. ד'. 'אביר הרועים' )ח"א(. 

 She'erit טוב. –בינוני  מצב ליכל באופן. תנה מש ומצב גודל

HaPleta. Collection of books. varies Size and condition. 

Overall fair- good. condition  

 10$מחיר פתיחה:

 

 

 

 שארית הפליטה. מיניאטורי. סידור השלם, נוסח ספרד. תהלים בשער נפרד. .370

 .1947, תש"ז פערנוואלד
 

ובסופו תהלים  מיניאטורי. סדור השלם, נוסח ספרד

 ער נפרד. בש

 ]1[ דף, . 1947, תש"ז פערנוואלדשארית הפליטה. 

558; ]2[, 563-645, ]1[, 648-712, ]2[ עמ’; 11.5 

 ס"מ.

כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט כתמים וקרעים. מצב 

 טוב מאוד. –טוב 
survivors. Miniature. Siddur hashalem 

arrangement, Spanish version. tehilim in a separate 

title page. Fernwald, 1947. 

11.5 cm. 

Slightly worn antique cover. Few stains and tears. 

Good- very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

  מסכת אבות שפת אמת. –שארית הפליטה. כרך ספרי החוזה מלובלין  .371
 

דברי אמת,  –זאת זכרון  –ספרי החוזה מלובלין, זכרון זאת שארית הפליטה. א'. כרך 

[; קס עמ'; בספר דברי 1[ קסח; ריא ]3]. שער נפרד לכל ספר, 1947פערנואלד, תש"ז 

מעט שפשופים בכריכה. כריכה חצי עור מפוארת.  ס"מ. 19.5עמו' בסופו.  16 חסריםאמת 

. 1948לנדסברג, תש"ח  אמת.ב'. מסכת אבות ע"פ שפת נייר מעט יבש. מצב טוב מאוד. 

 ס"מ. כריכת מקורית, השדרה חסרה. נייר מעט יבש. מצב טוב מאוד. 21[ נז ד';  1]



survivors. Volume of the choze from Lublin Books - Tractate Avot Sfat Emet. 

Separate title page for each book.1. In the book of Divrei Emet, 16 pages are 

missing at the end. Magnificent half-leather cover. Slightly rubbed on cover. 

Slightly dry paper Very good condition.2. Original cover, spine missing. Slightly dry 

paper. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ר"אדמול, המלות פירוש –' בינה אמרי. 'שנחאי. הפליטה שארית .372

 .ד"מחב האמצעי

 

 .ד"מחב האמצעי ר"לאדמו, המלות פירוש –' בינה אמרי. 'הפליטה שארית

 '.המלות פירוש' לספר רים שע 2. 1946 ו"שנחאי תש

 .מאוד טוב מצב. בלויה מעט מקורית כריכה

survivors. Shanghai. 'imrey bina' - the meaning of the words, to the 

middle rebbe from Chabad. 

Original cover slightly worn. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1947שנחאי. ספר 'דברי אמת' מהחוזה מלובלין. תש"ז  .373
 

 החוזה מלובלין. –ספר 'דברי אמת' עה"ת מהרה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ 

 ס"מ.  25.5[ עמ'; 1] 112. 1947תש"ז  "י ישיבת חכמי לובלין. שנחאי, ע

 . מספר קרעים קלים. מצב טוב מאוד.נייר לבן טוב כריכה ישנה.

Shanghai. Divrei Emet book from the choze of Lublin. 1947. 

Old cover. Good white paper. Several minor tears. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 ספרים שונים וחוברות

. 1786דר, תקמ"ו  ום יידיש. פרנקפורא דאספר 'קב הישר' עם תרג .374

כתמים ומעט נזקי עש והדבקות. מקור: אוסף מהדורה שלישית נדירה. 

 מהלמן.
 10$ מחיר פתיחה:

 

 

 

שירים יסודתם בהררי  של ן"קט מספר "כולל המדות' 'אשר ספר .375

 על ...קינה גם בסופו ונלוה. ומוסרים בחכמה... מאמרים. המדות באשרי... קודש מליצות

 על, לזכרון ואבל מספד יעורר גם... ענגלאנד מלכת בת היא... אליסע הפריצענס מות

 אמשעיעוויץ אשר מאתי... בלאנדאן הספרדים חכם, ל"ז ארטום ב"והר מ הרב מות

ווארשא, . בענגלאנד" ברעמסגעט ’יחי מונטיפיורי מ"ר הצדיק השר של ד"בביהמ היושב

שוליים רחבים  ס"מ. 16אחרי השער.  חסר דףזה  עמ'; בספר 48במקור:  .1879תרל"ט 

 טוב מאוד. –במיוחד. מעט הדבקות. מצב טוב 
  ‘asher hamidot’ Originally: 48 pages; This book is missing a page after the title 

page. 16 cm Extra wide margins. Slight adhesions. Good - very good condition. 

 10$: מחיר פתיחה

 



 

. מקור: אוסף מהלמן שרשם על 1819'תוכחות מוסר' ברעסלויא, תקע"ט  .376

 באופן כללי מצב טוב מאוד.זה 'יקר המציאות'. רשימת חותמים קצרה. 

’tochechot musar’ Overall very good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

' ריםהספ אוצר' ספר. הנודע הביבליוגרפי הספר של מהדורתו הראשונה .377

 אלף עשר כשבעה .יעקב בן אייזיק יצחק מאת העבריים הספרים של ביבליוגרפיה

 25'; עמ 678 42. 1880 ם"תר-ז"תרל, ווילנא .ב"א פ"ע מסודר ג"תרכ שנת עד ים ספר

 .מ"ס

 .מאוד טוב מצב. ישנה כריכה
The first edition of the renowned bibliographic book. ‘otzar hasfarim’ Book 

Old cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. עם 1983וטביס' אוקטובר,  מכירת אוסף ולמדונה. קטלוג ס .378

 Selling a velmadona collection. Sotheby's Catalog תמונות. מצב טוב.

October, 1983. With photos. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 האי רב'. א, א"כ, קדמונים משוררים שירי בץקו" קדמונים לקוטי" .379

 ד"תרנ – ג"תרנ, ווארשא .לברט בן דונש רבי'. ג הזהב שרביט שלמה רבי'. ב גאון

1893/94 .86 ,IV נאים שוליים. פשוטה ישנה כריכה .חלק לכל נפרד שער. מ"ס 14; ’עמ .

 .מאוד טוב מצב
"Lakoti Kedmonim" A collection of songs by ancient poets, a separate title for each 

section. Simple old cover. Nice margins. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

רים' מהרמח"ל. ת"א, תרפ"ז. מצב טוב  'מגדל עז או תמת יש .380

 migdal oz o tamat yesharim’ by the ramch”al. tel aviv 1927. Very good’מאוד.

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פיעטרקוב, תרפ"ה. כתמים ומעט נזקי עש. ים' בקול רעש גדול.  'מקיץ נרדמ .381

‘mekitz nirdamim’ bekol raash gadol. Stains and some moth damage. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

'עדות לישראל ולעמים' מאת מנחם מנדל פרוש, ירושלים, תש"ו  .382

1946. 'edut leyisrael velaamim' by Menachem Mendel Porush, 

Jerusalem, 1946. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ללא כריכה. מעט כתמים וחורים. מצב טוב.ב גפן' תרפ"ג.  'שם טו .383

'Shem Tov Geffen' 1923. Unbound. Few stains and holes. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כריכה . שני שערים. 1933לגוריי, תרצ"ג 'החזיון והתיקון' ח"א. בי .384

 hachizayon vehatikun' Part'ט קרעים. מצב טוב.  מנותקת וכן מספר דפים. מע

a. Two title pages. Detached cover and several pages. Few tears. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

ת' 'מבוא התלמוד' עם הערה בחכמת המדידה ועם ה'גלוי דע .385

 .1894לגבי ההערה. ווילנא, תרנ"ד 
 

 ד"אב צבי משה רביספר 'מבוא התלמוד' מר' ישראל יחיאל רבינוביץ מפאריז בן 

 .מטיקטין מאירסזאהןחוכמת המדידה מאת רבי יעקב משה  . עם הערה באנטיפאלי

; 4[, 2; ]162[, 4]. 1894ווילנא, תרנ"ד עם מספר עמודי "גילוי דעת" לגבי ההערה. 

 טוב מאוד. –ס"מ. כריכה ישנה. מעט כתמי זמן. מצב טוב  22; ’עמ 163-180][

'mevo haTalmud' with a comment on the wisdom of measurement and with 

the 'giluy daat' about the comment. Vilna, 1894. 

With several pages of "giluy daat" regarding the note. Old cover. Few time 

stains. Good- very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'אגרת התמונות' מהדורה יחידה. שלושה  .386

 .1869שערים שונים. אודסה, תר"ל 

 

 מיני על בסדר נכון קצר באורנדיר. 'אגרת התמונות' 

 התלמידים לתועלת התמונות בפרט בכלל ועל םההיקשי

, מפלג קצורב ההגיון מלאכת ללמוד החושקים צעירי ימים

 אדיסמהדורה יחידה. מבני מקרא.  סאפאק יוסף מאת
שערים  3 ס"מ. 19.5; ’עמ[ 2, ]40[, 5]. 1869, תר"ל סא

מעט מאוד קרעים קלים  כריכה ישנה מעט בלויה.שונים. 

 וכתמים. מצב טוב מאוד. 



 מקור אוסף מהלמן.

 igeret hatmunot’ Single Edition. Three different title pages. Odessa, 1869. 

rare. The 'yigeret hatmunot' in a short light in the correct order on the types of 

analogies in general and the photos in particular. 3 different title pages. Old cover 

slightly worn. Very few minor tears and stains. Very good condition. 

Source of the Mehlman Collection. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1897נדפס בברדיטשוב. 'אמונת התחיה' ברדיטשוב, תרנ"ז  .387
 

 ספר 'אמונת התחיה' מרבי משה נתנאל פוצ'ובסקי.

 ס"מ. 22[ עמ'; 2] 100, 30. 1897תרנ"ז ברדיטשוב. 

עט קרעים וקרע עם חסר קטן באחד  כריכה ישנה מעט בלויה. מ

טוב  –ת בשער ללא פגיעה במסגרת השער. מצב טוב הקצוו

 מאוד.
Printed in Berdychiv. ‘emunat hatchiya’  Berdychiv, 1897. 

  Cover slightly worn. Few tears and tear with a small 

incomplete at one end of the title page without damage 

to the title page frame. Good- very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .1902ספר 'עושה פלא וסיפורי נפלאות' ג"ח. ירושלים, תרס"ב  .388
 

ספר 'עושה פלא וסיפורי נפלאות' ג"ח, סיפורים אשר אסף וקיבץ רבי יוסף 

שבתי פרחי מש"ס ומדרש ומזוה"ק וספרים נוספים, ועם סיפורים מהחיד"א 

אינו באוצר  .1902ירושלים, תרס"ב  ופלאי ה' אשר נעשו לאבותינו הקדושה.

ס"מ. שער  18'; ד עב[ 1; ]פד[ 1; ]נב[ 3] רוזנפלד. –הספר העברי וינוגרד 

  טוב מאוד. –נפרד לכל חלק. כריכה מקורית? מעט כתמים וכתמי זמן. מצב טוב 

Book ‘ose pele vesipurey niflahot’ 3 parts. Jerusalem 1902. 

Is not in the treasury of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld. 

Separate title page for each section. Original cover? Few stains and 

time stains. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ., וספרי דרושתנ"ך ומפרשיו, פקסימילות והוצאות מיוחדות

 

ליה במכונת הדפוס המקורית של עמוד מהתנ"ך, הודפס בשנת תשע"ח באיט .389

. נדפס בעת מסע 1488תנ"ך דפוס ראשון הוצאת שונצ'ינו)סונצ'ינו( איטליה שנת רמ"ח 

 ,A page from the tana”ch דיבים. כריכה מהודרת. מצב טוב מאוד. ''זר זהב' לנגידים ונ

printed in 2018 in Italy In the original printing press of the Bible, the first printing 

was published by Soncino (Soncino) Italy in 1488. Printed during the "zer zahav" 

campaign for governors and benefactors. Exquisite cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 

טוב  שונים בלבד. עברית ולועזית. מצב . נביאים רא1945/46תנ"ך, תש"ו  .390

 .Tana”ch, 1945/46. First nevihim only. Hebrew and foreign languages מאוד.

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

מהדורה יחידה. הסכמות חשובות. 'פני ארי' זוטא' חתימות  .391

 .1720, ת"פ דארף ווילהרמרשעתיקות. 

 

 ק"מק קורדווירא נרטארטשי ליב ’ארי ’מאת רספר 'פני ארי' זוטא' על התורה 

 .זאמאשטש

הסכמות רבות  ס"מ. 33.5[ נז דף; 3. ]1720, ת"פ דארף ווילהרמרשמהדורה יחידה. 

. כריכה ישנה. ספר מתפרק. כתמי זמן ומעט חורים. מצב וחשובות. חתימות עתיקות

 טוב.

Single edition. Important agreements. 'Penny Ari zuta' anc ient signatures. 

Wilhermarsh Darf, 1720. 

Single edition. Many important agreements. Ancient signatures. Old cover. A 

book falls apart. Time stains and a few holes. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1954'שארית מנחם' סט שלם. פאריש, תשי"ד  .392
 

 חומשי חמשה כל על השבוע ותפרשי לפי מסודרספר 'שארית מנחם' ג"כ, 

 דרשות, מאמרים. תקופתנו רוח לפי והגיונות  חידושים, ביאורים. ומועדים תורה

 רבי שמואל יעקב רובינשטיין.  מאת שונות והזדמנויות חגיגות, זמנים על
 ס"מ. מצב טוב מאוד. 27. 1954פאריש, תשי"ד 

 'She'erit Menachem' Complete set. Parish, 1954.  

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 רי"אדמו, חשובה חותמים ורשימת חשובות הסכמות' י"ש ערך' ספר .393

 .1932 ב"תרצ, סעאיני. ועוד ניץ'ויז – סיגעט – דעעש – נדבורנא
 

, סט[, 3. ]1932 ב"תרצ, סעאיני .טבק ליב יהודה שלמה רבי מהגאון' י"ש ערך' ספר

 חיים רבי ק"והרה יץ'מוויז' ישראל אהבת'ה ק"הרה הסכמות .מ"ס 24'; ד[ 1]

: החותמים בין, וחשובה'( עמ 10.5)ארוכה חותמים ת רשימ הספר בסוף .מאטניא

 .ועוד ניץ'ויז – סיגעט – דעעש – נדבורנא רי"אדמו

 כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט נקבי עש. מצב טוב.

The book 'Erech Sh”i' is important agreements and an important list of 

signatories, the Rebbes of Nadborna - deesh - Siget - Viznitz and more. Sa'ini, 

1932. 

At the end of the book is a long and important list of signatories (10.5 pages). 

Simple old cover. Time stains and a few moth holes. Good condition.  

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

פקסימיליה. תנ"ך ליסבון, כתב יד מעוטר יחיד במינו בעולם  .394

 .1482משנת רמ"ג 
 

פקסימיליה צבעונית מהודרת של תנ"ך ליסבון, כתב יד מעוטר יחיד 

. "מעשה ידיו של שמואל הסופר אבן 1482במינו בעולם משנת רמ"ג 

-גבריאל סדמוסא מליסבון". בסופו הקדמה בעברית ולועזית מאת 

  ריינה.

 ס"מ. מצב מצוין. 30מ'; ע 21[, 1, ]18', ד 184[, 1]. 1988ת"א, תשמ"ט 
facsimile. Lisbon Bible, one of a kind in the world decorated 

manuscripts from the year 1482. 

great condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ת. 'פלאות עדות' ספר דניאל עם ארבעה תרגומים שונים לאנגלי .395

 . 1911, תרע"א קדגאון
 

 לאנגלית, מתחת כל מילה. תרגומים ארבעה עם ר דניאל על ספ' עדות פלאות'

Kedgaon , ס"מ. כריכה מנותקת ומעט קרועה. מצב טוב  28עמ';  98 .1911תרע"א

 מאוד.

Book of Daniel with four different translations into English. 'plahot edut' 

Kadgaon, 1911. 

Cover detached and slightly torn. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 וביאורי ולמועדים לשבתות כלליות דרשות כולל' נפשי משאת' .396

 מעת שונים בזמנים דרשתי אשר וההגיון המחקר ד"ע ל"חז ומאמרי מקראות

 לציין מעניין. יחידה ורהמהד .גורדון מתתיהו רבי מאת, ציון חבת רעיון צמיחת

 שלא פ"אע, שניה הוצאה" רשמו, הלאומית ובספריה הביבליוגרפיה שבמפעל

 באוצר אינו הספר כ"כמו, נוספת מהדורה ראינו לא וכן אחרת מהדורה ציינו

 22; ’עמ[ 2, ]76[, 2. ]1923 ג"תרפ, ווילנא .רוזנפלד – וינוגרד רי העב הספר

 .טוב מצב. כתמים מעט. פרקמת ספר. מנותקת נאה כריכה .מ"ס
‘masat nafshi’ Single edition. It is interesting to note that in the 

bibliography factory and the National Library, they wrote "second 

edition, although we did not mention another edition and we did not 

see another edition, as the book is not in the treasury of the Hebrew book 

Winograd - Rosenfeld. Nice cover detached. A book falls apart. Few stains. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

. שער מעטפת ומעטפת 1970רבנו בחיי. ב"ח בשערים נפרדים. ווארשא, תר"ל  .397

בערג" "אלטיר בערנשטיין]?[". כריכה עתיקה פגועה. "יהודא ליב זילבעראחורית. חתימות: 

 טוב מאוד.  באופן כללי מצב
Rabenu bechaye. 2 parts on separate title pages. mahatefet cover and back 

mahatefet. Signatures. Damaged antique cover. Overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

תרל"א  – 1866לין, תרכ"ו  בערם פירושים. ב' כרכים. מדרש רבות' ע' .398

 Midrash Rabbot' with commentaries. 2' . כתמים ומעט קרעים והדבקות.1870

volumes. Stains and a few tears and adhesions. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר. 'שבט אפרים' עה"ת ח"ב. מרבי אפרים וואלד מק"ק  .399

נייר יבש. נו במכירות פומביות.  לא ראי .1935רצ"ה סאטומארע, תסאטמר. 

 טוב. –נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב בינוני 
 ‘shevet Ephraim' We have not seen any auctions. Dry paper. Moth damage and 

stains. Overall fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ח"ב, מהגאון רבי אליעזר דפוס ראשון. 'קרן לדוד' עה"ת  .400

 .First printing סאטומארע, תרצ"ט. כתמים. מצב טוב.דוד גרינוואלד. 

‘keren leDavid' stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

"יואל . חתימה 1834ניאל, קארלסרוא, תקצ"ד  ספר ד .401

 Book of טוב. –מרגערטין]?[" דיין בערלוי?. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני 

Daniel, Karlsruhe, 1834. Signature "Joel Margaretin [?]" Dayan 

Berloi ?. Stains and moth damage. Fair - good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ירושלים, תש"ז. ן' דרושים מרבי בן ציון אברהם קואינקה.  'הושיע ציו .402

 hoshia tziyon’ drushim. stains and some’כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב.

moth damage. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 'עקידת יצחק' לרבי יצחק עראמה, על ספר בראשית. עם תולדות המחבר, והס .403
כמות: מרבי אברהם שמואל בנימין מפרשבורג, מרבי שמשון רפאל הירש ומרבי אלעזר 

ריכה עתיקה מעט מנותקת ופגועה. . כ1849פרעסבורג, תר"ט  הלוי איש הורוויטץ. 

 akedat yitzchak’ With the author's history, and’כתמים. באופן כללי מצב טוב.

agreements: Pressburg, 1849. Old cover slightly detached and damaged. Stains. 

Overall good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

קהלות  כל כמנהג השנה כל והפטרות. לותמגי וחמש חמשה חומשי תורה .404

כריכה ישנה. מעט כתמים וקרעים . 1802אה, תקס"ב  , ויניציהקדושות י"ץ

 Five Torah והדבקות. שני דפים אחרונים קרועים וחסרים. באופן כללי מצב טוב.

chumashim and five megilot. And haftarah. Venice, 1802. Old cover. Slight 

stains and tears and gluing. Last two pages torn and incomplete. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 וכתבי יד. אדמורי"ם -כתבי רבנים מ

הסוכנות היהודית לא יכולה לסייע למשפחת האדמו"ר הרה"ק ה'חלקת יהושע'  .405

 .1947מביאלא. תש"ז 

 

ת האדמו"ר הרה"ק הסוכנות היהודית לא יכולה לסייע למשפח

נייר מכתבים . 1947ה'חלקת יהושע' מביאלא. מכתב משנת תש"ז 

רשמיים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל שנשלח להסתדרות פועלי 

 ס"מ. חורי תיוק וקרעים בשוליים וכתמים. 12.5/17אגודת ישראל. 
The Jewish Agency cannot help the family of the Rebbe, the 

"chelk at yehoshua" from Biala. 1947. 

Official stationery of the Jewish Agency for Israel sent to the 

Histadrut Poalei Agudat Israel. Filing holes and tears in margins 

and stains. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 יחזקאל רבי"מזל טוב וברכת כתיבה וחתימה טובה" מכתב ברכות מהאדמו"ר  .406

 .מסטרופקוב הלברשטאם – ליפשיץ רגאש
 

 – ליפשיץ שרגא יחזקאל רבימכתב ברכות מהאדמו"ר 

 .מסטרופקוב הלברשטאם
ס"מ. מעט  21/16.5נייר מכתבים אישי של הרבי. תשל"א. 

 כתמים וסימני קיפול. מצב מצוין.

חלק מהמכתב בכי"ק ובחתימת יד קודשו של האדמו"ר. 

תחתית הדף חתימתו(. שורות בכי"ק בחלק העליון, וב 3)

  וחלק מהמכתב הוא צילום.

 – ליפשיץ שרגא יחזקאל רבי מסטרופקוב ר"האדמו

 ר"האדמו[ 1908/1994 ה"תשנ – ח"תרס] הלברשטאם

 לאחר ישראל בארץ החסידות ומייסד בשושלת השלישי

 .השואה

" .Mazel Tov and a blessing of ktiva vechatima tova" Letter of congratulations from 

the Admor Rabbi Yechezkel Shraga Lifshitz - Halberstam of Strokopov.  Personal 

stationery of the Rebbe. 1931. 21 / 16.5 cm. Few stains and fold marks. great 

condition. 

Part of the letter in handwriting and signed by the Rebbe. (3 lines in handwriting at 

the top, and at the bottom of the page his signature.) And part of the letter is a 

photocopy. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



"ותתברכו כולכם בשפע ברכות וישועות מתוך חיי נחת וחיים טובים וכל טוב אמן  .407

אהרן מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי  .. בכתיבה וחתימה טובה..".

 נדבורנא.  –יחיאל לייפער מבאניע 
 

מכתב מלא ברכות בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן יחיאל לייפער 

 נדבורנא. –מבאניע 

 14/23שורות בכי"ק וחתימתו.  14נייר מכתבים אישי. ח' אלול, תשכ"ו]?[. 

 ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב מאוד.

בן נדבורנא צפת  –ר מבאניע האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן יחיאל לייפע

. פתח בית מדרש טירנואר הלוי וולף זאבי  האדמו"ר רבי דוד וחתן הגאון רב

בשם 'נזר הקודש' בעיה"ק צפת. נפטר בסיון תש"ס וקברו בבית העלמין 

 בצפת.

"And may you all be blessed with an abundance of blessings and 

salvations out of a life of contentment and a good life and all good 

amen .. and ktiva tova ..". Letter in handwriting and signed by the 

Admor Rabbi Aharon Yechiel Leifer from Bania – Nadvorna 

. Personal stationery. 14 lines in his handwriting and signature. Few stains. Very 

good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 ק"מעניין וגדוש בברכות בכי מכתב"וכל משאלותיכם יתמלאו בזו השנה אמן".  .408

 . נדבורנא – מבאניע לייפער יחיאל אהרן רבי ק"הרה ר"האדמו של וחתימתו

 

"לפני יומיים בהיותי על הציונים פה קראתי הקוויטל שלכם 

ב"י?( שרשום אצלי מכבר וזכות שוכני עפר ...)האר"י וה

ז"ל יגן עליכם להיוושע בכל מיני ישועות ורפואות וכל טוב 

 אמן".

 ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי בברכות גדוש מכתב

 .נדבורנא – מבאניע לייפער יחיאל אהרן רבי ק"הרה

שורות  14ס"מ.  14/22נייר מכתבים אישי. ז' תשרי תשכ"ד. 

  .בכי"ק וחתימתו. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

 –הרה"ק רבי אהרן יחיאל לייפער מבאניע  האדמו"ר

 וולף זאבבן האדמו"ר רבי דוד וחתן הגאון רבי נדבורנא צפת 

. פתח בית מדרש בשם 'נזר הקודש' בעיה"ק טירנואר הלוי

 צפת. נפטר בסיון תש"ס וקברו בבית העלמין בצפת.
"And all your wishes will be fulfilled this year Amen." An interesting letter full of 

blessings in the holy handwriting and signature of the Admor Rabbi Aharon Yechiel 

Leifer of Bania - Nadborna. 

. Personal stationery. 14 lines in handwriting and signature. 

Few stains. Very good condition 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 טוב יום חנניה רבית האדמו"ר מכתב בכ"י וחתימ .409

 צב טוב מאוד. . נייר מכתבים אישי. ממהעלמעץ דייטש ליפא

Letter in handwriting and signed by the Admor Rabbi 

Hanania Yom Tov Lipa Deitch from the Almeghtz. Personal 

stationery. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 י"בכ לבקשתו, שנכתב, ת"האדר להגאון מופלאים םושבחי המלצה מכתב .410

 ודיין ס"החת מרן תלמידי מגדולי רוזנבוים ליטש ליב אריה משה רבי הגאון וחתימת

 .בפרשבורג
 

 המאור הרב כבוד ה"ה בשנים ורך בחכמה אב.... כרימון תורה מלא... יקירא גברא להאי"...

 שבילי....  ה"זצלה בנימין ה"מו גאוןה צדיק לאותו בן דוד אליהו ה"מו ובקי חריף הגדול

 ......". ובעירין בשוקי עליו מכרזת בחדרין בה שעסק תורתו, נהירין' לי דאורייתא

 רבינוביץ דוד אליהו רבי הגאון על מופלאים ושבחים בתארים מלא, המלצה מכתב

 מגדולי רוזנבוים ליטש ליב אריה משה רבי הגאון וחתימת י"בכ, ת"האדר - תאומים

  .בפרשבורג ודיין סופר החתם מרן מידיתל

 .מ"ס 20/25

 שורות 15

 ק"'בכי

. וחתימתו

 חותמת

 שעווה

 רובה)אדומה

(. שלימה

 ומעט קרעים

 כתמים

 מצב. וקמטים

 .טוב – בינוני

 כבר. סופר החתם מרן תלמיד[ ז"תרל – ס"תק] רוזנבוים ליטש ליב אריה משה רבי הגאון

. בפרשבורג כדיין כיהן. ידו על הוסמך ואף" מפרשבורג יןהדי" ס"החת רבו י"ע כונה בצעירותו

 .רבים ספרים חיבר. ממאגענדארף ק"ב גרשון רבי הגביר של וחתנו הלוי יהודה רבי הגאון בן

 וגאוני רבני מגדולי[ ה"תרס – ג"תר] ת"האדר - תאומים רבינוביץ דוד אליהו רבי הגאון

 ספרים כתב. ירושלים של רבה ימיו וףובס שבליטא ומיר' פוניבז הערים של רבן. ישראל

 .בחייו נדפסו מהם שניים ורק!( 120-מ למעלה)רבים

 

"The Torah he has studied in private announces him in the markets and 

cities…" Letter of recommendation and effusive praise for the Aderes, written 

upon his request!!! Handwritten and signed by Harav Moshe Aryeh Leib-Leitch 

Rosenbaum, one of the greatest disciples of the Chasam Sofer and a dayan in 

Pressburg. 

Letter of recommendation, filled with wondrous descriptions and praises for 

Harav Eliyahu Dovid Rabinowitz-Teomim – the Aderes—handwritten and 

signed by Harav Moshe Aryeh Leib-Leitch Rosenbaum, one of the greatest 

disciples of the Chasam Sofer and a dayan in Pressburg. 

20/25 cm. 15 lines in his handwriting, plus his signature. Red wax seal (mostly 

intact). Tears and some stains and creases. Fair-good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 החפץ מרן תלמיד, חייקין יצחק חיים רבי הגאון מכתבי 4 אוסף. ביותר נדיר .411

 קשר שיהיה רעוא יהא. "מהרבנית ומכתב, בן לה באקס צרפת חכמי ישיבת וראש, חיים

 ".שולחנות לשני ויזכו קיימא של

 

 וראש, חיים החפץ מרן תלמיד, חייקין יצחק חיים רבי הגאון מכתבי 4 אוסף. ביותר נדיר

 .מהרבנית ומכתב, בן לה באקס צרפת חכמי ישיבת



 באופן. משתנה ומצב גודל. ומוזהב מובלט דיו עם מיוחד לוגו מהם באחד, מכתבים 5 כ"סה

 .ולועזית יידיש  ,עברית. טוב מצב כללי

 לה'איצ' ר) קרליץ יצחק רבי של תלמידם[ ג"תשנ – ז"תרס] חייקין יצחק חיים רבי הגאון

 כחמישים במשך, בען לע בעקס צרפת ישיבת כראש כיהן. חיים החפץ מרן ושל(, קוסובר

 בהם, תלמידים של רבים דורות העמיד. שנה

 .ואירופה צרפת ביהדות קהילות ומנהיגי רבנים

Very rare. Collection of 4 letters 

written by Hagaon Harav Chaim 

Yitzchak Chaikin, disciple of the 

Chafetz Chaim and Rosh Yeshivas 

Chachmei Tzorfas in Aix-les-Bains, 

as well as a letter from the Rebbetzin. "Yehei ravasheyehei kesher shel kayama 

veyizku l'shnei shulchanos." 

5 letters in total, one of which has a special logo with gold embossed ink. Varying 

size and condition. Overall in good condition. Hebrew, Yiddish and a foreign 

language. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב המלצה בחתימת ה'מנחת יצחק' לביהמ"ד על טהרת הקודש ברחובות.  .412

 .1977ניסן תשל"ז 
 

יכותיה ברוח היהדות הצרופה ואינם מקבלים שום סיוע "בית מדרש קהלה זו מצוינת בהל

 כספי או תמיכה ממוסדות השלטונות והעיריה".

מכתב המלצה בחתימת ה'מנחת יצחק' הגאון רבי יעקב יצחק 

 .1977ווייס לביהמ"ד על טהרת הקודש ברחובות. ניסן תשל"ז 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 22/28נייר מכתבים אישי. 

 היה[ 1902/1989 ט"תשמ - ב"תרס] ווייס ביעק יצחק רבי הגאון

 יואל רבי ק"הרה של שתו בק פי על. סטר'במנצ דין בית אב

 העדה ד"כגאב לכהן, ישראל לארץ עלה, מסאטמר טייטלבוים

 .חלקים עשרה יצחק מנחת ת"שו הספרים סדרת מחבר. החרדית
Letter of recommendation signed by Minchat Yitzchak to the 

Beit Midrash on the purity of the Holy in the streets. Nissan 

1977. 

"This community bet midrash is excellent in its conduct in 

the spirit of pure Judaism and does not receive any financial assistance or support 

from the institutions of the authorities and the municipality". 

Nisan 1977. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב המלצה בחתימת ה'מנחת יצחק' לביהמ"ד על טהרת הקודש ברחובות.  .413

 .1980אלול, תש"מ 
 

"לזאת אף ידי תיכון למצווה גדולה זו ואת אחי אבקש לתת יד עוזרת להקמת בית מקדש 

ה וכבוד שמים יתגדל ויתרבה ומעט מן האור מעט זה אשר ממנו תצא אורה לכל הסביב

 דוחה הרבה מן החושך וילמדו טועים בינה לעבוד את ה' ...". 

 



מכתב המלצה בחתימת ה'מנחת יצחק' הגאון רבי יעקב 

יצחק ווייס לביהמ"ד על טהרת הקודש ברחובות. אלול, 

 . 1980תש"מ 
 ס"מ. מצב טוב מאוד. 22/28נייר מכתבים אישי. 

[ 1902/1989 ט"תשמ - ב"תרס] ווייס יעקב יצחק רבי הגאון

 יואל רבי ק"הרה של בקשתו פי על. סטר'במנצ דין בית אב היה

 העדה ד"כגאב לכהן, ישראל לארץ עלה, מסאטמר טייטלבוים

 עשרה יצחק מנחת ת"שו הספרים סדרת מחבר. החרדית

 .חלקים

Letter of recommendation signed by Minchat Yitzchak 

to the Beit Midrash on the purity of the Holy in the 

streets. Elul, 1980. 

"For this I also prepare for this great mitzvah and I will ask my brother to give a 

helping hand for the construction of this bet mikdash meat from which light will 

come to the whole environment and the glory of heaven will increase and multiply 

and a little of the light repels much of the darkness. 

Elul 1980. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 אישור לימודים בחתימת הגאון הצדיק רבי משה אריה פריינד. .414
 

 י משה אריה פריינד.אישור לימודים בחתימת הגאון הצדיק רב

לב סאטמאר  ב. נייר מכתבים רשמי ישיבת ייט1966ט' מרחשון תשכ"ז 

 תמים. מצב טוב מאוד. ס"מ. מעט כ 16.5/21בירושלים. 

Certificate of studies signed by the Tzaddik Gaon Rabbi Moshe Aryeh 

Freund. 

Official stationery Yeshivat Yitav Lev Satmar in Jerusalem. Few stains. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ישראל רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי"וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו" מכתב  .415

  .מדושינסקיא ץ"המהרי בן משה

 

 בן משה ישראל רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכימכתב 

  .מדושינסקיא ץ"המהרי
 שורות בכי"ק וח 21אישי.  . נייר מכתבים1880ב' אלול תש"מ 

 ס"מ. מצב טוב מאוד. 22/28תימתו. 

 ג"תשס – ב"תרפ] דושינסקי משה ישראל רבי ר"האדמו

 ר"האדמו היה, דושינסקיא ץ"המהרי של בנו[ 1921/2003

 .בירושלים החרדית העדה ד"וגאב דושינסקיא ישיבת וראש

"veleyosef amar mevorechet hashem artzo," a letter in 

the handwriting and the signature of the Admor Rabbi 

Yisrael Moshe ben the Maharitz of Dushinsky. 

Personal stationery. 21 lines in handwriting and signature. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 



 של תימתווח ק"בכי"ואינם נהנים ממקורות אשר אין רוח חכמים נוחה" מכתב  .416

  .מדושינסקיא ץ"המהרי בן משה ישראל רבי ר"האדמו

 

 ץ"המהרי בן משה ישראל רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכימכתב 

  .מדושינסקיא
שורות בכי"ק וחתימתו.  18. נייר מכתבים אישי. 1977כ"ג ניסן תשל"ז 

  ס"מ. מצב טוב מאוד. 22/28

 ג"תשס – ב"תרפ] דושינסקי משה ישראל רבי ר"האדמו

 ישיבת וראש ר"האדמו היה, דושינסקיא ץ"המהרי בן[ 1921/2003

 .בירושלים החרדית העדה ד"וגאב דושינסקיא

"And do not enjoy sources that do not have a comfortable ruach 

chachamim" Letter in the holy handwriting and signature of the 

Admor Rabbi Yisrael Moshe ben Maharitz of Dushinsky. 

Personal stationery. 18 lines in handwriting and his signature. 

Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 ואמו מדושינסקיא ץ"המהרי בן משה ישראל רבי ר"האדמו מכתבי 14 אוסף .417

 .אסתר מרת הרבנית

 

 הרבנית ואמו שינסקיאמדו ץ"המהרי בן משה ישראל רבי ר"האדמו מכתבי 14 אוסף

 .אסתר מרת

 הוספות עם מכתבים 3, משה ישראל רבי ר"האדמו של וחתימתו ק"בכי מכתבים 2: פירוט

 עם בלועזית מכתבים 3. קודשו יד חתימת עם מכתבים 3, וחתימתו ק"בכי

 חבר ואשת ישראל רבי ר"האדמו של אמו)אסתר מרת הרבנית של( בעברית)חתימתה

 טובה שנה כרטיסי. בעברית חתימתה ללא, בלועזית י"בכ מכתבים 2(. ץ"המהרי ר"לאדמו

 ואשתו משה ישראל רבי ר"מהאדמו

 .לאה מרים אלטה מרת הרבנית

 ושינסקי ד משה ישראל רבי ר"האדמו

 של בנו[ 1921/2003 ג"תשס – ב"תרפ]

 ר"האדמו היה, דושינסקיא ץ"המהרי

 העדה ד"וגאב דושינסקיא ישיבת וראש

 .בירושלים החרדית

 

Collection of 14 letters from the Rebbe Rav 

Yisrael Moshe, son of the Maharitz of Dushinsky and his mother, Rebbetzin Esther. 

2  letters written and signed by the Rebbe Rav Yisrael Moshe, 3 letters with 

additions in his handwriting as well as his signature, 3 letters with his signature. 3 

letters in a foreign language with the signature (in Hebrew) of Rebbeztin Esther (the 

mother of the Rebbe R' Yisrael and wife of the Rebbe the Maharitz.) 2 letters written 

in her handwriting in a foreign language, without her signature in Hebrew. Shana 

tovah cards from the Rebbe R' Yisrael Moshe and his wife, Rebbetzin Alta Miriam 

Leah. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

 א"תשמ אדר. הסטייפלר מרן וחתימת שך הרב מרן וחתימת י"בכ המלצה מכתב .418

1981. 

 



, הסטייפלער מרן וחתימת שך בהר מרן וחתימת י"בכ, ויתומים לאלמנה המלצה מכתב

 .קנייבסקי ישראל יעקב רבי הגאון

 וחתימת. וחותמו וחתימתו ק"בכי שורות 9 עם שך הרב  מרן של אישי מכתבים נייר

 .הסטייפלר מרן וחותמת

 הכתוב עם מודפס דף מודבק המכתב מתחת. מ"ס 17.5/29. 1981 א"תשמ שני אדר א"כ

 .מאוד טוב – טוב מצב. וקמטים כתמים ומעט קל קרע. שך הרב מרן של ק"בכי

 

Letter of endorsement on 

behalf of a widow and 

orphans, penned and signed 

by Harav Shach and signed by 

the Steipler, Hagaon Harav 

Yaakov Yisrael Kanievsky. 

Harav Shach's personal 

stationery with 9 lines in his writing, plus his signature and stamp. Also bears the 

signature and stamp of the Steipler. 

21 Adar II, 1981. 17.5/29 cm. Taped to the underside of the letter is a printed page 

with the writing of Harav Shach. A minor tear and a few stains and creases. Good – 

very good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב קודש בחתימות ה'מנחת יצחק', הגה"ק רבי משה אריה פריינד והאדמו"ר  .419

 רבי ישראל משה מדושינסקיא. 
 

"למען יוקם בית גדול לנקיי הדעת לתורה ותפילה לשם ולתפארת ויהי רחובות נחלי 

 אמונה בס"ד".

בחתימות ה'מנחת יצחק' הגה"ק  מכתב קודש להקמת ביה"כ ברחובות בשיטת סאטמר,

 רבי משה אריה פריינד והאדמו"ר רבי ישראל משה מדושינסקיא. 
. נייר מכתבים רשמי בד"ץ 1975כ"ח תמוז תשל"ה 

ס"מ. מספר קרעים קלים  22/28העדה החרדית. 

 יים. מצב טוב מאוד. בשול
A sacred letter signed by Minchat Yitzchak, 

Rabbi Moshe Aryeh Freund and the Rebbe 

Rabbi Israel Moshe of Dushinsky. 

“leman yukam bayit gadol lenekiye hadaat 

letora hutfila leshem huletiferet vayehi 

rechovot emuna besa”d”.  

A sacred letter for the construction of a 

synagogue in rechovot using the Satmar 

method. 

Official stationery in the Haredi community 

bada”tz. A number of minor tears in the margins. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 מנחת'ה בחתימת לרבנות סמיכה תעודות שני. הפליטה שארית. ביותר נדיר .420

 .1947 ז"תש, גרוסוורדיין'. יצחק

 



 הגאון' יצחק מנחת'ה בחתימת לרבנות מיכהס תעודות 2. הפליטה שארית. ביותר נדיר

 בעת מרומניה להיחלץ כדי גם ניתנו אלו סמיכה שתעודות ייתכן. ווייס יעקב יצחק רבי

 הקומוניסטים. השתלטות

 .מ"ס 20.5/15. אישי מכתבים נייר. 1947 ז"תש, גרוסוורדיין

 ט"תשמ - ב"תרס] ווייס יעקב יצחק בי ר הגאון

 של בקשתו פי על. סטר'במנצ דין בית אב היה[ 1902/1989

, ישראל לארץ עלה, מסאטמר טייטלבוים יואל רבי ק"הרה

 ת"שו הספרים סדרת מחבר. החרדית העדה ד"כגאב לכהן

 .חלקים עשרה יצחק מנחת

Very rare. She'eiris hapleitah. Two rabbinic ordination 

certificates signed by the Minchas Yitzchak. 

Grosswardein, 1947. It is possible that these two 

semichah certificates, too, were given in order to flee 

Romania during the Communist takeover. 

Grosswardein, 1947. Personal stationery. 20.5/15 cm.  

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 –רבנים  מכתבי -רה אוסף גדול של דפים, בהם: חידושי תו. סוכטשוב בית .421

 )לפחות דף אחד בכתי"ק של האדמו"ר(. .ועוד מסמכים – תנחומים מברקי

 

 -דפים בהם: חידושי תורה  צרור. סוכטשוב בית

 .ועוד מסמכים – תנחומים מברקי –רבנים  מכתבי

 (.ר"האדמו של ק"בכתי אחד דף לפחות)

 .ראדומסק בית עיזבון בעניין ומסמכים מכתבים כולל

 כללי באופן. משתנה ומצב גודל. דף מששים למעלה

 .טוב מצב

Sochchov House. A large collection of pages, 

including: Torah innovations - letters from rabbis 

- telegrams of condolences - documents and 

more. (At least one page in the Rebbe's 

handwriting). 

Includes letters and documents regarding the 

estate of the Radomsk House. 

Over sixty pages. varies Size and condition. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 צבי יהודה רבי ר"האדמו מכתבי 15 אוסף. הסולם בעל ספרי ומכירת הדפסת .422

 הסולם לבעל מובהק תלמיד וינשטוק יוסף רבי המקובל אל הסולם בעל של גיסו ברנדווין

 .ספריו את שהדפיס

 

 בעל ק"הרה ר"האדמו של הקדושים ספריו הדפסת בעניין חשובים מכתבים אוסף

 .הקדוש הזוהר על הנודע פירושו ל כול הסולם

 אל הסולם בעל של גיסו מסטרעטין ברנדווין צבי יהודה רבי ר"האדמו מכתבי 15 אוסף

 .ספריו את שהדפיס הסולם לבעל מובהק תלמיד וינשטוק יוסף רבי המקובל



. אויר דואר נייר. ח"תשכ – ה"תשכ

 במצב רובם כללי באופן. מ"ס 18/28

 .מאוד טוב

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. 

 1200$פתיחה:  מחיר

 

 

 ישראל רבי ק"הרה ר"האדמו מכתב .423

  .הגבאי וחתימת י"בכ, מהוסיאטין
 

 ק"הרה ר"מהאדמו ונחת לבריאות ברכות מכתב

 .הגבאי וחתימת י"בכ, מהוסיאטין ישראל רבי

. מהוסיאטין ק"הרה ר"האדמו של אישי מכתבים נייר

. וקמטים קלים קרעים מעט. דק נייר. מ"ס 14/11

  .מאוד ובט – טוב מצב

Letter from the Admor Rabbi Yisrael of 

Husiatin, in handwriting and the signature of 

the Gabay. 

Personal stationery of the Rebbe of Husiatin. 

14/11 cm. thin paper. Slight tears and creases. 

Good- very good condition 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ר נפשו על קדושת השם ומקדש את ה' במיתתו אינו מרגיש "שהצדיק שמוס .424

באותה שעה שום כאב וצער". מכתב הסכמה ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של מרן הרב 

 עובדיה יוסף.
 

ההסכמה מלאה שבחים מופלאים וכן ציטוטים ומקורות מוקדמים לדרשה שראה בפרשת 

קדושת השם ומקדש את ה'  לך לך שכתב שראה בספר קדוש "שהצדיק שמוסר נפשו על

במיתתו אינו מרגיש באותה שעה שום כאב וצער" ומוסיף מרן רבי עובדיה וכותב: "הנה 

הדבר מבואר בספר תשב"ץ..... וכן בספר יוסף אומץ...". בסופו מברך "ובכל אשר יפנה 

 ישכיל ויצליח ברוב אושר "ועושר וכבוד" וכל טוב".

חורי שורות בכי"ק וחתימתו.  16 ס"מ. 16/22.5אישי. . נייר מכתבים 1987ז' אייר, תשמ"ז 

 תיוק ומעט כתמי זמן קלים. מצב טוב מאוד.

 ומנהיגה הדור פוסקי מגדולי[ 1920/2013 ד"תשע – א"תרפ] יוסף עובדיה רבי הגאון מרן

, 1983–1973 בשנים'[ לציון הראשון]' הספרדי הראשי כרב כיהן ספרד. יהדות של הרוחני

 לספרות ישראל פרס חתן. הקמתה מאז ס"ש מפלגת של התורה חכמי ת צמוע נשיא היה

 .מרן וכן" הדור פוסק, "הדור גדול כונה, 1970 ל"תש'ה לשנת תורנית



"That the tzaddik who 

gives his life to sanctify 

Hashem's Name does not 

experience any pain or 

distress." Long, interesting 

letter of approbation 

written and signed by 

Harav Ovadya Yosef. 

The approbation is full of 

wondrous praises as well as citations of early sources for a drashah on Parashas 

Lech Lecha that he had seen in a holy book: "… that the tzaddik who gives his life 

to sanctify Hashem's Name does not experience any pain or distress." Rav Ovadya 

adds: "This is explained in the sefer Tashbetz… and also in the sefer Yosef Ometz…" 

In the end, he extends his blessing: "Uvechol asher yifneh yaskil veyatzliach berov 

osher ve'osher vachavod vechol tuv." 

7 Iyar, 1987. Personal stationery. 16/22.5 cm. 16 lines written by Harav Ovadya, 

plus his signature. Filing holes and a few light stains. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ואזנרו הרב הדור פוסק מרן של וחתימתו ק"שו"ת הלכתי מעניין וארוך בכי .425
 

 .וואזנר הרב הדור פוסק מרן של וחתימתו ק"מכתב תשובה בהלכה בכי

בחציו הראשון של המכתב מובא בכי"ק השאלה שנשאל על מקרה שאירע בשבת ר"ח אב 

כשבאחד מבתי הכנסת שכחו להוציא שני ספרי תורה כהלכה, והנער בר מצוה קרא בתורה 

גגו והפסיקו את הנער בר מצוה וקראו והפטיר את ההפטרה, ובאמצע ההפטרה נזכרו כי ש

 בעניין ראש חודש, האם עשו כהוגן.

מעט כתמי זמן קלים. מצב טוב שורות בכי"ק וחתימתו.  16 ס"מ. 14/22נייר מכתבים אישי. 

  מאוד.

 מגדולי[ 1913/2015 ה"תשע – ג"תרע] ווזאנר הלוי שמואל רבי הגאון הדור פוסק מרן

 שפירא מאיר רבי הגאון לרבו מובהק תלמיד, וענוותן ושקד, 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 בהמלצת. 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

 בדורינו.

Lengthy, interesting halachic responsa 

written and signed by Harav Wosner. 

In the first part of the letter, Rav Wosner 

presents the halachic question he was 

asked regarding an incident that took place 

in a shul on Shabbos Rosh Chodesh Av. 

They had forgotten to take out two Torah 

scrolls as required by halachah, and a bar 

mitzvah boy leined in the Torah and recited the haftarah. In middle of the haftarah 

they suddenly realized their error, stopped the bar mitzvah boy, and read the Torah 

portion for Rosh Chodesh. Their question was whether they had done the right 

thing. 



Personal stationery. 14/22 cm. 16 lines written by Rav Wosner, plus his signature. 

There are a few light stains. Very good condition. 

  

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 ממישקולץ עהרנרייך זאב שמעון רבי וחתימת י"בכ קצר מכתב .426

 .משאמלוי זלמן שלמה רבי ק"הגה בן
 .טוב מצב. וקמטים קלים קרעים. וחתימתו י"בכ ות שור 6. מ"ס 10/6

 A short handwritten letter signed by Rabbi Shimon Ze'ev Ehrenreich 

of Mishkolc, son of the gaon Rabbi Shlomo Zalman of Shamloi 10/6 

cm. 6 lines in handwriting and his signature. Slight tears and wrinkles. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 16 וצרור, שאנלאנקא ד"אב רוואלדלע ליפמאן שלמה רבי מהגאון קצר מכתב .427

 י"ע, בירושלים זקנים למושב תרומות בעניין מכתבים

 שיתפללו מבקשים חלקם, מאירופה אנשים

, דונאפאטאי, סטרי: ב מהקהילות המכתבים)עליהם

!. קטנים דואר כרטיסי. ולועזית עברית (.ועוד קעטשקעמעט

 שלמה רבי הגאון .מאוד טוב – טוב מצב כללי באופן

 בן[ ד"תרס – א"תקצ] שאנלאנקא ד"אב וואלדלער ליפמאן

. קאמאראן ד"אב פרידן ליב פנחס רבי של וחתנו משה רבי

 מילכדארף ד"אב ביסטריץ ץ"כ דוד רבי, סופר הכתב  תלמיד

 כיהן. וברלין אייזנשטאט ד"אב הילדסהיימר עזריאל ורבי

 (.שעהנלאנקע)ושלאנק קיקינדע ד"כאב

Short letter by Hagaon Rav Shlomo Lipman Waldvler, 

av beis din of Shanlank and collection of 16 letters 

about donating to a Jerusalem old-age home written by European people, some 

asking to daven for them (letters from kehillos in Sitri, Donafatfi, Ketshkemet, and 

more). 

Hebrew and foreign language. Small mail cards! Mostly good-very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 ידו בכתב הנראה ככל, תורה בחידושי ארוך למדני מכתב חלקי .428

 הגאון של ומקורבו קעמפענא ד"אב רעהפיש שמחה יעקב רבי הגאון של

 ןהגאו הרב לכבוד": כתוב הדפים אחד מאחורי .איגר עקיבא רבי

 הנראה ככל. בברעסלא דיין היה" י"נ פעדער ליב יוסף ה"מו המפורסם

גוע,  פ מכתב(. 1867 ז"תרכ) ק"לפ ר"תזכ שני אדר י"ח .נדפס לא המכתב

 קרעים וחסרים קטעים, נזקי רטיבות, מצב גרוע.
Parts of a long scholarly letter in Torah innovations, probably in the 

handwriting of Rabbi Yaakov Simcha Rehafish Av Beit Din of 

Kempena. Apparently, the letter was not printed. Damaged letter, 

tears and missing sections, moisture damage, poor condition. 

 10$ מחיר פתיחה:

 

 



 וחתימתו ידו בכתב, לאנגלית הסולם בעל ספרי תרגום נגד מאוד חריף מכתב .429

 .הסולם בעל של צאצאיו אזכור עם. א"תשל. ויינשטוק יאיר משה רבי המקובל של

 

 של וחתימתו ידו בכתב, אנגלית ל הסולם בעל ספרי תרגום נגד מאוד חריף מכתב

 של צאצאיו אזכור עם ויינשטוק יאיר משה רבי המקובל

 שורות 40. אישי מכתבים נייר. א"תשל .הסולם בעל

 קלים קרעים מספר. מ"ס 19/28 .וחתימתו ק"בכי

 .מאוד טוב מצב. וקמטים
A very scathing letter against the translation of the 

Baal HaSulam books into English, in the handwriting 

and signature of the Kabbalist Rabbi Moshe Yair 

Weinstock. 1971. With mention of the descendants 

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. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 רבי המקובל אל ויינשטוק יאיר משה רבי מהמקובל עם תוכן מעניין ארוך מכתב .430

 .ליבוביץ זאב יהודה

 

 זאב יהודה רבי המקובל אל ויינשטוק יאיר משה רבי מהמקובל מענייןו ארוך מכתב

 מלשון" העיר פני את ויחן" הפסוק את מפרש אמת השפת: המכתב מתוכן חלק .ליבוביץ

 זה' חן'ש מביא יצירה ספר על בפירושו יאיר משה ורבי השבת אור זה' חן'ש ואומר חן

' אמת שפת'ה נכד הצטער כ"וע, ובהמנט במהדורות גם כך לו והראה חמישי יום על הולך

 .קודש שבת על הולך שזה כותב א"הגר שגם מצא יאיר משה רבי כ"לאחמ אמנם, מגור

 למעלה. מלאים עמודים 2. אישי מכתבים נייר. א" תשל

 .מאוד טוב מצב. מ"ס 19/28. וחתימתו ק"בכי שורות מחמישים
A long letter with interesting content from the Kabbalist 

Rabbi Moshe Yair Weinstock to the Kabbalist Rabbi Yehuda 

Zeev 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. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

הסכמת מרן הרב עובדיה יוסף להדפסה מחודשת של ספר הגאון מהרי"ל  .431

 צירלסון הי"ד.
 



לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים בבריאת איתנה "עושר וכבוד" וכל טוב  "ויזכה

 וכל אשר יעשה יצליח".

הסכמה בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף להדפסה מחודשת של 

 ון צירלס לייב הספר 'הגיון לב' מהגאון רבי יהודה

 אב"ד קישנוב.

 16/23ישי של מרן. . נייר מכתב א1972אלול, תשל"ב 

מעט כתמים שורות בכי"ק וחתימתו וחותמו.  9ס"מ. 

 ומספר קרעים קלים בשוליים. 

The consent of Rabbi Ovadia Yosef for the reprint 

of Sefer HaGaon maHaril tzirelson Hashem Yikom 

Damo. 

. "And he will gain over days and years of life good 

and pleasant in a solid creation" wealth and honor 

"and all good and all that he does will succeed". 

Maran's personal letterhead. 16/23 cm. 9 lines in 

his handwriting and his signature and seal. Few 

stains and some slight tears in margins. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מרן הרב וואזנר להדפסה מחודשת של ספר  הסכמת .432

 הגאון מהרי"ל צירלסון הי"ד.
 

הסכמת בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל 

 מהגאון' לב הגיון' הספר של מחודשת להדפסההלוי ואזנר 

 .קישנוב ד"אב צירלסון לייב יהודה רבי

 14/22. נייר מכתבים אישי של מרן הרב ואזנר. 1972תשל"ב 

 מעט כתמים.שורות בכי"ק וחתימתו.  11 "מ.ס

The consent of harav vozner for the reprint of Sefer 

HaGaon maHaril tzirelson Hashem Yikom Damo. 

Personal stationery of harav Vozner. 14/22 cm. 11 lines in 

handwriting and his signature. Few stains. 

 180$מחיר פתיחה: 

 

 

וזכות זקניך הגה"צ המפ' מפראנקירכען יעמוד לימינך. מכתב מעניין בכי"ק של  .433

מרן הרב ואזנר לתלמידו הרב זינגר לרגל 

 התמנותו לרב בגבעת שמואל. תשל"ב.
 

מכתב מעניין בכי"ק וחתימתו של מרן הרב 

ואזנר לתלמידו הרב יעקב יוסף זינגר לרגל 

 התמנותו לרב בגבעת שמואל. תשל"ב.
 14/22 כתבים אישי של מרן הרב ואזנר.נייר מ

 מעט כתמים.שורות בכי"ק וחתימתו.  11 ס"מ.

And the right of your elders the gaon tzadik 

from Frankirchen will stand to your right. An 

interesting letter in the handwriting of harav 

Vozner to his student harav zinger on the 

occasion of his appointment as rav in Givat 

Shmuel. 1972. 



An interesting letter in the holy handwriting and signature of harav Vozner to his 

disciple Rabbi Yaakov Yosef zinger on the occasion of his appointment as rav in 

Givat Shmuel. 1972. 

Personal stationery of harav Vozner. 14/22 cm. 11 lines in handwriting and his 

signature. Few stains. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

"כתב זה משמש רק כמתכתב התעודדות והתחזקות לכבוד הרב המחבר  .434

שליט"א שלבו ער וחם לכל דבר שבקדושה ולחנך התלמידים והדורות בדרך ישראל 

 סבא". מכתב מרן הרב ואזנר.
 

 מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר.

 שורות 15 .מ"ס 14/22. ואזנר הרב מרן של אישי בים מכת נייר

 כתמים קלים וחורי תיוק.  מעט. וחתימתו ק"בכי

"This letter serves only as a letter of encouragement and 

strengthening in honor of the author harav Shlita. His 

heart is awake and warm to everything that is sacred and 

to educate the students and the generations in the way of 

Israel Saba. "Letter from harav Vozner. 

Personal stationery of harav Vozner. 14/22 cm. 15 lines in 

handwriting and his signature. Slight stains and filing 

holes. 

 200$: פתיחה מחיר

 

 

 מכתב בכתי"ק וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר. תשנ"ב. .435
 

מכתב בכתי"ק וחתימתו של מרן הגאון רבי שמואל 

 הלוי ואזנר. תשנ"ב.

כותב על קבלת הספר מהמחבר ומשבח אותו על 

 הנהגותיו ודרכו.

 8 .מ"ס 14/22. ואזנר הרב מרן של שיאי מכתבים נייר

 כתמים וחורי תיוק. . וחתימתו ק"בכי  שורות

Letter in handwriting and signed by Rabbi Shmuel 

Halevi vozner. 1992. 

Writes about receiving the book from the author 

and praises him for his behaving and way. 

Personal stationery of harav Vozner. 14/22 cm. 8 

lines in handwriting and his signature. Stains and 

filing holes. 

 150$ :פתיחה מחיר

 

 

 הסכם שכירות עבור ישיבת 'גאון יעקב' בחתימת מרן הרב שטיינמן. .436
 

"לבין הנהלת ישיבת גאון יעקב המיוצגת ע"י הרב הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן". 

 שכירות עבור ישיבת 'גאון יעקב' בחתימת מרן הרב שטיינמן. הסכם



ס"מ. מספר קרעים  14.5/21. נייר שורות. 1980ט"ז מנ"א תש"מ 

 בסימני הקיפול וכתמים.

Lease agreement for the Gaon Yaakov Yeshiva, signed by harav 

Shtainman. 

"And the management of the Gaon Yaakov Yeshiva represented 

by Rabbi Ah aron Yehuda Leib Shtainman." Lease agreement for 

the Gaon Yaakov Yeshiva, signed by harav Steinman. 

16 Av 1980, line paper. 14.5 / 21 cm. Several tears in the fold 

marks and stains. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 כונות, ראשי ישיבות ועוד.מכתבי רבנים ראשיים, ערים, ש 40אוסף  .437
 

מכתבי רבנים ראשיים, ערים, שכונות, ראשי  40אוסף 

ישיבות ועוד. הרב אברהם כהנא שפירא, הרב מרדכי 

(, הרב 4אליהו, הרב יהושע כהן, הרב יונה מצגר)

(, הרב יצחק אוחנה, 2אליהו עמר, הרב אליהו אברג'ל)

(, הרב עקיבא 2(, הרב אלי' כ"ץ )2הרב מנחם חכם)

(, הרב רמי שר 3(, הרב שלמה אזולאי )3הכרמי)

, הרב אברהם ביסון, הרב מרדכי אלמקייס,  שלום

הרב פנחס כהן, הרב דוד פוזנר, הרב יוסף יצחק 

הכהן אהרונוב, הרב יהושע כץ, הרב יואל סויסה, הרב 

נ. גוטמן, הרב עמנואל משעלי, הרב יצחק בר דע, 

בדיה יעבץ, הרב יעקב רוזה, הרב אהרן זכאי, הרב עו

הרב ירחמיאל ברילקה, הרב יעקב מ. חצרוני, יצחק 

שושן]?[, הרב משה לייב סלומון, הרב משה מלכא. 

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד.
Collection of 40 letters from chief rabbis, cities, neighborhoods, heads of yeshivas 

and more. 

varies Size and condition. Overall, very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב תודה והסכמה לספר בכ"י וחתימת רבי  .438

 שלמה קורח, רב העיר ב"ב.
 

מכתב תודה והסכמה לספר בכ"י וחתימת רבי שלמה 

 קורח, רב העיר ב"ב.
 ס"מ. קרע קטן בשוליים העליונות. מצב טוב. 17/25

Letter of thanks and consent to the book in handwriting 

and signed by Rabbi Shlomo Korach, Rabbi of the city of 

Bnei Brak. 

A small tear in the upper margin. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שלשה מכתבי הגאון רבי ישראל מאיר לאו רבה הראשי  .439

 של תל אביב ורבה הראשי לישראל לשעבר.



 

ראשי  לשה מכתבי הגאון רבי ישראל מאיר לאו רבה הלוט ש

 של תל אביב ורבה הראשי לישראל לשעבר.

אחד בכתב ידו ושניים בחתימתו. גודל ומצב משתנה. באופן כללי 

 מצב טוב מאוד.
Lot of three letters from Rabbi Yisrael Meir Lau, Chief Rabbi 

of Tel Aviv and former Chief Rabbi of Israel. 

One in his handwriting and two in his signature. varies Size 

and condition. Overall, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ברנדסדורפר מאיר הגאון רבי בחתימת פרוזבול שטר .440

 .החרדית מהעדה ורבנים

 .מאוד טוב מצב. מ"ס 5/21. 16. א"תשס אלול ח"כ
Pruzbul bill signed by Rabbi Meir Brandsdorfer and rabbis from 

the eda hsHaredit. 

Very good condition 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 רבי הגאון בחתימת המלצות 10 צרור .441

 A4 ".ברוך אור" ישיבת ראש טולידנו גבריאל

  .מאוד טוב מצב כללי באופן. משתנה מצב
Bundle of 10 recommendations signed by Rabbi Gavriel Toledano, 

Rosh Yeshivat "Or Baruch". A4 

Condition varies. Overall, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

מסמך מעניין בחתימת רבי משה פאשקעס ראש הקהל של בודפסט.  .442

 An interesting document signed by חורי תיוק ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב.

Rabbi Moshe Pashkes, head of the Budapest congregation. Filing holes and a 

few tears. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 אוסף גדול של מכתבים, רובם בי .443
ידיש ומעט בעברית. גודל ומצב משתנה, באופן 

 ,A large collection of letters כללי מצב בינוני.

most in Yiddish and a few in Hebrew. Variable size 

and condition, generally moderate condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 



בית חינוך יתומים לבני ישראל עדות הספרדים. קבלה  .444

 רושלים, תר"ץ? מצב טוב מאוד. בחתימות וחותמות הרבנים. י

Orphanage for the Children of Israel Testimony of the 

Sephardim. Receipt with the signatures and stamps of the 

rabbis. Jerusalem, 1930? Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

אמרי קודש מאדמו"רי גור. כתב יד אחד מהחסידים ומכונת כתיבה. אוסף גדול,  .445

 דפים ומחברות, כולל מכתבים ומאמרים.
 

 וחסידות תורה דברי, סטנסיל ודפי יד כתבי אוסף

 .החסידים אחד יד כתב. גור רי"מאדמו

 על ה"זצלה ר"אדמו מרן ק"מכ ומאמרים שיחות מחברות*

 קודש אגרות מכתבים. "כיס פנקס*חלק מפרשיות התורה. 

 שפת ישיבת" ע"זי מגור אמת השפת בעל ר"מו אד ק"מכ

 לבנו מכתב'. "א: עניינים תוכן כולל. ג"תשכ ירושלים אמת

 מרת' לזו'. ג. י"נ ה"מו לאחיו'. ב. ו"תרמ ל"זצ ר"אדמו

 קריאת בענין'. ז. ..... ג"תרל פילץ לאבדק'. ד. רבקה יוכבד

 .רבים נוספים ודפים מחברות ועוד....". חיצונים ספרים

 .שהוא כמו נמכר האוסף. משתנה ומצב גודל

Imrey kodesh from the Rebbes of Gur. manuscript 

from One of the Hasidim and a typewriter. A large collection, pages and 

notebooks, including letters and articles. 

varies Size and condition. The collection is sold as is 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 להרב בהם, שונים למוסדות חלוקת כספים מיוחד על היסטורי תיעוד .446

 ידועים ומוסדות רים"ואדמו רבנים ועוד ויעהלוזו מקרלין רים"האדמו, מטשעבין

 .1951/1964 ד"תשכ – א"כתובים. תשי עמודים 40 – כ. רבים

 

, מטשעבין להרב בהם, שונים למוסדות חלוקה כספי על אדיר היסטורי תיעוד

 .רבים ידועים ומוסדות רים"ואדמו רבנים ועוד וזוויעהל מקרלין רים"האדמו

: העליון בחלק נרשם מהדפים בחלק, שורות חברתמ. 1951/1964 ד"תשכ – א"תשי

" חיטים מעות" "זיבענבערגען כולל ן"רמבה" "ציון אהבת כולל של ן"רמב קופות"

 .ועוד" פ"ער"

 כללי באופן. מנותקים ודפים קרעים מעט. מ"ס 17/21.5. כתובים עמודים 40 – כ

 .טוב מצב

Special historical documentation on the distribution of funds to various 

institutions, including Rabbi of tshebin, the Rebbe of Karlin and Zvi'ahel and many 

other well-known rabbis and rebbe and institutions. About 40 written pages. 

1951/1964. 

About 40 written pages. 17 / 21.5 cm. Slight tears and detached papers. Overall 

good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



אוסף ענק ומגוון, מאות דפים!. הקדשות רבנים,  .447

מכתבים ותמונות, קמיעות והדפסים צבעוניים, מאמרים 

 וחידושי תורה, עיתונים ומסמכים ועוד ועוד.........
 

 אוסף ענק ומגוון. הקדשות רבנים, מכתבים ותמונות, ק
בעוניים, מאמרים וחידושי תורה, מיעות והדפסים צ

 עיתונים ומסמכים ועוד ועוד.........
 מאות דפים!. גודל ומצב משתנה. נמכר כמו שהוא.
Huge and varied collection, hundreds of pages! 

Rabbinical dedications, letters and pictures, amulets 

and colorful prints, articles and Torah innovations, 

newspapers and documents and much more ......... 

Hundreds of pages! varies Size and condition. Sold as is. 

 80$מחיר פתיחה: 
 

 

 

 23/33לוט שני תעודות בחתימת רבי יוסף צוברי רב עדת התימנים בת"א.  .448

 Lot of two certificates signed by Rabbi Yosef Tzobari, rabbi of the ס"מ. מצב טוב.

Yemenite community in Tel Aviv. 23/33 cm. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

קלסר מלא דפים ומכתבים בחידושי תורה בכתב יד.  .449

 ת"ש. –שנות התר"נ 

לסר מלא דפים ומכתבים בחידושי תורה בכתב יד. שנות ק

 גודל ומצב משתנה.  ת"ש. –ר"נ  הת

Binder full of pages and letters in handwritten Torah 

innovations. 1850s - 1940s. 

varies Size and condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 תשובה בהלכה בעניין חיוב מזוזה באורוות הסוסים. חלק ממכתב. .450
 

 תשובה בהלכה בעניין חיוב מזוזה באורוות הסוסים. חלק ממכתב. אין לנו מידע למי

 נשלח שכן שם הנמען נחתך. 

Answer in Halacha regarding the chiyuv of a mezuzah in horse stables. Part of a 

letter. 

We have no information to whom it was sent since the 

recipient's name was cut. 

 10$מחיר פתיחה: 
 

 

ת מכתב מהגאון רבי משה מרדכי שולזינגר מזכיר א .451

 דברי מרן הרב שך.
 

מכתב מהגאון רבי משה מרדכי שולזינגר. מזכיר את דברי 

 וב. תשס"ט. נייר דפדפת. מצב ט מרן הרב שך.



A letter from Rabbi Moshe Mordechai Schulzinger mentions the words of harav 

Shach. 

2009. Pad paper. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

עמ'( מהגאון רבי משה מרדכי שולזינגר, מזכיר  2)מכתב ארוך  .452

 בתוכו את הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'יק מבריסק.
 

מכתב ארוך בכ"י וחתימת הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר. מזכיר בתוכו 

ס"מ. מצב  14/21עמ';  2סק.  את הגאון רבי משולם דוד סולוביצ'יק מברי

 טוב מאוד.

A long letter (2 pages) from Rabbi Moshe Mordechai Schulzinger, 

mentions Rabbi Meshulam David Solovitchik from Brisk. 

2 pages; 14/21 cm. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

דפים בכתב  5כתב יד העילוי ממייצ'ט  .453

 ידו, חידושי תורה.
דפים  5"העילוי ממייצ'ט.  פוליצ'קכתב יד רבי שלמה 

חידושים מסוגיות שונות ללא התחלה וסוף, חלקם על נייר 

 מחברת.

  גודל ומצב משתנה, קרעים וחסרים, מצב בינוני.

The Manuscript of the yiluy from Maychet 5 pages in 

his handwriting, Chidushei Torah. 

5 pages of innovations from various sugyot without 

beginning and end, some on notebook paper. 

Variable size and condition, tears and incomplete, fair 

condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

דף  12חד"ת מהאדמו"ר הגאון רשכבה"ג ר' חיים הלוי סאלווייציק.  .454

 חידושי תורה מרבי חיים בריסקר ורבנים נוספים.
חד"ת מהאדמו"ר הגאון  נרשםחידושי תורה סוגיות שונות באחד הדפים למעלה 

נרשם בסוף הקטע ע"כ מח' הג'  בדף נוסףרשכבה"ג ר' חיים הלוי סאלווייציק, 

נראה שנדפסו בספר חידושי העילוי ממייצ'ט וייתכן  מעט מהכתביםרח"ס. 

אולם להכרעה ברורה שזה אכן הוא לא הגענו. שנכתב על ידי העילוי ממייצ'ט 

גודל ומצב משתנה,  ותבים שונים ואולי יותר. נראה שיצא מתחת ידי לפחות שני כ

  טוב. –קרעים, קמטים וחסרים, מצב בינוני 

Torah innovations from the gaon Rebbe R. Chaim Halevi Salwitzik. 12 pages 

of Torah innovations from Rabbi Chaim Brisker and other rabbis. 

On another page is written - at the end of the section on until here the 

innovations of Rabbi Chaim Slovitchik. Few of the writings appear to have 

been printed in the book The glosses of the yiluy from Meychett And may 



have been written by the yiluy from Maychett however to a clear decision that it is indeed 

he we have not reached. It seems to have come out under my hand at least two different 

writers and maybe more. Variable size and condition, tears, wrinkles and incomplete, fair- 

good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

את מחשבתו וכל העוזרים והמסייעים בזה  "וה' יצליח בידו להוציא לפועל .455

יתברכו בכל הטוב". הסכמת מרן הרב שך להדפסה מחודשת של ספר הגאון מהרי"ל 

 צירלסון אב"ד קישנוב.

 

 "וה' יצליח בידו להוציא לפועל את מחשבתו וכל העוזרים והמסייעים בזה יתברכו בכל הטוב".

אלעזר מנחם מן שך להדפסה הסכמה בכתב יד קודשו וחתימתו של מרן הגאון רבי 

 אב"ד קישנב. צירלסון לייב יהודהמחודשת של הספר 'הגיון לב' מהגאון רבי 

שורות בכי"ק  8 ס"מ. 17/23ך.  . נייר מכתב אישי של מרן הרב ש1972אלול, תשל"ב 

 מעט חורים וקרעים בשוליים ומעט כתמים.וחתימתו. 

 

"And may Hashem grant 

him success to bring his 

plans to fruition and may 

all those who help and 

assist him with this be 

blessed with everything 

good." Approbation from 

Harav Shach for the 

reprinting of the sefer authored by Harav Y.L. Tzirelson, av beis din of Kishinev. 

Harav Shach's personal stationery. 17/23 cm. 8 lines in his holy handwriting, plus 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

וואזנר, שלא לתת עליה  הרב מרן של וחתימתו ק"תשובה להלכה ומעשה בכי .456

 לתורה לבעל עבירה.
 

 .וואזנר הרב הדור פוסק מרן של וחתימתו ק"מכתב תשובה בהלכה בכי

כבן שבעים שבחר אשה לעצמו ולקחה לביתו  בתחילת המכתב מובא השאלה בכי"ק על יהודי

ללא חופה וקידושין וגם אינו ידוע אם פסולה לו או כשרה, ובא להתפלל, האם לקנוס אותו 

לענין עליה לתורה. בסוף במכתב מוסיף מרן הרב וואזנר בכי"ק "וידוע שהי' מנהג כל קהילות 

 עליהם לחזור מחטאם".הקודש שאין ליתן כבוד לעוברי עבירה ומן הנסיון שזה משפיע 

 19 ס"מ. 14/22נייר מכתבים אישי. 

מעט כתמי שורות בכי"ק וחתימתו. 

 זמן קלים. מצב טוב מאוד.

 שמואל רבי הגאון הדור פוסק מרן

 ה"תשע – ג"תרע] ווזאנר הלוי

 הדור פוסקי מגדולי[ 1913/2015

, ן וענוות קדוש, צדיק. האחרון

 מאיר רבי הגאון לרבו מובהק תלמיד

 וכן לובלין חכמי בישיבת יראשפ

 שמואל רבי הגאונים של תלמידם

, איש החזון מרן בהמלצת. אונגוואר ד"אב כהנא אלימלך יוסף ורבי נייטרא ד"אב אונגר דוד



 של כרבם גם כיהן. ברק בני בעיר מאיר זכרון שכונת ד"ואב כרב לכהן ז"תש בשנת נתמנה

 תלמידיו בין. ועוד' הלוי שבט: 'ספריו סדרת. ל"יח ישיבת וכראש סופר ם"חת חוג קהילת

 בדורינו. והרבנים ההוראה מורי גדולי נמנים

Teshuvah (halachic response) lehalachah uma'aseh written and signed by Harav 

Wosner, not to give an aliyah leTorah to a sinner. 

At the beginning of the letter, Harav Wosner presents the question, regarding a Jew 

of about seventy years of age who was living with a woman without having married 

her in accordance with Jewish law, and without even knowing if she was halachically 

permitted to him. He came to shul to daven, and the question was whether it was 

permitted to call him up to the Torah. At the end of the letter, Harav Wosner writes, 

"It is known that it was the custom of all the holy communities not to honor a sinner, 

and experience has shown that this influences them to regret their sin." Personal 

stationery. 14/22 cm. 19 lines in his holy handwriting, plus his signature. Minor 

foxing. Very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

אגו"י. שני קלסרים מלאים מכתבים ומסמכים  –קרן הישוב  –פועלי אגו"י  .457

 מאירופה וארץ ישראל. רובם לפני שנת תש"ח.

  

אגו"י. שני קלסרים מלאים מכתבים ומסמכים מארץ ישראל  –קרן הישוב  –פועלי אגו"י 

, אוסטריה, ביוגולסביה, לונדון, ליטא, ווארשא. בומרחבי העולם, בהם: בריטניה, קישינ

 רובם לפני שנת תש"ח.

עברית, יידיש ולועזית. כתבי יד ומכתבים מודפסים. מכתבים ומסמכים 

  ופרוטוקולים ועוד.רשמיים, מודעות 

 גודל ומצב משתנה. באופן כללי נראה במצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא.

 

Poalei Agudas Yisrael—Keren Hayishuv—Agudas Yisrael. Two folders 

full of letters and documents from Eretz Yisrael and other locations 

across the globe, including: Britain, Kishinev, Austria, Yugoslavia, 

London, Lithuania, Warsaw. Most predate 1948. 

Hebrew, Yiddish and other languages. Handwritten manuscripts and 

printed letters. Letters and official documents, notices, protocols and 

more. 

Varying size and condition. General condition appears good. Collection 

sold as is. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 –'חוט המשולש' ארכיונו של רבי יצחק בונין. חד"ת  .458

 דף. 100 –ודרשות, כ 

 

'חוט המשולש' ארכיונו של רבי יצחק בונין. קלסר אישי, כולל 

בתוכו כמאה דפים שחלקם בכתב יד וחלקם בהדפסת סטנסיל 

ין, וכן טיוטות מדרשות שנאם מתקופות שונות מאת רבי יצחק בונ

 ס"מ. באופן כללי מצב טוב. 27.5ובנשואים שונים. 

תשמ"ב[ כיהן כרב ברוסיה ובארה"ב.  –]תרל"ב ק בונין  רבי יצח

"ועד הרבנים דוויליאמסבורג" וחבר נשיאות ב"ועד היה נשיא 



ושלים עד לפטירתו והוא . בשנות השישים עלה לאר"י והתגורר בירהרבנים דניו יורק רבתי"

 .110בן 

'’chut hameshulash’ is the archive of Rabbi Yitzchak Bonin. Torah innovations - and 

sermons, about 100 pages. 

Includes about a hundred pages, some in handwriting and some in stencil printing by 

Rabbi Yitzchak Bonin, as well as drafts from sermons from various periods and on 

various topics. In general, good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 –בניו רבי שמעון  –משפחת שוואב, החבר רבי יהודה מפרנקפורט 

רבי משה ומשפחתם, ארכיון ר' יצחק שוואב ממייסדי  –רבי מרדכי 

 חברה קדישא בני ברק.

 

ואשתו בת רבי אברהם  שוואב( ליאופולד)ים מהחבר רבי יהודה מאות מכתב .459

 1400 –ארלנגר. ארכיון רבי יצחק שוואב יו"ר ה'חברא קדישא' בבני ברק. למעלה מ 

 דפים! המכתבים בגרמנית ואנגלית.

 

ואשתו בת רבי אברהם ארלנגר.  שוואב( ליאופולד)מאות מכתבים מהחבר רבי יהודה 

דפים!  1400 –ו"ר ה'חברא קדישא' בבני ברק. למעלה מ ארכיון רבי יצחק שוואב י

רבי יהודה,  החברדפים, מכתבים מאביו  1100 –בארכיון כ המכתבים בגרמנית ואנגלית. 

מאמו חנה בת רבי אברהם ארלנגר, מאחיו רבי חיים ובני משפחתו וייתכן מאוד! שישנם גם 

בים ממשפחת חמיו מכתבים מאחים רבי משה, רבי מרדכי ורבי שמעון. וכן מכת

החבר רבי יהודה כולל מכתב שכותב על צדקותו של  ( מכתבים מאביו200/300ומאות)

דפים ומכתבים מ: ר' יצחק, בני משפחה לא  300 –עוד כ  רבי מרדכי 'הצדיק ממונסי'.

כולל מכתב עם חותמת מקרבה ראשונה, ידידים, המלצות ממקומות עבודה, מסמכים ועוד. 

 –מכתב שנשלח מאוניה  –כתבים ר' יעקב ארלנגר גיסו של ר' יהודה מ 2 –צנזור נאצי 

הזמנות לשמחות במשפחה, אחת  3 – 1937תעודת מעבר מהקונסוליה הגרמנית ביפו 

מהם מרבי משה המשגיח בגייטסהד. רוב המכתבים הם על דף אחד וישנם חלק על שני 

המכתבים בגרמנית ב מאוד. טו –גודל ומצב משתנה, חלקם הגדול מצב טוב  דפים או יותר.

 ן המכתבים, וייתכן שיש בהם חומר חשוב מאוד ומעניין. ואנגלית, לא ידוע לנו תוכ

חתנו של רבי אברהם ארלנגר מהמשפחות המפוארות  רבי יהודה )ליאופולד( שוואב

שבשוויץ שנודע לתהילה בצדקותו וחסידותו. היה מראשי ונכבדי הקהילה בפרנקפורט וכונה 



תואר של כבוד בקהילות גרמניה(. היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה והיה ידוע "החבר")

כאיש אמת של ויתר על קוצו של יו"ד. היה מחלוצי יהדות גרמניה שהגלה את בניו למקום 

תורה. כשנפטר רבי יהודה בשנת תשי"ג, שאלו את מרן החזון איש האם להביאו לקבורה 

 ."מנוחה בחוץ לארץ בארץ ישראל, וענה: "צדיקים יש להם

Hundreds of letters from Rav Yehudah (Leopold) Schwab and his wife, the 

daughter of Rav Avraham Erlanger. Archives of Rav Yitzchak Schwab, chairman of 

the chevra kadisha of Bnei Brak. More than 1400 pages! Letters are in German and 

English. 

 

Hundreds of letters from Rav Yehudah (Leopold) Schwab and his wife, the daughter 

of Rav Avraham Erlanger. Archives of Rav Yitzchak Schwab, chairman of the chevra 

kadisha of Bnei Brak. More than 1400 pages! Letters are in German and English. The 

archives contain approximately 1100 pages, letters from his father Rav Yehudah, 

from his mother Chana bas Rav Avraham Erlanger, from his brother Rav Chaim and 

his family. It is very likely that there are also letters from his brothers Rav Moshe, 

Rav Mordechai and Rav Shimon, as well as letters from his father-in-law's family. 

There are hundreds (200/300) letters from his father, Harav Yehudah, including a 

letter he writes regarding the righteousness of Rav Mordechai, "the tzaddik of 

Monsey." There are approximately 300 additional pages and letters from Rav 

Yitzchak, more distant relatives, friends, letters of reference from workplaces, 

documents and more. Includes a letter with the stamp of the Nazi censor—2 letters 

from Rav Yaakov Erlanger, Rav Yehudah's brother-in-law—a letter mailed from a 

boat—transition document from the German consulate in Jaffa 1937—3 invitations 

to family occasions, one of them from Rav Moshe, the mashgiach of Gateshead. 

Most letters are on one page; some are on two or more pages. Varying size and 

condition. A large portion of them are in good to very good condition. The letters are 

in German and English. We do not know the contents of the letters. It is possible 

that they contain important and very interesting material. 

 800$מחיר פתיחה: 

 

תב ארוך בכ"י וחתימת רבי שמעון שוואב לאחיו רבי יצחק. נכתב על הזמנה מכ .460

 .1945לבר מצוה לבנו ר' משה ארי. תש"ה 
 

מכתב משפחתי ארוך בכ"י וחתימת רבי שמעון שוואב לאחיו רבי יצחק. נכתב על הזמנה 

בכ"י ועמוד הזמנה לבר  2עמודים, מתוכם  4. 1945לבר מצוה לבנו ר' משה ארי. תש"ה 

 שורות בכ"י. חורי תיוק וכתמי זמן. מצב טוב. 31ס"מ.  13/18צוה. מ



נולד לאביו רבי יהודה שוואב ולאמו בת רבי [ תשנ"ה –תרס"ח ] הגאון רבי שמעון שוואב

בבולטימור ומאורח יותר כרב "קהל עדת ישורון" בוושינגטון  אברהם ארלנגר. כיהן כרב

 .'ן בית השואבההייטס, מנהטן. ספריו: 'עיון תפילה' ו'מעי

Lengthy letter written and signed by Rav Shimon Schwab to his brother Rav 

Yitzchak. Written on the invitation to the bar mitzvah of his son Moshe Ari. 1945. 

 

Lengthy family letter written and signed by Harav Shimon Schwab to his brother Rav 

Yitzchak. Written on the invitation to the bar mitzvah of his son Moshe Ari. 1945. 4 

leaves, 2 of them handwritten and one is the bar mitzvah invitation. 13/18 cm. 31 

lines in his writing. Filing holes and foxing. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתבי הגאון רבי שמעון שוואב לאחיו רבי יצחק ממייסדי ה'חברא  33אוסף  .461

 קדישא' בבני ברק.
 

מכתבי הגאון רבי שמעון שוואב לאחיו רבי יצחק ממייסדי ה'חברא קדישא'  33אוסף 

המכתבים בגרמנית ואנגלית, חלקם חתומים בעברית וייתכן שחלקם נכתבו ע"י בבני ברק. 

המצב הרוחני הירוד של יוצאי גרמניה בארה"ב ועל הרבנית. באחד המכתבים כתוב על 

הצורך להילחם על שמירת שבת ולא תמיד מצליחים והקושי להישאר שם יהודי דתי...  חלק 

מהמכתבים כתובים על נייר מכתבים אישי של רבי שמעון. חלקם מבולטימור וחלקם 

 מוושינגטון. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

נולד לאביו רבי יהודה שוואב ולאמו בת רבי [ תשנ"ה –תרס"ח ] עון שוואבהגאון רבי שמ

בבולטימור ומאורח יותר כרב "קהל עדת ישורון" בוושינגטון  אברהם ארלנגר. כיהן כרב

 .'הייטס, מנהטן. ספריו: 'עיון תפילה' ו'מעין בית השואבה

 

Collection of 33 letters from Harav Shimon Schwab to his brother Rav Yitzchak, 

who was among the founders of the chevra kadisha in Bnei Brak. 

 

The letters are in German and English, some signed in Hebrew. It is possible that 

some were written by his wife. One of the letters describes the poor spiritual 

situation of German immigrants in the U.S. and the need to struggle for Shabbos 

observance, a struggle that doesn't always succeed, and the difficulty of remaining 

an observant Jew. Some of the letters are written on Rav Schwab's personal 

stationery. Some are from Baltimore and some from Washington. Varying size and 

condition. General condition is good. 

 400$מחיר פתיחה: 

 



מכתבים מהצדיק ממונסי רבי מרדכי שוואב לאחיו רבי יצחק יו"ר  20אוסף  .462

 ה'חברא קדישא' בבני ברק.
 

חק יו"ר ה'חברא מכתבים מהצדיק ממונסי רבי מרדכי שוואב לאחיו רבי יצ 20אוסף 

קדישא' בבני ברק. המכתבים בגרמנית ואנגלית ובמיעוטם חתימתו בעברית. ייתכן 

 טוב מאוד. –גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב שחלקם מהרבנית. 

תשנ"ד[ תלמידם של רב ברוך בער  –תרע"א ] הצדיק ממונסי רבי מרדכי מנחם שוואב

שנחאי. כיהן כמשגיח במתיבתא בית  –ינשטיין ממיר מקמניץ, רב ירוחם ממיר ורב יחזקאל לו

ישיב"ג בפסייק שבארה"ב. עבודתו על תיקון המידות בתכלית הייתה כל ימיו  שרגא במונסי וב

והיו שתיאורו זאת כיהלום נקי וזך מבריק וזוהר וזאת למרות שטרח להצניע את עבודת 

 .קודשו

Collection of 20 letters from the tzaddik of Monsey, Harav Mordechai Schwab, to 

his brother Rav Yitzchak, chairman of the chevra kadisha in Bnei Brak.  

 

Collection of 20 letters from the tzaddik of Monsey, Harav Mordechai Schwab, to 

his brother Rav Yitzchak, chairman of the chevra kadisha in Bnei Brak.  

The letters are in German and English and a few are signed in Hebrew. It is possible 

that some were written by his wife. Varying size and condition. General condition is 

good to very good. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

גיח הנודע מגייטסהד אל מכתבי הגאון הצדיק רבי משה שוואב המש 35אוסף  .463

אחיו רבי יצחק יו"ר ה'חברא קדישא' בבני ברק, כולל מכתבים מבחרותו ואחד שנשלח 

 מברנוביץ.
 

מכתבי הגאון הצדיק רבי משה שוואב המשגיח הנודע מגייטסהד אל אחיו רבי  35אוסף 

ל יצחק יו"ר ה'חברא קדישא' בבני ברק. רוב המכתבים כתובים על נייר דואר אויר. כול



מכתבים ארוכים ומעניינים, מכתב מצעירותו בלומדו בישיבת ברנוביץ ונושאים 

משפחתיים. המכתבים בעברית, גרמנית ואנגלית, חלקם חתומים בעברית. כולל 

 מכתבים מבחרותו שאחד מהם נשלח מברנוביץ.

 גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב.

הצטרף לכולל  ץ ובמיר. לאחר המלחמהתשל"ט[ למד בברנובי –תרע"ז ] רבי משה שוואב

הרבנים בגייטסהד שהוקם אז על ידי רבי אליהו אליעזר דסלר, והיה הבחור היחיד בין 

היה מקורבו של רב אלי' לופיאן. בשנת תש"ז מונה למשגיח הרוחני של . האברכים בכולל

 .' ישיבת גייטסהד. ספריו: סדרת הספרים 'מערכי לב

 

Collection of 35 letters from Harav Moshe Schwab, famed mashgiach of 

Gateshead, to his brother Rav Yitzchak, chairman of the chevra kadisha in Bnei 

Brak. Most of the letters are written on aerograms. Includes long and interesting 

letters, a letter from his youth when he was a student at Yeshivas Baranovitch, 

and family matters. The letters are in Hebrew, German and English. Some are 

signed in Hebrew. Includes letters from before his marriage, one of which was sent 

from Baranovitch. 

Varing size and condition. General condition is good. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

רישומים ועותקים  חותמות – חתימות –הקדשות  –הגהות 

 מיוחסים.

 תוכחות ועם ההפטרות להבנת ביאורים' אומץ יוסף. 'נדיר .464

. יחידה מהדורה .מליסא הדיין, שלמה בן יוסף מרבי מוסר

 שאול רבי הסכמת .מ"ס 20.5'; ד' כ. 1766 ו"תקכ. אמשטרדם

 סיון ברלין אייזיק רבי חתימת השער דףב .ועוד מאמסטרדם

 . טוב מצב. בקצוות וכתמים קרעים מעט. כתמים. כריכה ללא .א"תקפ

 הגאון בן. המבורג ומחכמי ח"ת[ ה"תרכ – ג"תקנ] ברלין אייזיק רבי

 ודקדוק ת הגהו וחיבר מדקדק היה. ו"אה ד"אב לאזי אלעזר רבי

 50 ולאחר, 70 לגיל בהגיעו. ועוד הידנהיים וואלף' ר מאת למחזורים

 משה רבי ידידו חיבר, אביו במקום בקודש לשרת עומדו מיום שנה

 הופיע, ידו בכתב זה שיר)לכבודו חרוזים ד"בכ שיר ליכטנשטיין מיכאל

 (.19 במכירה אצלינו

rare. ‘yosef ometz’ on Haftarot. only edition. Signature of Rabbi Isaac Berlin. 

Amsterdam. 1766. 

Without cover. Stains. Slight tears and stains on edges. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

עם חתימתו ורישום בנו. כרך  טירנויער הלוי וולף זאבהעותק של הגאון רבי  .465

נחלת יעקב  –שלושה ספרים. 'באורי מהרא"י' פיעטרקוב, תרס"ח 

אי ומעט  ים ובלבארטפעלד, תרס"ח. כתמ'מנחם ציון'  –ללא שער 

 קרעים. באופן כללי מצב טוב.
 The copy of Rabbi Ze'ev Wolf Halevi Tyrnoyer with his 

signature and registration of his son. Volume three books. 

'Bauri Maharai' - Nahalat Yaakov without title page - 

'Menachem Zion'. Stains and wear and a few tears. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 



 

 

'מפתח לפירושים על משנה תורה להרמב"ם' חותמות אוצר  .466

הספרים של רבי בן ציון יאקאבאוויטש רב סאטמאר בב"ב ומח"ס 'ציוני 

ירושלים, תשנ"ב. מכון הלכה ברורה ובירור טהרה' ו'זכור ימות עולם'. 

 mafteach leperushim al Mishne Torah‘ הלכה. מצב טוב מאוד.

leharamba”m’ Stam ps Otzar HaSfarim by Rabbi Ben Zion 

Yaakovovich rav Satmar Bnei Brak. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ברית' –' דוד לב' .מצפת עתיקות חתימות. ספרים שני כרך .467

"]?[ ווינשטיין מבענדיר ש"ברא אלטיר' הק" חתימות .1873 ג"תרל, ווארשא' אברהם

 ללא, מנותקת ישנה כריכה .ועוד ועוד" ב"תו צפת ק"בעיה ווערנער אברהם: "וחותמות

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי מעט. כתמים מעט.  מנותקים הספרים. והשדרה האחורי החלק

Volume two books. Ancient signatures from Safed. ‘lev David' – ‘brit Avraham'. 

Signatures and stamps: 

Signatures: “Hakatan Alter ben R’ A.S. of Bendir Weinstein” [?] Stamps: “Avraham 

Werner in the holy city of Tzefas, ” and more Old, detached cover, without back 

cover and spine. Books are detached. Some stains. Some mold damage and tears. 

Good condition. . 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'; ד[ 3, ]קנט; קנה[, 4. ]1710 ע"ת, אמשטרדם '.הק האלשיך מאת' משה תורת' .468

 משה ר"בהר זונדיל יהודא' הק" "מרגליות קלמן: "עתיקות חתימות הספר בתוך .מ"ס 30

 זעליג יוסף" "פודקאמין?[  ץ"מו] ק"מק

 ".קאפיל יעקב" ]?[ "טיימבערג

 עם והדבקות קרעים מעט. פשוטה ישנה כריכה

 כתמים. ואחרונים ראשונים בדפים, בטקסט פגיעות

 .טוב – בינוני מצב. חורים ומעט
'Torahat Moshe' by the Holy Alsheikh. Inside 

the book are ancient signatures: 

Inside the book Chasimos Atikos: Old, simple binding. Some tears and taping with 

damage to text on the first and last pages. Stains and some holes. Fair-good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 ו"תקצ, סדילקאב .אשכנזי אלחנן לרבי, נדה הלכות ד"יו ע"שו על' טהרה סדרי .469

 רים"דמוהא חותמות והשער הפורזץ בדף .מ"ס 37.5'; ד פו - מה, מה - לג, כט[ 1. ]1836

 כ"כמו. מדעש בעריש דוב ורבי מדעש אלימלך יעקב רבי

]?  אברהם קניתי: "חתימות נוספים ובמקומות בשער

 בשם דיין היה) קיצע מיכל' לר שייך. קיצער בער?[ אהרן

 כריכה .וויס' ידדי רפאל' הק]?[. ציטראן יודא קניתי(. זה

 נזקי מעט בודדים ת מקומו במספר. כתמים. בלויה עתיקה

 .מאוד טוב מצב. עש
‘sidrey tahara’ on Shulchan aruch yore dea. At the 

porzatz page and the title page stamps of the admorim rabbi Yaakov Elimelech of 



deesh and rabbi dov berish of deesh. Signatures: “kaniti avraam [aharon?] ber 

kitzer. Shayach lerabbi michel kitze(there was a dayan in that name). 

Worn antique cover. Stains. Some moth damage in a few spots. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 .היילפרין יחיאל לרבי, ח"ג' הדורות סדר' .470

 רבי הגאון בן גלזנר שמעון רבי הקדשת הפורזץ בדף

 מרן אימצאצ קלויזנבורג ד"אב שמואל משה

 ושער כללי שער. 1897 ז"תרנ, ווארשא .ס"החת

. שדרה וללא ומנותקת קרועה ריכה כ. חלק לכל נפרד

 דפים מפר. וקרעים כתמים מעט. יבש מעט נייר

 .טוב מצב. מנותקים

‘seder hadorot’ 3 parts. Dedication of Rabbi 

Shimon Glazner, a descendant of Maran the 

chatam sofer.. 

General title page and one for each section. Torn 

and detached cover, without a spine. Slightly dry paper. Some stains and tears. 

Some pages detached. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת 'אמרי נועם'. הקדשת המו"ל רבי שלום הורוויץ רב דק"ק  .471

ל הרה"צ רבי שמאי פרנקל בן האדמו"ר רבי מרדכי בייטש בברוקלין א

 תשכ"ט. מצב טוב מאוד.פרנקל מבוטושאן. 

Responsa 'Imrei Noam'. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 ליפא טוב יום חנניה רבי ר"'טהרת יום טוב' ב"כ. מהאדמו .472

חלק לרבני 'אוצר הפוסקים'.  שני הקדשותיו עם, מהעלמעץ דייטש

 ס"מ. מצב מצוין. 23תשמ"ז.  -שר וששה עשר, ירושלים, תשד"מ  ע אחד
’taharat yom tov’ 2 volumes. Great condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 מרדכי חיים מרבי' מרדכי דברי' עם הלוי אברהם מרבי גיטין הלכות' נתיב יאיר' .473

 ובהם חשובות מותהסכ .מ"ס 29'; ד ח"ל -' ג', ט. 1879 ט"תרל, ווארשא .פלאצק ד"ראב

 הפורזץ בדף .ועוד רעהפיש שמחה יעקב ומרבי, גוטמאכר אליהו רבי מגריידיץ מהצדיק

 הגאון וחתימת רישום. רפפורט הכהן אבלי אברהם רבי הגאון חתימת

 8 הספר לאורך .וחותמו נזר האבני תלמיד טביומי יהודה טוביה רבי

 המקומות באחד. יטביומ יהודה טוביה רבי הגאון י"בכת ארוכות הגהות

 נזקי. כתמים. ק מתפר ספר. כריכה ללא. צעירותו משנות שההגהות מציין

 . טוב מצב. הפנימיים בשוליים בעיקר עש

'Yair Nativ' Halacha Gittin with 'Divrei Mordechai' important 

agreements. On the front page is the signature of Rabbi Avraham 



Avli HaCohen Rapaport. Registration and signature of the Gaon Rabbi Tuvia 

Yehuda Tabiumi, student of the Avnei Nezer and his seal. 

Throughout the book, 8 long postscripts in the handwriting of Rabbi Tuvia Yehuda 

Tabiumi. In one place he notes that the postscripts are from his youth Without 

cover. A book falls apart. Stains. Moth damage mainly in the inner margins. Good 

condition.. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 בן שבתי רבי מאת ד"ויו ח"או ע"שו מענייני ותשובות שאלות' ד"הרשבי ת"שו' .474

. 1926 ו"תרפ, קלויזנבורג .ל"סג דוד יצחק רבי

 חותמת השער בדף .מ"ס 32'; ד ה"קכ –' ו[ 4]

 ראלעער ציון בן רבי ל"המו נכדו וחותמת המחבר

 לאחר נחתמה המחבר חותמת. בוהוש ד"אב

בתוך הספר מספר הגהות קצרות בכתב . פטירתו

ללא כריכה. ספר מתפרק ודפים מנותקים.  יד.

 shu”tמעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב.

harashbi”d  

On the title page, the author's stamp and the 

stamp of his grandson, the publisher Rabbi 

Ben Zion Raleer Av Beit Din of Bohosh. The 

author's stamp was signed after his death Inside the book are a number of short 

handwritten glosses. Without cover. Book falls apart and pages are detached. Slight 

moth damage and tears. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 מצאנז' חיים דברי'ה חסידי מגדוליהעותק של הדיין מקראלי  .475

 ספר מאוד, הגאון רבי יצחק איצק בעהם עם חותמותיו. והעריכו שכיבדו

' ר מיכל רבי מאת ונשים האנשים ושמות הגט סדר ענין על' המים ברכת'

 כריכה .ר שע חסר עותק. חותמים רשימת ההקדמה אחרי בדף. יוזפס

 .טוב – בינוני מצב. קרעים ומעט כתמים. ופגועה מנותקת
The copy of the Dayan from Karali, one of the greatest chasidim of the 

'Divrei Chaim' from Sanz, the Gaon Rabbi Yitzchak Itzak Ba'am with his 

seals. The book 'birkat hamayim'. On the page after the introduction, a 

list of signatories. The copy Missing title page. Cover detached and 

damaged. Stains and a few tears. Fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 א"תשי, יורק וני, ההצלה ועד מהדורת. בבלי מתלמוד גיטין מסכת .476

 .נבדקו לא ההגהות. יד בכתב ארוכות הגהות 90 – כ הגמרא בתוך .1951

 ופגיעות חסר מעט עם דפים במספר גסים קרעים. מנותקת מעט מקורית כריכה

  .טוב - בינוני מצב כללי באופן. בטקסט
Tractate Gittin from the Talmud Bavly. Edition of the Rescue Committee, 

New York, 1951. Inside the Gemara are about 90 long handwritten 

postscripts. The postscripts have not been examined. 

Original cover slightly detached. Coarse tears in several pages with little 

incomplete and damage to the text. Overall fair- good condition 

 10$ר פתיחה: מחי



 פרקים על שני חלק, קמא בבא במסכת חידושים הצבי" "אמרי .477

 א"תרנ ורשה. דאברי ד"אב בר מאיר צבי רבי מהגאון והחובל מרובה

, בלועזית המחבר חותמת השער מאחורי ';ד ז"קכ, 9, 1". יחידה מהדורה"

. מנותק השער מדף חלק, ישנה  כריכה .מדבקה י"ע מוסתרת מהחותמת חלק

 .טוב מצב. כתמים. עש ונזקי קרעים טמע
"yimrey Hatzvi" innovations in Tractate Bava Kama, "Single Edition". 

Behind the title page of the author's stamp in a foreign language, part 

of the stamp is hidden by a sticker. Old cover, part of title page 

detached. Slight tears and moth damage. Stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

שווארץ. הקדשת   'יד המשפט' מרבי דוד נתנאל .478

המחבר למרן פוסק הדור הרב וואזנר בעל ה'שבט הלוי'. ב"ב, 

 Yad HaMishpat' The author's' תשס"ה. מצב טוב מאוד.

dedication to Maran Posek Hador harav Wazner, author of 

the Shevet Halevi. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

שת המחבר. 'ואספר מעשי קה' מרבי יעקב בן ציון רוטנר  הקד .479

 Author's . מצב טוב מאוד.1990בני ברק. ב"ב, תש"ן  –אב"ד חליסה 

dedication. 'veasaper mahasey Ka' from Rabbi Yaakov Ben Zion Rotner 

Av Beit Din of Halisa - Bnei Brak. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

קבלה. 'תולעת יעקב'  .480

העותק של רבי אליהו מנחם גוטיין נכד בעל הכסף 

כריכה . 1858נבחר. חותמת בלועזית. למברג, 

כן מספר דפים. מעט נזקי עש. באופן כללי  מנותקת ו

 Kabala. ‘tolahat yaakov’ The copy ofמצב טוב. 

Rabbi Eliyahu Menachem Gutain. Detached 

cover and several pages. Slight moth damage. 

Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נפלאות אליהו. הקדשת רבי זאב   -דברי אליהו  –קול אליהו  .481

 kolוד.טוב מא –מצב טוב  רי הגר"א. )וועלוול( איידלמן. כרך שלושה ספ

Eliyahu - divrey Eliyahu - niflahot Eliyahu. Dedication of Rabbi Ze'ev 

(Welwell) Eidelman. Volume three of the books of the Gr”a. Good - 

very good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 



 

'זיבולא בתרייתא' גחש"א, מנהגי  .482

ירושלים. ח"א. העותק של ר' משה מנדלוביץ 

 קברן של בני ברק. ב"ב, תש"ך. מצב טובה
.’zibula batrayta’ gmilut chesed shel emet. 

Jerusalem costumes. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

 16'זכרון שמואל' ב"ח בשערים נפרדים. הקדשה בכ"י. רשימת חותמים ארוכה) .483

פן כללי מצב טוב.       . כתמים ומעט נזקי עש. באו1925ברדיאב, תרפ"ה עמודים(. 

'Zichron Shmuel' 2 parts in separate title pages. Handwritten dedication. Long list of 

signatories (16 pages). Stains and little moth damage. Overall good condition.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10$מחיר פתיחה: 

 

 

'חמש מגילות' ע"פ האלשיך ופירושים נוספים. חותמות הגה"צ רבי יוסף  .484

טקוצ' ובאיוועשט שברומניה. לערנער "השוחט של החזון איש" ומלפנים רב ב

רעים וכתמים וחורים. מצב  . ללא כריכה. ספר מתפרק. ק1875ווארשא, תרל"ה 

 chamesh megilot’ according to the Alsheikh. Stamps of Rabbi Yosef‘ בינוני.

Lerner "The Slayer of the chazon yish". Uncovered. Book falls apart. Tears and 

stains and holes. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

נת הרבנית מתולדות אהרן ז"ל אימם של האדמו"רים  ספר תהלים. מת .485

 מתולדות אהרן ותולדות אברהם יצחק שליט"א. חנוכה תשמ"ט. באופן כללי מצב טוב.

Book of tehilim. The gift of the late Rebbetzin from toldot Aharon. In general, 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט רבי זיידא אליעזר זאב  .486

אליהו' ע"פ 'רמתיים צופים'   רוזנבוים ואחיינו רבי מאיר איתמר. 'תנא דבי

 The copy of the ירושלים, תשכ"א. מעט כתמים וחורי עש. באופן כללי מצב טוב.

Rebbe of Kretschnif Siget Rabbi Zeida Eliezer Zeev Rosenbaum and his 

nephew Rabbi Meir Itamar. 'Tanna Devei Eliyahu'. Few stains and moth 

holes. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

הרות של האדמו"ר רבי אהרן מקוידינוב בן  המשניות ט .487

מעט נזקי עש . האדמו"ר רבי חנוך העניך מקוידינוב בוטושני

 The mishnayot taharot of the וכתמים. באופן כללי מצב טוב.

Admor Rabbi Aharon of Koydinov. Slight moth damage and 

stains. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה: 

 

 



. חתימות עתיקות וחתימות 1756ט"ז  –'חמדת ימים' ב"ח. זאלקווא, תקט"ו  .488

חותמת הגאון רבי חיים בן הגאון רבי  .ברסלב חסידי מגדולי, חשין זאב בנימין רבי

 שלמה מגזע צבי. 
 

 ספר 'חמדת ימים' ב"ח, לשבת ור"ח. 

'; ד פ-נח, נט[, 1]. ע"ה; 1756ט"ז  –זאלקווא, תקט"ו 

 ס"מ. 23דף השער והושלם בצילום.  חסרבחלק א' 

, חשין זאב בנימין רביחתימות עתיקות וחתימות 

חותמת הגאון רבי חיים בן  .ברסלב חסידי לימגדו

 הגאון רבי שלמה מגזע צבי. 
כריכה חדשה נאה. מעט קרעים והדבקות ונקבי עש 

מקור טוב. -ובחלקם פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

 א שכיח". אוסף מהלמן שרשם על המהדורה "ל

'Hemdat Yamim' 2 parts. Zalkwa, 1756-7. 

Ancient signatures and signatures of Rabbi 

Binyamin Ze'ev Cheshin, one of the greatest 

chasidim of Breslav. Stamp of Rabbi Chaim Ben 

HaGaon Rabbi Shlomo of Zvi. ". In Part A, the title page is missing and completed 

with a copy. 

Ancient signatures and signatures of Rabbi Binyamin Ze'ev Cheshin, one of the 

greatest chasidim of Breslav. Stamp of Rabbi Chaim Ben HaGaon Rabbi Shlomo of 

Zvi. 

Nice new cover. Slight tears and adhesions and moth holes and some of them 

damage the text. Fair - good condition. The source is the Mehlman collection that he 

wrote about the edition "uncommon". 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגה"ק רבי יצחק מנחם קיזלניק אב"ד ראזאוולי עם חתימות בכי"ק  .489

 .1864וחותמותיו. 'אשלי רברבי' שו"ע יו"ד ח"ב. למברג, תרכ"ה 
 

 . ב"ח ד"יו ע"שו' רברבי אשליספר '

 ראזאוולי. ד"אב קיזלניק מנחם יצחק הגה"ק רבי חתימות וחותמות

שני  ס"מ. 43'; ד כו-כה, כה-ח, ח; רמב[ 2] .1864 ה"תרכ, למברג

 שערים.

כריכה ישנה מנותקת קרועה. הדבקות וכתמים חלקם קשים. נזקי עש 

 גרוע. –וקרעים. מצב בינוני 

תרע"ו[ תלמיד מובהק  –]תקצ"ח  מנחם קיזלניק  הגה"ק רבי יצחק

מנחם א"ש מאונגוואר. חתן רבי שמואל חסיד וחביב של הגאון רבי 

מריזאווליה. חסידו של האדמו"ר ה'צמח צדיק' מוויז'ניץ שאף הורה לו 

לקבל קוויטלאך. נודע כציס"ע ואיש מופת. הספד עליו מובא בספר 'יגל 

 יעקב' להגאון רבי מרדכי יעקב גוטליב.

 .The copy of Rabbi Yitzchak Menachem Kizlnik, Av Beit Din of Razavli, with 

signatures in the KK and its seals. ‘ashly ravrevi’ Shulchan aruch yore dea part 2. 

Lemberg, 1864. . Two title pages. 

Old cover detached and torn. Adhesions and stains are some are hard. Moth 

damage and tears. Fair- poor condition 

 100$פתיחה:  מחיר

 



"קיבלתי מספרי מרן אדמו"ר שליט"א ]הלב שמחה מגור[ אדר תשל"ט". ספר  .490

 ירושלים, תשל"ח.  'בית ישראל' דברים, מכ"ק האדמו"ר הבית ישראל מגור.

 

ספר 'בית ישראל' דברים, מכ"ק האדמו"ר הבית ישראל 

 מגור זיע"א.

 :רישוםס"מ. בדף הפורזץ  27.5קיא דף. ירושלים, תשל"ח. 

"קיבלתי מספרי מרן אדמו"ר שליט"א ]הלב שמחה מגור[ 

 אדר תשל"ט". מצב מצוין.

"I received from the books from Maran Rebbe Shlita 

[the lev Simcha of gur] Adar 1979." The book 'Beit 

Yisrael' Devarim, by the Rebbe the Beit Yisrael of gor. 

Jerusalem, 1958. 

At the porzatz page side scripts: I received from the 

books from Maran Rebbe Shlita [the lev Simcha of gur] 

Adar 1979.” Great condition. 

 100$מחיר פתיחה: 
 

 

שמות. חתימות, הגהות ותיקוני האדמו"ר  –'ילקוט ראובני' בראשית  .491

 שלים, תשכ"ב.הלברשטאם. ירו –מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ 

 

 17.5ירושלים, תשכ"ב. ספר 'ילקוט ראובני' על בראשית ושמות. 

 ס"מ.

בדף הפורזץ והשער חתימות האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל 

 20-ספר מספר הגהות וכ הלברשטאם ובתוך ה –שרגא ליפשיץ 

כריכה תיקונים בכתי"ק. וכן עמוד חידושי תורה על פנים הכריכה. 

 מאוד. מקורית. מצב טוב

'yalkut rehuveni' on bereshit - shmot. Signatures, post scripts 

and corrections by the Rebbe of Stropkov, Rabbi Yechezkel 

Shraga Lifshitz - Halberstam. Jerusalem, 1962. 

At the porzatz page and the title page signatures of the Rebbe of 

Stropkov, Rabbi Yechezkel Shraga Lifshitz – Halberstam. And 

within the book are a number of postscripts and about 20 corrections in his holy 

handwriting. And a page of Torah innovations on the inner cover. Original cover. 

Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ת כהלכתה' נגד הפאה נכרית. חתימת 'דת יהודי .492

 –והגהות האדמו"ר מסטרופקוב רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ 

 הלברשטאם. ירושלים, תשל"ג.

 

ירושלים, תשל"ג. קל  ספר 'דת יהודית כהלכתה' נגד הפאה נכרית.

חתימת האדמו"ר מסטרופקוב  ס"מ. בדף הפורזץ 21.5[עמ'; 2]

בתוך הספר חמש הלברשטאם ו –רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ 

  כריכה מקורית. מצב טוב מאוד.הגהות בכתי"ק. 

'dat Yehudit cehilchata' against the wig. Signature and 

postscripts of the Rebbe of Stropkov, Rabbi Yechezkel 

Shraga Lifshitz - Halberstam. Jerusalem, 1933. 



On the porzatz page is the signature of the Rebbe of Stropkov, Rabbi Yechezkel 

Shraga Lifshitz - Halberstam, and in the book are five postscripts in his handwriting. 

Original cover. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 

 

'שער בת רבים' בראשית שמות. העותק של רבי גרשון רייבר משב"ק אצל  .493

 .1896בי אהרן מבעלז. ווארשא, תרנ"ז האדמו"ר הרה"ק ר

 

[ 4; ]226, 14. 1896ווארשא, תרנ"ז ספר 'שער בת רבים' עה"ת, חלקים בראשית ושמות. 

לרבי  ששייךמעבר לשער ח"א רישום  שער כללי ושער נפרד לכל חלק.ס"מ.  23עמ';  244

טה. כתמי כריכה ישנה פשו גרשון רייבר משב"ק אצל האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מבעלז.

 טוב. –בינוני   זמן ומעט נזקי עש וקרעים. מצב

'shaar bat rabim' bereshit shmot. The copy of Rabbi Gershon Reiber gabay of the 

Admor Rabbi Aharon of Belz. Warsaw, 1896. 

General title page and separate title page for each section. Beyond the title page 

of Part I is a listing belonging to Rabbi Gershon Reiber Gabay with the Admor 

Rabbi Aharon of Belz. Simple old cover. Time stains and little moth damage and 

tears. Fair- good condition. 

  70$מחיר פתיחה: 
 

 

 

ירא. הגהות עתיקות בכ"י דפוס ראשון. 'גנזי המלך' למרן ה'אביר יעקב' אבוחצ .494

 .1889מזרחי עתיק. ירושלים, תרמ"ט 

 

פירוש להתחלת התורה בשבעים ספר 'גנזי המלך' 

, מאת ה'אבי יעקב' פנים בשלש אופנים בדרך פרד"ס

 מרן האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא. 

ף; [ צד ד7]. 1889ם, תרמ"ט  ירושלימהדורה ראשונה. 

תיקונים בכתב יד הגהות ועוד  14ס"מ. בתוך הספר  18

מזרחי עתיק. בסוף תיקון השכינה רישום בכתב יד 

ספרדי עתיק. ובתחילת תיקון הברית חותמת בלועזית 

 בנימין טוויטו מאלג'יריה.

כריכה עתיקה בלויה. דף השער מנותק. כתמי זמן ומעט 

 קרעים. מצב טוב.

First printing. ‘ginzey hamelech’ by maran the ‘Abir 

Yaakov’ Abuhatzira. Ancient postscripts in ancient 

Mizrahi handwriting. Jerusalem, 1889. 

First Edition. Inside the book are 14 postscripts and 

other corrections in ancient Oriental handwriting. 

At the end of the correction of the Shechinah an 

inscription in ancient Spanish handwriting. And at the beginning of the correction of 

the brit is stamped in foreign language Benjamin Tuito from Algeria. 

Worn antique cover. Title page detached. Stains of time and a few tears. Good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 
 

 



ץ הגר' תולדות גדולי הונגריה. 'שם הגדולים מאר .495

-קרעסטירחותמת האדמו"ר רבי נפתלי גרויס מדברצין, 

ניו יורק,  ברבשט, מצאצאי הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר.

 .1958/59תשי"ט  –תשי"ח 
 

ספר 'שם הגדולים מארץ הגר' תולדות גדולי רבני ואדמו"רי 

ניו יורק, הונגריה מאת רבי פנחס זעליג הכהן שווארטץ. 

 438במקור:  ג"ח בשערים נפרדים.. 1958/59תשי"ט  –י"ח תש

 ס"מ.  24הכללי חסר.   [ עמ'; בעותק זה השער4]

-קרעסטירחותמת האדמו"ר רבי נפתלי גרויס מדברצין, 

 ברבשט, מצאצאי הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר.

כריכה מקורית מנותקת. ספר מעט מתפרק. באופן כללי מצב טוב 

 מאוד. 

'The name of the greats from the land of Hagar' History of the greats of Hungary. 

Stamp of the Admor Rabbi Naftali Grois of Devertzin, Krestir-Barbasht, descendants 

of Rabbi Yeshaya of Krestir. New York, 1958/59. 3 sections on separate title pages. 

Originally: 438 [4] pages; In this copy the general title page is missing.  Original cover 

detached. The book is a bit falling apart. Overall, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

'שאגת אריה' הגהות ומראי מקומות מספרי החסידות. חתימה עתיקה. ווארשא,  .496

 .1879תרל"ט 
 

 ליב אריה רבי הגאון לרבינוריה' ספר 'שאגת א

 ממיץ.

 ס"מ. 31.5[ א', קי ד'; 1.]1879ווארשא, תרל"ט 

הגהות ומראי מקומות שנראה שיצאו  בתוך הספר

מפרי עטו של תלמיד חכם חסידי המציין חלק 

מהמ"מ את הספרים הק' יושר דברי אמת, ערבי 

נחל, צמח צדיק, שו"ע הרב ברכת הנהנין 

 מהאדמו"ר הזקן ועוד.

וך ברודא  רישום/חתימה עתיקה "בר בדף השער

אולם ההגהות חדשות יותר וכנראה לא מקאוונא" 

 ממנו.

כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק. כתמים ומעט 

 קרעים. מצב טוב.
'’shaagat arye’ postscripts and references from 

chasidut books. Ancient signature. Warsaw, 1879 

. In the book, postscripts and references that seem to have come from the pen of a 

Hasidic talmid chacham who indicates some of the books, the books. Yosher Divrei 

Emet, Aravei Nahal, Tzemach Tzadik, Shu'a Rabbi Birkat Hanahanin from the Old 

Rebbe and more. 

On the title page, an ancient drawing / signature "Baruch Broda Makavna", but the 

postscripts are newer and probably not from him. 

Old cover, front part detached. Stains and a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



ינקא. ספר 'אור הזמירות של האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה כהנא מספ .497

 .1975השבת' ירושלים, תשל"ה 
 

ספר 'אור השבת' ענייני שבת קודש מתלמידי הבעש"ט הק' עם 

 זמירות שבת.

חותמת זקן האדמו"רים רבי משה אליקים בריעה כהנא  בדף הפורזץ

 מספינקא.

ס"מ. כריכה מקורית ללא החלק האחורי  21. 1975ירושלים, תשל"ה 

  . מצב טוב.והשדרה. כתמים ומעט בלאי
The zmirot of the Admor Rabbi Moshe Elyakim Beria Kahana of 

Spinka. Or Shabbat Book Jerusalem, 1975. 

 

The book 'Or Hashabat' Shabbat matters from the Baal Shem Tov students with 

Shabbat zmirot. 

On the porzatz page is the stamp of the old Rebbe Rabbi Moshe Elyakim Baria 

Kahana of Spinka. 

Original cover without back and spine. Stains and little wear. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת המחבר הגה"ח רבי נח גד וינטרוב להרה"ח רבי חיים אליעזר הורונצ'יק  .498

האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א. חתן האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב וחותן 

 .1949'אש המזבח' ירושלים, תש"ט 

קהלת מהגה"ח רבי נח גד ספר 'אש המזבח' פירוש על מגילת 

ס"מ. בדף הפורזץ  24. קעב עמ'; 1949ירושלים, תש"ט וינטרוב. 

הקדשת המחבר להרה"ח רבי חיים אליעזר הורונצ'יק חתן 

האדמו"ר האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב וחותן 

ה מקורית מעט מנותקת. כתמי זמן. מצב  כריכ מפרמישלאן שליט"א.

 טוב.

Dedication by the author, Rabbi Noah Gad Weintraub, to Rabbi 

Chaim Eliezer Horonchik, son-in-law of the Rebbe, Rabbi Moshe 

Mordechai of Lelev, and father-in-law of the Rebbe of Premishlan. 'esh hamizbeach' 

Jerusalem, 1949. 

On the porzatz page Dedication by the author, Rabbi Noah Gad Weintraub, to Rabbi 

Chaim Eliezer Horonchik, son-in-law of the Rebbe, Rabbi Moshe Mordechai of Lelev, 

and father-in-law of the Rebbe of Premishlan. Original cover slightly detached. Time 

stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 
 

 

'פלא יועץ' ב"ח. העותק של רבי אהרן אר' כץ  .499

 חתן האדמו"ר רבי אלעזר מפאלטישאן משושלת סקווירא. 

ספר 'פלא יועץ' ב"ח בשערים נפרדים. וינה. העותק של 

שאן רבי אהרן אר' כץ חתן האדמו"ר רבי אלעזר מפאלטי

: והקדשה חתימת חתימות בחורים:משושלת סקווירא. 

 ווייס שמעון רבי ח"הרה כנראה. ג""תרצ סאטמר ווייס "שמעון

 וותיק וחסיד תלמיד הברית בארצות מכן ולאחר מסאטמר

 ק"הסה על נועם תדרש ספר בעל מסאטמר יואל רבי ק"להרה



 מדרכי יפרח תמר ונטרסוק מטראניגראד הורוויץ הלוי אלעזר רבי ק"להרה מגדים נועם

 "אריה. סאטמר" ווייס אהרן "מרדכי :נוספות בעלים מסאטמר חותמת ק"ה הר רבו והנהגת

כריכה ישנה מעט מנותקת וכן מספר דפים. כתמים. מצב  .ג""תרצ... קראלי פה ומד שווארץ

 טוב.

'’pele yoetz’ 2 parts. The copy of Rabbi Aharon Aryeh Katz, son-in-law of the Admor 

Rabbi Elazar of Paltishan of the Squire dynasty. 

bachurim signatures: Signature and dedication: "Shimon Weiss Satmar 1933". 

Probably Rabbi Shimon Weiss of Satmar. Boys' signatures: Signature and dedication: 

"Shimon Weiss Satmar 1933". Probably Rabbi Shimon Weiss of Satmar. Old cover 

slightly detached as well as several pages. Stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הגהות ותיקונים רבים בכ"י. תהלים 'יוסף תהלות' מהחיד"א. וינה?  .500

 תרי"ט? עותק חסר. 
 

. וינה? תרי"ט? בים בכ"י. תהלים 'יוסף תהלות' מהחיד"א הגהות ותיקונים ר

כריכה עתיקה מנותקת וכן דפים נוספים. כתמים ומעט קרעים עותק חסר. 

 והדבקות. מצב בינוני.

Many postscripts and corrections in handwriting. tehilim 'Yosef Tehilot' 

from the Hida. Vienna? 1859? incomplete copy. 

Detached antique cover and additional pages. Stains and a few tears and 

adhesions. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי יוסף שאלגא ממסייעי הרה"ק רבי אהרן מבעלז בזמן השואה.  .501

 ספר 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון'.   
 

ספר 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון'. ווארשא. בדף הפורזץ חותמת רבי 

י הקהילה בבודפסט שסייע במסירות נפש למען יוסף שאלגא מנכבד

ה.  כריכה מעט מנותקת. מצב  הרה"ק רבי אהרן מבעלז בזמן השוא

 טוב מאוד. –טוב 

The copy of Rabbi Yosef Shalga from the assistants of Rabbi 

Aharon of Belz during the Holocaust. Hefetz Chaim and Shimrat 

Haloshon 

On the porzatz page is the stamp of Rabbi Yosef Shalga, one of the 

dignitaries of the community in Budapest, who assisted with 

dedication on behalf of Rabbi Aharon of Belz during the Holocaust. Cover slightly 

detached. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ים מיוחסים, חותמות אדמור"י ספינקא עותק .502

ודעעש וחתימות רבנים. אוסף ספרים. חתימות וחותמות 

 חשובות.
 

עותקים מיוחסים. אוסף ספרים. חתימות וחותמות 

 חשובות.



ספר 'אוהב ישראל' חותמות האדמורי"ם רבי נחמן כהנא ובנו רבי משה אליקים בריעה א'. 

נו' מהאדמו"ר מראדזין. חתימת הגאון רבי יעקב בן 'תכלת בציצית בימי. ב'. כהנא מספינקא

'האדם על הירח לאור התורה והאמונה' לרבי מנחם כשר. חותמת ג'. ציון רוטנר מחליסה. 

שו"ת מהרש"ם  –כרך שני ספרים. 'גילוי דעת' ד'. האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט מדעעש. 

'מטה משה'. היה ממפיצי ח"ד. חותמת רבי מנחם מנדל שפיוואק תלמיד מהרש"ם ומח"ס 

ה'.  רעיון לימוד הדף היומי ע"פ רבו המהרש"ם )בעיתון בשנת תרפ"א כבר כתב על עניין זה(.

טור אבן . ו'. 'תורת אדם' חיפה, תשל"ג. חותמת האדמו"ר רבי דוב בעריש פאנעט מדעעש

העזר ח"א. חותמת חברת משניות דביהמ"ד דק"ק סענטא, מקום רבנותו של האדמו"ר 

 רך משה' מסאטמר. ה'ב

 כרכי ספרים. גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא. 6סה"כ 

Privileged copies, stamps of Rebbes of Spinka and dehesh and rabbinical 

signatures. Collection of books. important Signatures and stamps. 

A total of 6 volumes of books. varies Size and condition. The collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

'התיקון ליל שבועות והו"ר של ראב"ד הספרדים בירושלים רבי חיים דוד  .503

סורנאגה. תיקון ליל שבועות והו"ר ע"פ סדר השל"ה וכוונת השמות מהאר"י עם כל 

 בערך. 1820פולין, תק"פ  –המעלות מדפוס סלאוויטא'  רוסיה 
 

יקון ליל שבועות והו"ר ע"פ סדר השל"ה וכוונת השמות מהאר"י עם כל 'ת

 המעלות מדפוס סלאוויטא'. בתחילתו 'מעשה ה' הגדול והנורא'.

בשער הספר חותמת ס"מ.  21קפג ד';  –בערך. ב'  1820פולין, תק"פ  –רוסיה 

ם רבי חיים דוד סורנאגה וכן מספר רישומים.  ראב"ד הספרדים בירושלי

 שנה פשוטה. מעט קרעים וחורי עש. מעט כתמים. מצב טוב. כריכה י

'tikun leyl Shavuot and Hoshana Rabba according to the Seder Hashalah 

and the intention of the names from the ar”y with all the virtues from 

the Slavita printing press' Russia - Poland, 1820 c. 

Number of side scripts and stamps. 

Simple old cover. Few tears and moth holes. Few stains. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

הקדשת רבי חיים יהודה דייטש אב"ד מאקאווא. 'ברכת הבית' מונקאטש,  .504

 . 1911תרע"א 

. הקדשת רבי 1911פר 'ברכת הבית' מונקאטש, תרע"א ס

ס"מ.  25.5[ פ' דף; 4] ב"ד מאקאווא.חיים יהודה דייטש א

 כריכה ישנה מנותקת וללא שדרה. מצב טוב.

-בערך -תרל"ו) הגה"צ רבי חיים יודא סג"ל )דייטש( ממאקווא

תרצ"ז( תלמיד הגאון בעל ערוגת הבושם ובעל פני מבין, נסמך 

להוראה מרבו הערוגת הבושם ועוד גדולי הונגריה, הסתופף 

שינאווא והמהרי"ד מבעלז בצל האדמורי"ם הקדושים מ

ובצעירותו למד אצל הגה"ק בעל 'בינת ישכר' מסענזשארץ. 

חיבר חיבורים רבים מהם נדפו: רחבת ידים על חמודי דניאל 

)תרס"ח( מים חיים על מסכת נדה )תרע"ג( באר יהודה על ספר חרדים )תרצ"ה( אהבת חיים 

 .דרשות, קול יהודה על הגדה של פסח ועוד -

Dedication of Rabbi Chaim Yehuda Deitch Av Beit Din of Makawa. 'Birkat HaBayit' 

Munkatch, 1911. 

Old cover detached and without spine. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

הטור יו"ד של הגאון החסיד רבי דוד יהודה ליב  .505

פרביאש אב"ד קאמינקא ותלמיד אדמו"רי לובלין. ח"ב. ווארשא, 

 תרל"ה.

הטור יו"ד של הגאון החסיד רבי דוד יהודה ליב פרביאש אב"ד 

הסכמות לספר תקנת  קאמינקא ותלמיד אדמו"רי לובלין)מופיע ב

כריכת עור מעט רבים מהאדמו"ר מלובלין(. ח"ב. ווארשא, תרל"ה. 

 מנותקת. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. האופן כללי מצב טוב.

Tur yore dea of the Chassidic Gaon Rabbi David Yehuda Leib 

Pervyash Av Beit Din of Kaminka and a student of the Lublin 

Rebbe. Part 2. Warsaw, 1855. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

חתימות ורישומים  1862ווין תרכ"ב מסכת כתובות מתלמוד בבלי  .506

ים מגבירי ירושלרבים בחלקם נכתב שהגמרא שייכת לר' נתנאל מווילנא 

ן, שוליים  ומגדולי עסקני כולל וילנה בירושלים. כריכת עור מקורית, נייר לב

רחבים, חלק מאותיות השער בדיו אדום, כתמים, מעט קרעים, באופן כללי מצב 

 טוב מאוד. –טוב 
 Tractate inscriptions from the bavli Talmud - many signatures and 

inscriptions, some of which state that the Gemara belongs to R. Netanel 

of Vilna. Original leather binding, white paper, wide margins, some of 

the title pages in red ink, stains, a few tears, generally good - very good 

condition.  

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שער מאויר, דיו מוזהב, רישומים  1863ווין תרכ"ג מסכת פסחים מתלמוד בבלי  .507

קניתי את הש"ס בימי  מספרי דב יוסף בן הרה"ג רבי בנימין אברהם רבינוביץ..מעניינים: 

הפרעות של חודש אב בכ"ח בו תרפ"ט, אחרי שהשי"ת עשה לי נס והצילני מידי 

ידת  כמו כן רישום על ל"הפראים הערבים הפורעים כשהשתתפתי בהגנה ביום כ"ו מנ"א. 

ת משנת תרפ"ו. חותמות סוכנות "עלית" ב

ובית מסחר סיטוני ד. רבינוביץ חדרה. 

כריכת עור מקורית, נייר לבן, שוליים 

רחבים, כתמים מעט קרעים באופן כללי 

 מצב טוב.
 Tractate Pesachim from the Bavly 

Talmud - Illustrated title page, gilded 

ink, interesting side scripts: I bought the Shas on the days of the riots month of Av 

on the 28th of Av 1929, After hashem performed a miracle for me and saved me 

from the "savage Arab savages" when I participated in the defense on the 26th day 

of Menachem Av. Original leather binding, white paper, wide margins, slightly torn 

stains in general good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

חתימת רבי יאודה דאנון מדיינו בית דינו של רבי חיים פאלאג'י, וחתימות  .508

 .1785עתיקות נוספות. ספר 'מחזיק ברכה' דפוס ראשון. ליוורנו, תקמ"ה 
 

 ספר 'מחזיק ברכה' מאת מרן החיד"א.



 ס"מ. 30.5'; ד קיד, קלו[ 2]. 1785ליוורנו, תקמ"ה דפוס ראשון. 

, בתוך בדף השער רישום וחתימת רבי יאודה דאנון מדיינו בית דינו של רבי חיים פאלאג'י

"פייביל ראזענמאן וחותמת בדף אחרון: חתימות עתיקות: הק' יוסף משארגיראד הספר 

 בעה"ק צפת תובב"א". Tזיע" חת בעהמ"ח ספר ברכת ראש וגזע רש"י ]?[ ממשפ

 ללא כריכה. נזקי ונקבי עש מרובים לאורך הספר. כתמים. מצב גרוע.
Signature of Rabbi Yauda 

Danon one of the dayanim 

from the bet din of Rabbi 

Chaim Palaji, and other 

ancient signatures. First 

Printing Book 'machzik 

bracha'. Livorno, 1785. 

Without cover. Multiple moth damage and holes throughout the book. Stains. Poor 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

ה'חק לישראל' של האדמו"ר הרה"ק רבי משולם זושא וויסבלום מנדבורנא צפת  .509

 עם חותמותיו, נינו בן אחר בן של הרבי ר' אלימלך מליז'נסק. 

 

 משולם רבי ק"הרה ר"האדמוהעותק של ת עם לקוטים והוספות. חלק שמו'חק לישראל' 

בדף  .נסק'מליז אלימלך' ר הרבי בן אחר בן של נינו צפת, מנדבורנא וויסבלום זושא

 השער חותמותיו.

ס"מ. כריכה חצי עור מעט בלויה. כתמי זמן ומעט  22[ דף. 195. ]1869למברג, תרכ"ט 

 מאוד קרעים קלים. מצב טוב מאוד.

' ר הרה"ק רבי של נינו צפת מנדבורנא וויסבלום זושא משולם רבי ק"הרה ר"והאדמ

בן הרה"ק רבי נפתלי מליז'ענסק בן הרה"ק רבי אלעזר. וחתן הרה"ק רבי  נסק,'מליז אלימלך

דוד אריה בן הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה. ע"פ חלום שראה את רבו הרה"ק רבי חיים 

 עלה ונתיישב בעיה"ק צפת. נפטר בכ"ה כסליו תר"נ. מקוסוב מצוהו לעלות לארץ הקודש,

Chok LeYisrael, volume of Shemos with likutim and additions. Copy belonging to 

Harav Meshulam Zusha Weisblum of Nadvorna-Tzefas, who was the great-

grandson, ben achar ben, of the Rebbe R' Elimelech of Lizhensk. His stamps appear 

on the title page. 

Lemberg, 1869. [195] pg. 22 cm. Half-leather binding, somewhat worn. Foxing and 

very few light tears. Very good condition.  

 250$מחיר פתיחה: 



העותק של הגאון רבי פנחס סג"ל צימעטבוים. 'חידושי הרי"מ' על גטין, אה"ע  .510

 .1891שין. ווארשא, תרנ"א וקידו
 

 ספר 'חידושי הרי"מ' על גטין, אה"ע וקידושין, מהאדמו"ר רבי יצחק מאיר מגור.

 ס"מ. 32.5כרוכים בין שני הספירות.  73/74עמ'; עמודים  78, 166. 1891ווארשא, תרנ"א 

 חותמת הגאון רבי פנחס סג"ל צימעטבוים.בדף השער 

ט נקבי עש זעירים וכתמים. כריכה חצי עור. נייר מעט יבש. מע

  בדף אחרון קרע עם מעט חסר בטקסט. מצב טוב.

 דקרעניץ הרב של חתנוהגאון רבי פנחס סג"ל צימעטבוים 

תלמידו וחסידו של הרה"ק ה'דברי יחזקאל' אריה'.  'עליות מח"ס

משינאווא. כיהן כאב"ד גראסווארדיין כחמישים שנה ונחשב 

של הגאון בעל ה'מנחת  לאחד מגדולי הפוסקים. היה חותנו

יצחק'. נהרג על קידוש ה' במלחמת העולם השנייה, הי"ד. רבים 

 מתשובותיו נאבדו במהלך המלחמה.
The copy of the Gaon Rabbi Pinchas Segal Zimetbaum 

chdushey hari”m on gitin, even haezer and kiddushin. Varsha 1891. 

Pages 73/74 are bound between the two sphirot 

cover Half leather. Slightly dry paper. Few tiny moth holes and spots. On last page a 

tear with a little missing in the text. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 במקוה ידוע לא פולמוס' טהרה מקוה' -ארוכות  הגהות 'באר יצחק' עשרות .511

, ווארשא יחידה. מהדורה. מרוגוטשוב מהגאון ארוכה שובהת עם, בטומשוב טהרה

 .חשובים ספרים 3 כרך. 1913 ד"תרע
 

 .חשובים ספרים 3 כרך
 על" טומשוב במקוה התרחש אשר ידוע לא פולמוס בעניין' טהרה מקוה' קונטרס. נדיר

 רבי מאת" ישראל רועי עליה רבו אשר מריבה מי המה מימיה ומכזבת זוחלת מקוה דבר

 .א"יע ווארשא פלך פולטוסק ק"אבדק הכהן קויפמאן משולם חיים
 לטבול אפשר אי אשר ויען טפחים שמונה רק מימיה גובה אשר אחת מקוה בדבר": רקע

 דרך המה זוחלין כי... ויותר סאה שמונים הדוד מן מים ערב בכל כה לתו שופכים כזה בגובה

 מן שבא או מעינות ככל מעין מי יאה המקוה אם נתברר ולא.... המקוה בדופן שיש גדול נקב

 .מרוגוטשוב רוזין יוסף רבי הגאון מאת ארוכה תשובה הקונטרס בסוף................ ". הנהר
 .מ"ס 25'; ד' מ[ 2. ]1913 ד"תרע, ווארשא. יחידה מהדורה

 ד"אב הורוויץ יצחק רבי מאת ת"עה י"רש פירוש על' יצחק באר' ספר'. ב

 .יערוסלב
 בציטוטים מלאות ההגהות, יד בכתב ארוכות הגהות ותעשר הספר בתוך

 .מופלג ח"ת הוא הכותב כי וניכר. ועוד קושיות, ואחרונים מראשונים

 ';ד ח"קע[ 2. ]1873 ג"תרל, למברג
 פ"חרל אליעזר אפרים רבי מאת חנוכה הלכות על' תהלה הוד' ספר'. ג

 בסופו'; ד ד"מ', ב, 1899 ט"תרנ, ווארשא .ראשון דפוס. מעזריטש ד"אב

 .חותמים רשימת
 דפים ובמספר השער בדף הדבקות: יצחק בית' בספר. פשוטה ישנה כריכה

 מקוה' בקונטרס. בטקסט פגיעות מקומות ובמעט בשוליים בעיקר, נוספים

 .מאוד טוב – טוב מצב. כתמים מעט. רחבים שוליים' טהרה
'Beer Yitzchak' Dozens of long postscripts - 'Mikveh Tehara' An 

unknown controversy in Mikveh Tehara in Tomaszów, with a long 

answer from the gaon from Rogochev. Single edition. Warsaw, 1913. 

Volume 3 important books. 



Volume of 3 important books. 

Rare. Booklet entitled Mikveh Teharah on the topic of an unknown controversy that 

took place at the mikveh of Tomashov "regarding a mikveh zocheles umechazeves 

whose waters are waters of controversy and over which Jewish leaders were in 

conflict" by Rav Chaim Meshulem Kaufman HaKohen, Av Beis Din Pultusk, a district 

of Warsaw. 

Background: "Regarding a certain mikveh with a water height of only eight tefachim, 

and since it is impossible to immerse in such shallow water, every night they pour in 

eighty se'ah or more of water from the tank… because it seeps in through a large 

opening in the wall of the mikveh… It is not clear whether the water in the mikveh is 

derived from a spring, or it comes from the river…" At the end of the pamphlet is a 

lengthy teshuvah from Hagaon Harav Yosef Rosen, the Rogatchover Gaon. Sole 

edition. Warsaw, 1913. [2] 40 pgs; 25 cm. 

B. Be'er Yitzchak on Rashi's commentary on Torah, by Rav Yitzchak Horowitz, Av Beis 

Din of Yaroslav. The sefer contains dozens of lengthy, handwritten glosses filled with 

quotes from Rishonim and Acharonim, questions and more. The writer is clearly an 

outstanding scholar. 

Lemberg, 1873. 

C. Hod Tehillah on hilchos Chanukah by Rav Efraim Eliezer Charlap, Av Beis Din of 

Mezritch. First edition. Warsaw, 1899. At the end is a list of signatories. 

Old, simple cover. The sefer Beis Yitzchak contains taping on the title page and a 

number of additional pages, mainly at the margins. In a few places, the text is 

affected. The Mikveh Teharah booklet has wide margins. Some stains. Good-very 

good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 וויסבלום יצחק יעקב רבי של העותק. 1742 ב"תק ונציה' יקרות ואור חן לוית' .512

 ?[.שענדישוב ד"אב?/ מזידיטשוב] וויסבלום נפתלי רבי חתימות? מזידיטשוב
 

 רבי ומבנו, סקאהל ק"דק ד"אב ליב יהודה אריה מרבי ת"עה' יקרות ואור חן לוית' ספר

 .שינאווי ק"דק ד"אב וואלף זאב בנימין יוסף
 .מ"ס 23.5'; ד נט[ 1. ]1742 ב"תק ויניציאה

 אולי. וויסבלום יצחק יעקב רבי חותמות והפורזץ השער בדף

 נפתלי רבי וחתימות רישומים וכן. מזידיטשוב ר"האדמו

 עתיקה חתימה בשער?[. שענדישוב ד"אב?/ מזידיטשוב]וויסבלום

 ?.לוזאיני פרים א

 .ודמא טוב מצב. עש ונזקי כתמים מאוד מעט. פגועה ישנה כריכה
'Levit Chen veor yekarot’ Venice 1742. The copy of Rabbi 

Yaakov Yitzchak Weisblum of Zidichov? Signatures of Rabbi 

Naftali Weisblum [of Zidichov? / Av Beit Din of Shendishov?]. 

Title page and endpapers bear the stamps of Rav Yaakov 

Yitzchak Weissblum. Possibly the Rebbe of Ziditchov. Also, 

inscriptions and signatures from Harav Naftali Weissblum [of 

Ziditchov? Av Beis Din Shendishov?]. The title page has an early signature: Efraim 

Luzaini? 

Old, damaged cover. Very few stains and minor worming. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



הקדשת המקובל הצדיק רבי שלום הדאיה. חתימת רבי אלי' כ"ץ מסאטמאר  .513

 . 1926וחותמת רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן. 'בן יאיר', ירושלים, תרפ"ו 
 

 .הדאיה עובדיה מרבי' עובדיהו ויקח' עם לבטון מרדכי חיים מרבי דרושים' יאיר בן' ספר

 ,לשער מעבר .מ"ס 23.7'; ד ד"ר[ 8. ]1926 ו"תרפ, ירושלים

בדף השער  .הדאיה שלום רבי י"בכת וחתימה הקדשה

 רבה של שיכון סאטמאר בבני ברק ץ"כ' אלי רבי חתימת

גוטמן מבוהוש וגבעת עליה  יחזקאל מתתיהו רבי וחותמת

 מעט. מקורית כריכה  .הנדיבים שמות :ההקדמות לאחר ביפו.

 טוב מצב. בשוליים דבקותה בודדים דפים במספר. כתמים

 .מאוד

 ה"תש – ד"תרכ] הדאיה שלום רבי הצדיק המקובל

 כדיין כיהן. וירושלים צובה ארם חכמי מגדולי[ 1864/1944

 על' אבות לבית ה"ש: 'ספריו. אל בית המקובלים ישיבת וכראש

 .ועוד' לעם שלום, 'אבות פרקי

Dedication of the Kabbalist Tzaddik Rabbi Shalom Hadaya. Signature of Rabbi Eli 

Katz of Satmar and stamp of Rabbi Matityahu Yechezkel Gutman. 'Ben Yair', 

Jerusalem, 1926. 

On the back of the title page: Dedication and signature in the hand of Rav Shalom 

Hedaya. 

After introductions: Names of contributors. 

Original cover. Some stains. A few solitary pages are taped at the margins. Very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 עקיבא רבי הגאון של חביבו תלמידו מגאלוב רוזנפלד ברוך רבי הגאון חתימת .514

 .1687 ז"תמ, מ"פפד' שמעוני ילקוט' .אייגר

 

, דמיין פרנקפורט .וכתובים םנביאי תורה על' שמעוני ילקוט' ספר

 שער, חלק לכל נפרד שער. אחד בכרך חלקים שני. 1687 ז"תמ

 ואנכי: "רישום השער אחרי בדף .מ"ס 32'; ד קצ; שיג. מצויר א"ח

 הגאון של בלועזית וחותמות...." בראל ברוך ה"בעז קניתי הצעיר

 רבי האדיר הגאון של חביבו תלמידו אלוב מג רוזנפלד ברוך רבי

 חיים ה"כ בן איצק יצחק" "נוספות עתיקות חתימות. אייגר קיבאע

 ללא ..."במהרי משה' הק קוני לכבוד מהוני קניתי" "משלאנק ו"יצ

 ראשונים בדפים בעיקר קרעים ומעט עש נקבי. כתמים. כריכה

 .טוב מצב. ואחרונים

 של חביבו תלמידו[ ט"תרל – ה"תקע] רוזנפלד ברוך רבי הגאון

 רבי הגאון בנו י"ע להוראה נסמך. אייגר עקיבא רבי האדיר הגאון

 לסומכו הספיק שלא אביו רצון מקיים הוא כי באומרו אייגר שלמה

 .וגאלוב קרואינקה של כרבה כיהן. בחייו
 

Signature of Rabbi Baruch Rosenfeld of Galov, a favorite pupil of Rabbi Akiva Eiger. 

'Yalkut Shimoni' Frankfurt am Main, 1687. 

Two sections in one volume. Separate title page for each part; the title page for 

Part I is illustrated. 

There is an inscription on the leaf after the title page: "V'anochi hatza'ir kanisi 

b'ezras Hashem Baruch Barel…" and the signature in Latin script of Hagaon Harav 



Baruch Rosenfeld of Galov, beloved disciple of the tremendous gaon Harav Akiva 

Eiger. Additional early signatures. 

No cover. Stains. Wormholes and some tears, mainly in the first and last leaves. 

Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 העותק. כחול נייר. 1806 ו"תקס, דובנא. ח"ב' ותומים אורים' .515

 .עתיקות וחתימות מדעש פאנעט אלימלך יעקב רבי ר"האדמו של

 

 .אייבשיץ יהונתן רבי מאת, מ"חו ע"שו על, ח"ב' ותומים אורים' ספר

. מ"ס 34'; ד[ 5] קפו; ריג - קטו, קטז - פח, פו[, 1. ]1806 ו"תקס, דובנא

 רבי ר"האדמו חותמות והפורזץ השער בדף .כחול יירבנ הדפים רוב

 פאנעט בעריש דוב רבי ר"והאדמו מדעעש פאנעט אלימלך יעקב

? מאיר, טאק יעקב: בהם, עתיקות וחתימות רישומים כ"כמו. מדעעש

, וועכסלער שמואל?. גטשעילעס טוביה ר"ב משה תנחום?. קרעמיר

 מאוד מעט. כתמים מעט. בלויה מעט עור כריכת ...ועוד ועוד. בלועזית

  .מאוד טוב מצב(. בודדים)עש ונזקי קרעים

‘urim vetumim’ 2 parts. Duvna 1806. Blue paper. The copy of the 

Admor Rabbi Yaakov Elimelech Panet from Daesh and ancient 

signatures. 

Most of the book is on blue paper On the title page and page 

break are the stamps of the Rebbe Rav Yaakov Elimelech Paneth of 

Daesh and the Rebbe Rav Dov Berish Paneth of Daesh. As well as 

aAncient inscriptions and signatures, including: Yaakov Tak, Meir? 

Kremi ? Tanchum Moshe son of Rabbi Tuvia Getcheiles? Shmuel Wechsler, in foreign 

language, and more. Slightly worn leather binding. Few stains. Very few tears and 

moth damage. Very good condition. . 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

'שערי צדק' שער החצר, העותק של רבי טוביה גוטמן הכהן רפפורט  .516

 שראל ב"ק. מהדורה יחידה. , בדפוס ר' י1862אב"ד קיעלץ. ירושלים, תרכ"ב 
 

ספר 'שערי צדק' חלק שער החצר על שבח ומעלת ארץ ישראל מאת רבי דוד בן 

 שמעון.

ס"מ.  31.5. רג ד'; 1862 ב"תרכ .ק"ב ישראל' ר בדפוס. ירושלים .יחידה מהדורה

כריכה מנותקת חותמות רבי טוביה גוטמן הכהן רפפורט אב"ד קיעלץ.  בדף השער

הקדמי והשדרה. מעט כתמי רטיבות ונזקי עש. מעט קרעים  ובלויה וללא החלק

 והדבקות עם מעט פגיעות בטקסט. מצב טוב.   

'’shaarey tzedek’ shaar hachatzer’, a copy of Rabbi Tuvia Gutman HaCohen 

Rapaport Av Beit Din of Kielce. Jerusalem, 1862, printed by R. Israel B”K. 

Single edition. 

 On the title page are stamps by Rabbi Tuvia Gutman HaCohen Rapaport Av 

Beit Din of Kielz. Cover detached and worn and without the front and spine. 

Slight moisture stains And moth damage. Slight tears and gluing with little text 

vulnerability. Good condition                          . 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



מקום דפוס . ין'רוז שושלת י"אדמור חתימת רבי יעקב פאקער ר"י יאסי. הסכמות .517

 ח"תרס, פלטישען רבינוביץ. בנימין רבי וואסלוי של מרבה' בנימין אמרי' נדיר. ספר

 שער מעטפת.. 1907

 

 על ודרושים מאמרים[ יותר נדפס לא-] א"ח' בנימן אמרי' ספר

 ראבינאוויטש בנימין רבי הגאון מאת בראשית חומש פרשיות

, משה ראבינאוויטש רבי בדפוס, פאלטישען .וואסלוי ק"האבד

שער מעטפת ומעטפת  .מ" ס 23.5'; ד' נ[ 5] .1907 ח"תרס

  אחורית.

חתימות: "הק' יעקב פאקער יאסי"ראש ישיבת יאסי, ממשפחת 

 ספרים 2 הכל בסך נדפסו בפאלטישען הבית הלוי?. נדיר,

 ישראל רבי: ין'רוז שושלת י"אדמור הסכמות .בלבד יהודיים

 פרידמאן העשיל יהושע אברהם רבי, מבוהוש יוסף שלום

כריכה ישנה. כתמים  .מפאשקאן ליב יהודה משה ורבי מאדזשוד

 וקמטים. מספר חורים וקרעים. מצב טוב.

Signature of Rabbi Yaakov Packer Rosh Yeshivat Yassi. 

Agreements of the Rozin rebbes dynasty. A rare printing 

place. The book 'Imri Binyamin' by the rav of vesloy Rabbi 

Binyamin Rabinowitz. Flatchien 1907. Mahatefet cover. 

Part I [no longer printed] mahatefet cover and back cover. 

Signatures: "K. Yaakov Pafker Yassi" Rosh Yeshivat Yassi, from the Beit Halevi 

family ?. Rarely, only 2 Jewish books were printed in Paltishan. Old cover. Stains 

and wrinkles. Number of holes and tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

תיקה והגהות. ספר 'בינה לעתים' מהדורה נדירה. הסכמות חסידיות. חתימה ע .518

 .1797ב"ח. למברג, תקנ"ז 
 

למברג, בדפוס ספר 'בינה לעתים' ב"ח, דרשות מרבי עזריה פיגו בעל ה'גדולי תרומה'. 

בדף השער  ]1[ לח; ]1[ נה ]3[ ד'; 35.5 ס"מ.. 1797הרבנית יהודית ראזאניש. תקנ"ז 

ל מלובלין..". ובתוך הספר שלש חתימה עתיקה וחותמת "שלמה יוסף בה"ר משה ז"

הגהות, אחת חתומה "שלמה יוסף". הסכמות רבי אברהם חיים ב"ר גדליה אב"ד 

זלאטשוב, רבי שמעון אשכנזי מדאברמיל ורבי יצחק אשכנזי בעה"מ ספר טהרת 

 ההסכמות ניתנו למדפיס ר’ אהרן ב"ר חיים דוד סג"ל ולר’ נפתלי הירץ ב"ר דוד. הקודש.

י עור פגועה. ספר מתפרק. בלאי בקצוות. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מצב כריכה חצ

 טוב. –בינוני 

Rare edition. Hasidic agreements. Ancient signature and postscripts. The 

book ‘bina leyitim’ 2 parts. Lemberg, 1797. 

On the title page is an ancient signature and stamp "Shlomo Yosef in the 

late Rabbi Moshe from Lublin.". And within the book are three postscripts, 

one signed "Shlomo Yosef." 

Cover half-damaged leather. A book falls apart. Wear at edges. Stains and 

a few tears and moth holes. Fair- good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מחצית השקל' ב"ח. ציונים ומ"מ בכ"י עתיק. הרובשוב, תקע"ח  .519

1818. 
 



הרובשוב, ספר 'מחצית השקל' ב"ח, ביאור על ה'מגן אברהם' מרבי שמואל הלוי קעלין. 

 [ ד'; בעותק זה2] קח[ 1; ]וחבריו. קנא שטיין פינקל מענדל ר' מנחם דפוס. ב1818תקע"ח 

מעט מאותיות השערים ס"מ. שער נפרד לכל חלק.  36.5 )מההשמטות(.חסר דף אחרון

כריכת חצי עור פגועה חמישה ציונים ומראי מקומות בכ"י עתיק. בתוך הספר בדיו אדום. 

קר בקצוות. נזקי עש עם פגיעות בטקסט  קשה ומנותקת בחלקה. מעט כתמים ובלאי בעי

 machatzit hashekel book, 2 parts. Gradesטוב. –וקרעים בחלק מהדפים. מצב בינוני 

and references in ancient handwriting. Hrubshov, 1818. 

This copy is missing one last page (from the omissions). Separate title page for 

each section. Some of the cover letters in red ink. Inside the book are five scores 

and places in antique handwriting. Half damaged leather cover is hard and 

partially detached. Few stains and wear mainly at the edges. Moth damage with 

text damage and tears on some pages. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

 . רישומים וחתימות.1851מברג, תרי"א ספר 'חסידים', ל .520
 

למברג, תרי"א ספר 'חסידים' לרבי יהודה החסיד עם פירוש צח וקצר. 

ס"מ. בדף הפורזץ רישומים  24ד';  כז[, לב ל"צ] לג -ה , . טז1851

רישום בחתימת: "הק' חיים דאווידאוויטש שו"ב וחתימות, 

"ל. וכן בהידאלמאש" ברישום מזכיר את הנגיד ר' משה יעקב סג

מות וחותמות בלועזית, "משה הערש הידאלמאש" "הרמן  חתי

 כריכה עתיקה מנותקת ופגועה. כתמים. מצב טוב.שטעסל גאלגא". 

Book ‘Hasidim’, Lemberg, 1851. Side scripts and signatures. 

At the potzatz page side scripts and signatures. Antique cover detached and 

damaged. Stains. Good condition.  

 50$מחיר פתיחה:

 

 

עצי העולה ב"ח "מהדורה ראשונה". חתימות וחותמות הרה"ג רבי יהודה  .521

 לייבוש קליך אב"ד בילקע חתן האדמו"ר רבי נחום מבורשטין.
מ. דפוס ראשון  עם חקי חיים ב"ח הלכות יו"ד מרבי אברהם חיים איינהורן.ספר עצי העולה 

רשימת חותמים דף וחצי. ד';  2ק',  –, ה' 2ד'; ח"ב:  1. ח"א קי"ג, 1897/9ט  –סיגט תרנ"ז 

בדפי הפורזץ חתימות הרה"ג רבי יהודה לייבוש קליך אב"ד בילקע חתן האדמו"ר רבי נחום 

מבורשטיין וכן רישומים וחותמות בעברית ולועזית. כריכה מקורית, קרעים ומעט חסרים מצב 

 טוב. –בינוני 

נכד הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב. בן הגאון הצדיק רבי משה  לייבוש קאליך רבי יהודה

מו"ר הרה"ק  יוסף קאלעך אב"ד איסטריק וחתן האד

רבי נחום ברנדוויין מבורשטין בן רבי אליעזר 

שושלת סטרטין. חתנו היה  –ברנדויין מאוזיפולה 

-האדמו"ר רבי אליעזר בראנדוויין )השני( מאוזיפולה

ב. תשובות אליו בספריו חכמי דורו: אמרי סטאניסלא

יושר מהר"ם אריק )ח"א סי' ק"ד( לבושי מרדכי )אבן 

העזר תנינא סי' ס"ה( מחותנו הגאון שו"ת צור יעקב 

)ח"א סי' כ'( צמח השדה להגאון בעל פרי השדה 

 .)סי' ק"פ( נפטר בשנת תרצ"ו

etzey haola 2 parts. First Edition". Signatures and stamps of Rabbi Yehuda Leibush 

Kalich Av Beit Din Bilke, son-in-law of the Admor Rabbi Nachum of Burstein. 

etzey haola wuth chukey hachayim 2 parts. First print. page and a half of signatories 

List. On the pages of the Poretz are the signatures of Rabbi Yehuda Leibush Kalich Av 



Beit Din Bilke, son-in-law of the Admor Rabbi Nachum of Burstein, as well as 

inscriptions and stamps in Hebrew and foreign. Original cover, tears and slightly 

missing Fair - good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 ד"ראב בוש קאליך בורשטייןספר יצירה. חותמת רבי יהודה ליי .522

חתן האדמו"ר רבי נחום ברנדווין מסטרטין.  ווארשא,  והגליל בילקע

 .1884תרמ"ד 
 

 יהודה רבי חותמת יצירה, ובסופו עם פירוש הגר"א בשער נפרד. ספר

 .1884 ד"תרמ, ווארשא. והגליל בילקע ד"ראב בורשטיין קאליך לייבוש

  ב.ס"מ. כריכה ישנה. מצב טו 24ד, לב דף;

Book ‘yetzira’. Stamp of Rabbi Yehuda Leibush Kalich Burshtein, 

Rosh Av Beit Din of Bilka and the Galilee, son-in-law of the Admor 

Rabbi Nachum Brandwin of Stratin. Warsaw, 1884. 

Old cover. Good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

 

 בילקע ד"ראבבוש קאליך המדרש רבה של רבי יהודה ליי .523

 –חתן האדמו"ר רבי נחום ברנדווין מסטרטין. ג"כ. ווילנא, תרמ"ה 

 .1884/87תמ"ז 
 

המדרש רבה של רבי יהודה לייבוש קאליך חתן האדמו"ר רבי 

. 1884/87תמ"ז  –נחום ברנדווין מסטרטין. ג"כ. ווילנא, תרמ"ה 

באופן כללי ס"מ. כריכות חצי עור בלויות. מעט חורים וכתמים.  38

 מצב טוב.

The Midrash Rabba of Rabbi Yehuda Leibush Kalich Raved Bilke, son-in-

law of the Admor Rabbi Nachum Brandwin of Stratin. 3 volumes. Vilna, 

1884/87. 

Worn half-leather bindings. Few holes and stains. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1879'בית יצחק' ח"א. חתימות וחותמות. בודאפעסט, תרל"ט  .524
 

 ב"ח, ח"א: הלכות טריפות, ח"ב: מליחהספר 'בית יצחק' לרבי יצחק ב"ר אליעזר. 

[ לו ד'; 1; ][1, ]נב[, 3]. במקור: 1879בודאפעסט, תרל"ט . ותערובות בחלב ובשר

חתימה: . בדף השער ס"מ 35.5דף בתחילת ח"א ודף השער של ח"ב. חסרבעותק זה 

ישכר בעריש לויפער וחותמות "שלום צבי אדלער" כנראה אב"ד דיוסעג וחותמת 

וחתימת רבי משה קליין כנראה אב"ד רעטע חותנו של הרב אדלר. מעבר לדף 

השער ובמקומות נוספים חתימה: "הק' משה ראזדייטשער". בדף הפורזץ רישום 

רב רבי משה ראזדייטשער שו"ב בעברית ולועזית ש"שייך להרבני כמוהר"ר ה

כו' כתבתי .. חודש אדר  אשר דר בכפר ליפאווא והיה לומד בהתמדה רבה מאוד ו

כריכה עתיקה בלויה. נייר יבש. בחלק מהדפים קרעים והדבקות ת"ש ...פאללאק". 

 ובחלקם פגיעות וחסר בטקסט. כתמי רטיבות ומעט נקבי עש. מצב טוב.
'Beit Yitzhak' part A. Signatures and Stamps. Budapest, 1879. 

This copy lacks a page at the beginning of Part A and the title page of part B. 

35 cm. On the title page Signature: Issachar Berish Leifer and the stamps 



"Shalom Zvi Adler" probably Av Beit Din of Dioseg and the stamp and signature of 

Rabbi Moshe Klein probably Av Beit Din of rate Rabbi Adler's father-in-law. 

Worn antique cover. Dry paper. Some of the pages are torn and pasted and some of 

them are vulnerable and missing text. Moisture stains and a few moth holes. Good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 רבי ק"הרה ר"האדמו חתן ראיעווסקי אלימלך' ישעי רבי הרה"ק של העותק .525

 .ויקרא דפוס ראשון של חלק. ב"כ ת"עה חמדה' 'כלי. וורקא מאטווצק בונים שמחה

 

 .  פלוצקי דן מאיר רבי מהגאון כ)בראשית, שמות ויקרא("ב ת"עה' חמדה כלי' ספר

חתן  יג'ביאלאברז ד"אב ראיעווסקי אלימלך' ישעי ביר רישומים ששייך להרה"ק

 בונים שמחה רבי בנו וכן חותמות. וורקא מאטווצק בונים שמחה רבי ק"הרה ר"האדמו

, ויקרא' ב כרך .מ"ס 24'; ד ז"קס, 1930 צ"תר – שמות בראשית' א כרך .ראיעווסקי

 .מ"ס 27'; ד ג"קמ[ 2] דפוס ראשון. .המחבר בן וקונטרס אחרון קונטרס, השמטות

פים מנותקים. נזקי עש וכתמי זמן  כריכות ישנות פגועות. מעט ד

 ורטיבות. מצב בינוני.
The copy of Rabbi Yeshai Elimelech Raievsky, son-in-law of 

the Rebbe Rabbi Simcha Bunim of Atvetzk-Warka. 'Kli 

Hemda' on the Torah 2 volumes. First printing of vayikra. 

The book ‘kli hemda’ on the tora 2 vokumes. (bereshit, 

shmot, Vayikra) volume a bereshit- shmot volume 2 

vayikra. First print. 

Old covers damaged. Few detached pages. Moth damage 

and time stains and moisture. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 אשר בינתן' חותמת בן המחבר הגאון ר'תורת משה  .526

 .1923בודאפעשט, תרפ"ג  .דיאנדיאש ד"אב יונגרייז אנשיל
 

 שמות בראשית עלפירושים ספר 'תורת משה נתן' 

 ה"ר סליחות ופורים מגילה תהלים על וליקוטים ויקרא

 , מהגאון רבי משה נתן נטע יונגרייזומאמרים כ"ויוה

ון רבי אשר  הגא ןב פירעד ’וט דיארמאטה ’פ ק"אבדק

'. בודאפעשט, תרפ"ג אשר 'מנוחת ס"אנשיל בעהמח

חותמת בן  ס"מ. בדף הפורזץ 23מ'; ע קכח[ 16]. 1923

 ד"אב יונגרייז אנשיל אשר ביהמחבר ומהמו"ל הגאון ר

כריכה ישנה מעט מנותקת. נייר כהה. מצב  .דיאנדיאש

 טוב.
'Torat Moshe Natan' Stamp of the author's son 

Rabbi Asher Anshil yungeraiz Av Beit Din of 

Diandyash. Budapest, 1923. 

On the front page is the stamp of the author's son and from the publisher Gaon 

Rabbi Asher Anshil yungeraiz Av Beit Din of Diandyash. Old cover slightly detached. 

Dark paper. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 שנה' לחכמים ועד בית. 'גרוסוורדיין ד"אב פוקס בנימין רבי הגאון של העותק .527

 .שוורץ יוסף רבי המחבר חותמת' פענח צפנת' – הגהות עם', ד

 

 .אור ויזרח פענח צפנת וספר לחכמים ועד בית ירחון כרך

 בעריכת חשוב תורני עת כתב 'לחכמים ועד בית' ירחון '.א

 בנימין רבי חותמת השער בדף .פולק שמעון וסףי רבי

 בכתב אולי, הגהות הספר בתוך. גרוסוורדיין ד"אב פוקס

  ?ידו

  .1925 ה"תרפ, סאטמר'. ד שנה .חוברות 12

 מרן תלמיד[ ו"תרצ – ז"תרל] פוקס בנימין רבי הגאון

 ונודע קהילות במספר ד"כאב כיהן. מפרשבורג סופר השבט

 של בתקופתו כרב בה כיהן כאשר, יןבגרוסוורדי רבנותו ש"ע

 על 'פענח צפנת' ספר. נדיר '.ב .ניץ'מויז' ישראל אהבת'ה

 .שוורץ יוסף רבי מאת גליק יצחק אברהם רבי הגאון ספר

[ ד"תש – ה"תרל] ד"הי שוורץ יוסף רבי המחבר חותמת' ל בדף .1909 ט"תרס, מונקאטש

 י"ע להוראה נסמך. מבוניהד דייטש אלעזר רבי וחתן, הונגריה רבני מגדולי שוורץ נפתלי ר"ב

 והוא 'אור יזרח' '.ג .רבים ספרים חיבר. ועוד מבערזאן ם"והמהרש' הבושם ערוגת'ה בעל

 הכהן זעליג פנחס רבי הגאון מאת והוספות דינים עם, בתקופתה החמה ברכת סדר

 בדף .מ"ס 20.5'; ד[ 1, ]ג"כ[, 2. ]1925 ה"תרפ, קליינווארדיין .ראשונה מהדורה .שווארטץ

 ממונקאטש אלעזר המנחת הסכמת. קראקא ד"אב סופר שמעון מרבי שיר השער אחרי

 .טוב מצב. קרעים מעט. יבש נייר. ישנה כריכה .ועוד

Copy Belonging to Rav Binyamin Fuchs, Av Beis Din Groswardein, of Beis Va'ad 

Lachachamim, Year 4, With Notations; Tzafnas Pa'aneach with Stamp of Author, R' 

Yosef Schwartz. 

A. Beis Va'ad Lachachamim monthly magazine. Title page features stamp of R' 

Binyamin Fuchs, ab"d Grosswardein. Book contains notations, perhaps in his 

hand?12 booklets. B. Rare: Tzafnas Pa'aneach on the book Hagaon Rav 

Avraham Glick by R' Yosef Schwartz. Never appeared at auctions. Page 30 

features the stamp of the author, R' Yosef Schwartz. C. Yizrach Ohr, first 

edition. Kleinwardein, 1925. Page after title page features a poem by Rav 

Shimon Sofer, ab"d Krakow. Approbation from the Minchas Elazar of Munkacs 

and others. Old cover. Dry paper. Some tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ארה"ב? ספר  –חותמות האדמו"ר רבי אריה לייביש רוקח מהורבשוב  .528

 'רזיאל המלאך' ווארשא, תר"פ?.

 

ז'ניץ. דפוס ווארשא, תר"פ?. ספר 'רזיאל המלאך' עם הוספות המגיד הק' מקא

בספר חותמות "הרה"צ אר' לייביש רוקח נכד הרה"צ מבעלז וסטרעליסק 

 ארה"ב. –מו"ר מהורבשוב  מתגורר פה ברוקלין" אולי האד

 ספר מתפרק. נייר יבש וקרעים. מצב בינוני.
Stamps of the Admor Rabbi Aryeh Leibish rokach from Horbshov - USA? 

The book 'Raziel hamalhach’ Warsaw, 1920? 

A book falls apart. Dry paper and tears. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



ספר סגולה. "להניח ברכה בתוך ביתם". 'ילקוט האורים' חתימת רבי אברהם  .529

 .1904שטארק מקאפיש משב"ק. בארטפעלד, תרס"ד 
 

[ סו 2. ]1904בארטפעלד, תרס"ד מצאנז.  ספר 'ילקוט האורים' מרבי משה אורי קעללער

הסכמת האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב, בסופה כותב "...תגן ס"מ.  21.5ד'; 

רישום וחתימת רבי  בדף הפורזץעל כל אשר יקנו את הספר להניח ברכה בתוך ביתם..". 

 כריכה ישנה מעט מנותקת. מצב טוב. אברהם שטארק מקאפיש משב"ק.

A book of virtue. "lehaniach bracha betoch 

betam." 'Yalkot H aurim' Signed by Rabbi 

Avraham Shtark of Kapish. Bartfeld, 1904. 

The consent of the Admor Rabbi Shlomo 

Halberstam of Babov, at the end writes "... 

protect all who will buy the book to place 

a blessing inside their house .".. 

Old cover slightly detached. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשה בחתימת יד קודשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר. מסכת אבות  .530

 .1955עם תלמוד בבלי וירושלמי. ת"א, תשט"ו 
 

וף בדף הפורזץ הקדשה משנת תשכ"ג. בסמסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי. 

 חתימה בכתב יד קודשו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר. ההקדשה 

 ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד. 24. פב, כב דף. 1955ת"א, תשט"ו 

 ווזאנר הלוי ל שמוא רבי הגאון הדור פוסק מרן

 פוסקי מגדולי[ 1913/2015 ה"תשע – ג"תרע]

 קמובה תלמיד וענוותן. קדוש, צדיק. האחרון הדור

 חכמי בישיבת שפירא מאיר רבי הגאון לרבו

 דוד שמואל רבי הגאונים של תלמידם וכן לובלין

 ד"אב כהנא אלימלך יוסף ורבי נייטרא ד"אב אונגר

 בשנת נתמנה, איש החזון מרן בהמלצת. אונגוואר

 בעיר מאיר זכרון שכונת ד"ואב כרב לכהן ז"תש

 ם"חת חוג קהילת של כרבם גם כיהן. ברק בני

 שבט: 'ספריו סדרת. ל"יח ישיבת וכראש רסופ

 ההוראה מורי גדולי נמנים תלמידיו בין. ועוד' הלוי

 בימינו.
Dedication signed by the holy hand of harav Shmuel Halevi vozner. Tractate Avot 

with a bavli and yerushalmi Talmud. Tel Aviv, 1955. 

At the end of the dedication is a signature in the holy handwriting of harav Shmuel 

Halevi vozner. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

'מחזיק ברכה' להחיד"א. דפוס ראשון. מעט הגהות מתקופת ההדפסה. ליוורנו,  .531

 .1785תקמ"ה 
 

ספר 'כלי מחזיק' על שו"ע ויו"ד ממרן החיד"א. מהדורה ראשונה, נדפסה בחיי המחבר. 

דף השער ומספר דפים חסר  '; בעותק זהד קיד, קלו[ 2]. במקור: 1785"ה ליוורנו, תקמ

כריכה עתיקה פגועה   ארבע הגהות מתקופת ההדפסה. ס"מ.  בתוך הספר 29נוספים. 



ובלאי בעיקר בדפים ראשונים. מספר דפים   ומנותקת בחלקה הקדמי. קרעים עם חסר

 מנותקים. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני.

'machzik bracha' by the chida. First 

printing. A few postscripts from the period 

of printing. Livorno, 1785. 

First edition, printed during the author's 

lifetime. This copy is missing the title page 

and several other pages. Inside the book 

are four postscripts from the period of 

printing. Antique cover damaged and detached on the front. Tears with missing 

and wear especially on first pages. Several pages are detached. Stains and some 

moth damage. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ד ריגא? 'ספר המצות להרמב"ם' ברלין, חתימות וחותמות הגאון רבי אהרן, אב" .532

 .1733תצ"ג 
 

 אשר בתשובותיו .... ל"ז ליאון די יצחק הרב "ואחריו יאיר נתיב ספר המצות להרמב"ם

-ה[, 5]. 1733ברלין, תצ"ג אסתר".  מגלת הנקרא מספר נלקטו

 ס"מ. 19.5'; ד קכד

חתימה וחותמת הגאון רבי אהרן. מהחותמת נראה בדף השער 

ם וחתימותיו.  ד ריגא. וכן מעבר לדף אחרון רישומישהוא אב"

כריכת חצי עור פגועה ומנותקת. וכן מספר דפים מנותקים. נזקי עש 

 גרוע. –מרובים. מעט הדבקות בעיקר בשוליים. מצב בינוני 

Signatures and stamps of Rabbi Aharon, Av Beit Din of Riga? 

'sefer hamitzvot leharamba”m' Berlin, 1733 

On the title page is the signature and stamp of Rabbi Aharon. 

From the stamp it appears that he is Av Beit Din of Riga. And beyond the last page 

of side scripts and signatures. Half leather cover damaged and detached. And a 

number of detached pages. Multiple moth damage. Slight adhesions mostly at 

margins. Fair- poor condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

העותקים של רבי אביעזרי זעליג שפירא בן האדמו"ר מדרוהוביטש וחתן  .533

'יד החזקה' ו'המכלולים  –'דברי אברהם' ח"ג  –האדמו"ר מפאשקאן. 'אור תורה' 

 להרקב"ג'.
 

כי ספרים עם חתימות וחותמות רבי אוסף שלשה כר

אביעזרי זעליג שפירא בן האדמו"ר מדרוהוביטש וחתן 

אור תורה' ליקוטים מהמגיד האדמו"ר מפאשקאן. א'. 

רהם'  'דברי אבב'.  .1858ממעזריטש. למברג, תרי"ט 

ח"ג, חידושים על מפרשי התורה מרבי אברהם טכורק. 

לולים ספר 'יד החזקה' ו'המכג'.  ירושלים תרפ"ז.

 –להרקב"ג' לרבי יעקב קאפיל צבי דיקמן. למברג, תרל"ד 

גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר . 1874/89תרמ"ט 

 כמו שהוא. 



Copies of Rabbi Aviezeri Zelig Shapira son of the Rebbe of Drohobych and son-in-

law of the Rebbe of Pashkan. 'Or Torah' - 'Divrei Avraham' part 3 - 'Yad HaHazka' 

hamichlolum leharakba”g .' 

'1.’Or Torah' -2. 'Divrei Avraham' part 3 – 3.'Yad HaHazka' hamichlolum 

leharakba”g’ Size and condition varies. The collection is sold as is.  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

יטש וחתן האדמו"ר העותק של רבי אביעזרי זעליג שפירא בן האדמו"ר מדרוהוב .534

 .1903מפאשקאן. ספר 'יעקב לחק' מהדורה יחידה. למברג, תרס"ג 
 

 .סאקילווקא ק"אבד היילפרין יעקב רבי מאת לישראל חוק על 'לחק יעקב' ספר

 בדף השערס"מ.  21.5 ';ד מח .1903 ג"תרס, למברג .יחידה מהדורה

וחתן עליג שפירא בן האדמו"ר מדרוהוביטש  רבי אביעזרי זחתימת 

סוגים(.  2חותמותיו) בדפי הפורזץ ובעמוד אחרוןהאדמו"ר מפאשקאן, 

כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן. קרעים בעמוד השער. מעט מאוד נקבי 

 עש. מצב טוב.
The copy of Rabbi Aviezeri Zelig Shapira son of the Rebbe of 

Drohobych and son-in-law of the Rebbe of Pashkan. Book 'Yaakov 

Lechok' single edition. Lemberg, 1903. 

Simple old cover. Time stains. Tears on title page. Very few moth 

holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

'סדר זמירות של שבת' ו'ראשון לציון'.  –'סדר ברכת המזון'  –'הכנה דרבה'  .535

 כרך ספרים. .פיאטראלעשע ק"אבד פויסט הכהן שמואל חותמת רבי
 

 כרך ספרים. א'. קונטרס 'הכנה דרבה' צוואת הרה"ק רבי משה מחוסט

בעל ה'ערוגת הבושם'. בין הדברים כותב על ענייני לימוד תורה בשבת 

ה'קדושת לוי' להרה"ק רבי לוי יצחק  ומזכיר מספר ספרי חסידות בהם

ב'. 'סדר ; ’עמ מא- ג[, 9]. 1938סאטו מארע, תרח"ץ מברדיטשוב. 

עם פירוש מספיק ומשביע כל רזון מאת רבי נתן ברכת המזון' 

 .1922ב  שפירא עם 'סדר השולחן' לרבי נפתלי. ווארשא, תרפ"

]3[ 46 עמ’; מעבר לשער חותמת רבי שמואל הכהן פויסט 

אבד"ק פיאטראלעשע. ג'. 'סדר זמירות של שבת' 

מהמהרש"ל. "ועתה העירני וגם הוזיל זהב מכיסו .... ה"ר 

חיים אלעזר אלטער.. נכד כ"ק אדמו"ר הכה"ק מגור.. 

להוציא לאור את הספר הקדוש הזה מחדש..". פיעטרקוב, תרפ"ג 

1923. יג ד'; ד'. ספר 'ראשון לציון' על יהושע שופטים, שמואל א' וב', 

ישעי' ומשלי מאת רבינו ה'אור החיים'. ווארשא, תרנ"ז 1896. לו ד'; 21.5 

ישנה פשוטה. כתמי זמן. מעט קרעים והדבקות. מעט נקבי עש. דף ד' כריכה  ס"מ.

 טוב. –ב'ראשון לציון' מנותק ומעט חסר. מצב בינוני 

hachana Deraba' - 'Seder Birkat HaMazon' - 'Seder Zmirot shel Shabbat' and 'Rishon 

Lezion'. Stamp of Rabbi Shmuel HaCohen Foist Avdak Fiatraleshe. Volume of books. 

Volume of books. A. Pamphlet ‘hachana Deraba' Will of Rabbi Moshe of Khust. B. 

'Seder Birkat HaMazon' with maspik humasbia interpretation. Beyond the title page 

is the stamp of Rabbi Shmuel HaCohen Foist Avdak Fiatraleshe.c. ‘seder zmirot shel 

shabat’ from the maharsha”l. d. the book ‘rishon lezion’.  



. Simple old cover. Time stains. Slight tears and adhesions. Few moth holes. Page D 

in Rishon Lezion is detached and slightly incomplete. Fair - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

המחזור לפסח של האדמו"ר רבי צבי מאיר פאנעט מדעעש והרבנית. מחזור כל  .536

 נוסח ספרד. ניו יורק. .אלפס ומעשה יקרים פנינים וילקוט בו לפסח, ב"ח עם עברי טייטש
 

 נוסח ספרד.  .אלפס ומעשה יקרים פנינים וילקוט ב"ח עם עברי טייטשמחזור כל בו לפסח, 

מו"ר רבי צבי מאיר האד חותמתבדף הפורזץ האחורי 

פאנעט מדעעש)באנגלית( ובדף הפורזץ הקדמי חתימת 

, 28; 288, 8, 3-34, 34?. 1960ניו יורק. תש"ך? הרבנית. 

ס"מ. כריכה ישנה  22ב"ח בשערים נפרדים.  ;’עמ 81-252

  טוב. -פגועה. כתמים ומעט מאוד נזקי עש. מצב בינוני 

שנת תרפ"ג נולד ב האדמו"ר רבי צבי מאיר פאנעט מדעש

 היו מדרשו בתילאביו האדמו"ר רבי יוסף מדעש. 

כיהן כנשיא כולל 'אהבת ציון  .ברק ובני בויליאמסבורג

 '. נפטר בב' תמוז תשס"ג.סילאדי זינבירגן
The psach machzor of the Admor Rabbi Zvi Meir Fanet from Da'ash and the 

Rebbetzin. Machzor colbo for pesach. 2 parts with ivry tayitch and yalkut pninim 

yekarim and mahase alfes. sparad version. New York. 

On the back porzatz page is the stamp of the Rebbe Rabbi Zvi Meir Panet from 

Da'ash (in English) and on the front porzatz page is the Rebbetzin's signature. Old 

cover damaged. Stains and very little moth damage. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מאפאהידא. 'ילקוט סופר'  כהנא לייבוש אריה העותק של הגאון הקדוש רבי .537

 .1900במדבר. פאקש, תר"ס 
 

 עניני על ודרושים במדבר חומש על' סופר ילקוט' ספר

' ר בדפוס, פאקש .סופר יבל יוסף רבי מהגאון והספד שמחות

 ס"מ. 22.5[ קלט ד'; 2. ]1900תר"ס  ,ראזענבוים סגל מאיר

הגאון הקדוש  חותמותבדפים ראשונים ודף הפורזץ האחורי 

כריכה ישנה מנותקת מאפאהידא.  כהנא לייבוש אריה רבי

 בחלקה הקדמי. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. מצב טוב. 

[ ג"תש – ה"תרכ] אפאהידא ד"אב כהנא ליב אריה רבי הגאון

כהנא נכד הגה"ק בעל 'קונטרס  אייזיק יצחק הגה"ק רבי בן

 תלמיד. מדעש פאנעט יחזקאל רבי ר"האדמו וחתן הספיקות',

מסיגט ודודו בעל ה'מעגלי צדק' מדעש, ומסופר  'לב ייטב'ה בעל

 כרב כיהן. שבעת יוצק מים ע"י דודו זכה לגילוי אליהו

 נתיישב הראשונה העולם מלחמת ולאחר באפאהידא והגליל

 בקלויזנבורג.
The copy of the holy genius Rabbi Aryeh Leibush Kahana 

from Afahida. ‘yalkut sofer’ bamidbar. fakesh, 1900. 

On the first pages and the back porzatz page are the seals of the holy gaon Rabbi 

Aryeh Leibush Kahana of afahida. Old cover detached at the front. Stains and a few 

moth holes and tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



חתימת הגאון רבי דוד עבו מרבני וצדיקי טבריה. ספר 'מדרש שמואל'. ]ווארשא,  .538

 ?[.1876תרל"ו 
 

 מרבי שמואל די אוזידא.ות  ביאור על פרקי אב'מדרש שמואל'  ספר

 ס"מ. 22.5קלה ד'; עותק חסר שער ודף אחרון.  –?[. ב' 1876]ווארשא, תרל"ו 

 חתימת הגאון רבי דוד עבו מרבני וצדיקי טבריה.  בסוף דף ההקדמה

כריכה עתיקה בלויה. מעט דפים מנותקים. נייר יבש ומעט כתמים. במספר דפים קרעים 

 והדבקות. מצב בינוני.

עלה בצעירותו לעיה"ק טבריה. נודע היה בחסידותו נולד בג'ברלטאר ו רבי דוד עבו

וקדושתו. למד תורה יומם ולילה והעמיד תלמידים הרבה. היה שד"ר לטורקיה ומצרים. 

 .1904בכל מוצ"ש היה שולח כד למלאותו מבארה של מרים. נפטר בשנת תרס"ד 

Signature of the Gaon Rabbi David Abu of the Rabbis and Tzaddiks of Tiberias. 

Book 'Midrash Shmuel'. [Warsaw, 1876?]. 

Copy missing title page and last page. 

At the end of the introductory page is the signature of Rabbi David Abu of the 

Rabbis and Tzaddiks of Tiberias. 

Worn antique cover. Few detached pages. Dry paper and a few stains. In several 

pages torn 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 התנ"ך של המשגיח רבי חיים פרידלנדר. מהדורת כיס. .539
 

התנ"ך של המשגיח רבי חיים 

פרידלנדר. תנ"ך מהדורת כיס. 

בדף הוצאת אשכול ירושלים. 

חתימה: "ח. פרידלנדר".  בפורזץ

ס"מ. מעט כתמים  14.5ס"מ.  4

 ובלאי. מצב טוב.

וד של אנשי תנועת המוסר בדור  תשמ"ו[ מדמויות הה –]תרפ"ג ים פרידלנדר רבי חי

 האחרון והמשגיח בישיבות פוניב'ז והנגב. עסק רבות בתורת הרמח"ל וההדיר חלק מכתביו.
The tanach of the Mashgiach Rabbi Chaim Friedlander. Pocket edition. 

On the page in porzatz signature: "H. Friedlander". Few stains and wear. Good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

'מסכת פורים'  –'מראה הילדים' חתימת רבי רפאל אוחנה  .540

'חדושי תפלין'. כרך  -עם סליחות והגדה לפורים, מהדורה שאינה בספריה הלאומית 

 ספרים. 
 

 ספרים מכמה, וגורלות וסגולות, ותעלות רפואות מיניכרך ספרים. א'. 'מראה הילדים' 

מאת  ,תימן וחדרי פרס ומערי וממצרים מאשור, ומים מצפון וממערב ממזרח יד כתיבת

הקדשה מוזהבת . מעבר לשער 1900אסף רבי רפאל אוחנה. ירושלים, תר"ס  המ

ב'. 'חדושי תפילין' "יצא לאור מאת ידידה [ קט"ז ד'; 1] בחתימת רבי רפאל אוחנה.

מהדורה שאינה בספריה  ג'.. יב ד'; 1911רושלים, תרע"א ייוסף מבוכארה יע"א". 

למברג, תרמ"ד  הלאומית. מסכת פורים מן תלמוד שכורים עם הגדה וסליחות לפורים.

. 1884. כ' ד'; ד'. 'ברית יצחק' ללא שער. ה'. 'שירים של פגעים' ווארשא, תרמ"ד 1884

 ממשפחות מבוכרה.חתימות בספרים מספר 



במקומות שונים בספר וכן חלק מהספרים כרוכים הפוך)מלמטה חלק מהשערים נכרכו 

 כריכה ישנה מעט בלויה. קבוצת דפים מנותקת. כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני. למעלה(.

'’marhe hayeladim’ Signed by Rabbi Raphael Ohana – ‘masechet Purim' with Slichot 

and Haggadah for Purim, an edition that is not in the National Library - 'cHidushey 

Tefillin'. Volume of books. 

Volume of books. A. ‘marhe hayeladim’ Beyond the title page is a gilded dedication 

signed by Rabbi Raphael Ohana. B. ‘chidushey tefilin’ c. An edition that is not in the 

National Library. masechet Purim from Talmud shicorim with the Haggadah and 

Slichot for Purim. D. ‘brit yitzchak’ without title page. E. ‘shirim shel pgahim’ The 

books contain several signatures from Bukhara families. 

 Some of the title pages are bound in different places in the book and some of the 

books are bound upside down (from bottom to top). Old cover slightly worn. 

Detached page group. Stains and a few tears. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי משה אהרן סיקמנסקי רבה של ליברפול באנגליה. ספר 'נחלת  .541

 .1881ווילנא, תרמ"ב  דוד' ח"ב,
 

ס"מ.   30עמ';  118. 1881ווילנא, תרמ"ב ספר 'נחלת דוד' ח"ב, מהגאון רבי דוד טעביל. 

 ליברפול של רבה סיקמנסקי אהרן משה רבירישום משנת תרע"א ששייך בדף השער 

 כריכה ישנה פשוטה. שוליים נבאנגליה 
 אים. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב.

The copy of Rabbi Moshe Aharon 

Sikemansky Rabbi of Liverpool in 

England. Nahalat David Book part 2., 

Vilna, 1881. 

On the title page is a listing from 1910 belonging to Rabbi Moshe Aharon 

Sikemansky, rabbi of Liverpool in England, simple old cover. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

'חלקת  –ספר יסוד! 'אגלי טל' דפוס ראשון  –האוצר' חותמות המחבר!  'בית .542

שאלות למעיינים. כרך ספרים חשובים  103יואב' עם 

 מאוד!
 

ח"א כרך ספרים חשובים מאוד! א'. ספר 'בית האוצר' 

רבי יוסף  , מאתבתורה והשרשיים הכלליים עניינים על

. ענגיל מבענדין. שני שערים ובשניהם חותמת המחבר

ב'. ספר יסוד!  עמ'; 252[ 4. ]1903פיעטרקוב, תרס"ג 

'אגלי טל' מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב. 

[ ד'; 1[ קלח ]3. ]1905פיעטרקוב, תרס"ה דפוס ראשון. 

השער בדיו אדום. ג'. 'חלקת יואב' ב"ח חלק מאותיות 

בשערים נפרדים. בסוף ח"א קונטרס 'קבא דקשייתא' 

ש"ס ופוסקים לעורר המעיינים. דפוס קושיות ב 103ובו 

.  בדף 1903/05  תרס"ה –פיעטרקוב, תרס"ג ראשון. 

שעל פנים הכריכה הקדמית רישומי חידושי תורה 

בכ"י)נראה שחסר(. כריכה ישנה, השדרה חסרה. כתמי 

 זמן. מעט קרעים ודף מנותק. מצב טוב.



'bet haotzar’ Author's Stamps! - Basic book! 'Agali Tal' first printing – ‘chelkat Yoav 

with 103 questions for Maayanim. A volume of very important books! 

. A volume of very important books 

a. sefer ‘bet haotzar’ Two title pages and both with the author's stamp b. basic 

book! ‘egley tal’ first printing. C. ‘chelkat yoav’ 2 sections on separate title pages. At 

the end of Part 1, the pamphlet "Kaba Dekashyata" with 103 difficulties in Shas and 

poskim to arouse the referees. First printing. 

On the page on the inner front cover, side scripts of Torah innovations in 

handwriting (seems to be incomplete). Old cover, spine missing. Stains of time. 

Slight tears and detached page. Good condition. 

 120$מחיר פתיחה:  

 

 

הסידור של זקן המקובלים רבי מרדכי שרעבי. סידור 'בית דוד ושלמה' ירושלים,  .543

 .1934תרצ"ד 
 

 נוסח פי על. ולמועדים חדשים ולראשי ולשבתות החול "לימות ושלמה' דוד 'בית סידור

 בסידורים היו שלא רבות הוספות עם. וטעמים ובנקודות אדנות ה"הוי ובשילוב ל"ז י"האר

 בהוצאות לאור יצא. השנה ימות כל ומנהגי הנחוצים הדינים כל לו ומצורף. הקודמים

 צופיוף". שלמה מר ובהשתדלות

: "זה הסידור שייך רישום בדף השער. שרעבי מרדכי רבי םהמקובלי זקן של הסידור

 להחכם כהר"ר מרדכי נר"ו נכד להרב המקובל האר"י הרב ש"ש זצוק"ל".

ס"מ. בסופו בשער נפרד: "לוח לקביעות ראשי  20; ’עמ תרטז[ 8] .1934ירושלים, תרצ"ד 

  חודשים ומועדים ושנים". כד עמ';

 ים. מצב טוב מאוד.כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים וקרע

Siddur belonging to Harav Mordechai Sharabi, a great Kabbalist. Siddur Beis Dovid 

Ushlomo, Jerusalem 1934. 

Siddur of Harav Mordechai Sharabi, zekan hamekubalim. Inscription on the title 

page: "This siddur belongs to the chacham Harav R' Mordechai, may Hashem 

protect him, grandson of Harav Hamekubal HaAri Harav Shalom Sharabi, ztvk"l" 

At the end, on a separate title page, is a calendar: "Luach lekvius Roshei Chodashim 

umo'adim veshanim." 

Old, simple binding. Some stains and tears. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 



ה'תיקון חצות' של הצדיק רבי ישראל אודסר בו שפך דמעות בצעקות גדולות  .544

ונוראות על חורבן בית המקדש עם ארבע חתימות יד קודשו. 'תיקון חצות' נוסח ברסלב 

 עם ליקוטים ותפילות מספרי מוהר"ן.
 

ות בצעקות גדולות ונוראות על ה'תיקון חצות' של הצדיק רבי ישראל אודסר בו שפך דמע

 חורבן בית המקדש  

 ארבע חתימות יד קודשו!!

 

 .ן"מוהר מספרי ותפילות ליקוטים עם נוסח ברסלב' חצות תיקון'

ס"מ. ללא כריכה. דף  16.5ללא שער. מתחיל בעמוד ג' ומסתיים בעמוד פב. עותק חסר. 

 טוב. –י ראשון ואחרון מנותקים. נייר מעט יבש וקרעים. מצב בינונ

 

 קרלין חסידי ממשפחת מוצאו[ 1886/1995 ה"תרנ – ו"תרמ] אודסר בער ישראל רבי

 להיות והפך בקביעות בו ולמד" הנפש השתפכות" הספר את בגניזה מצא בילדותו. מטבריה

 בהמשך מאוד. קירבו אשר סלאנים חיים מרדכי לרבי ובשכנות בסמוך התגורר ברסלב. חסיד

 קבוצת סביבו התקבצה מאוחר יותר. ברסלב אצל זקני חסידי שם ולמד לירושלים עבר

 – נ" נכתב שבו פתק על מסתורי מכתב נודע ביותר בעקבות ימיו בסוף. אצלו שלמדו חסידים

הצדיק רבי  ".הפתק בעל" חסידיו ידי על מכונה המעשה שם ועל", מאומן נחמן - נחמ – נח

בקודש ואף כשפעם הלך לישון סמוך ישראל היה מקפיד לקום מידי חצות לילה לעבודתו 

בתקופה  לחצות מיד כשהגיע זמן חצות קם בשמחה והתלהבות לעבודת הבורא.

שהתגורר בתל אביב כשערך כהרגלו את סדר 'תיקון חצות' בצעקות גדולות ונוראות על 

חורבן בית המקדש, התלוננו שכניו בטענות על הפרעת שנתם עד שהוצרך לעבור דירה. 

ת דירתו החלו צרות משונות פוקדות את דיירי הבניין שעזב וכשהבינו לאחר שעזב א

שבשל התנגדותם לעבודתו הקדושה של רבי ישראל באו עליהם הדברים האלו מיד באו 

אליו בתחנונים שיואיל לסלוח להם וביקשו ממנו לחזור לדירתו וראו זה פלא מיד שחזר 

 לדירתו פסקו מעליהם כל הצרות והקשיים.

 

Tikkun Chatzos from the saintly Rav Yisrael Odesser, in which he wept passionately 

and bemoaned bitterly the destruction of the Beis Hamikdash. With four of his 

holy signatures. Tikkun Chatzos nusach Breslev with likutim and tefillos from the 

sefarim of the Moharan. 

Tikkun Chatzos belonging to Harav Yisrael Odesser in which he wept passionately 

and bemoaned bitterly the destruction of the Beis Hamikdash.  

With four of his holy signatures! 



Incomplete copy. Missing title page. Starts at pg. 3 and ends at page 82. 16.5 cm. 

Binding is missing. First and last pages are detached. Paper is slightly dry; tears. Fair 

to good condition. 

The saintly Rav Yisrael would rise every night at midnight for his avodas hakodesh. 

Even when, on one occasion, he went to sleep close to midnight, he still rose with 

joy and enthusiasm at midnight to serve His Creator. When he lived in Tel Aviv, the 

neighbors complained that he was disturbing their sleep with his passionate 

weeping during the seder tikkun chatos he conducted every night, and as a result, 

he had to move to a different address. After he moved, the residents of the 

building began suffering a variety of strange tzaros, and when they understood 

that this was the result of their opposition to Rav Yisrael's avodas hakodesh, they 

immediately begged him to forgive them and asked him to return to his old 

apartment. Amazingly, the moment he returned, all their difficulties disappeared.  

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 בית' ס"מח מזאמשט הכהן אברהם רבי חתימות. יחידה מהדורה' זכרון דברי' .545

 .1705 ה"תס, אמשטרדם. נוספות וחתימות' המשנה מרכבת' לבע של וגיסו' אברהם

 

 .האגן שטאט יוסף לרבי ובדיקות שחיטות והלכות מוסר, ח"ב' זכרון דברי' ספר

' אברהם בית' ת"שו ס"מח מזאמשט הכהן אברהם רבי חתימות ב"ח ובשער א"בח ראשון בדף

 שכנא שלום' הק: "נוספות תעתיקו חתימות אחרון לעמוד מעבר', המשנה מרכבת' בעל של וגיסו

 ' ".שמעי מרדכי' הק" "הכהן

 ודף א"ח שער חסר זה בעותק'; ד לב; פב[ 2: ]במקור. 1705 ה"תס, אמשטרדם מהדורה יחידה.

 .מ"ס 31. אחריו

. בטקסט חיסרון ועם וקרעים הדבקות עם פגועים הראשונים הדפים א"בח.  פשוטה ישנה כריכה

 .טוב – בינוני מצב כללי באופן. עש ונזקי כתמים

 

Divrei Zikaron, only edition. Signatures of Harav Avraham HaKohen of Zamosc, author of 

Beis Avraham and brother-in-law of the Mirkeves Hamishneh, and additional signatures. 

Amsterdam 1705. 

The first page of Part I and the title page of Part II bear the signatures of Harav Avraham 

HaKohen of Zamosc, author of Beis Avraham and brother-in-law of the Mirkeves Hamishneh. 

On the opposite side of the final leaf are additional early signatures: "Hakatan Shalom 

Shachna Kohen" "Hakatan Mordechai Shemaya". 



Amsterdam 1705. This copy is missing the title page for Part I and the page after it. 

Simple, old cover. In Part I, the first pages are damaged, with taping and tears that affect the 

text. Stains and worming. General condition is fair – good. 

 220$פתיחה: מחיר 

 

 

 בנו וחתימת טרנופול מקיטוב לאנדמאן קאפיל יעקב רבי ר"האדמו של העותק .546

 .1860 כ"תר, למברגספר המצוות להרמב"ם.  .מטשרנוביץ נפתלי רבי ר"האדמו
 

 ואחריו בהשגותיו נחמן בר משה רבינו הגדול הרב עליו והחונים. "ם"הרמב לרבינו המצוות ספר

' טבא מרגניתא.. 'המציאות יקר ספר עליו הוספתי ועתה... ליאון די קיצח ר"כמהר הרב נתיב יאיר

 ".הורוויץ ל"סג זיטל ליב ’ארי ר"כמוהר מהרב

 .מ"ס 23'; ד עו, קלב[ 4. ]1860 כ"תר, למברג

 טרנופול מקיטוב לאנדמאן קאפיל יעקב רבי ר"לאדמו ששייך רישומים והפורזץ השער בדף

 .מטשרנוביץ נפתלי רבי ר"האדמו בנו חתימת הפורזץ בדפי. וחותמותיו

 .טוב מצב. וקרעים כתמים מעט. פגועה ישנה כריכה

 וחתן מסטרליסק צבי רבי בן[ ט"תרע – ר"ת] טרנופול מקיטוב  לנדמן קאפיל יעקב רבי ר"האדמו

 וכיהן בטרנופול נתיישב כ"תר בשנת. ענסק'מליז נפתלי רבי בן מנדבורנא וויסבלום זושא משולם רבי

 ר"כאדמו כיהן נפתלי רבי בנו .אבות פרקי על" אבות לב והשיב: "ספרו. מקיטוב ר"כהאדמו

 .בטשרנוביץ

Sefer Hamitzvos by the Rambam. Copy belonging to Harav Koppel Landman, Rebbe of 

Kitov-Tarnopol, with the signature of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. Lemberg, 1860. 

Title page and endpapers have inscriptions that belongs to Harav Koppel Landman, Rebbe of 

Kitov-Tarnopol and his stamps. Endpapers bear the signature of his son, Harav Naftoli of 

Chernowitz. Old, damaged cover. Some stains and tears. Good condition. 

 250$יחה: מחיר פת

 

 

 וחתימת טרנופול מקיטוב לאנדמאן קאפיל יעקב רבי ר"האדמו של הרב ע"השו .547

 מ"חו – ה"ח ד"יו – ג"ח ח"או, הרב ע"שו כרכי 2. מטשרנוביץ נפתלי רבי ר"האדמו בנו

 .1867 ז"תרכ, ווארשא. ת"שו –

 

 .התניא בעל - מלאדי זלמן שניאור רבי ד"מחב הזקן ר"מהאדמו הרב ערוך שולחן

 בנו חתימות. וחותמותיו לאנדמאן קאפיל יעקב רבי ר"האדמו ששייך רישומים השערים פיבד

 נאטהאן: "בלועזית וחתימה" וויסבלאם בתיא: "נוספות חתימות. מטשרנוביץ נפתלי רבי ר"האדמו

 ".אויגענבליק

 ט"תרל, ווארשא" ל"רז ערוך שולחן מן השלמה" נפרד בשער בסופו, ג"ח ח"או'. א, כרכים 2

 ';ד טז; קסג. 1879



-ב[, 1; ]קיד-ב[, 1]. מבארדיטשוב הקדוש להרב ארוכה תשובה וגם ת"שו – מ"חו – ה"ח ד"יו'. ב

 .חלק לכל נפרד שער. מ"ס 24'; ד כח-ב[, 1; ]מ

 .מאוד טוב מצב. כתמים מעט. רחבים שוליים. בלויות עתיקות כריכות

 וחתן מסטרליסק צבי רבי בן[ ט"תרע – ר"ת] טרנופול מקיטוב לנדמן קאפיל יעקב רבי ר"האדמו

 וכיהן בטרנופול נתיישב כ"תר בשנת. ענסק'מליז נפתלי רבי בן מנדבורנא וויסבלום זושא משולם רבי

 ר"כאדמו כיהן נפתלי רבי בנו. אבות פרקי על" אבות לב והשיב: "ספרו. מקיטוב ר"כהאדמו

  .בטשרנוביץ

 

Shulchan Aruch HaRav of Rav Yaakov Koppel Landman of Kitov-Tarnopol and the signature 

of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. 2 volumes of Shulchan Aruch HaRav, Orach Chaim 

Part III - Yoreh Deiah Part V- Choshen Mishpat – responsa. Warsaw 1867. 

Inscriptions and stamps on the title pages indicate that the book belonged to Harav Yaakov 

Koppel Landman. Signature of his son, Harav Naftoli of Chernowitz. Additional signature: 

Basya Weissblum, and a signature in Roman letters: Nathan Oigenblik. 

2 volumes: 1) Orach Chaim Part III. At the end is a separate title page "Hashlamah min 

Shulchan Aruch Raz"al" 2) Yoreh Deiah Part V – Choshen Mishpat – Responsa and also a 

lengthy response to the saintly Rav of Berditchev. Separate title page for every section. 

Early bindings, worn. Wide margins. Some stains. Very good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 הגאון של קודשו יד וחתימת האישי העותק' שמואל תפארת. 'ראשון דפוס .548

, פרנקפורט'. תורה שער' ס"ומח הונגריה רבני מגדולי לעוו וולף זאב בנימין רבי האדיר

 .1697 ז"תנ
 

 שמואל אהרן ביר ק"הגה מאת, טורים וארבעה א"ומהרש ש"רא, ס"הש על' שמואל תפארת' ספר

 '.וישר קב' ק"הספה בעל הירש צבי רבי ק"הגה בנו י"ע לדפוס הובא. קאיידנובר

 

 .מ"ס 20.5'; ד קכו -' ה[ 2. ]1697 ז"תנ, דמיין פרנקפורט. ראשון דפוס! יסוד ספר

 הונגריה רבני מגדולי לעוו וולף זאב בנימין רבי האדיר הגאון של קודשו יד חתימת השער בדף

 '.תורה שער' ס"ומח

 .110' מס יסוד ספרי סטפנסקי

 קרע נו ובדף בשוליים קרעים מעט. קכו – קו דפים במרכז קטן נקב. ובלאי כתמים. נאה חדשה כריכה

  .בינוני מצב. בטקסט חסר מעט עם

 לעוו אלעזר רבי ק"הגה בן[ 1777/1851 א"תרי – ז"תקל] לעוו וולף זאב בנימין רבי האדיר הגאון

 זכו אשר' תורה שערי' בשם ספרים סדרת חיבר. הונגריה רבני מגדולי היה'. רוקח מעשה'ה בעל

-פרנקל ברוך ורבי בנט מרדכי רבי, סופר החתם, איגר עקיבא רבי: ישראל גדולי של להסכמותיהם

 .תאומים



 מראשוני[ 1624/1676 ו"תל – ד"שפ] ק"המהרש, קאיידנובר שמואל אהרן רבי ק"הגה המחבר

 .חשובים יסוד ספרי חיבר. באירופה רבות ערים של בןור האחרונים וגדולי

 

Classic work! First edition. 

Title page bears the signature of Harav Binyamin Zev Wolf Low, one of the greatest rabbis of 

Hungary and author of Sha'ar Torah. 

Number 110 on Stefansky's list of classic works. 

Fine new cover. Stains and wear. Small hole in the center of pages 106-126. Some tears at 

the margins and on page 56, a tear with some damage to the text. Fair condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מיו חסידות. דפוס ראשון. הקדשת הגאון רבי מרדכי בריסק לחמיו וחותמות ח  .549

הגאון רבי שמואל זלמן ווינברגר. ספר 'אמרי טוב' מהרה"ק רבי נחום ברנדווין 

 .1891מבורשטין. למברג, תרנ"א 
 

 ספר 'אמרי טוב' עה"ת מהאדמו"ר הרה"ק רבי נחום מבורשטין.

 ]1[ פט ]2[ ד'; 25 ס"מ. ספר נדיר וכנראה שלא הופיע . 1891לעמבערג, תרנ"א מהדורה ראשונה. 

 מעולם במכירות פומביות.

הקדשת הגאון רבי מרדכי בריסק לחמיו ומעבר לדף השער ובדף הבפורזץ האחורי בדף הפורזץ 

      חותמות חמיו הגאון רבי שמואל זלמן ווינברגר.

כריכה עתיקה, מודבק עליה נייר. קרע עם מעט חסר בתחתית דף השער. מעט נזקי עש וקרעים 

 .וכתמים. מצב טוב

תרע"ה[ בן האדמו"ר רבי אליעזר  –]תר"ז  המחבר האדמו"ר רבי נחום ברנדווין מבורשטין

 עבר ד"תרע בבורשטיין. בשנת ר"כאדמו כיהן)קוסוב(. מפטשניזין הירש צבי רבימאוזיפולי וחתן 

 חיים'. ו'אמרי ברכה' 'אמרי רצון', 'אמרי טוב', ספריו: 'אמרי. לסטניסלב

 ד"אב מבריסק יהושע רבי הגאון לאביו נולד[ 1886/1944 ד"תש – ו"תרמ] בריסק מרדכי רבי הגאון

 רבי הגאון של לבתו נישא קרסטיר. ד"ראב גרינוולד גרשון מנחם רבי הגאון בת ולאמו דאדה-טיסה

 וכן והגליל טשנד של כרבה כיהן 1919 ט"תרע ומשנת מרגיטה של כרבה כיהן. ויינברגר זלמן שמואל

 '.ה קידוש על בשואה נהרג השואה. שלפני בשנים ברומניה ביותר ההגדול ישיבה כראש עמד

 וחשובי מגדולי, מופלג וגאון צדיק[ 1863/1934 ד"תרצ – ג"תרכ] ווינברגר זלמן שמואל הגאון רבי

 כרבה כיהן תלמיד ה'שבט סופר' מפרשבורג. (.צבי אהרן יהושע רבי)ץ"מהריא הגאון בן. הונגריה רבני

  משך עשרות שניםוהסביבה ב מרגרטן של



Chassidus. First printing. Dedication by Hagaon Harav Mordechai Brisk to his father-in-law, 

and stamps from his father-in-law, Hagaon Harav Shmuel Zalman Weinberger. Imrei Tov 

from Harav Nachum Brandwein of Bursztyn. Lemberg 1891. 

 

First edition. Rare book, apparently never appeared at auctions before. 

The endpaper features a dedication by Hagaon Harav Mordechai Brisk to his father-in-law, 

Hagaon Harav Shmuel Zalman Weinberger, and the opposite side of the title page, as well 

as the rear endpaper, feature his father-in-law's stamps. 

Early binding with paper pasted on top. Tear on bottom of the title page, some missing. 

Minor worming, tears and foxing. Good condition. 

 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ות אלינו נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפנ

 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' 

 

mailto:c7602610@gmail.com


  19:00 בשעה  19/6/22פ"ב ראשון כ' סיון תשהמכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/23907/1?lang=he 

 כנסו לקישוראנא הי ותנאי המכירה פרטים נוספים, לתמונות

 

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

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

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

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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

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

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12למו תוך לקוחות שלא יש

 Customers who do not payיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

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

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

 

 

שרדינו התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במ

 בבני ברק 6החדש ברחוב שלמה המלך 

 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

 

mailto:c7602610@gmail.com


 

 

אנו מקבלים פריטים למכירות 

הבאות: בכל תחומי 

ארץ ישראל  –היודאיקה 

 כלי כסף וזהב. –וציונות 

 We accept items for the 

following auctions: in all 

Palestine  -Judaica areas of 

silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 

.antiquities 
 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 

 0533967804או בווטסאפ במספר 


