
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד.

 

 .72קטלוג מכירה מספר 

 

ראשון שתתקיים ביום  27שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

)שעון ישראל( במשרדנו ברח'  19:00בשעה  14.8.22אב תשפ"ב  –י"ז מנחם 

 ב"ב. 4 שלמה המלך

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

 c7602610@gmail.comווטסאפ ובמייל;  –בטלפון 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 בני ברק 6המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו ברח' שלמה המלך 

 0527-602-610התצוגה בתיאום בטלפ' 

 בעזרת ה'

  19:00בשעה   14.8.22אב תשפ"ב  –ראשון י"ז מנחם המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

auction/brand/25343/1?lang=hehttps://il.bidspirit.com/ui/catalog/ 

 לתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישור

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

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

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

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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

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

 

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


ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not payיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

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

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

 

 

התשלום לפי שער היציג ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה 

 מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 

sale or on the day of payment, whichever is higher 

 

בעיה התיאור שימו לב למרות התיאור באנגלית, בכל מקרה של 

 בעברית הוא הקובע!!

The English description in the catalog is intended for the 

t speak Hebrew, however, convenience of buyers who do no

the English text lacks information about the items. Therefore 

of the items in it is very worthwhile to review the description 

!Hebrew. And the description in Hebrew is decisive 

 

התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו 

 בבני ברק 4החדש ברחוב שלמה המלך 

 

 תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות



אנו מקבלים פריטים למכירות 

הבאות: בכל תחומי 

ארץ ישראל  –ה היודאיק

 כלי כסף וזהב. –וציונות 

 We accept items for the 

following auctions: in all 

Palestine  -areas of Judaica 

silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 

.antiquities 
 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 

 

 

 

 

 



 חסידות. 

 

ב"ח, "דפוס ראשון" עותק נאה.  שו"ת עצי חיים .1

 .1939שוליים רחבים במיוחד. סיגט תרצ"ט 

עצי חיים' מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים ' ספר

ח"א שו"ת בד' חלקי שו"ע, ח"ב הלכות מקוואות. סיגט  .מסיגעט

  .שער נפרד לח"ב .ס"מ 31.5, קל"ג, ל"א ד'; 3. 1939תרצ"ט 

מעט כתמים. דבק  .ם במיוחדשוליים רחבי ?כריכה מקורית

דף ב' עמ' א'. מצב טוב  -בשוליים הפנימיים של דף א' עמ' ב' 

  .מאוד

etzey chayim Responsa 2 parts, "First Printing", a nice copy. Extra wide margins. Siget 

1939. Original cover? Extra wide margins. Few stains. Glue to the inner edges of page A 

Part B - Page B Part A. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

  .1935הונגריה. ספר בהונגרית עם תמונת ה'ישמח משה'. קלוזש  -החסידות ברומניה  .2

הונגריה ואולי בעוד  -ספר על החסידות והחסידים ברומניה 

מקומות, עם תמונת הרה"ק ה'ישמח משה' ותמונות ראשי הקהל 

ס"מ. נראה  21עמ';  448 .מהדורה ראשונה .1935קלוזש  .בסיגט

שבעותק זה חסרים מספר דפים. הספר בהונגרית. כריכה מקורית? 

מעט בלויה. מספר דפים מנותקים ומעט קרעים. נייר מעט יבש. מצב 

 .טוב

The chasidut in Romania - Hungary. A book in Hungarian with a 

picture of 'Yishmach Moshe'. Cluj 1935. First Edition. This copy 

appears to be missing several pages. The book is in Hungarian. 

Original cover? Slightly worn. Several detached papers and few 

tears. Slightly dry paper. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

ש מהבעש"ט הקדוש ותלמידיו ' גאולת ישראל' אמרי קוד .3

 .1850ותלמידיהם. לבוב תר"י 

מהבעש"ט הקדוש,  חידושי תורה יקרים ונפלאים 'גאולת ישראל' ספר

תלמידו המפורסם המגיד ממעזריטש, רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, 

רבי פינחס אב"ד קארעץ, הרב החסיד המפורסם רבי אהרן 

. 1850 -לבוב תר"י  .מזיטאמיר ומעוד גאונים יסודי עולם אחרים

ס"מ. חותמות "יהודה פרידלנדר ירושלים".  18מהדורה שניה. ל"ח ד'; 

כריכה ישנה. נייר טוב. בדף ל"ד חור מנר וסביבו כתם שחור. הדבקות 

 .טוב מאוד -בשולי מעט דפים. מצב טוב 

'gehulat Israel' Holy sayings from the Holy Baal Shem Tov and his 

disciples and their students. Lvov 1850. Old cover. Good paper. 



On page 34 a hole from a candle and around it a black spot. Adhering to the margins of a few 

pages. Good- very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

מאיר מספינקא עם נדיר. דפוס ראשון. 'פאר יוסף' תולדות האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף  .4

קונטרס 'ברכות והודאות' ספינקא.  - 1934הסכמת בנו ה'חקל יצחק'. סיגט תרצ"ד 

 .1935סטמר תרצ"ה 

 

ספר 'פאר יוסף' סיפורי תולדות, מאמרים, הנהגות וכו' 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא "האמרי יוסף" 

עם הסכמת בנו האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק "החקל 

. ק"ו עמ'. כרוך 1934סיגט תרצ"ד  .יצחק". דפוס ראשון

קונטרוס ברכות והודאות" סדר הקפות ומנהגי " עמו

סטמר תרצ"ה  .האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא

דף)לפי הספריה הלאומית  6/8. במקור כ"ב עמ', י"ב, 1935

 2ד';(. בעותק זה כ"ב עמ', י"ב,  8ד'; לפי וינוגרד  6ויודלוב 

כרוך עמו ספר )עותק  .דף. שער נפרד להקפות 4/6חסר  ;'ד

 -חסר( על התפילה. ללא כריכה. דף אחרון מנותק. מצב טוב 

 .טוב מאוד

rare. First printing. 'Peer Yosef' History of the Rebbe Rabbi Yosef Meir of Spinka with the 

consent of his son 'Hekel Yitzchak'. Siget 1934 - Pamphlet 'bracot vehodaht ' Spinka. 

Stammer 1935. 4/6 pages missing. Separate title page for hakafot.Without cover. Last page 

detached. Good - very good condition . 

 120$מחיר פתיחה 

 

 

ל הרה"ק א'. 'מגדולי החסידות' ח"ו, ע. גדולי התורה וחסידות ועל החסידות. אוסף ספרים .5

אוסף ספרים. א'. 'מגדולי החסידות' ח"ו, על הרה"ק מרוז'ין.   מרוז'ין. מאת הרב אברהם יצחק

ברומברג. ירושלים,  מאת הרב אברהם יצחק

תשכ"ז. ב'. 'מגדולי החסידות' ט"ז, על רבי יוסף 

שאול נתנזון. מאת הרב אברהם יצחק ברומברג. 

סידי' ירושלים, תש"כ. ג'. 'ממעיינות הפולקלור הח

מאת יצחק ורפל עם הקדשת המחבר, ירושלים, 

תש"ו. ד'. 'מאורות מעולם התורה' מאת יצחק 

אלפסי. ה'. 'דבר חן' מאת נתן אורטנר. ו'. 'כרם 

בית ישראל' רוזי'ן סאדיגורא. סה"כ ששה ספרים. 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

 
 The greats of the Torah and Hasidut and

about Hasidut. A total of six books. Size 

.and condition varies, generally very good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

מכתבי תודה מגדולי אדמו"רי רוז'ין ומהאדמו"ר רבי דוד מטולנא. הספדים על  .6

האדמו"ר רבי מאיר מפרמישלאן ורבי שלמה קלוגר. 'לשון צדיק' לבוב, תרמ"ד 

1885. 

 

ספר 'לשון צדיק' צוואות והספדים על רבי שלמה קלוגר והאדמו"ר רבי מאיר 

מכתבי  ס"מ. בתחילת הספר 25.5ל' דף; -[ ז', ט'3]  .1885לבוב, תרמ"ד  .מפרמישלאן

תודה מגדולי אדמו"רי רוז'ין, מרבי אברהם יעקב מסאדיגורא, מרבי דוד משה 

ריכה האדמו"ר רבי דוד מטאלנא. כמטשורטקוב ומרבי מרדכי פיביש מהוסיאטין וכן מ

 .פשוטה. מעט קרעים ונקבי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב

 

Letters of thanks from the great Rebbe of Rozin and from the Rebbe Rabbi 

David of Tolna. Eulogies on the Admor Rabbi Meir of Premishlan and Rabbi 

Shlomo Kluger.Leshon Tzadik Lbov, 1885. Simple cover. Slight tears and moth 

holes and stains. Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

דברי מאיר' מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. מהדורה שניה "עם  .7

'עת לעשות' ח"ב מהרה"ק מקולומיא. חותמות המדפיס ר' יעקב  -הוספות" 

 .1925/30תרפ"ה/צ' וידר. סאיני 

 

כרך שני ספרים חשובים. א'. ספר 'דברי מאיר' מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר 

במהדורה זו הוספות שאינם  ;'ל"ב ד .1930סאעיני, תר"צ  .מפרמישלאן

ב'. 'עת לעשות' ח"ב מהרה"ק רבי  .בדף י"ט קרעים עם חסר בטקסט .בראשונה

, ע"ה ד'; בעותק 5 .1925סעאיני, תרפ"ה  .הילל ליכטנשטיין מקולומייא

דף של המפתחות. יידיש. שער צבעוני, מעבר לשער חותמות המדפיס  2 חסר זה

 .טוב מאוד -מעט קרעים וכתמים. מצב טוב  .ס"מ 20.5ר' יעקב וידר. 

 

'Divrei Meir' from the Admor Rabbi Meir of Premishlan. Second edition "with 

additions" - 'et leasot' part 2. by the rabbi of kolemaya. Stamps of the printer R. 

Yaakov Wieder. Saini 1925/30. Few tears and stains. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

'מרגניתא דר' מאיר'  -פרמישלאן. 'אור המאיר'  .8

  .1926"מהדורות ראשונות". למברג תרפ"ו 

 

"מהדורות 'מרגניתא דר' מאיר'  -פרמישלאן. 'אור המאיר' 

  .1926למברג תרפ"ו  ראשונות".

מעט  .ס"מ 22.5ד'; 'מרגניתא דר"מ' כ' ד';  1אור המאיר' כ"ג, '

מאוד נקבי עש וקרעים. באחד הדפים השוליים חתוכים מעט על 

 .טוב מאוד -הטקסט. מצב טוב 

 

Premishlan. 'Or HaMeir' - 'Marganita Dr.' Meir '"First 

editions". Lemberg 1926. Very few moth holes and tears. 

On one page the margins are slightly cut over the text. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



'שארית  -מהדורות ראשונות. חסידות. 'מקור חיים'  .9

מונקאטש,  - 1926יהודה'. טשערנוביץ, תרפ"ו 

 .1938תרח"ץ 

 

מאמרי שבתות  'א'. ספר 'מקור חיים .כרך שני ספרים

רבי אלטר אליקים  וימים טובים וחנוכה ופורים מאת’ ד

שרגא שפירא בן האדמו"ר רבי חיים שמעון מטלוסט. 

. במקור: קנב 1926טשערנוביץ, תרפ"ו  .דפוס ראשון

עמודים בסופו)עמודים אלו  10 חסרים בעותק זה ;'עמ

הינם לוח הטעות והוספות של מגלת יוחסין הנדפס 

רישום בעברית  בדף השער .בספר שם משמעון(

ב'. 'שארית יהודה' עה"ת מרבי יהודה  ולועזית.

. לב דף; 1938מונקאטש, תרח"ץ  .גרינוואלד מסטמאר

ספר מראה כהן ונקרא קונטרס " :בסופו בשער נפרד

חשובות מאוד ובסופו רשימת חותמים הסכמות  מ' דף; בתחילתו [4] ."תשובה מיראה

כריכה פשוטה. מעט נקבי עש וכתמים.  ."חותמת: "נפתלי הירץ פויגעל .עמ';( 14ארוכה)

 .מצב טוב מאוד

First editions. piety. 'mekor chayim' - 'She'erit Yehuda'. Chernivtsi, 1926 - 

Munkatch, 1938. a. 'mekor chayim'. This copy is missing 10 pages at the end (these 

pages are the mistake table and additions of a genealogy printed in the book Shem 

Mishmon). b. 'She'erit Yehuda' very important Agreements and at the end a long list 

of signatories (14 pages;). Simple cover. Few moth holes and stains. Very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

א'. 'תפארת בית דוד' לעלוב, . צדיקי החסידות ועוד. אוסף ספרים .10

מאת המקובל רבי משה יאיר וינשטוק. ב'. 'לפיד האש' על ה'שפע חיים' 

מצאנז קלויזנבורג. ג'. מחולל הפלאות משטפנשט. ד'. קדושת נועם 

א, ח"ב. תשל"ז. ו'. אדמ"ורי בעלז. תשל"ז. אלימלך. ה'. סיפורי אליהו הנבי

ז'. חד וחלק, ח"ב. סה"כ שבעה ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי 

 .מצב טוב
 

The tzadikim of chasidut and more. Collection of books. A total 

of seven books. Size and condition varies, generally good 

.condition 

 10$פתיחה מחיר 

 

 

א'. זמירות שבת . שבת קודש בחצרות החסידות. אוסף ספרי זמירות ויוצרות .11

'מפי ספרים וסופרים'. ב'. שמירות 'באר החסידות'. ג'. זמירות 'אהבת קדומים' 

נדבורנא. ד'. זמירות כמנהג רבוה"ק לבית בוהוש. ה'. סדר יוצרות לד' פרשיות הגיון 

ישה ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי אליעזר ע"פ בצדק יהגה. סה"כ חמ

 .מצב טוב מאוד
 

shabat kodesh at the chatzrot hachasiduyt. collection of zmirot and 

yotzrot books. A total of five books. Size and condition varies. Overall 

.very good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

 

 

 

אגדות הש"ס, ח"ג. מאת האדמו"ר רבי אורי לאנגנער אור האגדה' על ' .12

 . . כריכה מקורית מעט מנותקת. מצב טוב מאוד1946ברוקלין, תש"ו  . מקניהעניטש
 

'or haagada' Original cover slightly detached. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 .תרצ"ז -כרך גיליונות המאסף החסידי 'הבאר'. תרפ"ה  .13

 

כרך גיליונות המאסף החסידי 'הבאר' בעריכת רבי צבי 

הירש פרידלינג. בגיליונות אלו נדפסו חידושי תורה 

מגדולי ישראל ובדגש על תורתם של גדולי צדיקי 

 .החסידות ורבים מהם נדפסו לראשונה במאסף זה

לפנינו כרך גיליונות חשובים ונדירים אלו מהשנים 

נת תרפ"ה יצאו לאור (. בש925/27 1תרפ"ז) -תרפ"ה 

ארבעה גיליונות ובשנת תרפ"ז שלושה גיליונות. סה"כ 

שבעה גיליונות. לכל גיליון שער נפרד ובחלקם נוסף 

שער מעטפת. כריכת בד ישנה. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

 

Volume of the Hassidic Collection 'habeher'. 1925-

1937. In these issues, Torah innovations from the great men of Israel were printed, 

with an emphasis on the teachings of the great Tzaddiks of Hasidism, and many of 

them were first printed in this collection. Old fabrik cover. Overall very good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

פרקי אבות ומעט ליקוטים מר' יצחק אייזיק שלום מגיד משנה האחרון' על ' .14

לווינגר תלמיד ה'קדושת יו"ט'. עם סיפור נורא מפיו הקדוש של רבי חיים 

שבאחד מנסיעותיו פגש בזקן אחד שישב ועסק בתורה וראה כי השכינה שורה  מקוסוב

בדינו  עליו וכו'... ולאחמ"כ סיכם עמו שמי שייפטר ראשון יתגלה לשני ויספר לו מה נעשה

תו בכבוד גדול עד שהגיע מלאך  והזקן נפטר ראשון ונתגלה לרבי חיים וסיפר לו שקיבלו או

שחור וטען כי ביזה את התורה בפרהסיה בצעירותו כשנקרא לעלות לתורה ברביעי והתלונן 

כי לאורח מגיע שישי או מפטיר ולא רביעי וכו'...... הסיפור מובא באריכות ביידיש ובלשון 

ירושלים תש"ה . רשימת חותמים מעניינת מערי ומושבות א"י בתחילת הספרהקודש. 

1945. 
 

'Magid Mishnah haacharon' on Pirkei Avot and a few likutim from Rabbi 

Yitzchak Isaac Shalom Levinger, a student of the 'kdushat yom tov'. With a 

terrible story from the holy Rabbi Chaim of kosov that on one of his travels he 

met an old man who sat and dealt with the Torah and saw that the Shechinah 



ruled over him, etc ... And then he agreed with him that whoever died first would be 

revealed to the second and tell him what was done in his case and the old man died 

first and was revealed to Rabbi Chaim and told him that they received him with 

great respect until a black angel came And claimed that he looted the Torah in public 

in his youth when he was called to ascend to the Torah on revihi and complained 

that the guest deservs shishi or maftir and not revihi etc ...... The story is presented 

at length in Yiddish and the Holy Language. At the beginning of the book is an 

interesting list of signatories from the cities and colonies of Israel. Jerusalem 1945. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

רן שמחה מגומבין תלמיד השרף מקאצק. חסידות מהדורה יחידה. 'אמרי אש' לרבי אה .15

 .1937הקדשת המו"ל לנכד השפת אמת. ווארשא תרצ"ז 

 

חלק ראשון על התורה ודרשות למועדים  'אמרי אש' ספר

רבי אהרן  והספדים וחלק שני על סוגיות הש"ס, מאת

הסכמות: ה'אמרי  בספר .שמחה פיליצער מגאמבין

עקב אמת', רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא ורבי י

. 1937ווארשא תרצ"ז  .מהדורה יחידה .מייזליש מלאסק

הקדשת  ס"מ. בדף השער 24.5' עמ'.  , ס160[, 2]

ר' חיים אלעזר אלתר בן  'המו"ל לנכד ה'שפת אמת

הגאון רבי מנחם מנדל מפאבניץ בנו של ה'שפת אמת'. 

כריכה מנותקת וללא שדרה. מעט כתמים וקרעים ומספר 

  .טוב מאוד -דפים מנוצקים. מצב טוב 

תרמ"ח[  -תקע"ג ] רבי אהרן שמחה פיליצער מגאמבין

מגדולי תלמידי רבי מנחם מענדל מקוצק, בעל ה'חדושי הרי"ם' ורבי חנוך העניך מאלכסנדר 

  .וה'שפת אמת'. כיהן כרב בדומביה, פארינטשוב וגומבין

 

chasidut single edition. 'yimrey esh' to Rabbi Aharon Simcha of Gombin, a student 

of the saraf from Katzak. Dedication of the publisher to the grandson of the sfat 

emet. Warsaw 1937. Cover detached and without spine. Few stains and tears and 

several detached pages. Good- very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

 

ע"י נאמן ביתו רבי , ן טוב' סיפורי מעשיות מהאדמו"ר רבי יצחק מנעשכיזזכרו' ספר .16

אחד מספרי המעשיות  יצחק לנדא שכותב דברים ששמע מהאדמו"ר. ספר זה הינו

[ עמ'; דף אחרון מנותק וחסר 2] 110. 1892פיעטרקוב תרנ"ב . החסידיים המדויקים ביותר

 . ים בחלקו. כריכה מנותקת עם מספר דפים. כתמ
 

The book 'Zichron Tov' Stories of Tales from the Admor Rabbi Yitzchak of 

Naschiz, by Rabbi Yitzchak Landa who writes things he heard from the 

Admor.This book is one of the most accurate Hassidic tales books. ; Last page 

detached and partially missing. Detached cover with several pages. Stains. 

 10$מחיר פתיחה 



ספר 'החסידות' על גדולי צדיקי החסידות. כולל פרקים נרחבים עם תולדות וסיפורים,  .17

  .אמרי קודש, פקסימיליות וציורים

 

מאת אברהם כהנא, על גדולי  'החסידות' ספר

צדיקי החסידות. כולל פרקים נרחבים עם תולדות 

אמרי קודש, פקסימיליות וציורים, וסיפורים, 

פרקים נרחבים על הבעש"ט  מחקרים ועוד. עם

הק', ה'תולדות יעקב יוסף', המגיד ממעזריטש, 

בעל ה'תניא', רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי 

פנחס מקוריץ, רבי נחמן מברסלב ותלמידו רבי 

עמ';  398. 1922ווארשא, תרפ"ב  .נתן ועוד ועוד

נה מעט מנותקת. מצב טוב ס"מ. כריכה יש 24.5

 .מאוד

 

The book 'hachasidut' about the great 

Tzaddiks of Hasidism. Includes extensive 

chapters with history and stories, yimrey kodesh, facsimiles and paintings. Old 

cover slightly detached. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

ל כבד' על האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור מאת רבי טובי' יהודא  ספר 'אב .18

 .. מצב טוב מאוד1949ירושלים, תש"ט  .טביומי

 

Book 'evel kaved' on the Rebbe the 'yimrey emet' of gur by Rabbi Tovi 'Yehuda 

Taviomi. Jerusalem, 1949. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 .'תפארת הצדיקים' שני כרכי סיפורי צדיקים -צדיקים' שבחי  .19

 

אוסף שני כרכי סיפורי צדיקים. א' 'שבחי 

עם סיפור נפלא מהרה"ק רבי לוי יצחק  'צדיקים

ים  מברדיטשוב טרם התגלותו בעולם ואזכורים נוספ

פיעטרקוב  ,תפארת הצדיקים .'ממנו. ווארשא. ב

 -בינוני  תרפ"ח. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב

  .טוב

 

'shivchey tzadikim' - 'tiferet hatzadikim' Two 

volumes of tzadikims tales. Size and condition 

varies, in general fair - good condition.  

 50$מחיר פתיחה 



 .1938בעל שם טוב' על התורה, ח"א. דפוס ראשון. לודז', תרח"צ  .20

 

. קמ"ב 1938לודז', תרח"צ  .מהדורה ראשונה  .ח"אספר 'בעל שם טוב' על התורה. 

הסכמות חשובות מגדולי האדמו"רים, בהם: האדמו"רים    .ס"מ 27.5דף; 

כריכה מקורית,  .סנדר, גור, באיאן קראקא, אוסטרובצא, וסטריקוב מסוכוטשוב, אלכ

 .טוב מאוד -ללא שדרה. דף השער מנותק. שוליים רחבים. נקבי עש בודדים. מצב טוב 

 

'Baal Shem Tov' on the Torah, part A. First edition. Lodz, 1938. Important 

agreements from the greatest rebbe. Original cover, without spine. Title page 

detached. Wide margins. Single moth holes. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ש מן מהרה"צ רבי מנחם נחום  מסכת אבות עם פירו .שטפנשט - חסידות איציקן .21

. כריכה מנותקת ופגועה. נזקי עש. בדף אחרון 1920פרידמן מאיציקאן וינה תר"פ 

 .קרע עם מעט חסר בטקסט. מצב בינוני

Tractate Avot. Cover detached and damaged. Moth damage. On last page a 

tear with a little missing in the text. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

אור פני משה' על כתובים משניות ואגדות מהרה"ק משה מפשוורסק. ברדיטשוב תרס"ד  .22

1904.  

מהרה"ק משה  על כתובים משניות ואגדות 'ספר 'אור פני משה

ס"מ.  22פ"ב ד';  -, ד' 1ג',  .1904מפשוורסק. ברדיטשוב תרס"ד 

כריכה עתיקה ללא  .שונה החשובות מההוצאה הראעם ההסכמות 

החלק האחורי והשדרה. מעט נקבי עש וקרעים קלים. ספר מתפרק 

           .ודפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב

'Or Pani Moshe' on ktuvim mishnayot and agadot from Rabbi 

Moshe of Peshvorsk. Berditschov 1904. Ancient binding 

without the back and spine. A few moth holes and light tears. 

Book falls apart and pages are detached. Overall good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 1886פתגמין קדישין' ליקוטים מגדולי וצדיקי ישראל. ורשה תרמ"ו  .23

מרבי לוי יצחק פתגמין קדישין' ליקוטים מהבעש"ט, מהמגיד ממעזריטש, ' ספר

מברדיטשוב, מרבי אהרן מזיטאמיר, מרבי שמשון מאוסטרופולי, מהאר"י, מרבי 

כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. דף  .1886ורשה תרמ"ו  .יהושע העשיל מאפטא ועוד

 .תק. מצב בינוני אחרון מנו

'pitgamin Kaddishin' Compilations of the great and righteous people of Israel. 

Warsaw 1886. Warsaw 1886. Stains and some moth damage and tears. Last page 

detached. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה 



. הסכמות 1933ספר סגולה. 'חמדת צבי' ח"ב. ירושלים, תרצ"ג  .24

מרבי צבי דוד  על התורה .חמדת צבי' ח"ב' .חשובות ורשימת חותמים

ס"מ. מעבר לדף  22עמ';  8ר',  -, ק"א 10. 1933ירושלים, תרצ"ג  .גלאזר

הסכמות רבות וחשובות  !איור המתאר ביאת המשיח בשערי ירושלים השער

בני וחתני ה'שפת אמת', הראי"ה קוק, רבי יוסף חיים זוננפלד שכותב:  :מאת

"..ולהביא כל אחד ברכה לביתו.. לראות בישועה קרובה", רבי משה קלירעס אב"ד 

: "וזכות תוה"ק תגן בעדם לארך ימים ושנות חיים בעושר וכבוד טבריה שכותב

חמש וחצי עמודי  והצלחה מרובה", ורבי אפרים ויינגוט אב"ד צפת. בסוף הספר

כריכה ישנה מנותקת וכן  .רשימות חותמים בעיקר מערי ארץ ישראל ומעט מחו"ל

 .מספר דפים. מעט נזקי עש וקרעים. מצב טוב

A book of virtue. 'Hemdat Zvi' part B., Jerusalem, 1933. Important 

agreements and a list of signatories. Illustration depicting the coming of the 

Messiah at the gates of Jerusalem! Old cover detached as well as several 

pages. Slight moth damage and tears. Good condition. 

 10$פתיחה מחיר 

 

 

'סדר נוסח' הקפות, הושענות וכו' ע"פ מנהג הרה"ק  נדיר במיוחד!!! לא רשום ולא ידוע. .25

  .1888הבני יששכר מדינוב "דפוס ראשון" מונקאטש תרמ"ח 

 

נדיר במיוחד. 'סדר נוסח' הקרבנות והוידוי 

ליום י"ג מידות, הושענות והקפות הנהוג 

כר' ע"פ הרה"ק רבי צבי אלימלך ה'בני ישש

מונקאטש,  .מהדורה ראשונה .מדינוב

שום ואינו  אינו ר .ס"מ 17.5. 1888תרמ"ח 

ידוע. אינו בספריה הלאומית ולא במפעל 

הביבליוגרפיה)יודלוב( ולא באוצר הספר 

רוזנפלד ולא ב'הדפוס -העברי וינוגרד

העברי במונקאטש' ולא הופיע במכירות 

ללא כריכה. מעט קרעים וחורי עש.  .פומביות

 .טוב מאוד -אופן כללי מצב טוב ב

 

Extremely rare!!! Unregistered and 

unknown. 'seder nusach' hakafot, 

hoshanot, etc., according to the custom of the Bnei Issachar of Dinov "First 

Printing" Munkatch 1888. Is unregistered and unknown. Neither in the National 

Library nor in the Bibliography Factory (Yudlov) nor in the treasury of the Hebrew 

book Winograd-Rosenfeld nor in the 'Hebrew printing press in Munkatch' nor did it 

appear at auctions. Without cover. Few tears and moth holes. Overall good- very 

good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

ח"ב: 'איגרת הקודש' מכתבים והנהגות.  .ליקוטי אמרים' מהרה"ק מוויטבסק ב"ח' ספר .26

מהדורה   .חתימת החסיד רבי פנחס דוד ווברמן מזקני חסידי תולדות אהרן  בדף הפורזץ

נ"ח ד'; ח"ב: מ"ח ד',  -, ט"ו 1י"ד,  .חסר שער ח"א עותק .1911למברג, תרע"א  .ראשונה

ט"ז עמודים( שאינה מופיעה ואינה רשומה )   רשימת חותמים ענקית ס"מ 23עמ';  ט"ז



בספריה הלאומית ואינה במפעל הביבליוגרפיה)יודלוב( וכן לא באוצר הספר העברי 

בין החותמים ישנם אדמו"רים  .רוזנפלד וכן לא מופיעה במאגרי הספרים-ווינוגרד

, ויז'ניץ, מונקאטש, המהרש"ם מברזאן אדמו"רי שושלת רוז'ין  ורבנים רבים, בהם:

כריכה ישנה מעט בלויה. מעט מאוד קרם וכתמים. הדבקות בשני דפים  .ועוד ועוד

 .טוב מאוד -ראשונים. מצב טוב 

Book 'Likutei Amarim' by the Rebbe of Vitebsk 2 parts. Missing copy title page 

part a. (16 pages) which does not appear and is not registered in the National 

Library and is not in the Bibliography Factory (Yudlov) nor in the Hebrew Book 

Treasury Weinograd-Rosenfeld nor does it appear in the book databases. Old 

cover slightly worn. Very little cream and stains. Adhesions on the first two 

pages. Good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ברוך טעם' עם הגהות חתנו האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז.  .27

  .1878מהדורה נדירה. יוזפוף תרל"ז/ח 

 

ספר 'ברוך טעם' מהגה"ק רבי ברוך תאומים מלייפניק עם הגהות חתנו 

יוזפוף תרל"ז/ח  .נדירההאדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז. מהדורה 

ההסכמות מן ההוצאה  ס"מ. עם 31.5[ עמ'; 180]צ"ל:  108 .1878

 .כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב .הראשונה

 

'Baruch Ta'am' with postscripts by his son-in-law, the Rebbe Rabbi 

Chaim of Sanz. Rare edition. Jozefoff 1878. Simple old cover. Few 

stains and moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

קונטרס 'דברי יחזקאל שרגא' הלכות ארבע מינים הובא לביה"ד ע"י ועד חסידי  .28

קונטרס 'אחרי הרעש' נגד אכילת מצות  -סטרופקוב בציווי האדמו"ר  -שינאווא 

ס אחרי הרעש נדפס ללא . ט"ו, ל"ב עמ'; קונטר956 1ירושלים תשט"ז  .מכונה

יצחק משה זאבערג מוהל מומחה מוועד הרבנים והקהילה דפה " חותמות .שער

 .כתמי זמן ומעט נקבי עש. מצב טוב ."ווארשא

 

'divrey yechezkel shraga' Stamps. Time stains and a few moth holes. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מקוצק זי"ע. ספר 'אבן משה' דפוס ראשון. ווארשא, הסכמתו "היחידה" של השרף  .29

 .1859תרי"ט 

 

אבן משה' על התורה ]ע"פ סדר הפרשיות[ ולקוטי נ"ך, ועל כמה שיטות בש"ס ' ספר

, 1859ווארשא, תרי"ט  ."ופוסקים, מרבי משה פרלמוטר מבריסק "מהדורה ראשונה

(, ביניהם 12ות מרובות)הסכמ .ס"מ 23ד';  12, קי"א, 5בדפוס ר' צבי יעקב באמבערג, 

הסכמתו "היחידה" של ה'שרף מקאצק' הרה"ק איש האלוקים רבי מנחם מנדל 



ההסכמה מתאריך ז'  .מורגנשטרן מקוצק

מנחם אב תרי"ח שזה חצי שנה לפני 

הסתלקותו בתאריך כ"ב שבט תרי"ט. וכן 

הסכמות החידושי הרי"ם, רבי ישעיה 

 -ר מושקאט, רבי מאיר אירבאך, רבי סיני ספי

)תלמיד המגיד מקוז'ניץ( ועוד. בסוף 

כריכה  .שני דפי רשימות חותמים הספר

ישנה פשוטה. נזקי עש בעיקר בשוליים 

ובחלק מהמקומות עם פגיעה בטקסט. באופן 

  .כללי מצב טוב

מחבר הספר הוא הגאון רבי אליעזר 

פרלמוטר ולא אביו ר' משה!! מסביבות שנת 

פטירתו, תרי"א, שימש כש"ץ בלודז', עד ל

ביום כ"א בטבת שנת תרמ"ז, בהיותו בן 

שמונים שנה, ומנו"כ בלודז' בבית החיים 

הישן. הוציא לאור את הספרים "אבן משה" מהדורה "קמא" ומהדורה "תנינא" על שם אביו 

הגאון זצ"ל. נוסח מצבתו, ב"מצבות בית הקברות הישן בלודז", וראה שם שאמר לבניו לפני 

כתב על מצבת אבן כי אני חברתי את כל הספרים האלו, ובחיי לא מותו, "אחר פטירתי י

רציתי שידעו שממנו יצאו, כי לא רציתי להנות מכבוד התורה", וכך נכתב על מצבתו: "הרב 

החריף מו"ה אליעזר בהרב משה ז"ל, כל ימיו עסק בתורה ובעבודה ובגמ"ח, בעל המחבר 

 ."אבן משה עה"ת וגפ"ת הנדפס תרי"ט

The "only" consent of the saraf of Kotzk Zia. Ibn Moshe book, first printing. 

Warsaw, 1859. Two signature list pages. Simple old cover. Moth damage mainly in 

the margins and in some places with damage to the text. Overall good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

. 1923ובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט הק' ותלמידיו' ומכתבים נוספים. ווינה תרפ"ג ק .30

 ."?"הגניזה החרסונית". "ספר זיוף

 

 .ספר 'קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט הק' ותלמידיו זצ"ל' נדפס ע"י ר' חיים בלאך

המכתבים שנמצאו בגניזה בעיר קרקוב: שבעה עשר מכתבים מהבעל שם טוב, עשרים 

עה מכתבים מתלמידי הבעל שם טוב. מכתבים של הבעש"ט ותלמידיו שכבר פורסמו. ותש

 .מאמרים, דברי תורה ומעשיות של הבעש"ט

המשא ומתן בין לשכת הקיסר בווינה עם נשיאות המדינה בלבוב אודות  :וכן נוסף

האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. מכתב מקורי 

ל  תמונות ש .מהמהר"ל מפראג על דבר יצירת הגולם

מקום ביהמ"ד ואוהל הבעש"ט, איורים של חתימתו 

וחתימות תלמידיו ועוד. השמטות בסוף הספר ובו 

מתפלמס עם הרב שפירא מסאסוב, כמו"כ דברים 

נוספים: רשימת ספרי חסידות שיצאו לאור עד עתה, 

ורשימת ספרים שבהוצאת "מנורה". וכן אמרי קודש 

ווינה תרפ"ג  .יטשובועוד מהרה"ק רבי לוי יצחק מברד

ללא כריכה.  .ס"מ 23’; , הוצאת מנורה, קי"ב עמ1923

 .טוב מאוד -כתמים. מצב טוב 

יש הטוענים שחלק מספר זה הינו מעשה זיוף מתוחכם של 

תשל"ג  -המו"ל ר' משה חיים אפרים בלאך ]תרמ"א 

[ שהיה חוקר חסידות, פולמוסן וסופר מוכשר 1881/1973

לפני השואה, ויש הטוענים כי שהיגר מווינה לארה"ב 



לפחות שלושה מחיבוריו הנודעים של בלוך הם למעשה זיוף: סיפורו של הגולם מפראג, קובץ 

 ."מכתבי הבעש"ט ו"דובב שפתי ישנים

 

'A collection of original letters from the Baal Shem Tov and its students' and other 

letters. Vienna, 1923. "The charsonit Genizah." "Fake book?". Without cover. 

Stains. Good- very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

חידושי אגדה על התורה ועל תהילים ואגדות חכז"ל " 'ספר 'פרח הגפן .31

בפ' חיי" מאת רבי יוסף חיים סויביל  פירוש על החידה של הישמח משה ובו

עליונה )אויבער ווישווא( רומניה, תרצ"ח -ווישא .מהדורה ראשונה .זצ"ל

כתמי רטיבות. נזקי עש בעיקר  .הסכמות חשובות ; '[ עמ1[, קכ ]10. ]1938

  .בשוליים

 

'perach hagefen'First Edition. Important agreements. Moisture stains. 

Moth damage mostly in the margins. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

'מלבוש לשבת ויום טוב' על חומש דברים ומועדים ופי' על הטעמים זרקא  דפוס ראשון. .32

 .1927סגול, מהאדמו"ר רבי ישכר בעריש מווערצקי. מונקאטש, תרפ"ז 

 

מלבוש לשבת ויום טוב' על חומש דברים ומועדים ' ספר

ופי' על הטעמים זרקא סגול, מהאדמו"ר רבי ישכר 

טש, תרפ"ז מונקא .בעריש מווערצקי. מהדורה ראשונה

רשימת  . בסוף הספר ס"מ 27.5[ ד'; 4[ ס"ח ]3. ]1927

כריכה ישנה מנותקת בחלקה. כתמי  .ד'( 4חותמים ארוכה)

זמן. מעט מאוד נקבי עש וקרעים ומספר דפים מנותקים. 

 .מצב טוב

 

First printing. 'malbush leshabat  ve Yom Tov' on 

Chumash Devarim and Moadim and according to the 

teamim Zarqa Sagol, from the Admor Rabbi Yissachar 

Barish of Veretzky. Munkatch, 1927. Long list of 

signatories (4 d). Old cover partially detached. Time 

stains. Very few moth holes and tears and a few detached papers. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .ספרים 5כרך ספרי חסידות, קבלה ועוד.  .33

 

עה"ת ומכתבים לעדת  'ספר 'פרי הארץ .1ספרים.  5כרך ספרי חסידות, קבלה ועוד. 

ל"ב  1903החסידים שנשארו ברייסין. מרבי מנחם מענדיל מוויטעבסק זי"ע. ברדיטשוב. 

צוה הכהן'. ליקוטים מהגה"ק רבי אהרן שמואל מסטעפין מחה"ס 'ו 'ספר 'קדש הלולים .2 ;'ד

ודברי חסידות ואגדתא מצדיקי הדור: המגיד ממעזריטש, הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. ווארשא 



. כ, ד'; חלק מליקוטיו בס' זה הם דברים 1908תרס"ח 

ספר 'קנאת  .3 .ששמע מכלי ראשון מפי רבותיו צדיקים אלו

חוקר ומקובל מרבינו הרמח"ל רבי משה חיים  'ה' צבאות

. קנאת ה' י"ב, ד'; 1928זללה"ה. ווארשא. תרפ"ח לוצאטו 

 ;'חוקר ומקובל כ"ח, ד

מהדורה יחידה". סדר הרשאה וקניינים " 'קנה ספר 'המ .4

ושטרי מכר ומכירת חמץ ועוד. עם פירוש 'באר יצחק' 

[ מ"ח, 2. ]1910מהג"ר ישראל יצחק ינובסקי. ווילנא תר"ע 

ספר  .5 .תוד'; דף אחד מנותק, והדף האחרון קרוע בפינ

עם חמישה פירושים: 'כפלים לתושיה', 'מטע  תהלים

לשם', ו'משל ומליצה', מאת רבי יצחק אליהו לנדא מדובנא 

ומ"מ בווילנא. ופירוש 'משפט צדק' מרבי משה מזאלשין, 

הרב הקדוש רבי משה מזאלשין ב"ר גרשון, ופירוש 'שושני לקט' מהג"ר ישראל זאב 

כריכה ישנה.      .'קצ"ב עמודים. ובסופו ספר 'קיצור ספר חרדיםמזאלשין. ווילנא, ללא שנה. 

 .טוב מאוד -נייר מעט יבש. מעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב 

 

Volume of books on hasidut, Kabbalah and more. 5 books. Volume of books on 

hasidut, Kabbalah and more. 5 books. 1. pri haaretz' 2. kodesh hilulim 3. 'kinat 

hashem tzvahot' 4. hamikne 5. sefer tehilim. Old cover. Slightly dry paper. Slight 

tears and adhesions. Overall good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

זמירות ישראל' חיבור קבלי חסידי על הפיוט 'אשת חיל'! "מהדורה יחידה" ווארשא  .34

 .1910תרע"א 

 

זמירות ישראל' חיבור שלם על השיר אשת חיל, שחובר על ידי '

שלמה המלך ו'רמיזות ישראל' על "ויכולו השמים" מרבי ישראל 

המחבר כותב בראש הספר שהראה את  .איסר רוזנברג

לגדולי ישראל בטרם הדפסתו, ובהם: מרן החפץ חיים,  החיבור

ווארשא  .מהדורה יחידה .ועוד ה'שפת אמת' ו'האמרי אמת' מגור

ספר יונה' עם ' :כרוך עמו ;’[ עמ2ס'; כב, ]-[ טז11]  .1910תרע"א 

וספר  ,1912פיעטרקוב תרע"ב  .פירוש הגאון מוילנא

הוא ספר הסימנים על תלמוד בבלי ושו"ע ונלוה מאמר  ''המזכיר

המוסר עצה טובה ליראת ה' מהרב שמואל יעקב 

כריכה ישנה. נייר יבש. מעט  .1904ווילנא תרס"ד  .ראבינוויץ

 .קרעים ונקבי עש. מצב טוב

 

'Zmirot Yisrael' A Kabbalistic essay on the piyyut 'Eshet Chayil'! "Single Edition" 

Warsaw 1910. Bound with it: 'Sefer Yonah' with the commentary of the gaon from 

Vilna. And the book 'hamazkir'. Old cover. Dry paper. Few tears and moth holes. 

Good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

הגדה חסידית חשובה ונדירה מאוד! אינה בסטפנסקי חסידות ולא באוצר הספר העברי  .35

  .וינוגרד ורוזנפלד!! הגדה של פסח ע"פ 'נאוה תהלה'. כרך ספרי חסידות חשובים



 

מאוד!!! הגדה של פסח ע"פ 'נאוה תהלה' ובו פירושי נדיר  .'כרך ספרי חסידות חשובים. א

גדולי החסידות כולל ליקוטים מספרים שנדפסו ממש בשנים שלפני הדפסת 

בית אהרן')תרל"ה(, 'הרי)ראשי( בשמים')תרל"ח(, 'תולדות אדם')תרל"ה( ועוד ' :ההגדה

מהדורה יחידה". " ;'. כ"ו ד1878ועוד. ורשה תרל"ט 

ואינה באוצר הספר  אינה בסטפנסקי חסידות!!

 !!!העברי וינוגרד ורוזנפלד

בעת הימים רבי  ספר קטן' מרבינו אור ש' .'ב

הודו עם כוונות וכוונות  .ישראל בעל שם טוב

. ט"ז 1889המקווה והנהגות ישרות. ורשה תרמ"ט 

ורשה  'הושענות וסדר הקפות כמנהג קוזניץ' .'ד'; ג

; שיר כ"א צ"ל כ"ב ד' -, י"ז 1. ט"ז, 1895תרנ"ה 

ורשה תרמ"ג  'חופת חתנים' .'נפרד להקפות. ד

ס"מ. כריכת חצי עור. כתמים  19. מ"ב ד'; 1883

 .טוב מאוד -ומעט קרעים קלים. מצב טוב 

 

very important and rare Chassidic Haggadah ! 

Not in Stefanski Hasidut nor in the curator of the Hebrew book Winograd 

Rosenfeld !! Passover Haggadah according to Nava Tehla. Volume of important 

Hasidic books. Half leather binding. Stains and a few minor tears. Good- very good 

condition.  

 120$מחיר פתיחה 
 

 

 

דפוס ראשון. שו"ת 'ברית אברהם' מהרה"ק רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי. העותק  .36

 .1819הגאון רבי מרדכי בריסק, חתימה עתיקה ומעט הגהות. דיהרנפורט, תקע"ט של 

 

ספר 'ברית אברהם' שאלות ותשובות על ארבעת חלקי 

שולחן הערוך מאת הרה"ק רבי אברהם צבי הירש 

דיהרנפורט, תקע"ט  .פצנובסקי תלמידו של החוזה מלובלין

בדף  .ס"מ 37.2[ ד'; 5[, ע'; קמ"ד, ]4, ]1819

חותמת הגאון רבי מרדכי בריסק מתקופתו כדיין  השער

במורגריטן)החותמת מקושקשת( חתימה רבנית 

הגהות ותיקון בכ"י עתיק. לא ידוע  2 -מסולסלת בשער ו 

כריכה עתיקה  .96סטפנסקי חסידות מס'  .נו מי החותם ל

מעט פגועה. נזקי עש בעיקר בתחילה וסוף. מעט כתמים. 

 .טוב מאוד –מצב טוב 

כיהן  הרה"ק רבי אברהם צבי הירש פצנובסקיהמחבר 

כרבה של פילץ ואב"ד פיעטרקוב, היה תלמידו של החוזה 

מלובלין. נפטר בשנת תקע"ט בטרם הובא הספר לדפוס ואביו הוציא לאור את הספר 

 .בתוספת הקדמה וקינה על הנפטר

 

First printing. Responsa 'Brit Avraham' by Rabbi Avraham Zvi Hirsch Patzenovsky. 

The copy of Rabbi Mordechai Brisk, an ancient signature and a few postscripts. 

Dehrenfurt, 1819. Slightly damaged antique cover. Moth damage mostly at the 

beginning and end. Few stains. Good condition - very good. 

 70$מחיר פתיחה 



ח עם תשובה להרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש. "מהדורה יחידה". עפר יעקב' ב" .37

 .1839ברסלוי תקצ"ט 

ח"א: וויכוח בין הנפש להנשמה ח"ב: חידושים  .עפר יעקב' ב"ח' ספר

. 1839ברסלוי תקצ"ט  ."רבי יעקב אייכהורן. "מהדורה יחידה ופלפולים מ

, רבי זרחיה  ברבי ישראל משקלו ,הסכמות חשובות ונדירות ;מ"ג, ל"ד דף

ניסים אזולאי, רבי אברהם אנהורא, רבי זלמן טיקטין ורבי דוב בער מייזלס. 

ל"א בספירה  –בדף ל'   .כריכת בד ישנה. הדבקות ונזקי עש. מצב בינוני

שאלה ארוכה מהרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש ותשובת  שניה

ראל בק המחבר מספר שחשב להדפיס את הספר בצפת אצל רבי יש ,המחבר

ונתן את כתב היד להרה"ק רבי אברהם דוב מאוורוויטש והוא שאל אותו שאלה 

 .והמחבר עונה לו תשובה ארוכה

מחכמי קראקא. חתן רבי שלמה זלמן רוזס בעל  המחבר רבי יעקב אייכהורן

תוקע אצל הבעש"ט הקדוש. בתק"ץ עלה לצפת ולאחר כמה שנים חזר 

 .לקראקא וכיהן שם כרב

 

'Ofar Yaakov' 2 parts with an answer to Rabbi Avraham Dov 

mAverwich. "Single edition". bresloy 1839. Old cloth cover. Adhesion and moth 

damage. Fair condition. 

 50$מחיר פתיחה 
 

 

. צ"ה ד'; 1878ורשה תרל"ח  .ספר 'עבודת ישראל' מהרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ .38

 .עש וקרעים. מצב טוב מעט נקבי

 

'avodat yisrael' Few moth holes and tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ספר המעשיות, ח"ב. עם סיפורים מופלאים ומרתקים מגדולי  .39

  .צדיקי ישראל

 

ספר המעשיות, ח"ב. מאת מרדכי בן יחזקאל. עם סיפורים מופלאים 

: כתב סתרים על הרה"ק רבי לוי יצחק בהם .ומרתקים מגדולי צדיקי ישראל

מעשה נורא ממרן הבעש"ט שסיפר לאחד הגבירים שבא אליו  .מברדיטשוב

לראות פניו. מעשה בבן אחותו של האר"י. שואב המים ועוד ועוד. ת"א, 

 .מצב טוב מאוד .ס"מ 19עמ';  361תשכ"א. 

 

 sefer hamahasiyot, part B. With wonderful and fascinating stories 

from the greatest of the tzadikim of Israel. Among them: a secret 

letter about Rabbi Levi Yitzchak of Berditchov. very good condition.  

 50$מחיר פתיחה 

 

 



בסוד עבדיך' סיפורי הוד מאורחותיהם  .40

של גדולי ישראל מאת רבי מרדכי גרליץ. סט 

ו'. מתוך עשרה כרכים. כמעט שלם. חסר רק חלק 

כרכים. מצב משתנה, באופן כללי מצב  9סה"כ 

  .טוב מאוד

 

'besod avadecha' tzadikim stories. is an 

almost complete set. Only part 6 is missing. 

Out of ten volumes. Total 9 volumes. 

Variable condition, generally very good 

condition. 

 50$פתיחה מחיר 

 

 

 

 

וגזירי עיתונים על החסידות   גור. אוסף כתבות .41

 . ועוד

 

gur. Collection of articles and newspaper 

clippings about chasidut and more. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

מחקרי וסיפורי חסידות וקבלה. אוסף ספרים. א'. 'שבחי הבעש"ט' עם  .42

ב'. י.ל. פרץ. חסידות ג'. תורת הקבלה של האר"י מבוא והערות מאת ש.א. הורדצקי 

והמהרח"ו. ד'. הבעש"ט ובני היכלו. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

Studies and stories of chasidut and Kabbalah. Collection of books. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 10$ מחיר פתיחה

 

 

 

 

עץ אבות'/'אהבת חיים' רשימות חותמים ארוכות  .43

וחשובות כולל מישיבות מרגרייטן/אונגוואר/קוסון 

 .ועוד. העותק של רבי שמחה בונים ארנסטר

 

 עץ אבות' על מסכת אבות' .'א .כרך שני ספרים

. 1912]עם הפנים[. מאראמאראשסיגעט, תרע"ב 

ס"מ. הסכמות חשובות, בהם,  26.5פ"ח ד'; 

האהבת ישראל מויזניץ ורבי יצחק אייזיק מספינקא 

עמ'(  8.5למהדורה זו. רשימת חותמים ארוכה)



והרבנים: רבי ישעי' מקרעסטיר, רבי ישראל חיים   וחשובה מאוד!! בראשם גדולי האדמור"ים

טי מהרי"ח'. רבי אליעזר זאב ורבי יצחק רוזנבוים מקרעטשניף, רבי אליהו מראחוב ה'לקו

קליין מהאלמין, רבי שלום סאפרין מקאמרנא, רבי שלמה זלמן עהרנרייך משאמלוי, רבי 

נפתלי טייטלבוים, רבי ישראל יעקב טייטלבוים מוואלווע, "הב' החתן כמר יהושיע רוקח 

אהבת חיים' על ' .'ב .ניצע שליט"א". ועוד ועודבהה"צ שליט"א ברוך האגער בהה"צ מוויז

. "מהדורה 1938התורה מהגאון רבי חיים יהודה סג"ל דייטש אב"ד מאקאווא. סטמר תרצ"ח 

עמ' אחרונים רשימת חותמים ארוכה וחשובה כולל מישיבות  6עמ';  8, קצ"ב, 16יחידה". 

 .ס"מ 26הונגריה.  -רומניה 

ת: כתמים והדבקות ומעט קרעים ונזקי עש בעיקר כריכה חצי עור נאה. בספר עץ אבו

 .בתחילה וסוף. ספר אהבת חיים: שוליים נאים. מצב מצוין

 

'etz avot' / 'ahavat chayim' Long and important signature lists, including from 

Margaret / Ungwar / Cosson yeshivot and more. The copy of Rabbi Simcha Bunim 

Ernster. fine Cover half leather. In the book Etz Avot: Stains and adhesions and a few 

tears and moth damage, especially at the beginning and end.  Book ahavat chayim: 

Nice Margins. great condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

שלושה חלקים. גודל ומצב משתנה. באופן רב שלמה יוסף זוין.  סיפורי חסידים' מה' .44

 .כללי מצב טוב מאוד

'sipurey Chassidim' by harav Shlomo Yosef Zvin. Three parts. Size and condition 

varies. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ההקדמה המפורסמת נגד החסידות. שו"ת 'זכרון יוסף' מרבי יוסף  .45

 .1774שטיינהרט. פיורדא תקל"ד 

 

[, 1[, כד, ]3. ]1774פיורדא תקל"ד  .שו"ת 'זכרון יוסף' מרבי יוסף שטיינהרט

ההקדמה המפורסמת נגד  .ס"מ 32.5[ דף; 2קיט, ]-סז, סז-מו, מו-כה

בעותק זה קיימים דפי ההקדמה הנדירים שכן בחלק גדול  החסידות.

ישנה בלויה, ללא החלק הקדמי  כריכה .הם נתלשו ע"י החסידים  מהעותקים

והשדרה. הדבקות בשולי דף השער. תעלות עש עם פגיעות בטקסט וכתמי 

 .זמן. מצב טוב

The famous introduction against chasidut. Responsa 'Zichron Yosef' by 

Rabbi Yosef Steinhart. Fjorda 1774. In this copy there are rare 

introductory pages as in a large part of the copies they were torn by the 

chasidim. Old cover worn, without the front and spine. Adhesion at the 

margins of the title page. Moth ditches with damage to text and time stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 חב"ד.

 .בקבוקונים 2בי. יין של ברכה מהר .46

כוס של ברכה, יין לברכה והצלחה מהרבי מליובאוויטש מלך "

בקבוקים פלסטיק קטנים עם תמונות הרבי ורישומי  2  ."המשיח

  .משיח

A wine of blessing from the Rebbe. 2 vials. "A glass of 

blessing, wine of blessing and success from the Lubavitcher 

Rebbe King Messiah." 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

חב"ד. דפוס ראשון. 'הלכות נטילת ידים לסעודה' עם לקוטי מהרי"ט.  .47

  .1911פיעטרקוב, תרע"א 

 

הלכות נטילת ידים לסעודה והלכות ברכות הנהנין' מהאדמו"ר הזקן ' ספר

מהרי"ט מרבי יום טוב   רבי שניאור זלמן מלאדי. עם לקוטי

 22.5[ מג דף; 1. ]1911פיעטרקוב, תרע"א  .ראשונה מהדורה .בראנשפיגעל

ישנה מנותקת. ספר מתפרק ונצרך תפירה מחודשת. מצב טוב   כריכה .ס"מ

  .מאוד

Chabad. First printing. 'hilchot netilat yadayim lesehuda' with Lekoti 

Mahar"it. Pietrkow, 1911. First Edition. Old cover detached. A book falls 

apart and needs re-sewing. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

תרל"ה. כריכות  -ברודי, תרל"ד  -וארשה  .כרכים שו"ע הרב 2לוט  .48

 .מקוריות. חתימות. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב

Lot of 2 volumes, shulchan aruch Harav. Warsaw - Brody, 1874-1875. 

Original covers. Signatures. Size and condition varies. In general, good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מהדורה נדירה. ספר 'תניא'. )ווין( ווארשא, תרט"ז  .49

1856. 

שם ספר של בינונים, גם ח"ב  ח"א הנקרא ב" .'ספר 'תניא

מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן  "הנקרא בשם חינוך קטן

בשער ווין. ללא שנה ומדפיס. באמת ווארשא. תרט"ז  .מלאדי

ס"מ. ללא כריכה. במספר דפים אחרונים  20. מ"ד דף; 1856

קרעים בשוליים ובדף אחרון עם מעט חסר בטקסט. דף מנותק. 

 .טוב מאוד -מצב טוב 



Rare edition. Book of Tanya. (Vienna) Warsaw, 1856. Without cover. In the last few pages 

there are tears in the margins and on the last page with a little missing in the text. Detached 

page. Good- very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

זבחי רצון' חתימות החסיד המופלג רבי זלמן שניאורסון מוועליז' בן רבי יהודה לייב  .50

 .1882קראקא, תרמ"ב מנכדי האדמו"ר האמצעי. 

 

ספר 'זבחי רצון' דיני שחיטות ובדיקות מאת רבי 

[ 1, ]1882קראקא, תרמ"ב  .שרגא פייבש פרענקעל

חתימות החסיד  ס"מ. בדף הפורזץ 25.5ס"א ד'; 

המופלג רבי זלמן שניאורסון מוועליז' בן רבי יהודה 

לייב מנכדי האדמו"ר האמצעי ורישום שהספר היה 

דפים ראשונים מנותקים.  3מקורית. כריכה  .שייך לו

נקבי עש חלקם אף על הטקסט. בלאי בקצוות בעיקר 

 .טוב –בדפים אחרונים. מצב בינוני 

בן רבי  'החסיד המופלג רבי זלמן שניאורסון מוועליז

יהודה לייב מנכדי האדמו"ר האמצעי. כבר בהיותו בן 

נ"ך, בחסידות ובקבלה וכן היה  שנה היה בקי בת 14

ידושי תורה. לא הסכים לכהן ברבנות על אף כותב ח

שהיו לו הצעות ממספר ערים. היה ידוע בעבודת 

התפלה שנעשתה מתוך בכיות והשתפכות הנפש 

 .שנמשכה במשך שעות רבות

 

'zivchey ratzon' Signatures of the Chassid Rabbi Zalman Schneerson of Wales' son 

of Rabbi Yehuda Leib of the grandchildren of the Middle Rebbe. Krakow, 1882. 

Original cover. First 3 pages detached. Some moth holes even on the text. Wear at 

edges especially on last pages. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 
 

 

 

עיתון המודיע על האדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש. ד'  .51

 .1994ד תמוז תשנ"

 

 –עיתון המודיע על האדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש 

 .הרבי מחב"ד

. באופן 1994הדף הראשי של העיתון. ד' תמוז תשנ"ד 

 .טוב מאוד –כללי מצב טוב 

A newspaper informing the Lubavitcher Rebbe. D. 

Tammuz 1994. The front page of the newspaper. 

D. Tammuz 1994. In general, good- very good 

condition.  

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 



כרזות ומודעות גדולות.  50 -חב"ד. למעלה מ  .52

 .נושאים שונים. חלקם כפולים ויותר

 

נושאים   כרזות ומודעות גדולות. 50 -מ חב"ד. למעלה 

שונים. חלקם כפולים ויותר. איסור החזרת שטחים, למורה 

הדתי, שיעור בתניא, במחיצתו של הרבי, מכתב הרבי 

במענה לרבים, למען שלימות הארץ, סיום כתיבת ספר 

תורה, מבצע תפילין, מודעות פורימיות וצבעוניות. משלוח 

ן המעין". קריאה קדושה, ל"ג מנות ומתנות לאביונים. "מ

גודל ומצב משתנה, רובם  .בעומר. מצות מצוה לליל הסדר

 .במצב טוב מאוד

Chabad. Over 50 posters and large ads. Various topics. 

Some are double and more. Size and condition vary, 

most of them in very good condition. 

 

 50$מחיר פתיחה 
 

. אוסף גדול של מודעות, עלונים, כרטיסים ועוד עי חב"דמבצ .53

. חלקם כפולים ויותר. גודל ומצב פריטי נייר 45-כועוד. 

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב

 

Chabad promotions. Large collection of ads, leaflets, 

tickets and more and more. About 45 paper items. Some 

are double and more. Size and condition varies, generally 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

תשי"ט. באופן כללי  -חוברות. ת"א. תשי"ד  13אוסף ' בטאון חב"ד' .54

 .מצב טוב
-betaon Chabad' Collection of 13 booklets. Tel Aviv. 1954'

.Overall good condition. 1959 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

פריטי נייר. גודל ומצב משתנה. באופן כללי  8נשות ובנות חב"ד. אוסף  .55

 .מצב טוב

 

Chabad women and girls. Collection of 8 paper items. Size and 

.condition varies. Overall good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

 

חב"ד. אוסף מודעות וכרטיסים לחיילי צה"ל. עשרות  .56

ובם זהים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב פריטי נייר, ר

 .טוב

 

Chabad. Collection of ads and cards for tzaha"l soldiers. 

Dozens of paper items, most of them identical. Variable 

.size and condition, generally good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

וליקוטים משיחות מהרבי חב"ד. הפצת לימוד התורה  .57

ועוד. למעלה משלושים פריטי נייר. גודל ומצב משתנה. 

 .באופן כללי מצב טוב

 

Chabad. Distribution of Torah study and compilations 

of conversations from the Rebbe and more. Over 

thirty items of paper. Size and condition varies. In 

general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

פריטי נייר בלועזית. גודל ומצב משתנה.  15חב"ד. אוסף  .58

 .באופן כללי מצב טוב

 

Chabad. Collection of 15 paper items in a foreign language. Size 

and condition varies. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

ישה עלונים, חלקם צבעוניים וארבעה מעטפות חב"ד. אוסף חמ .59

 .ירחון 'שיחות לנוער'. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב
Chabad. Collection of five leaflets, some of them colorful 

and four envelopes of the monshly magazine 'Shichot 

LaNoar'. Size and condition varies. In general, good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

 

 

עלוני פסוקים.  11אוסף  .פסוקים 12 -פסוקים  10 -פסוקים  6חב"ד.  .60

 .רובם כפולים ויותר. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד

 

Chabad. 6 psukim - 10 psukim- 12 psukim. Collection of 11 psukim 

pamphlets. Most of them are double and more. Size and condition varies. 

In general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

כפר חב"ד. למעלה משלושים פריטי נייר.  .61

רובם כפולים ויותר. גודל ומצב משתנה. באופן 

 .כללי מצב טוב

Kfar Chabad. Over thirty paper items. Most of them are 

double and more. Size and condition vary. In general, 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

פריטי נייר. חלקם  18פעילות חב"ד בארץ הקודש. אוסף  .62

  .כפולים ויותר. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב

 

Chabad activity in the Holy Land. Collection of 18 paper items. 

Some are double and more. Size and condition varies. In general, 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

ב  דפים בנושא ארץ ישראל. חלקם כפולים. גודל ומצ 8חב"ד. אוסף  .63

 .טוב -משתנה, באופן כללי מצב בינוני 

 

Chabad. Collection of 8 pages on the subject of the eretz Israel. 

Some are double. Size and condition vary, in general fair- good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

 34קריאות ועוד. אוסף  -אגרות  -שיחות  -חב"ד. מכתבים  .64

פריטי נייר, חלקם מודפסים וחלקם בכתב יד. גודל ומצב משתנה. באופן 

 .כללי מצב טוב

Chabad. Letters - conversations - letters - readings and more. 

Collection of 34 paper items, some printed and some handwritten. 

Size and condition varies. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

אוסף חוברות ועלונים על חסידות ועל  .65

ומצב פריטי נייר. חלקם כפולים ויותר. גורל  25-חב"ד. למעלה מ

 . משתנה. באופן כללי מצב טוב
Collection of pamphlets and leaflets on Hasidism and 

Chabad. More than 25 paper items. Some are double and 

more. Size and condition varies. In general, good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

ת בה נראים . תמונה מתחלפ1.  חב"ד. אוסף שני תמונות .66

. 2האדמו"ר הזקן 'בעל התניא' ובשינוי זווית נראה הרבי מחב"ד. 

 ."הרבי מליובאוויטש". גודל ומצב משתנה. האוסף נמכר כמו שהוא

Chabad. Collection of two pictures. 1. A rotating picture showing 

the old Rebbe 'Baal HaTanya' and with a change of angle the 

Rebbe from Chabad. 2. "The Lubavitcher Rebbe". Size and 

condition varies. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

'הדרך לחיים של משמעות'. חב"ד. אוסף שני ספרים מעניינים  -אות בספר תורה'  .67

 .ובאוויטש ע"פ דרכו של הרבי מלי

'ot besefer tora'- 'haderech lechayim shel mashmaut'. Chabad. A collection of 

two interesting books based on the path of the Lubavitcher Rebbe. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

חסידות  -תורה אור  -חב"ד. אוסף ארבעה ספרים. ליקוטי תורה  .68

 .חסידות מבוארת, ימי שמחה. מצב טוב מאוד -מבוארת, עבודת התפילה 

 

Chabad. Collection of four books. likutey Torah - Torah Or -Chassidut 

mevoeret, avodat hatfila -Chassidut mevoeret, yemey simcha. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 

הגדה של  -דמי חנוכה  -מחזיקי מפתחות  -חב"ד. כתבי קודש  .69

 .פסח ועוד

 

Chabad. kitvey kosesh - keychains - Hanukkah fees - Passover 

Haggadah and more. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

חב"ד. אוסף ספרים. א'. במסתרים, הריי"ץ. ב'. הדרך לחיים של  .70

משמעות. ג'. הרבי. ד'. השביעי. ה'. תורתו אמת. ו'. הלכה כמותו. ז'. 

"פ שיחות הרבי. פגישות עם הרבי. ח'. סיפורים מחדר הרבי. ט'. הגדה ע

י'. תהלים עם ביאורי מילים ופניני חסידות הוצאת מעיינותיך. י"א. לנצח 

מושגים מפרשות השבוע  54מחדש. י"ב. מה רבו מעשיך ה'. י"ג.   כל רגע

באינפוגרפיקה. בנוסף שני עלונים ותמונת הרבי מודבקת על עץ וספר 

 . באנגלית. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

Chabad. Collection of books. Variable size and condition, generally 

very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

שני ספרי תניא שהודפסו בישוב שלומי הממוקם בגליל  .71

השוכן בעמק   המערבי, כקילומטר מגבול לבנון, ובקיבוץ טירת צבי

 .טוב ב משתנה. באופן כללי מצב בית שאן. גודל ומצ
 

Two Tanya books printed in the yeshuv Shlomi, located in the 

Western Galilee, about a kilometer from the Lebanese border, 

and in Kibbutz Tirat Zvi, located in the Beit She'an Valley. Size 

and condition varies. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

קול אליהו' מתורת הגר"א עם מכתב האדמו"ר ' .72

 .1948מחב"ד! ירושלים, תש"ח 

 

מהגר"א  ביאורים וחידושים  קול אליהו' ספר

 .ס"מ 24. צו עמ'; 1948ירושלים, תש"ח  .מוילנא

מהאדמו"ר  מכתב מודפס ר מעבר לשע

מליובאוויטש שבאופן ייחודי ביותר הודפס  הריי"ץ

לספר  הסכמהניתן למו"ל כ) על ספר מהגאון מווילנא

 .כריכה מקורית. מצב טוב מאוד )אחר שלו

'Kol Eliyahu' from the Torah of the Gr"a with the letter 
of the Rebbe of Chabad! Jerusalem, 1948. The title 

page has a printed letter from the Rebbe haraya"tz(given to the publisher as consent to 
another of his books). Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 .ברסלב

 

תשליך באומן, שמן על בד אמן לא מזוהה.  .73

 .ציור לא גדול

 

בים ריור שמן על בד שבו נראים יהודים תשליך באומן צ

על שפת הנהר במנהג תשליך. ידוע המנהג לצאת לנהר 

וצלמים גוים מצלמים ומציירים לאמירת התשליך, ואמנים 

זאת. חתום בלועזית וחלק מהחתימה דהויה ולא הצלחנו 

 .לזהות את האמן. ללא מסגרת

 

Tashlich In the river of "Oman" oil on canvas 

unidentified artist. Not a big painting. Signed in a 

foreign language and part of the signature faded 

and we could not identify the artist. Without frame. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'לשון חסידים' לרבי נחמן גולדשטיין מטשערין תלמיד רבי  .74

 1876מוהרנ"ת. למברג, תרל"ו  –נתן מברסלב 

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

 .מוהרנ"ת

בעותק זה חסר דפים ע"ג  ;'. במקור ק"כ ד1876למברג, תרל"ו  .אשונהמהדורה ר

ה ב"ר דוד קליין", "אלטר חיים יעקב.. פק"ק לופעני  חתימות "גדלי  ס"מ. 20.5 .ע"ו -

יצ"ו", בשער חתימות בר"ת "גב"ר, כשר מהשו"ב דקהל ארטואדאקסען". כריכה 

 .טוב -ם. מצב בינוני ישנה פשוטה. מעט נזקי עש וקרעים. מספר דפים מנותקי

First printing. 'Leshon Chassidim' by Rabbi Nachman Goldshtein of Tcherin, 

a student of Rabbi Natan of Breslav - Moharan"at. Lemberg, 

1876. Missing pages 73-76. Signatures. Simple old cover. Slight moth damage 

and tears. Several pages detached. Fair - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ואל הלוי הורביץ. ב'. תיקון  ברסלב. אוסף שני ספרים. א'. ציון המצוינת, מרבי שמ .75

 .הלב, סיפורים חלומות שיחות. גודל ומצב משתנה, באופן כלל מצב טוב מאוד

Breslav. Collection of two books. A. tziyon hametzuyenet. B. tikun halev. 

Variable size and condition, generally very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

הסידור של המשפיע רבי משה בורשטיין מגדולי משפיעי ברסלב,  .76

בת ויו"ט. בדף הפורזץ חתימתו. כמו כן  סידור 'יסוד מלכות' לש

בורשטיין. מישהו הדביק בדף הפורזץ תמונת פספורט של רבי משה 

 .השדרה מעט מנותקת. מצב טוב מאוד

 

The Siddur of the Influencer Rabbi Moshe Burshtein, one of the 

greatest influencers of Breslav, the Siddur 'Yesod Malchot' 

Spine slightly detached. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 שושלת בעלז.

 

רבי אברהם יצחק בה"רמ ליפשיץ חותמות הרה"צ  .77

בעה"ק צפת תובב"א נכד הה"צ מבעלז זצוק"ל ונכד הה"צ 

אריה דבי עילאה זצוק"ל ונכד הה"צ אור לשמים זצוק"ל. 

וילנה תרנ"ט  .ערים, הראשון צבעוני ש 2משניות סדר מועד. 

. כריכת עור מעט בלויה וללא שדרה. מעט נזקי עש. מצב 1899

 .טוב

 

misnayot seder moed. Leather cover slightly worn and 

without spine. Slight moth damage. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

פני משה ומראה הפנים. ווארשא תקצ"ז  כרך מסכתות מתלמוד ירושלמי עם פירושים .78

. רישומי וחותמות ביהמ"ד בעלזא 1837

אנטוורפן. חלק מהדפים בנייר 

-גיטין-נדרים-סוטה-ותכתוב-יבמות .כחלחל

שער נפרד לכל מסכת מלבד  .נזיר וקידושין

מס' נדרים. שער כתובות מופיע פעמיים גם 

במקומו וגם במקום שער יבמות. כריכה מנותק 

 .ים. מצב טוב מ ופגועה. כרך מתפרק. מעט כת

 

Volume of Tractates from the yerushalmi 

Talmud with commentaries pney moshe 

and marhe panim. Warsaw 1837. Inscriptions and seals of the bet Midrash of belza, 

Antwerp. Some of the pages are in bluish paper. Yevamot-Ketuvot-Sota-Nedarim-

Gittin-Nazir and Kiddushin. A separate title page for each Tractate except Tractate 

Nedarim. The Ketuvot title page appears twice both in its place and instead of the 

Yavmot title page. Cover detached and damaged. Volume falls apart. Few stains. 

Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

 

שי והוקרה ממרכז מוסדות בעלזא בא"י, ספר אלבומי מיוחד כנראה שנעשה עבור  .79

 .1980מיוחדים או חברי כנסת ואישים חשובים. תש"ם תורמים 

 

ספר אלבומי וייחודי של מוסדות בעלז בא"י, הספר מלא תמונות והסברים על חסידות 

בעלז ומוסדותיה מלפני השואה ועד הוצאת 

ש"י והוקרה ממרכז  .הספר. עברית ואנגלית

המוסדות. נעשה על נייר מיוחד וכרוך בכריכת חצי 

וככל הנראה נעשה עבור תורמים עור מיוחדת 

גדולים במיוחד ו/או עבור חברי כנסת אנשי ממשלה 

דף מקופל ובו  ועסקנים גדולים. בתוך הספר מונח

סקירה כללית במספרים על היקף ותקציב 

תאריך הדף תש"ם  ,המוסדות עם טבלה ומספרים

. ניסינו לברר במרכז המוסדות בכמה עותקים 1980

 24.5/23לא ידעו לענות לנו.  הודפס הספר ובינתיים

      .ס"מ. מצב טוב מאוד

 

A gift and award from the Belza Institutions 

Center in Israel, a special album book probably 

made for special donors or kneset members 

and important personalities. 1980. A folded page with an overview in numbers on 

the scope and budget of the institutions with a table and numbers, very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

'עולת יצחק' הלכות ע"פ  -משניות 'כ"ב ונקי' עם סדר ליארצייט מה'שר שלום' מבעלז.  .80

 .חידות. קינות עם עברי טייטש. כרך שלושה ספרים

 

א'. משניות 'כ"ב ונקי' עם כרך שלושה ספרים. 

סדר ליארצייט מה'שר שלום' מבעלז. למברג 

ולת יצחק' הלכות ע"פ  ב'. 'ע .1893תרנ"ד 

נייר  .1867חידות. למברג, תרכ"ז 

מב דף; ג'. קינות עם עברי  [10] .כחלחל

כריכה ישנה  .1872טייטש. למברג, תרל"ב 

פשוטה. הדבקות בשולי שער עולת יצחק. 

שניות. מצב משתנה בין ספר קרעים בעיקר במ

  .טוב מאוד -אחד לשני. בינוני 

 

Mishnayot 'k"v venaki' with a Seder for 

yurtzahayit from the 'sar shalom' from 

Belz. - 'Olat Yitzchak' halacas according to 

riddles. kinot with Ivri Teich. Volume 

three books. Simple old cover. Adherence to the margins of the Olet Yitzhak title 

page. Tears mostly in the mishnayot. The situation varies from one book to another. 

Medium - very good. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

 . תשנ"ו -כרכי חוברות דברות קודש, תשנ"ד  2בעלזא.  .81

 

Belza. 2 volumes of Dovrot Kodesh booklets, 1994-1996. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

פינת יקרת. גודל ומצב משתנה, באופן  -בעלזא מכנובקה. יובל העשור  .82

  .כללי מצב טוב מאוד

 

Belza Makhnovka. yovel haasor - pinat yikrat. Size and condition 

varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 קבלה. 

 

קבלה. 'ברית מנוחה' מרבי אברהם רימון  .83

 1883הספרדי מראשוני מקובלי ספרד. ורשה תרמ"ד 

ברית מנוחה' ספר קבלה עמוק וחשוב מאוד על '

כוונות ופירושי השמות הקדושים מרבי אברהם רימון 

. 1883ורשה תרמ"ד  .הספרדי מראשוני מקובלי ספרד

קדשים הספר הזה כולו]![ קודש ה .ס"מ 20.5נ"ו ד'; 

יאמר לו. האר"י הקדוש אמר כי מי שעשה ספר ברית 

מנוחה היה חכם גדול ונאמן עכ"ל. ולא נזכר שם מחברו 

לבד זה מצאתי ראיתי בתוך ספר לימודי אצילות שכתב 

אברהם מרימון הספרדי בספר ברית ’ וז"ל לזה כיון ר

מנוחה שלו ... כי כל דבריו הם דברי רוח הקודש עכ"ל. 

בוודאי היותו דברי קבלה מפא"פ או מפי  והרמ"ק כותב:

כריכה ישנה, השדרה בלויה. דף ראשון ואחרון  .מלאך

 .טוב -מנותקים. נייר יבש. מעט קרעים ונקבי עש. מצב בינוני 

kabala. 'Brit Menucha' by the Spanish Rabbi Avraham Rimon, one of the first Kabbalists of 

Spain. Warsaw 1883. Old cover, spine worn. First and last page detached. Dry paper. Few 

tears and moth holes. Fair- good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

 

ם' מאמרים ורשימות דברים מאת האדמו"ר המקובל רבי ברוך שלום  דרגות הסול .84

 .הלוי אשלג. ב"ח. מצב טוב מאוד

 

'dragot hasulam' Articles and lists of dvarim by the Kabbalistic Admor Rabbi 

Baruch Shalom Halevi Ashlag. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

שיחות שנאמרו ע"י הרב חיים כהן 'החלבן' "טללי חיים" מבואות ושערים לפנימיות  .85

 .התורה. מצב מאוד טוב

Conversations recited by Rabbi Chaim Cohen "hachalban" "Talali Chaim" 

Introductions and gates to the inside of the Torah. very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

דרשות  -רעיונות ומחשבות מאוצר הקבלה והחסידות, ב'.  -אוצר התורה, א'.  .86

מעט י תורה, ג'. נערכו ונסדרו ע"י הרב שמריהו ליב הורוויץ.  מאמרים וחידוש

 .טוב מאוד -דפים מנותקים. קרעים קלים בשוליים. מצב טוב 

 

otzar hatora. Few pages detached. Slight tears at margins. Good - very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ודות הקבלה המעשית מאת נתנאל הכהן.  מיסטיקה וקבלה. שני ספרים. ס .87

 .אופן כללי מצב טוב מאודסוד המספר. גודל ומצב משתנה, ב

 

Mysticism and Kabbalah. Two books. sodot haKabbalah hamahasit by 

Nathaniel hacohen. sod hamispar. Size and condition varies, in general very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



פרפראות לחכמה דרושים ורמזים  'מעגלי צדק' .88

מהמקובל האלוקי רבי יעקב  'וכו בנגלות ובנסתרים

תשמ"ד  "אבוחצירא "האביר יעקב

הקדשת המו"ל רבי יוסף אבוחצירא  עם .1984

 .מצב טוב מאוד .הרה"ר ליבנה

 

'mahagaley tzedek' From the Divine Kabbalist 

Rabbi Yaakov Abuhatzira "haabir Yaakov" with 

the dedication of the publisher Rabbi Yosef 

Abuhatzira rav of Yavneh. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 ו יהודה מהמקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ אור לוי זי .89
 

Or Levi Ziv Yehuda from the Kabbalist Rabbi Yehuda Zeev Leibowitz 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ספר 'טוב הארץ' על מעלת ארץ ישראל וביאור המשניות ד'עשר קדושות'  .90

ירושלים תרנ"א  .סוד מהמקובל רבי נתן שפירא בעל מצת שימוריםבדרך 

מתחיל  חסר עותק ., כ"ה. שער נפרד לכל חלק1, כ"ח, 1, מ"א, 4. 1891

ספר מתפרק. מעט נקבי עש. בדף הראשון הדבקות  .בדף ג' של ח"א

  .וקרעים

 

'tuv haaretz' incomplete copy. A book falls apart. Few moth holes. On 

the first page adhesions and tears. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .1913קבלת הגר"א. ספר 'שבעת המאורות' על הזוהר. ווילנא, תרע"ג  .91

 

אשר יאירו ע"פ הזהר הקדוש, א'. ספר הבהיר. ב'. פירוש  'שבעת המאורות' ספר

ו'. ספרא תלמיד הרשב"א. ג'. עומר מן. ד'. יהל אור)מכ"י( באור הגר"א. ה'. נפש דוד 

. מספור דפים רב. שער כולל 1913דצניעותא ע"פ הגר"א. ז'. קרני אור. וילנה תרע"ג. 

קרני  –ספרא דצניעותא  –יהל אור  –עמר מן  –ושערים נפרדים לספרים: הבהיר 

 .אור. כריכה ישנה. מספר קרעים קלים. מצב טוב מאוד

 

kabalat haGr"a. The book 'shivat hamehorot' on the Zohar. Vilna, 1913. Old 

cover. Several minor tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 



 ועוד. ניירת – ציורים –חפצי יודאיקה  -קמיעות  –חפצי צדיקים 

 

העתק גביע האדמו"ר הקדוש, הרבי משטפנשט  .92

חריטה: "אונזער הייליגן רבי ר'  על הגביע .זיע"א

חסידים פון מתתיהו פרידמן פון די 

 13ציפוי כסף עבה ואיכותי. גובה:  ."שטעפענשט

  .ס"מ 7.5ס"מ. קוטר עליון: 

 

Copy of the Holy Rebbe's Cup, the Rebbe of 

Stefanesht. Thick, high-quality silver plating. 

Height: 13 cm. Top diameter: 7.5 cm. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 ."מקובל רבי אברהם חי "הצדיק מפרדס כץפנקס חבר בהסתדרות הכללית של ה .93

 

בדף  ."פנקס חבר בהסתדרות הכללית של המקובל רבי אברהם חי "הצדיק מפרדס כץ

 .ס"מ. מעט בלאי. מצב טוב 12.5[ דף; 17הראשון פרטי הצדיק)ללא תמונה(. ]

תשע"ו[ בן חכם שאול. נולד  -תר"פ ] רבי אברהם חי

ולאחר תקופה  בבגדאד ובשנת תשי"א עלה לארץ ישראל

התיישב בשכונת פרדס כץ שבבני ברק, שם שימש בבית 

הכנסת 'יוסף חיים' לצד פרנסתו כמסגר. בשנת תשט"ז 

נשא לאישה את מרת פרחה בת צ'חלה לבית חורש. היה 

מבאי ביתם של גדולי ישראל, בהם: הרב יהודה זאב 

ליבוביץ' )שלידו נקבר( החכם שמעון חירארי, ומרן 

ב ישראל יעקב קנייבסקי, עימו למד הר -הסטייפלר 

בחברותא. היה בקי היה ברזי הקבלה, ורבים באו אל ביתו 

כדי להיוועץ בו ולקבל ברכותיו. עמד בראש בית מדרש, 

שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב 

השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי 

ה עורך תיקון שבע השכונה. הרבה בצומות וסיגופים והי

הקפות בימי השובבי"ם. נפטר בשנת תשע"ו ונטמן בבית 

 .החיים פוניבז' בבני ברק. ספריו: 'מדור לדור', 'אדם לעמל יולד' ועוד

 

Member's notebook in the Histadrut of the Kabbalist Rabbi Avraham Chai "The 

Tzaddik from Pardes Katz". Member's notebook in the Histadrut of the Kabbalist 

Rabbi Avraham Chai "The Tzaddik from Pardes Katz". Slight wear. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .קמיע נגד עין הרע ופחדים לילדים וליולדים. נייר קרטון .94

 

An amulet against the evil eye and fears for children and mothers. Cardboard. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

תליון קטן עם כיתוב "אנא בכוח גדולת ימינך  .1קמיעות:  4אוסף  .95

סגולה מהחיד"א  .3 'חמסה מברזל עם שמות הקודש וכו .2 ."תתיר צרורה

  .קמיע משם הרב מרדכי שרעבי 4 .נגד עין הרע

 

Collection of 4 amulets: 1. A small pendant with the caption "ana 

bekoach gdulat yemincha tatir tzrora". 2. Hamsa made of iron with 

the names of the holy, etc. 3. Virtue from the Hid"a against the evil 

eye. 4 Amulet from there Rabbi Mordechai Sharabi. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ישמר טבעת כסף עם כיתובים הגנה ושמירה, שפע והצלחה, ה'  .96

מגע הקסם.  -ו  925צאתך ובואך מעתה ועד עולם ושמות. חתום 

 .גרם 6.1משקל 
Silver ring with inscriptions, protection and preservation, 

abundance and success, hashem yishmor tzetcha huvoacha 

meata vead olam. Signed 925 and Magic Touch. Weight 6.1 

grams 

 10$פתיחה  מחיר

 

גרם( והשני מיניאטורי. גודל ומצב משתנה, באופן  27לוט שני בתי מזוזה. האחד כסף)משקל  .97

 . כללי מצב טוב

Lot of two mezuzah houses. One is silver (weight 27 grams) and the other is 

miniature. Variable size and condition, generally good condition. 

 10$פתיחה מחיר 

 

 

 .האדמו"ר ה'ישועות משה' מוויז'ניץ. ציור שמן על בד. חתום .98

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 2.5/56.5ציור נאה. מסגרת מהודרת. 

The Rebbe 'Yeshuot Moshe' from Viznitz. Oil painting on canvas. Signed. 

Nice painting. Elegant frame. 2.5 / 56.5 cm. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

"לגעת בגערר קלאמקע משיירי עצי שיטים עומדים". "שיירי  .99

מצוה מעכבין הפורעניות". חתיכה מדלתות היכל הביהמ"ד הק' 

ברלב"ח, מבצר התורה הענק אורו של עולם. מודבק על מעמד 

 שולחני ממתכת.

לגעת בגערר קלאמקע משיירי עצי שיטים עומדים". "שיירי מצוה "

הפורעניות". חתיכה מדלתות היכל הביהמ"ד הק' ברלב"ח, מעכבין 

מבצר התורה הענק אורו של עולם. מודבק על מעמד שולחני ממתכת, 

ונתון בתוך קופסת פלסטיק תואמת. גודל)כולל הקופסא(, אורך ורוחב: 

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 6ס"מ. עומק:  12.5/17



"lagahat bagerer klamke mishayarey etzey shitim omdim" "Remnants of a mitzvah inhibit 

calamity." A piece from the doors of the hechal of the bet midrash at Ralbach, the huge 

fortress of the Torah, the light of the world. Glued to a metal desk stand. Size (including the 

box), length and width: 12.5 / 17 cm. Depth: 6 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

כסא רחמים  -בית חב"ד . אוסף קופות צדקה .100

 .טוב -ועוד. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני 
cise  -Collection of charity boxes. bet Chabad 

rachamim and more. Size and condition varies. 

.good condition -rIn general, fai 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

כתובה מהיהודים ההרריים שבקווקז. כתובה שנדפסה  .101

  .ונכתבה בבאקו שבאזרבייג'ן

 

כתובה מהיהודים ההרריים שבקווקז. כתובה שנדפסה ונכתבה 

בבאקו שבאזרבייג'ן. בתחתית הדף: "בהוצאת הצב"י מנשה 

הכתובה מודבקת על  .ס"מ 35/43 ."בהר"ריש חיימאוויץ שליט"א

  .קרעים ומעט חורים וכמעט ללא חסר בטקסט כתמים. דף.

 

ktubah by the mountain Jews of the Caucasus. Ktubah 

printed and written in Baku, Azerbaijan. The ktubah is 

pasted on a page. Stains. Tears and few holes and almost no 

gaps in the text. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

קרן התורה' לשנה טובה תכתבו. עלון סליחות עברית וצרפתית,  .102

 .? לא רשום1930/40ת"ש?  -שטרסבורג תר"ץ 

 

קרן התורה' לשנה טובה תכתבו. עלון סליחות בעברית וצרפתית, הכולל '

 -שטרסבורג תר"ץ  .'שלוש עשרה מידות, פיוט אתה הוא ה' אלוקינו וכו

ס"מ. כתוב בדיו כחול. מספר קרעים קלים.  21עמ'; [ 4? ]1930/40ת"ש? 

לא מצאנו אותו בספריה הלאומית ולא  .לא רשום .טוב מאוד -מצב טוב 

 .רוזנפלד -במפעל הביבליוגרפיה)יודלוב( ולא באוצר הספר העברי וינוגרד 

 

Keren HaTorah for a happy new year, write. Hebrew and French 

Slichot pumphlet, Strasbourg 1930/40? Unregistered. Several minor 

tears. Good- very good condition. Unregistered. We did not find it in 

the National Library or in the Bibliography Factory (Yudlov) nor in the 

treasury of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld. 

 50$מחיר פתיחה 



 

 

ס"מ.  110ס"מ. רוחב:  93פרוכת נאה לארון קודש. גובה:  .103

עיטורי פייטים צבעוניים. כיתוב: "ז"נ האשה פיגא רויזע לאווין לז"נ אביה 

ישראל צבי פאסס ואמא הינדא פעסל ואחותה בילא פעבער". בחלקו 

 .טוב מאוד -העליון טבעות לתליה. מצב טוב 

 

A beautiful parochet for aron kodesh. Height: 93 cm. Width: 110 cm. 

Colorful sequins. Caption: Top hanging rings. Good - very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 .פמוט שבת דו קני דוגמה לא מצויה .104

בגב: כעין כלי נבל ועליו חומות ירושלים. בחלקו   .פליז

בחלקה. הקדמי כיתוב: "ירושלים" באנגלית. אות מ' קטועה 

  .מצב טוב מאוד

 

A two-row Shabbat candlestick is uncomon dugma. please. On the 

back: a kind of harp with the walls of Jerusalem on it. On the front is 

an inscription: "Jerusalem" in English. Letter M is partially truncated. 

Very good condition. 

 10$פתיחה  מחיר

 

 

 

 27.5פיטום הקטורת כתב יד על קלף. גובה:  .105

ס"מ. מספר חורים עם מעט פגיעות  54ס"מ. רוחב: 

 .בטקסט. מעט כתמים
 

pitum haktoret in handwriting on parchment. 

Height: 27.5 cm. Width: 54 cm. Several holes with 

little text vulnerability. Few stains. 

 10$פתיחה מחיר 

 

 

מכתב קבלה ותודה נשגבה' עם איורי המקומות הקדושים. "דיו ' .106

ס"מ. מספר קרעים  23/31.. דפוס פ. עניו. 1930מוזהב" ירושלים תר"צ.. 

 .קלים. מצב טוב מאוד
 

'michtav kabala vetoda nisgava' with illustrations of the holy places. 

Several minor tears. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 -מיוחד! אוסף נדיר וגדול של כעשרים בקבוקי סגולות וישועות. יינות סיומים  .107

 .יינות ברכה ועוד ועוד -מים קדושים  -שמני סגולה 

 

של כעשרים בקבוקי משקאות סגוליים. *בקבוק יין עם היין מהקידוש  אוסף חשוב וייחודי

עובדיה יוסף ומהמעמד סיום הש"ס שערך מרן רבי חיים האחרון משולחנו של מרן רבי 

קנייבסקי ומסיום הזוהר מיבדלחט"א המקובל רבי 

דוד בצרי. *יין הזיווגים ולפתיחת המזל אשר נערכו 

בו הקפות וברכות מיוחדות בציון התנא האלוקי רבי 

יונתן בן עוזיאל. *מים מבורכים מהצדקת רחל ע"ה 

זרע של קיימא אשת התנא רבי עקיבא לרפואה ל

ולכל הישועות. *יין הסגולות העתיק מקבר רבי 

הקפות סביב  7שמוען בר יוחאי, אשר נערכו עליו 

הציון כמנהג הבן איש חי לפתיחת המזל ולקריעת 

דינים. *שמן סגולה מציונו של התנא רבי מאיר בעל 

הנס. * יין לברכה והצלחה מהרבי מחב"ד. * דבש 

מן סגולה לישועה טהור מהרבי מפיטסבורג. / ש

ולרפואה להצלחה ולזיווג לזרע של קיימא ולכל 

הישועות התברך מפי צדיק על הציון הקדוש של 

הבבא סאלי זיע"א בנתיבות. *יין הרחמים עם כוס 

של ברכה שעליו בירך מרן רבי עובדיה יוסף. * יין 

סיום הזוהר הקדוש בל"ג בעומר ע"י מנין "ח 

ק עם תוית מוסדות רב פעלים קול רינה בראשות הרב ומקובלים. *בקבוק עם מעט ערא

יורם אברג'ל זיע"א עם תמונתו. ועוד ועוד. גדלים ומצבים משתנים. חלקם סגורים 

 .וחלקם פתוחים. הכיתוב שלפנינו נכתב על פי התוויות. האוסף נמכר כמו שהוא

 

Special! A rare and large collection of about twenty bottles of virtues and 

salvations. Graduation wines - virtue oils - holy water - blessing wines and more 

and more. Sizes and conditions vary. Some are closed and some are open. This 

caption was written according to the labels. The collection is sold as is. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 16אוסף גדול ומיוחד של סגולות וקמיעות. חלקם בתוך מסגרות מפוארות.  .108

  .פריטים

 

אוסף גדול ומיוחד של סגולות וקמיעות. 

חלקם בתוך מסגרות מפוארות. *קמיע ארון 

הברית * סגולה לכל הישועות פרנסה 

בריאות הצלחה שפע ברכה ושלום בית. 

*קמיע ברכת הבית מקבר רבי שמעון בן 

יוחאי לשמירה מיוחדת, להצלחה ולאושר. * 

שמירה לבית היולדת. * מזרח שויתי קטן. * 

האלוקים מטל השמים ושמני הארץ.  ויתן לך

תמונות רבי ניסים מויאל עם חתנו הרב 

ברגר. *"מערת הקודש" קמיע עם מסגרת 

מפוארת במיוחד. *קמיע לשמירה ולהצלחה 

בפרנסה לבית ולחנות. *ברכת הבית על כף 

פריטים.  16יד יציקת כסף, ועוד ועוד. אוסף 



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

 

A large and special collection of virtues and amulets. Some are in luxurious frames. 

16 items. Size and condition varies. Overall good- very good condition. The 

collection is sold as is. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

שפחת אוסף חמש תמונות רבני מ .109

 .אבוחצירא

 

 5אוסף תמונות רבני משפחת אבוחצירא. 

תמונות. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב 

 .טוב מאוד

 

A collection of photos from the rabbis of the 

Abuhatzira family. 5 pictures. Size and 

condition varies. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 
 

 

ואתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום" " .110

מכתב ברכה מודפס ממרן רבי עובדיה יוסף ועליו בול דואר 

ישראל הראשון שהנפיקו לאחר פטירתו. מסגרת מפוארת. 

  .מצב טוב מאוד

 

"veatem shalom vebetchem shalom vekol asher 

lachem shalom" is a congratulatory letter printed 

from Rabbi Ovadia Yosef with the first Israel Post 

stamp issued after his death. Magnificent frame. Very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

הגאון רבי בן ציון אבא שאול ראש ישיבת פורת  .111

כל  -משפחה   יוסף. אוסף עיתונים וגיליונות לדמותו ולזכרו.

עותקים. גודל  3יתד נאמן  -אור בציון  -יום ליום  -השבוע 

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

 

The Gaon Rabbi Ben Zion Abba Shaul Rosh Yeshivat 

Porat Yosef. Collection of newspapers and issues for his 

character and memory. mishpacha - kol hashavua - yom 

leyom - or leZion - Yated Ne'eman 3 copies. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



אוסף עיתונים וגיליונות. נושאים מגוונים. א'. הילולא דרבי חב"ד. ב'. גליון אבל  .112

עיתון משפחה על מרן רבי עובדיה יוסף. ג'. גליון אבל 

ון משפחה על מרן הרב אלישיב. ד'. חוברת על עית

שנה להסתלקותו. ה'.  100השפת אמת מגור למלאות 

עיתון משפחה על הרב אלישיב. ו'. עיתון המודיע על 

האמרי חיים מויז'ניץ. ז'. המודיע על הישועות משה. ח'. 

המודיע על הרב עובדיה יוסף. ט'. יום ליום על רבי 

על הפני מנחם מגור. י"א.  עובדיה יוסף. י'. שעה טובה

שמחת בית גור כל העולם כולו. י"ב. די וואך על בעלזא. 

י"ג. עצרת המליון הציבור החרדי. י"ד. גליון מזכרת 

היסטורי העולם החרדי. ט"ו. המודיע על מעמד קידוש 

שם שמים ברבים. ט"ז. קול מחזיקי הדת. י"ז קול בני 

באופן כללי  חוברות. גודל ומצב משתנה, 17ברק. סה"כ 

 .מצב טוב מאוד

Collection of newspapers and magazins. Diverse topics. A total of 17 booklets. Size 

and condition varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .20תחילת המאה ה  19טס לספר תורה. כסף חתום. גרמניה, סוף המאה  .113

 

 .20תחילת המאה ה  19כסף חתום. גרמניה, סוף המאה  טס לספר תורה.

במרכזו שני אריות אוחזים שני לוחות הברית על גבי מדרגות. בחלקו העליון כתר תורה 

ובחלקו התחתון כעין שקע עם מקום לכתיבת שם הספר תורה)כפי שנהוג לכתוב בחלק 

שני רצועות לתליה על מהמקומות כגון: "ראש חודש" "ספר שני" וכו'(. בקצוות העליונות 

הס"ת ובקצוות התחתונות שני רצועות קצרות כשבאחד מהם תלויה פיסה קטנה עם שם 

 .גרם. מצב טוב מאוד 452ס"מ. משקל:  19/26גודל:  .התורם לזכר הוריו ושם אמו

 

tas for sefer Torah. Signed money. Germany, late 19th century early 20th century. 

Very good condition. 

 600$מחיר פתיחה 
 

 . ושו"ת ספרי הלכה



 

להגאון מרדכי  ,חידושים ופלפולים על שו"ע או"ח ח"א 'ספר 'מאמר מרדכי .114

, רלא ד'; בעותק 8. 1784ליוורנו תקמ"ד  ."מהדורה ראשונה" .כרמי מקארפאנטראץ

 .דפים אחרונים 5חסר  זה

להלכה במ"ב וביאור הלכה. עם הסכמת חיבור גדול וחשוב על שו"ע או"ח שנזכר רבות 

החיד"א שביקר בדרום צרפת בעת שליחותו וכותב במפורש שלא ראה את הספר רק 

סומך על האי גברא רבא. ברם, החיד"א לא הבחין שהספר כולל השגות על ספרו 

'ברכי יוסף'. לאחר מכן הוא השיב לו בספר 'מחזיק ברכה' ובעל 'מאמר מרדכי' עמד 

ו 'דברי מרדכי'. כמו"כ הסכמות נוספות, שירים ופזמונים והקדמת על דבריו בספר

המגיהים. וכן עיטורים וכיתוב בלועזית. כריכה עתיקה פגועה וללא שדרה. נזקי עש 

 .וכתמים. ספר מתפרק. הדבקות וקרעים

'maamar Mordechai'. First Edition. This copy is missing the last 5 pages. Damaged antique 

cover and no spine. Moth damage and stains. A book falls apart. Adhesions and tears. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 .. עברית ואנגלית1934ספר 'בית ישראל' ממרן החפץ חיים. ניו יורק, תרצ"ד  .115

 

בו יבוארו הרבה עניינים נחוצים לכלל  'ספר 'בית ישראל

מראדין מרן ה'חפץ מאת רבינו ישראל מאיר הכהן  ישראל

חיים באנגלית. -ניו יורק, הועד להדפסת ספרי החפץ .'חיים

ס"מ. קדם  23עמ';  112. עברית ואנגלית. 1934תרצ"ד 

דף עם  שער קצר ושער בעברית ואנגלית. לפני השערים

רישום וחתימה:  תמונת מרן החפץ חיים. בדף הפורזץ

 ."יוסף צבי ויס". מצב טוב מאוד

 

The book "Beit Yisrael" by the Chafetz Chaim. New 

York, 1934. Hebrew and English. very good condition.  

 70$מחיר פתיחה 
 

 

סט שלם 'שדי חמד' מהגאון רבי חיים  .116

פיטרקוב תרנ"ו/ע"ב  -חזקיה מדיני. ורשה 

1896/1912. 

 

שדי חמד' מהגאון רבי חיים חזקיה מדיני סט '

מהדורה " כרכים 6 -שלם י"ח חלקים ב

חלקים  -עמ' ב'  588 -למעט חלקים: א'  "ראשונה

ד'/ה' וח"ט שנדפסו פעם ראשונה בוורשה בתרנ"א 

י"ח חלקים, מספור רב מאוד ולכאורה יש את  .1891

 34כל הדפים. מיעוטם נכרכו שלא במקומם. 

 .כריכות חצי בד. באופן כללי מצב טוב מאוד .ס"מ

 



A complete set of 'Sdei Hemed' from Rabbi Chaim Hezekiah Medini. Warsaw - 

Peterkow 1896/1912. 'Sdei Hemed' by Rabbi Chaim Hezekiah Medini complete set 

18 volumes in 6 volumes "First Edition" except for parts: A - 588 pages. B - Parts D / 

E and Part 9, first printed in Warsaw in 1891. Half-fabric covers. Overall very good 

condition.  

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

חק יעקב' הלכות פסח מהגאון רבי יעקב ריישר. ברונא תקכ"ד ' .117

עמ'; כריכה מנותקת . 2 ,136 ,3 . רישום בעלות עתיק ודהוי בשער1764

 .וספר מתפרק. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני
 

'Hak Yaakov' Passover halachas from Rabbi Yaakov Reisher. Bruna 

1764. Ancient and faded title drawing on title page. Cover 

detached and book falling apart. Stains and moth damage. Fair 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ספר 'מקצוע בתורה' על שו"ע חו"מ הלכות הלוואות מהגאון האדיר רבי  .118

ס"מ.  33.6עמ';  396[, 2. ]1878פיעטרקוב, תרל"ח . אריה ליב צינץ. דפוס ראשון

טובי' גוטמאן טענענבוים לאדז". כריכה ישנה בלויה ומעט " :חותמת בדף השער

 .מנותקת עם מספר דפים. מעט נקבי עש בעיקר בשוליים. מצב טוב

 

'miktzoa batora' Old cover worn and slightly detached with several pages. 

Few moth holes mostly in margins. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

יו"ד אבה"ע מהגאון רבי משה  -על שו"ע אוה"ח ' אגודת אזוב' שו"ת .119

 46, 62, 198. 1884/5וילנה תרמ"ה/ו " מהדורה ראשונה. זאב מרגליות

 .כללי מצב טובנזקי רטיבות. באופן . שער נפרד לכל חלק;' עמ
 

shu"t 'agudat ezov' on shulchan aruch orach chayim-yore dea. 

Moisture damage. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



 500 -לחם רב' איזמיר נדפס ב .120

 -שו"ת מקור ברוך איזמיר תי"ט  -עותקים בלבד!! 

ספרים נדירים מדפוסי איזמיר  2. כרך 1759/60כ' 

שאלות  .1 .עותקים חסרים ופגועים .המוקדמים

מהדורה " ותשובות מקור ברוך מרבי ברוך קלעי

. במקור ו', פ"ז ד'; בעותק 1759איזמיר תי"ט  "יחידה

שו"ת לחם  .דף אחריו 2 -זה חסר דף השער ו 

מרבי אברהם די בוטון איזמיר ת"כ  רב

, ק"מ ד'; 2במקור  ."מהדורה ראשונה" .1760

דפים  9 -ר דף השער ודף אחריו ו בעותק זה חס

כריכה ישנה פשוטה. הדבקות  .אחרונים מפתחות

 .גרוע -קרעים ונזקי עש. מצב בינוני 

 

'Lechem Rav' Izmir was printed in only 500 

copies !! Makor Baruch Izmir Responsa 1759/60. 

Volume 2 Rare books from the early Izmir prints. incomplete and damaged copies. 

Simple old cover. Adherence to tears and moth damage. Fair- poor condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

והן מצוות והלכות של תורה מאת הגאון רבי שלמה , ספר 'דרכי נעם' ח"ב .121

 .עמ'; ספר מתפרק. מצב טוב 476-225, 8. 1898גאנצפריד. האננאפער, תרנ"ח 
'darchey noam' part 2. By Rabbi Shlomo Ganzfried. Hannafer, 1898. Book 

falls apart. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שו"ת 'עני בן פחמא' מהגאון רבי ישראל ניסן קופרשטוך. בדף  .122

השער מספר המחבר על רוב כתביו שנאבדו בדרך מפולין לארץ 

 .דף; כריכה ישנה מנותקת. מצב כללי טוב[ 2צט ]’; ירושלים, תרפ"ח. ח' עמ. ישראל
Responsa 'any Ben Fahma'. Old cover detached. Good general condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

כרך שני ספרים חשובים.  .123

'תשובות גאונים קדמונים' "מהדורה 

'מגלה סוד'  /1848יחידה" ברלין תר"ח 

 .1836עם 'מאמר המדע' וילנה תקצ"ו 

 

מגלה סוד' ביאור ' .1ספרים חשובים:  2כרך 

על פירוש האבן עזרא לחמש מגילות עם 

'מאמר המדע' מאת אהרן עמריך 

, ל"א 2. 1836וילנה תקצ"ו  .גומפרץ

תשובות גאונים קדמונים' היו"ל כעת ' .2 ;'ד

פעם ראשונה מכ"י ישן נושן ומסודרות יחד 

לפי בדיקת וחקירת  מאת רבינו יום טוב עלם



ליב כהן רפפורט עם מראה מקומות מפתחות והגהה מדוד קאסעל. ברלין  שלמה יהודה

דף בלועזית החסרים ברוב הטפסים.  4י"ד, מ"ה ד'; ללא  ,1 "מהדורה יחידה" .1848תר"ח 

ללא כריכה. שוליים נאים. מספר דפים מנותקים. כתמים ונזקי עש בעיקר בשוליים.  .ס"מ 21

 .טוב -באופן כללי מצב בינוני 

 

Volume two important books. "tshuvot gehonim kadmonim" "Single Edition" 

Berlin 1848 / "megale sod" with "mahamar hamada" Vilnius 1836. Without cover. 

Nice margins. Several pages are detached. Stains and moth damage mostly in the 

margins. Overall fair - good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .. עותק חסר ופגוע1873חפץ חיים' מהדורה ראשונה, וילנא תרל"ג  .124

 

עם באר מים חיים, הלכות איסור לשון  'חפץ חיים' ספר

וילנא תרל"ג  .ממרן רבינו רבי ישראל מאיר הכהן מראדין הרע

פ"א ד'; בעותק  -, ח' 1במקור ה',  ."מהדורה ראשונה" .1873

ע"ט ד'; חסר שער, דפים ד'/ה', דף ח',  -, ט' 1שלפנינו ב'/ג', 

 .ודפים פ'/פ"א

כרוך עמו ספר 'פתחי תשובה' על שו"ע או"ח מרבי ישראל איסר 

. עותק חסר 1875איסרלין "מהדורה ראשונה" וילנא תרל"ה 

 .138עמו'; עותק זה מסתיים בעמוד  146, 2במקור 

עים עם חסר בחלקם כריכה ישנה פשוטה. בקבוצת דפים קר

 .גרוע -בשוליים ובחלקם עם חסר בטקסט. כתמים. מצב בינוני 

 

Chafetz Chaim, first edition, Vilna, 1873. incomplete and 

damaged copy. Simple old cover. In a group of pages torn with a gap in some 

margins and partly with a gap in the text. Stains. Fair - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ספר שאלות ותשובות ושיטות בחלק אבן העזר מאת רבינו יוסף  .125

ס"מ. בדף  35[ ל"ט, ל' ד'; 1לעמברג, בדפוס רבי נפתלי הירץ גרושמאן, ]. קארו

מעט . בנייר כחלחל משה גרינפלד? מליסא. מעט מהדפים: חתימה עתיקה השער

 .ומעט על הטקסט. באופן כללי מצב טוב מאודנקבי עש. מספר הדבקות 

 

Book of Questions and Answers and Methods in the even haezer part by 

Rabbi Yosef Caro. Lemberg, on the title page Ancient signature: Moshe 

Greenfeld? From Lisa. Some of the pages in bluish paper. Few moth 

holes. Number of pastes and a little on the text. Overall very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

ספר "שאלות ותשובות מוהר"ם מרונטבארק האחרונים" מרבי משה רוטנבורק  .126

לעמברג תרי"ז . מק"ק ולאדאוע וקוזמיר. מגזע משפחת מהר"ם מרוטנבארק. מהדורה יחידה

לל הקדמת נכדו המו"ל רבי משה פישל. נזקי עש בעיקר בשוליים עם , ס"ב, ל"א ד'; כו1. 1857

מעט פגיעות בטקסט, קרעים והדבקות ב שני דפים אחרונים כולל על הטקסט. באופן כללי מצב 

 .טוב

'shehelot vetshuvot mohara"m merontbark haachronim" Moth damage mainly in 

the margins with little damage to the text, tears and gluing in the last two pages 

including on the text. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

, 3סאיני תרס"ט. . בד"ח שו"ע ח"א מהגאון רבי אלעזר לעוו' שמן רוקח' שו"ת .127

 .מעט כתמים וקרעים. מצב טוב. דפים אחרונים רשימת חותמים 6 , ד';6ק"ד, 
 

shemen rokach' Last 6 pages Signature list. Few stains and tears. Good '

.condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

גבעת פנחס' הלכות שחיטה, הסכמות חשובות  .128

 1926רבות. מעט איורים. קליינווארדיין, תרפ"ו 

הלכות שחיטה עם מעט איורים. מיוסד על ספר  'גבעת פנחס' ספר

קליינווארדיין,  .פנחס זעליג הכהן שווארטץרבי  בית יצחק, מאת

הסכמות רבות  .ס"מ 20נ' ד'; ’; [ עמ1, ]15[, 16, ]1926תרפ"ו 

כריכה ישנה פשוטה. נייר מעט יבש ומעט קרעים.  .וחשובות מאוד

תש"ד[ נולד  –תרל"ז ] רבי פנחס זעליג הכהן שוורץ .מצב טוב

וארדיין. חיבר לאביו רבי נפתלי הכהן. כיהן כמורה הוראה בקליינו

ספרים רבים, בהם: 'ליקוטי פנחס' 'שם הגדולים' החדש ו'שם 

הגדולים לארץ הגר', 'יזרח אור' ועוד. נספה בשנות השואה על 

 .'קידוש ה

Givat Pinchas halachas of shchitz, many important agreements. Few illustrations. 

Kleinwardine, 1926 Simple old cover. Slightly dry paper and slightly torn. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

הלכות טריפות מרבי יעקב יהודה ליב פרנקל.  'מגדנות מהרי"ל' ספר .129

הסכמות חשובות והסכמות גם בסוף הספר.  ;'צ"ו ד 2. 1927שמלוי תרפ"ז 

 .כריכה מקורית. כתמי זמן. מצב טוב מאוד .רשימת חותמים)דף וחצי(

Magdana Mahari"l Halachot Triphot. Important agreements and agreements also 

at the end of the book. List of signatories (page and a half). Original cover. Time 

stains. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



ותורת ספר 'דרך הנשר   מהדורה יחידה. עם רשימת החותמים המלאה! .130

 .1928גאלאנטא, תרפ"ח -אמת' ב"ח. הסכמות חשובות מאוד. סאטומארע

 

תולדות קורות והתנהגות, חידושים עה"ת  ,ספר 'דרך הנשר ותורת אמת' ב"ח

מרן רבי נתן אדלר כהן צדק נערך ויו"ל עם הערות  ופלפולים בהלכה ואגדה מאת

-סאטומארע .המהדורה יחיד .מראה כהן ע"י הרב אברהם יהודה הכהן שווארץ

הסכמות הגאונים רבי עקיבא  .ס"מ 23’; [ עמ2[, עו; פו, ]4. ]1928גאלאנטא, תרפ"ח 

סופר, רבי שלמה זלמן עהרענרייך ורבי מרדכי לייב וינקלר והאדמו"ר רבי מרדכי 

עמודים של רשימות  9בעותק שלפנינו בסוף ח"א:  . שלום יוסף מסדיגורא

רים וקיים בהם רק עמוד אחד)ראה במפעל ישנם עותקים שדפים אלו חס, חותמים

כריכה ישנה מנותקת עם שני דפים. מעט מאוד קרעים וכתמים. מצב  .הביבליוגרפיה(

 .טוב מאוד -טוב 

Single edition. With the full list of signatories! The book "derech hanesher 

vetorat haemet" 2 parts. Very important agreements. Satomare-Galanta, 

1928. Old cover detached with two pages. Very few tears and stains. Good- 

very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

הלכות פסח מלוקט מפי סופרים וספרים ומהגאון ' ליקוטי מהרמ"י .131

המהרש"ם מברזאן, מאת נכדו רבי משה ישראל אב"ד דראגמירעשט עם הקדמה 

[ ט"ז ד'; ללא כריכה. 4"פתחא זוטא לפסחא רבתא". סאטו מארע, תרצ"ה. ]בשם: 

 .כתמי זמן. מצב טוב מאוד

'likutey maharam"i' Without cover. Time stains. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ד' חלקי שו"ע מאת רבי משה סופר בן רבי שמעון -שו"ת ב, יד סופר' ח"א' .132

[ קכג עמ'; בעותק זה סדר 16ה'התעוררות תשובה'. בודפסט, תש"ט. במקור: ]סופר בעל 

 .דפים משובש ויתכן שחסרים דפים. כריכה מקורית. מעט כתמים. מצב טוב
 

'yad sofer' part 1. This copy is in a corrupted order of pages and may be missing 

pages. Original cover. Few stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ביאור כללי איסור חל איסור מהרה"ק רבי משה ' ערוגת הבשם' ספר .133

[ י"א; צ"ו ד'; 1. ]1938בודאפסט, תרח"צ . מהדורה ראשונה. גרינוואלד מחוסט

חלק מהגיליונות לא נחתכו. נייר יבש. כתמי רטיבות ומעט קרעים קלים. מצב טוב 

 . מאוד
 

'arugot habosem' Some of the sheets were not cut. Dry paper. 

Moisture stains and a few minor tears. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

מהדורות ראשונות של ספרי "הרוגוטשובער" הגאון רבי יוסף ראזין. 'צפנת  .134

 .1904/08ס"ח  -פענח'. שני כרכים. פיעטרקוב, תרס"ה 

 

ספר 'צפנת פענח' מאת הגאון רבי יוסף רוזין מהדורות ראשונות. 

, 1904חלק ד' ה' על ארבעת חלקי הרמב"ם ז"ל. פיעטרקוב, תרס"ה  .'א .הרוגוטשובער

[ 1. סז ]1908על הלכות תרומות של הרמב"ם ז"ל. פיעטרקוב, תרס"ח  .'ב ;סח, ד' ז' דף

 .טוב מאוד -גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  ;דף

 

First editions of the books of the "The Rogotschover" by Rabbi Yosef Razin. 

'tzofnat pahaneach'. Two volumes. Pietrkowv, 1904/08. Size and condition varies. 

Overall good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

הלכות שחיטה וטריפות מרבי יחיא צאלח. ירושלים  זבח תודה .135

כריכה ישנה מעט מנותקת. נקבי . מהדורה שניה בהגהה מדויקת והוספות. רס"הת

 . עש וכתמי זמן. באופן כללי מצב טוב
 

zevach toda. Second edition with accurate proofreading and additions. Old 

cover slightly detached. Moth holes and time stains. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מרבי יצחק אלחנן   שו"ת בחלקי השו"ע ,עין יצחק' ב"ח' ספר .דפוס ראשון .136

. ב' כרכים. גודל ומצב משתנה. באופן 1888-1895תרנ"ה -ווילנא, תרמ"ט .ספקטור מקובנא

 .טוב -כללי מצב בינוני 

 

'ein yitzchak' 2 volumes. Size and condition varies. Overall fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .ועוד היסטוריה יהודית

 

רישומי כתבות וציונים על קירות מוסדות תורה או ' אבני זיכרון .137

חלק . ר' פנחס גרייבסקי הקדשים ועל מצבות בירושלים וחוצה לה. מאת

שוליים רחבים. מעט נקבי עש. באופן כללי . שני חוברת א'. ירושלים, תרפ"ח

 .מצב טוב מאוד

 

'avney zikaron' By R. Pinchas Greivsky. Part Two Booklet A. Wide 

margins. Few moth holes. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 -ספר 'איגרות סופרים' תולדות משפחת איגר וסופר  .138

רבי עקיבא איגר, החת"ם סופר, ה'כתב סופר', ומכתבים מאת רבי 

נתחבר ע"י נכדם רבי שלמה סופר אבד"ק  .פרשמחה בונם סו

של החת"ם  כולל תמונות דיוקן .בערעגסאס אודות אבותיו וזקניו

סופר, רבי עקיבא איגר, רבי שלמה איגר, הכתב סופר, המכתב סופר 

והשבט סופר. תמונה בה נראים רבי עקיבא איגר עם דייני העיר פוזן 

תצלומים ופקסימיליות של  ,ברובה של עיר ]מקופלת על נייר גדול[

 ,[3] .1950פפד"מ תש"י  .כתבי יד, תמונות גדולות מקופלות ועוד

VI, [ ,1ה ,]כריכה מקורית. מצב טוב ’; [ עמ1, ]108; 74; 106; 95

 .מאוד

 

Books' yigrot sofrim' History of the Eiger family and sofer family. 

Original cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ח"א על  'ספר על מנהגי ירושלים שהודפס במצרים! ספר 'שער המפקד .139

וקיים בו: ו' עמ';  חסר קנד דף; עותק זה’, שו"ע או"ח. נא אמון, תרס"ח. במקור: י' עמ

קנא דף. ללא כריכה. שער מעטפת. מספר דפים מנותקים וקרועים. באופן כללי מצב 

 .טוב -בינוני 
 

A book about the customs of Jerusalem printed in Egypt! The book 'Sha'ar 

HaMekfed' part a on the Shulchan Orach orach chayim. Uncovered. 

mahatefet title page. Several pages detached and torn. Overall fair - good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

הספרים, הקדמות, הסכמות. ומתוך הספר העתק דברי קהלת' "שערי ' ספר .140

תוכן כל דברים נמרצים, ספורים שונים ...תוכן כל דברי המעתיקים, המגיהים, 

המחוקקים, גם מקומות ושנות הדפסת כל ספר ... נעתק ונסדר מאתי אשר ליב 

. חוברת א'. ללא כריכה. מעטפת קדמית ואחורית 1905ירושלים, תרס"ה ." בריסק

   דמעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב מאומנותקים. 
 

Book divrey kohelet' Uncovered. Front and back mahatefet 

cover detached. Few moth holes. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

. שני שערים, הראשון 1900לקורות היהודים בלובלין' לובלין, תר"ס  .141

 . טוב מאוד -וכן מספר דפים. באופן כללי מצב טוב  כריכה מנותקת. מעטפת

 

'lekorot hayehudim belublin' Lublin, 1900. Two title pages, the first a 

cover. Cover detached and several pages. In general good- very good 

condition.\ 

 10$מחיר פתיחה 



 

 

 

 .. מצב טוב מאוד1874ספר 'יחוסי תנאים ואמוראים' ליק,  .142
 

Book 'yichusey tanahim veamorahim' Lick, 1874. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ועומק  -תורתו  -שלמה המלך און זיין לערע' שלמה המלך חייו  .143

 .1946חוכמתו. חוברת באידיש. בונוס איירס 

 

של שלמה שלמה המלך און זיין לערע' סיפורים מופלאים וקורות חייו '

המלך כולל מאמרים קצרים ממשלי וסיפורים על בניית בית המקדש ועוד 

על  שער בספרדית ;'עמ 56. 1946בונוס איירס  .ביידיש חוברת .ועוד

 .כריכה רכה. מצב טוב מאוד .המעטפת האחורית

 

'shlomo hamelech on zane lere' King shlomo his life - his teachings - 

and the depth of his wisdom. Booklet in Yiddish. Bonus Airs 1946. 

Softcover. Very good condition.  

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

דברי הימים' אשר לשלמה המלך עליו ' ספר .'כרך שני ספרים. א .144

רבי  ליקוט המעשיות והמאורעות שיש להם קשר לשלמה המלך" מאת"  ,השלום

ב'. 'אגרות   .1914פיעטרקוב תרע"ד  .ראשונהיהודה יודל רוזנבערג. מהדורה 

ורשה. כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש ומעט  .ושאלות ותשובות' הרמב"ם ותולדותיו

 .קרעים. מצב טוב

 

volume of 2 books. 'divrey hayamim' 'yigrot veshehelot 

vetshuvot' Simple old cover. Dry paper and a few tears. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

. 1867ליוורנו, תרכ"ז . מהדורה יחידה. אגרות הרב חיד"א .145

ומסתיים  חסר [ לב דף. עותק זה6בדפוס רבי ישראל קושטא וחבריו. במקור: ]

בדף כג. כתמים. הדבקות במספר דפים אחרונים עם מעט פגיעות בטקסט. באופן 

 . כללי מצב טוב
 

Single edition. yigrot harav chid"a. This copy is incomplete and ends on 

page 22. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



בין שקיעה לזריחה' השתלשלות הסנהדרין לישיבה בירידתה לבבל  .146

 .1951ניו יורק, תשי"א -ותולדות אישים נוספים. ירושלים

 

)ציונות  על המעבר מהסנהדרין לישיבות וחזרה לארץ ישראל 'בין שקיעה לזריחה'

רש"י, המאירי, הב"ח, הגר"א,  :כולל על כמה מהרבנים הבולטים בדרך דתית(

ניו יורק, -ירושלים .החיד"א, סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד

 .ס"מ. מצב מצוין 23.5עמ';  349. 1951תשי"א 

 

'ben shkia lezricha' The Sanhedrin's descent to the yeshiva on its descent 

into Babylon and the history of other personalities. Jerusalem-New York, 

1951. great condition  

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

שני ספרים חשובים על מרן החת"ם  .147

מרבי יוסף הכהן שווארטץ.  'זכרון למשה' .'סופר. א

עם הערות והוספות המו"ל רבי משה שטערן אב"ד 

יו"ל ע"י  'לדות חת"ם סופרב'. 'תו .דעברצין וניהייזל

חתן נכדו הרב אברהם פייגעלשטאק. גודל 

 .מצב טוב מאוד .משתנה

 

Two important books about Maran Hatam 

Sofer. A. 'Zichron LeMoshe'. B. toldot chatam sofer.  Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

דברי ימי ישראל' ' .1/2 .שישה ספרים'תולדות ישראל' אוסף  -דברי ימי ישראל' ' .148

. 3. 1899/1900תר"ס \ח"ג. לבוב תרנ"ט-ח"א, ו

'תולדות ישראל' מאת זאב יעבץ. חלק עשירי תל אביב 

. 'תולדות ישראל' מאת זאב יעבץ. חלק 4. 1932תרצ"ב 

. 'דברי ימי ישראל' ח"ה 5. 1912שמיני. ברלין תרע"ב 

אבינאוויץ מאת צבי גראטץ עם הערות משאול פינחס ר

. 'תולדות ישראל' 6. 1905וא.א. הרכבי. ורשה תרס"ה 

סה"כ  .1910מאת זאב יעבץ. חלק שלישי. ברלין תר"ע 

 -ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  6

 .טוב מאוד

 

divrey yemey Israel -  toldot  Israel A collection of 

six books. Total 6 books. Size and condition varies. 

In general good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

 

 

אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים' בעריכת ד"ר מרדכי מרגליות ' .149

כרכים בקופסת קרטון מקורית. תשל"ג.  2  בהשתתפות חכמים ומלומדים.

 .באופן כללי מצב מצוין
 

'intziklopedya lechachmey hatalmud vehageonim' Overall excellent 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

כרכים בקופסה מקורית, 'אנציקלופדיה לתולדות גדולי  4סט  .150

לומדים. תשל"ג. ישראל' בעריכת ד"ר מרדכי מרגליות בהשתתפות חכמים ומ

 . באופן כללי מצב מצוין
 

Set of 4 volumes in an original box, 'Encyclopedia letoldot gdoley Israel'. 

Overall excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .1925נדיר. 'מסעות משה' עברית ויידיש. טארנא, תרפ"ה  .151

 

מעמדה, מעניני ארץ הקדושה, " 'ספר 'מסעות משה

תכונתה, טבעה, גבולותיה, ימי, נהרי, הרי, עמקי הארץ, 

קברי האבות וצדיקים ... מנהגי ומעשיות הארץ, ומה 

’ שעיני ראו בנסיעתי ... בשנת תרפ"ד ... משה הק

עם קטע נגד  ."סעפשי-טעננענבוים אבדק"ק מילדוי

הציונים ומזרחים. טארנא סלובקיה, תרפ"ה 

 5ורשימת חותמים) הסכמות חשובות מאוד .1925

עמ'(. בתחילה כרוך ספר מסעות משה ביידיש, חלק 

זה הינו נדיר ומצאנו אותו רק בספריה הלאומית אך 

לא במקוון ולכן אין לנו מידע האם שלם או לא. מספורו 

 21נח עמ'; והחלק בעברית: ריב עמ'; -[ יא1הוא כך: ]

כריכה ישנה פשוטה, ללא החלק הקדמי והשדרה.  .ס"מ

 .קרעים קלים. מצב טוב מאוד מספר

rare. 'masaot moshe' Hebrew and Yiddish. Tarna, 

1925. Very important agreements and a list of signatories (5 pages). at the begining, the 

book of masaot moshe in Yiddish is bound, this part is rare and we found it only in the 

National Library but not online, so we do not have information on whether it is complete or 

not. Simple old cover, without front and spine. Several minor tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

תמונת המו"ל  מעשיות וסיפורים מימי קדם שנשמעו מפי רבני וחכמי בבל". עם" .152

. מ' עמ'; כריכת 1967רבי מנשה צאלח יספאן. חוברת לא גדולה. ירושלים תשכ"ז 

 .מעטפת רכה. מעט כתמים. מצב טוב

 

"mahasiyot vesipurim miymey kedem shenishmehu mipi rabaney vechachmey 

bavel' Soft mahatefet cover. Few stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

פון וואלאזין ביז ירושלים' ח"ב, מהרב מאיר ברלין, ניו יורק, תרצ"ג ' .153

 .. עם מספר לוחות תמונות. שער מנותק. מצב טוב מאוד1933

'fon volozin biz yerushalayim' Detached title page. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ובהווה בדרום טוניסיה. צפת יהדות אי ג'רבה. אותו אי מפורסם בעבר  .154

 .תשל"ט. עם תמונות ותמונת המחבר. מכונת כתיבה. מצב טוב מאוד

Djerba Island Jewry. The same past and present island in southern Tunisia. Safed 

1979. With photos and author photo. Typewriter. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

'שיטות בהלכה' שיעורים  -שים ושיטות' מהרב שלמה יוסף זוין אי' .155

 .שנאמרו ע"י א.י. ריזמן. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

'ishim veshitot' by Rabbi Shlomo Yosef Zvin - 'sitot baHalacha' Shiurim 

recited by A.I. Reizman. Size and condition varies, in general very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שלשה כתובים הראשונים על המתיבות וספר חפץ מאת ד"ר ב. מ. לוין  .156

. 1934עם חותמו, ערוכים ע"י הועד להפצת "אוצר הגאונים". ירושלים תרצ"ד 

 .חוברת מאמרים על הד"ר הנ"ל וספרי אוצר הגאונים בהם עסק

 

The first three ktuvim on the Metivtot and Sefer Hefetz by Dr. B. M. Levin 

with his seal, edited by the Committee for the Distribution of the "otzar 

hageonim". Jerusalem, 1934. Booklet of articles on the aforementioned Dr. 

and the Otzar HaGaonim books in which he dealt. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 ציונות וכו'השכלה,  –ארץ ישראל 

 

 

מהדורה יחידה. 'הגעאגראפיע הקטנה' "והוא למוד ידיעת גלילות הארץ והעולם  .157

קעניגסבערג, ." בקיצור נמרץ. נעתק לתועלת חנוך הנערים בלשון עבר מאת אשר ראדין

קרעים ס"מ. כריכה ישנה ללא החלק הקדמי והשדרה. מעט  18[ עמ'; 1] 111[ 8. ]1860תר"כ 

 .. מצב טוב מאוד69/70קלים וקרע עם מעט חסר בקצוות עמודי 
 

Single edition. 'hageagraphya haktana'. Old cover without front and spine. Slight 

tears and tear with a little missing at the edges of pages 69/70. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

כמה והמדע ספר 'ההרכבה וההפרדה או חכמת הכעמיע' אוצר הח .158

פתוחי  185מאת צבי הכהן רבינוביץ. "עם מאתים ושנים עשר ציורים. מהם 

’; עמ 306[, 6. ]1876ווילנא, בדפוס והוצאת האלמנה והאחים ראם, תרל"ו  ."עץ

כריכה חצי עור, מעט פגועה. כתמים.  .שערים, אחד מהם ברוסית  4 .ס"מ 23.5

 .טובמצב 

 

Treasure of Wisdom and Science 'haharkava vehahafrada o chochmat 

hachemeye' with 200 paintings. Vilna, 1876. title pages, one of them in 

Russian. Half leather cover, slightly damaged. Stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

יהודה גולדציהר מגדולי  מכתב ארוך מפרופסור יצחק .159

וראשוני המזרחנים היהודים אל "הרב" מאיר ציפסר. מכתב 

 .בגרמנית

 

מכתב ארוך מפרופסור יצחק יהודה גולדציהר מגדולי וראשוני 

המזרחנים היהודים אל "הרב" מאיר ציפסר. מכתב 

במכתב כותב על לימודיו השונים ועוד. ברלין, תרכ"ט?  .בגרמנית

ס"מ. מצב טוב  14/21דים, כתוב על עמוד וחצי. עמו 4נייר כחלחל. 

 .מאוד

היה מאבות תורת  [1921 – 1850] יצחק יהודה גולדציהר

המזרחנות ומזכירה של הקהילה היהודית בפשט. היה פרופסור 

באוניברסיטה ומבין עשרות המדענים היהודים שלא התנצרו כדי 

 .לקבל תואר פרופסור

[ רב והיסטוריון הונגרי. היה מזוהה עם 1869"ל תר - 1815תקע"ה ] הרב מאיר ציפסר

האורתודוקסים, אך במהלך השנים רכש השכלה בסיועו של הרב ליב שוואב ראשון הרבנים 

 .הנאולוגים בהונגריה ובאופן עצמאי

 

A long letter from Professor Yitzhak Yehuda Goldzier, one of the greatest and first 

Jewish Mizrahis, to "harav" Meir Zipser. Letter in German. In the letter he writes 

about his various studies and more. Berlin, 1869? Bluish paper. 4 pages, written on a 

page and a half. 14/21 cm. Very good condition.  

 100$מחיר פתיחה 

 



פרקי נדיר מאוד. "מהדורה יחידה". ספר הקראים/ .160

השכלה. כתבי ראובן פאהן ב"ח בכרך אחד. בלגוריי? לבוב/ 

  .1929/36סטניסלב תרפ"ט/צ"ז 

נדיר מאוד. "מהדורה יחידה". ספר הקראים/פרקי השכלה. 

כתבי ראובן פאהן ב"ח בכרך אחד. בלגוריי? לבוב/ 

א': 'ספר הקראים' בשני  .1929/36סטניסלב תרפ"ט/צ"ז 

-ת הקראים; הקראים בארץספרים, הראשון: לצמיחתה של כ

’; ישראל; קורות הקראים בגליציה; שדה הקברות לקראי הלץ

משכילי ישראל וחכמי מקרא. השני: מחיי הקראים, ציורים 

ב': ’; [ עמ264צ"ל: ] XII, 263 .ואגדות. בילגוריי? לבוב? תרפ"ט

ספרותיות מתקופת -פרקי השכלה; מונוגרפיות תולדותיות

כריכה  .לא הופיע במכירות פומביות ;’[ עמ2, ]262בוב, תרצ"ז. ההשכלה וסופריה. סטניסל

 .חצי עור, חלקה האחורי מנותק והשדרה קרועה. מצב טוב מאוד

Extremely rare. "Single Edition." sefer hakarahim/pirkey hascala Writings of 

Reuven Fahan 2 parts in one volume. Belgory? lebov / Stanislav 1929/36.  Did not 

appear at auction. Half-leather cover, detached back and torn spine. Very good 

condition. 

 70$פתיחה מחיר 

 

חתימת ד"ר ארתור רופין על קבלה מ'משרד ארץ ישראלי,  .161

 .כתמים ומספר חורים וקרעים .'יפו

Dr. Arthur Ruphin's signature on a receipt from the misrad Eretz 

Israeli, Jaffa. Stains and a number of holes and tears.  

 10$מחיר פתיחה 

 

וולפסון חוברת בית דוד וולפסון של בית  הספרייה הלאומית, בית דוד .162

בית דוד וולפסון.  -הספרים עם תמונות ועלון תכנית חנוכת בית הספרים הלאומי 

 .גודל משתנה מצב טוב מאוד

The National Library, bet David Wolfson Booklet bet David Wolfson of the bet 

hasfarim with pictures and a leaflet for the inauguration of the National bet 

hasfarim - bet David Wolfson. Variable size very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

163.  Village life in Palestine  חיי הכפר בפלשתינה עם

  .1897תמונות. "מהדורה ראשונה" לונדון 

 

ארץ  -פלשתינה תיאור החיים בכפרי  Village life in Palestine ספר

 26ישראל ותיאור רב על הדת ומנהגים הנוהגים בה, עם 

 .G אחת מהם לפני השער תמונה של כפר, מאת)תמונות

Robinson Lees.) " 1, 138, 8. 1897מהדורה ראשונה" לונדון 

 .מעט מהשדרה קרועה. מצב טוב מאוד .עמ'; הספר בלועזית

Village life in Palestine Village life in Palestine with photos. 

"First Edition" London 1897. A little of the spine torn. Very 

good condition. 

 100$מחיר פתיחה 



 .1949אלבום לאומי' מאת חיים אליעזר בן משה חפץ. וויסקונסין  .164

 

אלבום לאומי' מאת חיים אליעזר בן משה '

אדם קיצור תולדות וקורות ימי ישראל מאז  .חפץ

הראשון ועד הקמת המדינה. כתוב בפורמט 

אלבומי בצורה קלילה ונעימה וכולל בתוכו קיצור 

קורות ישראל ושנות חייהם של אישי ישראל 

במהלך הדורות. בין השמות מובאים גדולי 

ישראל וצדיקי החסידות עם הסברים קצרים, 

כגון: רבי ישראל בעל שם טוב מיסד החסידות 

צחק מברדיטשוב רבי לקהל בעל מופת. רבי לוי י

חסידים מח' "קדושת לוי" וכו'... וויסקונסין 

כריכה  .ס"מ 21/14עמ';  10, 158. 1949

 .מקורית. מצב טוב מאוד

'album leumi' by Chaim Eliezer Ben Moshe 

Hefetz. Wisconsin 1949. Original cover. 

Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

תכנית עירונית בירושלים עם  "Jerusalem, The City Plan" ספר .165

 .1948מפות מתקפלות ותמונות. לונדון 

 

"Jerusalem, The City Plan"  תכנית עירונית בירושלים עם מפות על דפים

. השנה האחרונה של שלטון הבריטי 1948גדולים מקופלים ותמונות. לונדון 

 31רושלים. אנגלית. בא"י. לפי הנראה זה על החלקים הפחות יהודיים בי

  .מצב טוב מאוד .ס"מ

 

"Jerusalem, The City Plan" Urban program in Jerusalem with folding 

maps and photos. London 1948. very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ספר שירת ישראל מאת אברהם צבי אידלזון. תווים, מילים בלועזית  .166

 .טוב מאוד . מצב1951ומעט עברית. 
 

Sefer Shirat Yisrael by Avraham Zvi Idelson. Musical notes, words in 

foreign languages and a little Hebrew. 1951. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

זכר זאת ליעקב' תולדות הגאון הגדול יוצר המזרחי הרב רבי יצחק יעקב ריינס ' .167

כריכת מעטפת רכה וכפולה. מצב  ;'עמ 24ירושלים, תרצ"ד.  .ישמןעם תמונתו. מאת הרב פ

 .טוב מאוד

'zchorbzot leyaakov' Soft and double shell cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 פולמוס.

 

פולמוס. 'אהלי שם' על שמות אנשים ונשים מהגאון רבי שלמה גאנצפריד.  .168

עלקין אב"ד ארהיוב. העותק של הרב רבי חיים משה 

 .1878מהדורה ראשונה. אונגוואר, תרל"ח 

ספר 'אהלי שם' על שמות אנשים ונשים מהגאון רבי 

שלמה גאנצפריד. הספר שגרר אחריו פולמוס רחב מצד 

שכן בספרו חולק המחבר על פסקי מרן הגה"ק  חסידי צאנז

ה'דברי חיים'. נגד ספר זה יצא הרב מאדא הגאון רבי מרדכי 

ר וובר בספרו מלחמת חובה, נגד ספר זה הוציא אליעז

הגאון רבי שלמה גאנצפריד קונטרס בשם 'מכסה לאהל', 

ואז הוציא בשנית הרב מאדא מהדורה חדשה של ספרו 

רישומים ששייך לרבי חיים  בדפי הפורזץ .מלחמת חובה

אונגוואר, תרל"ח  .משה עלקין אב"ד ארהיוב

ס"מ. כריכה  31.5קכ"ד ד';  ,1 .מהדורה ראשונה .1878

 .מקורית. מצב מצוין

polemics. 'ohaley shem' on the names of men and women from Rabbi Shlomo Ganzfried. 

The copy of Rabbi Chaim Moshe Elkin Av Beit Din of Arhiov. First edition. Ungwar, 1878. The 

book that drew widespread controversy on the part of the chasidim of Sanz because in his 

book the author disagrees with the rulings of Maran HaGak 'Divrei Chaim'. Rabbi Mordechai 

Eliezer Weber the rav of ada came out against this book in his book milchemet chova, 

against this book Rabbi Shlomo Ganzfried published a pamphlet entitled 'michse leohel', and 

then harv of ada published a new edition of his book milchemet chova, First Edition. Original 

cover. great condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

עצי השדה' על קו התאריך וזמני תפילה "מהדורה יחידה". ניו  .169

 .1971יורק תשל"א 

 

מרבי שמואל דוד סיגל. ח"א מאמר על קו התאריך  ,עצי שדה' ב"ח' ספר

ביאור על מקום התחלת מנין הימים ע"פ הראשונים והערות על דברי 

גאוני זמננו: החזון א"יש, הבני ציון ורמ"מ כשר. ח"ב על זמני 

 23.5עמ';  4. קנ"ב, 1971ניו יורק תשל"א  "מהדורה יחידה" .תפילה

 .ה מקורית. מצב טוב מאודכריכ .ס"מ

 

'etzey hasade' on the date line and prayer times "Single Edition". 

New York 1971. Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

פולמוס. 'מנחת קנאות' דפוס ראשון. הסכמת מרן ה'חתם סופר'.  .170

מרבי אבא מרי משה ב"ר יוסף הירחי מנחת קנאות' ' .1838פרעסבורג, תקצ"ח 

לימוד הפילוסופיה ועל הספר 'מורה נבוכים'  פולמוס .דון אסתרוק מחכמי לוניל

דפוס   .להרמב"ם, והרבה מכתבים מחכמי ספרד וצרפת להרשב"א ומה שהשיב להם

ס"מ. מעבר  22’; עמ 182-185, 149-180, 144. 1838פרשבורג, תקצ"ח  .ראשון

כריכה פשוטה. מעט כתמים וקרעים קלים.  .'מרן ה'חתם סופרהסכמת  לעמוד השער

 .טוב מאוד -מצב טוב 

polemics. 'minchat kanahut' first edition. Consent of Maran HaTam Sofer. 

Pressburg, 1838. Simple cover. Few stains and minor tears. Good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

או גם לירושלים? פולמוס קופות הצדקה. ספר 'בצדקה תכונני רחקי  לטבריה .171

 .1904מעשק' כזבלנקה? טבריה? תרס"ד 

 

כזבלנקה?  'בצדקה תכונני רחקי מעשק' ספר

פולמוס  . נדפס בעקבות1904טבריה? תרס"ד 

בעניין כספי קופת רבי מאיר בעל הנס,  סוער

שלדעת חכמי טבריה נועדו ליושבי טבריה 

"שינתנו דוקא לעיר הצדיק אשר תשא  וכלשונם:

שמו עליה..". וכן תגובות והסברים על הקונטרס 

שיצא מנגד בירושלים בשם: 'שמרו משפט'. ללא 

כריכה והדפים מנותקים. מעט קרעים קלים. מצב 

  .טוב. מעטפת אחורית

 

To Tiberias or also to Jerusalem? Charity 

fund controversy. Book 'betzdaka techoneni 

rachaki meoshek' as Zablanca? Tiberias? 

1904. Unbound and papers detached. Slight minor tears. Good condition. Back 

mahatefet cover. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

פולמוס נגד ' הספר הקראי היחיד שנתקבל בכלל ישראל. ספר 'חזוק אמונה .172

. עם תרגום לועזית. בדף 1873מטרוקי. עברית ולועזית. הנצרות מאת יצחק בר אברהם 

 .הפורזץ רישומים וחותמת בלועזית. ספר מתפרק. באופן כללי מצב טוב
 

The only karahi book accepted in Klal Israel. Book 'chizuk emuna'. A book falls 

apart. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



בפרנקפורט דמיין. קונטרס 'פרת יוסף' פפד"מ,  פולמוס העירוב .173

  .1914תרע"ד 

 

קונטרס 'פרת יוסף' אודות תיקוני עירובין בפרנקפורט דמיין מאת רבי 

כדי להכשיר את העירוב בעיר  קונטרס זה נכתב .נחמיה צבי נאבעל

שנפסל ע"י רבי שלמה זלמן ברויאר חתנו של הרב הירש. כשפולמוס זה 

בדף  .ארוכה עם מכתבים המצדדים לשני הצדדיםנמשך נמשך תקופה 

פרנקפורט דמיין,  ."...הקדשה וחתימה: "הק' יהודה ליב ... המבורג השער

מספר דפים מנותקים.  .שער מעטפת .ס"מ 22עמ';  47. 1914תרע"ד 

 .נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב שוליים רחבים. מעט

 

The eruv controversy in Frankfurt deMain. Pamphlet 'Prat Yosef' 

Frankfurt deMain , 1914. This pamphlet was written to prepare the 

eruv in the city that was disqualified by Rabbi Shlomo Zalman Breuer, 

son-in-law of harav Hirsch. ".As this controversy continued it lasted a 

long time with letters advocating for both sides. On the title page, dedication and 

signature: "K. Yehuda Leib ... Hamburg ...". mahatefet cover. Several pages are 

detached. Wide margins. Few moth holes and tears. Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 
 

 

פירוש על  -נאה! ספר 'העוין' מרבי משה קוניץ מהדורה יחידה. עותק  .174

 .1796ספר בחינת עולם. רשימת חותמים. ווין, תקנ"ו 

 

ספר 'העוין' 'והוא באור מאמרי התלמוד כפי משפט הגיון שפת עברית וחוקי 

החכמה', ופירוש על ספר בחינת עולם, )מרבי ידעיה הפניני ]עם הפנים[( לפי 

 .ץ מאוביןדרכי הרמב"ם מאת רבי משה קוני

 .ס"מ 23קל"ט עמ';  -ק"ד, ק"ד  ,[30] ., מהדורה יחידה1796ווין, תקנ"ו 

 .[ רשימת חותמים4בדף ] .שדרה מהודרת. שוליים נאים. מצב מצוין. עותק נאה

 

Single edition. Nice copy! The book 'haoyen' by Rabbi Moshe Kunitz - 

Commentary on the Book of bchinat olam. List of signatories. Wayne, 1796. 

Fancy spine. Nice margins. great condition. Nice copy. Page [4] List of 

signatories. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ואין אודות הסכמי קדם נישואין והסכמים לגבי גיטין קדושת הניש .175

 ' וכו

 

kdushat hanisuhin regarding prenuptial agreements and agreements 

regarding Gittin, etc. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 לאדינו.

 

לאדינו. 'דמשק אליעזר' דיני או"ח. רשימת חותמים מאזמיר. אזמיר, תרל"ז  .176

1877. 

אזמיר,  .אליעזר' דיני אורח חיים לרבי אליעזר פאפודמשק ' ספר

לאדינו. בתחילתו רשימת  .ס"מ 22[ קצ"ו ד'; 4. ]1877תרל"ז 

רישום בכ"י  בדף השער והפורזץ .ורבע עמ'( 3חותמים)

כריכה ישנה מעט בלויה. מעט כתמים ונקבי עש בודדים. מצב  .מזרחי

 .טוב מאוד

Ladino. 'damesek Eliezer' orach chayim Laws. List of signers 

from Azmir. Izmir, 1877. At the beginning a list of signatories 

(3 and a quarter pages). Cover slightly worn. Few spots and 

individual moth holes. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

תר"צ  –וינה, ליוורנו, תרנ"א שיר השירים.  -לאדינו. אוסף שני ספרים. סידור  .177

1891/1930. 

 

סידור תפילת כל פה כמנהג  .'ספרים. א 2לדינו. לוט 

ק"ק ספרדים עם תרגום לאדינו. עברית ולאדינו עמוד 

אזהרות  מול עמוד. בעמודים הראשונים מובא

[ 2, ]1891וינה, תרנ"א  .והלכות בלשה"ק ובלאדינו

ן כל פסוק ב'. שיר השירים עם פתרו  ;'ד 62, 214

בלשון ספרד ופתרון התרגום כפי שנוהגים לאומרו 

מחולק יום ביומו  ,בכמה קהילות קדושות ]לדינו[

כדרך שמחלקים אותו בבית קדשינו ותפארתנו מקדש 

גודל ומצב משתנה.  ;', מ' ד1930מעט. ליוורנו, תר"ץ 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

 

Ladino. Collection of two books. siddur - shir 

hashirim. Vienna, Livorno, 1891/1930. Size and 

condition varies. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

לדינו. 'אוצר החכמה' מעם לועז על קהלת.  .178

 .1898"מהדורה ראשונה". קושטא תרנ"ח 

ספר 'אוצר החכמה' והוא מעם לועז על קהלת 

קושטא, תרנ"ח  .בלאדינו. מהדורה ראשונה

ס"מ. כריכה ישנה מעט  28’; עמ 3-192ו'  ,[2]  .1898

מנותקת וכן דפים נוספים. במספר דפים מעט קרעים 

 .קלים בשוליים. מצב טוב מאוד



Ladino. 'otzar hachochma' meam loez on kohelet. "First Edition". Constantinople 1898. Old 

cover slightly detached as well as additional pages. In a few papers a few slight tears in the 

margins. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 הספדים ועוד. –דרשות  –דרושים  -מדרשים 

 

 

יורה ומלקוש' הספדים על גדולי ישראל, על מות ישרים ונשים צדקניות ' .179

תרע"ג. כריכה ישנה. שוליים נאים. מצב ווילנא, . ודרושים. מאת רבי יוסף חיים קרא

 .טוב מאוד
 

'Yore huMalkush' obituaries on the greats of Israel, old cover. Nice margins. 

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מרבי יהודה הכהן רובין. סאטו מארע, תרצ"ג. ' קול יהודה' .180

בהם: האדמו"ר מוויז'ניץ  שלש וחצי עמודים של רשימת חותמים, בסופו

 .עמוד אחרון מנותק. מצב טוב מאוד. ורבי מרדכי בריסק ועוד
 

'kol yehuda' At the end of three and a half pages of a list of signatories. Last 

page disconnected. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

תנ"ך בהם משובצים ספר 'חרוזי פנינים' מאמרי חז"ל ופסוקי  .181

מאת רבי יצחק ראובן הכהן ארינשטיין. בסופו מספר שמועות 

. מ' דף; כריכה מנותקת וכן מעט דפים נוספים. נייר מעט 1897קראקא, תרנ"ז . מהגר"א

 .יבש ומעט קרעים. מצב טוב
 

'charuzey pninim' Cover detached and a few more pages. Slightly dry paper 

and slightly torn. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

פסיקתא דרב כהנא' ב' כרכים. ע"פ כתב יד אוקספורד ושינויי נוסחאות ' .182

 .מכל כתבי היד ושרידי הגניזה. מהדורה ב' עם הוספות. ני יורק, תשמ"ז

 

'psikata derav kahana' scond edition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 

 

רוכל' דרושים מרבי יוסף אוחיון. ב"ח בשערים  לא מצוי. 'אבקת .183

ס"מ. ללא כריכה. מעט נקבי עש. מצב טוב  31. ס"ב ד'; 1948כזבלנקה תש"ח . נפרדים

 .מאוד
 

Not common. 'avkat rochel' without cover. Few moth holes. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

נפרדים. הסכמות האדמו"ר רבי ספר 'שמנה לחמו' ב"ח בשערים  .184

פאדגורזע אצל קראקא, . שלמה מבאבוב והאדמו"ר משינאווא למהדורה זו

. כריכה מנותקת וכן דפים נוספים. נייר יבש וקרעים. באופן כללי מצב 1897תרנ"ז 

 .טוב
 

'shamna lachmo' Detached cover as well as additional pages. Dry paper 

and tears. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

עם באור הרא"מ מאת רבי אהרן משה פאדווא ' מדרש שוחר טוב הוא מדרש תהלים' .185

והערות מאת רבי מרדכי גימפל אב"ד ק"ק ראזינאי הנקרא בשם תוספת באורים והגהות 

[, 5. במקור: ]1865וורשה תרכ"ה " .שיר למעלת משפחת פאדווא: "הרמ"ג. לאחר השער

אחד מהשערים וששה דפים בסופו. כריכה ישנה מנותקת. כתמים  חסר דף; בעותק זה קצח

 .ומעט נקבי עש וקרעים. מצב בינוני
 

'midrash shocher tov hu midrash tehilim' Old cover detached. Stains and a few 

moth holes and tears. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מדרש תהלים הנקרא שוחר טוב עם מבוא  .1 .מדרשיםספרי  3אוסף  .186

. שערים בכמה שפות, 1891והערות משלמה באבער מלבוב וילנה תרנ"א 

מדרש משלי ע"פ זרע אברהם מרבי שיק אב"ד  .2 .ושער מקוצר לכל ספר

ללא שער, מצב  ."מהדורה יחידה" .1833וואשילשאק. וילנה והורדנה תקצ"ג 

ץ ישראל מהרב יוסף גולדנבלום עם מכתב מדרשי אר .3 .בינוני גרוע

 .גודל ומצב משתנה .בחתימת המחבר. ירושלים תשי"ט

 

Collection of 3 midrashim books. Size and condition varies. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



מהדורה יחידה". מדרש חסירות ויתירות ע"פ כת"י מספריות  .187

 .1917באנגליה!!! נדיר. לונדון תרע"ז 

 

חסירות ויתירות' ע"פ ג' כת"י ובראשם כת"י אדלר וכת"י אוכספורד וכת"י מדרש '

לונדון תרע"ז  .בריטיש מוזעאום עם הערות מ"מ ומבוא מאת אברהם מרמרשטיין

ספר  ."שער ומבוא גם באנגלית. "מהדורה יחידה .ס"מ 21עמ';  10, 84. י"ב, 1917

כריכת מעטפת  .אחריםנוסף בשם זה נדפס ע"י שלמה אהרן ורטהיימר ע"פ כת"י 

 .רכה. מעט קרעים וחורים זעירים. מצב טוב מאוד

"Single Edition." Midrash chasidut veyeterot according to manuscripts from 

libraries in England !!! rare. London 1917. Soft mahatefet cover. Few tears 

and tiny holes. Very good condition. 

 50$פתיחה מחיר 

 

 

 

 ספרים שונים.

 

עשרת הדברות בערבית יהודית ותרגום  .188

שרח אלעשר כלמאת באלערביה  -צרפתי 

 .1939ובאלפרנסאויה. אלג'יר תרצ"ט 

שרח אלעשר כלמאת באלערביה "

תרגום לערבית באותיות עבריות  "ובאלפרנסאויה

’ של פרשת מתן תורה בלול במדרשים, המיוחס לר

יר פתיחה, המיוחס אף הוא סעדיה גאון. בראשו ש

’. מול עמ’ לרס"ג. עם תרגום עברית וצרפתית, עמ

יצחק מרעלי, משנת והוצאת ’ עם הקדמת העורך, ר

. בסוף הספר: שירים שונים מאת העורך, 1913

תרגום לצרפתית של פרקי מתן תורה והערות העורך 

כריכה רכה, חלקה  .ס"מ 22’; עמ 60בצרפתית. 

 .קבי עש. מצב טובמנותקת. כתמים ומעט נ

aseret hadibrot in Jewish Arabic and a French 

translation - Sharach El-Asar Kalmat in Alberia and Al-Farnsaw. Algiers 1939. 

Paperback, part of it detached. Stains and a few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

פיוטים מעדות המזרח שנדפסה כחוברת נלוות  -פזמונים פזמונים' חוברת  .189

לתקליט שיצא בארה"ב בכדי להקל על השומע לעקוב אחרי המילים ולהבינם. ניו יורק 

 .טוב מאוד -. חוברת ללא התקליט. באופן כללי מצב טוב 1979תשל"ט 

'piyutim' Hymn Booklet - hymns from the East that were printed as an 

accompanying booklet to a record released in the USA to make it easier for the 

listener to follow the words and understand them. New York 1979. Booklet 

without the record. In general, good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

 

 

 .וסיפורים מפי ר' שלמה קרליבך. מצב מצויןלמען אחי ורעי' שיחות ' .190

'lemahan achay verehay' Conversations and stories by R. Shlomo Carlebach. 

great condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .עותקים. מצב טוב מאוד 2משלי החפץ חיים השלם' מאת דוד זריצקי. ' .191
 

'mishley hachafetz chayim hashalem' very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

עם ביאור חדש עין בוחן ופתיחה בשם פתח תקוה מר'  'בחינת עולם .192

מעט נזקי עש וכתמים והדבקות.  .1872מרדכי יונה רוזנפלד. פרמישלא תרל"ב 

 .באופן כללי מצב טוב

 

'bchinat olam' Slight moth damage and stains and adhesions. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

שנינות והומור יהודי אורתודוכסי, מלפני מלחמות העולם. ספר 'אמרים משמחי  .193

לב' "מילי דבדיחותא מחכמים בעלי אספות גאוני ארץ אנשי השם וגם אשר הוספתי 

. ס"ד עמ'; נייר יבש. קרעים 1908ליעדז, תרס"ח  ."ממני המלקט י. איזביצקי  מדעתי

 .טוב -בינוני וכתמים. מצב 

Orthodox Jewish wit and humor, from before the world wars. Book 'amarim 

mesamchey lev'. Dry paper. Tears and stains. Fair- good condition . 

 10$מחיר פתיחה 

 

לא מצוי. 'נחלת עזריאל' סיפורים ומוסר ביידיש.  .194

  .1937דפוס ראשון. סאטמר, תרח"צ 

עזריאל' סיפורים ומוסר ביידיש מאת רבי חיים יצחק  ספר 'נחלת

 20.5[ עמ'; 2. נד ]1937מארע, תרח"צ -סאטו .דפוס ראשון .מאליק

כריכה מקורית, עם מעטפת  .לא היה במכירות פומביות .ס"מ

  .מודבקת. כתמים ומעט קרעים קלים. מצב טוב

Not common. 'Nahalat Azriel' stories and morals in Yiddish. 

First printing. Satmar, 1937. Original cover, with glued 

mahatefet cover. Stains and slight tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

. 1915התעוררות לתשובה מרבי יודא קרויס. תרע"ה  'דברי אמת' .'כרך ספרים: א .195

הגהות מהר"מ א"ש. תרס"ג מהש"ך עם  'מהדורה יחידה. ב'. 'פועל צדק ;'ל"א ד

דרכי  .'ד .1924קיצור ספר חרדים ע"פ לבושי חיים. לובלין  מצות משה .'ג .1903

עם תוספת  ה'. קונטרס פרק שירה .ליקוט הנהגות טובות כולל מגדולי צדיקי החסידות חיים

כריכה מקורית, ללא שדרה, החלק  .ענייני גאולה, תשובה וסגולות ו'. קץ הפלאות .חיים

 .האחורי מנותק עם הספר דברי אמת. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

volume of books: a. 'divrey emet' only edition. b. 'poel tzedek' c. 'mitzvat moshe' d. 

darchey chayim e. 'kontress perek shira. Original cover, no spine, the back is 

detached with the book  'divrey emet'. Stains and a few tears. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

למברג, תרנ"א . מהגאון רבי יוסף אשכנזי' צפנת פענח חדש .196

 .מעט קרעים וכתמים ונקבי עש בודדים. מצב טוב. עמ'( 9רשימת חותמים) בסופו. 1891

 

list of signatories (9 pages). Few tzofnat paaneach chadash' At the end is a '

.tears and stains and individual moth holes. Good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

. 1925סעאיני, תרפ"ה  .עת לעשות' ח"ב לרבי הלל מקאלאמיא. שער צבעוני' .197

 .טקסט ביידיש. מצב טוב מאוד

'et laasot' Part B by Rabbi Hillel of Kalamia. Colored title page. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שיחת חולין של ת"ח' מאמרים צחים מגדולי הדור ע"ד הצחות וההלצה, ' .198

. ללא 1891הוצאה שניה עם הוספות. למברג, תרנ"א  .מאת רבי צבי הירש שלעז

 .כריכה. באופן כללי מצב טוב

'sichat chulin shel talmidey chachamim' Second edition with additions. 

Lemberg, 1891. Uncovered. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ירחון לענייני חינוך, ספרות ומחשבה. שלושה כרכים של לקט ירחוני ' בית יעקב' .199

 .תש"ך. מעט תמונות. מצב טוב מאוד-תשי"ט -תשכ"ב  -בית יעקב מהשנים: תשכ"א 
Beit Yaakov, a monthly magazine on education, literature and thought. Beit 

Yaakov Monthly Collection 1962. Few photos. Kislev 1991. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

דרך ימה' וספר 'הבה תמים' .' 'א. אוסף שני ספרי הגאון רבי שאול בראך .200

גודל ומצב משתנה, באופן כללי . ווראנוב, תרצ"דגבעת שאול' .' ' ווראנוב, תרצ"ו. ב

 .טוב. נמכר כמו שהוא -מצב בינוני 
Collection of two books by Rabbi Shaul Brach. Size and condition varies, 

.good condition . Sold as is -in general fair 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שאול בראך שהודפס משמרת אלעזר' דפוס ראשון של ספר הגאון רבי ' .201

 24.5[ דף; 2קלז ] [1] .1897בצעירותו ובעילום שמו. מונקאטש, תרנ"ז 

כריכה ישנה. מעט  .הסכמת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש .ס"מ

 .טוב מאוד -נקבי עש. מצב טוב 

'Mishmerat Elazar' First edition of the book of Rabbi Shaul Brach, printed in his 

youth and anonymously. Munkatch, 1897. Old cover. Few moth holes. Good- very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

על ר"ה מאת הגאון רבי שאול בראך. מהדורה ראשונה. ' דבר המלוכה' ספר .202

 . , סז דף; מצב טוב מאוד5ווראנוב, תרצ"ה. 
'dvar hamelucha' very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

על רבי אברהם יהודה הכהן אב"ד בערעגסאז. ' תולדות קול אריה' ספר .203

בדף אחרון רשימת .  1940מאת נכדו רבי דוב בער שפיטצער. קליינווארדיין, ת"ש 

 .מעט קרעים וכתמים. מצב טוב .חותמים
'toldot gur arye' Last page List of signatories. Few tears and stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

רבי יצחק  על מעלת כבוד קדושת חתן וכלה ועניני החתונה מאת' אגרא דבי הלולי .204

בשער: "שלמה הערצברג".  חתימה. 1912פיעטרקוב, תרע"א . מאיר גרנט. מהדורה ראשונה

 .דפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב
'yigra derabbi hiluley' first edition. Detached pages. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

רבינו  דינים ועניינים השייכים לסדר השולחן והאכילה מאת' שלחן של ארבע' ספר .205

ללא כריכה. . רשימת חותמים . ד', עב דף; שני הדפים האחרונים1939ווראנוב, תרצ"ט . בחיי

 . מספר דפים מנותקים ומעט קרעים. מצב טוב
 

'shulchan shel arba' by rabenu bechayey. List of signatories. Without cover. Several 

detached leaves and few tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



ספורו של נהג' סיפור אמיתי איך הגעתי לשמירת שבת. ' .206

נותק. עמ'; ללא כריכה. דף מ 16. 1958ירושלים תשי"ח ." "מהדורה יחידה

 . מצב טוב
 

'sipuro shel nehag' A true story of how I came to keep the 

Sabbath. "Single Edition." Jerusalem 1958. 16 pages; uncovered. 

Detached page. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 
 

 

 

 

הדים' רשימות מאת שלמה דמשק. ניו יורק, תש"ח ' .207

 .. מצב טוב מאוד1947

'hedim' lists by Shlomo Damesek. New York, 1947. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 שואה ושארית הפליטה. –אנטישמיות 

 

 

יון מצולה' על גזירות ת"ח ות"ט מאת רבי נתן הנובר. ברלין, ' .208

 .מאוד  . כריכה רכה. מצב טוב1923תרפ"ג 
 

'Ion Metzula' on the decrees of T.H. and T.T. by Rabbi Natan Hanover. 

Berlin, 1923. Paperback. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 

עמק הבכה' ספר הקורות והתלאות אשר עברו על בית  .209

  .      Krakau ,יוסף הכהן הרופא מעיר אויניון’ ישראל, מאת ר

קצר( שערים בתחילתו)אחד  3[ עמ'; 1] 199[ 5. ]1895תרנ"ה 

 -ושער בסופו. מעט נקבי עש וכתמים. באופן כללי מצב בינוני 

 .טוב
 

'emek habacha' 3 title pages at the beginning (one short) 

and a title at the end. Few moth holes and stains. Overall 

fair- good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

 

אשר עברו על בית ישראל. מאת עמק הבכא' ספר הקורות והתלאות ' .210

 . 5419מעיר אויניון. ירושלים, תש"ה  רבי יוסף הכהן הרופא
 

'emek habacha' is a book of the experiences and hardships that befell bet 

Israel. By Rabbi Yosef HaCohen the physician from the city of Oinyon. 

Jerusalem, 1945. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

קינה על מלחמת העולם הראשונה,  -נדיר. 'קינה עלא לגיררה'  .211

 ., בערך1915ערבית יהודית. תוניס תרע"ה 

 

קינה על מלחמת העולם  - 'נדיר. 'קינה עלא לגיררה

 2 -הראשונה, "קינה על המלחמה, אשר החלה ב

. בלחן קינת ציון הלא תשאלי...". 1914באוקטובר 

, בערך. 1915תוניס תרע"ה  בערבית, באותיות עבריות.

 -אינו באוצר הספר העברי וינוגרד  .ס"מ 14’; עמ 16

 .מצב טוב מאוד .רוזנפלד ולא הופיע במכירות פומביות

 

rare. 'kina Ala legrira' - Lamentation about the First 

World War, Jewish Arabic. Tunis 1915, circa. Is not 

in the treasury of the Hebrew book Winograd - 

Rosenfeld and has not appeared at auctions. Very 

good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

 

  ., עם המכתב מהאדמו"ר הרה"ק מבאבוב. שער צבעוני1943חיי עולם' תש"ג  .212

 

ענייני מוסר וחסידות. ובסופו אגרת קודש  'חיי עולם' ספר

ולאחריו  מנובמהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מרי

מכתב קודש בעניין הביטחון בהשי"ת ובעניין הפרנסה 

 .מהאדמו"ר הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב

שער צבעוני  . ס"מ 21[ פ' עמ'; 6. ]1943בודאפסט, תש"ג 

מיוחד ביותר. על הכריכה הפנימית מודבק מודעת 

 פרסומת על ספרים שהם עומדים להדפיס

 .כתמים. מצב טוב מאוד כריכה מקורית בלויה. מעט

 

'chayey olam' 1943, with the letter from the Rebbe of 

Babov. Colorful title page. A very special colored title 

page. On the inside cover is an advertisement for 

books they are about to print Worn original cover. Few stains. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 



ענייני מקוה ע"פ הדברי חיים  -שואה. נדיר. קונטרס מקוה ישראל ה'  .213

והשינאווער מהאדמו"ר מנאסויד ועם הוספות מרבי יואליש מסאטמר. סאטמר, 

 .1943תש"ג 

 

ענייני מקוה ע"פ הדברי חיים והשינאווער  -נדיר. קונטרס מקוה ישראל ה' 

סאטמארנעמעטי,  .שואה .הוספות מרבי יואליש מסאטמרמהאדמו"ר מנאסויד עם 

הסכמת הרה"ק רבי יואליש טייטלבוים  .ס"מ 22.5[ ד'; 1ס, ]-[, ד5, ]1943תש"ג 

 .כריכה מקורית מנותקת וקרועה. מצב טוב מאוד .מסאטמאר

holocaust. rare. Pamphlet Mikveh Israel 5  - Mikveh matters according to the 

divrey  Chaim and the Shinaver from the Rebbe of Nasoid and with additions by 

Rabbi Yoelish of Satmer. Satmer, 1943. Original cover detached and torn. Very 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

קיסר הגיטו)חיים מרדכי רומקובסקי(  -דער "קיסר" אין געטא'  .214

רחמיאל בריקס, הקדשת המחבר. מהדורה עם מעט תמונות מאת י

  .ראשונה ומצומצמת

 

)חיים מרדכי רומקובסקי( עם מעט  קיסר הגיטו - 'דער "קיסר" אין געטא'

מהדורה ראשונה" " .ירחמיאל בריקס, הקדשת המחבר תמונות מאת

באידיש ועם מעט  הספר .1961עותקים בלבד ניו יורק  2000 -נדפס ב 

ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב  23.5עמ';  X, 247  [1].תמונות בתחילתו

 .מאוד

היה ראש היודנראט בגטו לודז'  [1877/1944] מרדכי חיים רומקובסקי

במשך כל שנות קיומו וכונה "זקן היהודים". השלטונות הגרמניים העניקו 

לרומקובסקי סמכויות נרחבות בכל התחומים הקשורים בניהול חיי 

גון ארגון מפעלי עבודה, חלוקת מזון, שירותי תברואה, דיור, מינוי האוכלוסייה בגטו, כ

תפקידים ועוד. דמותו היא מהשנויות במחלוקת בתולדות השואה בכלל ובתולדות הגטאות 

 .בפרט

'der "keysar" in Ghetto' - The Ghetto Emperor (Chaim Mordechai Rumkowski) with 

a few photos by Yerachmiel Brix, author's dedication. First and limited edition. 

Original cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

. 1962נדיר. גטו לודז' 'לאדזשער געטא' מאת ישעיה טרונק. ניו יורק  .215

 .עם שני דפים גדולים מקופלים

יידיש . 1962נדיר. גטו לודז' 'לאדזשער געטא' מאת ישעיה טרונק. ניו יורק 

שני דפים גדולים מקופלים באחד מהם שרטוט  עמ'; עם XVI, 528, [2] .ואנגלית

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 23.5 .מפה

rare. Lodz Ghetto ''Lodzesher Ghetta' by Ieshaiah Tronk. New York 1962. With 

two large folded pages. rare. Lodz Ghetto 'Lodzesher Ghetta' by Ieshaiah Tronk 

New York 1962. Yiddish and English. XVI, 528, [2] p .; With two large pages 

folded in one of them a map drawing. 23.5 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

ישיבת מיר ביפן וסין עם עמודי תמונות. 'מירער ישיבה אין גלות' ניו  .216

 .1950יורק, תש"י 

 

ניו יורק,  .יבה אין גלות' ישיבת מיר ביפן וסין עם עמודי תמונותמירער יש'

 .כריכה צבעונית רכה. מצב טוב מאוד .ס"מ. יידיש 23.5עמ';  28. 1950תש"י 

Mir yeshiva in Japan and China with photo pages. 'Mirrer Yeshiva in 

galut' New York, 1950. Soft colored cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

חורבן ותקומה' אומקום און ' .217

. עם הקדמה מאת ד"ר יעקב 1946-1945ברגן בלזן, . אויפקום

רובינזון ומבוא מאת יוסף רוזנזפט וערוך בידי שמעיהו בלוך. 

תמונות וכיתוב בעברית, יידיש ואנגלית. כריכה מקורית מעט 

 .מנותקת. מצב טוב מאוד
'churban vetkuma' Pictures and captions in Hebrew, 

Yiddish and English. Original cover slightly detached. 

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

'אויף קידוש השם' אוסף שני ספרים ביידיש. ניו יורק,  -קידוש השם' ' .218

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 23.5. 1954 - 1947תש"ז 

'kidush hashem' very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ערים ואמהות' ח"ג. מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי ' .219

 .עריצים וטמאים במלחמת העולם האחרונה. ירושלים, תש"ח. מצב טוב מאוד

'arim veyimahot' A sacred monument to the communities of Israel that were 

destroyed by tyrants and unclean people in the last world war. Jerusalem, 1948. 

Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ירושלים תשט"ו. כריכה ישנה. שוליים  'מן המצר קראתי' .220

 .רחבים. מצב טוב

 

'min hametzar karati' Jerusalem 1955. Old cover. Wide margins. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

קונטרס 'כתבי קודש' מאדמו"רי סלונים עם דף ההקדשות הנדיר לזכר  .221

 .1948ווינדסהיים תש"ח  .קדושי השואה

 

שארית הפליטה. קונטרס 'כתבי קודש' מאדמו"רי סלונים עם דף ההקדשות הנדיר 

 20 .שני שערים ;’[ עמ2, ]54[, 2. ]1948ווינדסהיים תש"ח  .לזכר קדושי השואה

 .ב מאודמצב טו .ס"מ

Booklet 'kitvey kodesh' from the Rebbe of Slonim with the rare dedication 

page in memory of the Holocaust martyrs. Windsheim 1948. survivors. Two 

title pages. 20 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

חפץ .' ב. שמותתורת משה, .' ספרים. א 4שארית הפליטה. אוסף  .222

ב"ח , תורת חובת הלבבות.' ד. קסת הסופר. מינכן, תש"ז. עותק חסר.' ג. חיים

 .בשערים נפרדים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני
survivors. Collection of 4 books. A. Toraht Moshe, shmot. B. chafetz 

chayim . c. keset hasofer. Munich, 1947. incomplete copy. d. torat 

chovat halevavot, 2 parts in separate title pages. Size and condition 

varies. Generally fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

שני מהדורות של ספרו של הרב ישראל מאיר לאו. עם עמודי ' אל תשלח ידך אל הנער' .223

 .כללי מצב מצויןתמונות צבעוניות. גודל ומצב משתנה. באופן 
 

Two editions of Rabbi Yisrael Meir Lau's book. With color image pages. Size 

.and condition varies. Overall excellent condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 אוספי וכרכי ספרים.

 

רבי שמעון ' .'אוסף חמישה ספרים על רבנים וראשי ישיבות. א .224

רבי יעקב' על ' .'ב .שקאפ מגרודנה. ב"ב, תשל"אותורתו'על רבי שמעון 

כבא השמש' על ' .'ג .הגר"י קמנצקי. עם הקדשת המו"ל בנו רבי נתן קמנצקי

הרב שמואל מוהליבר, מאה ' .'ד .רבי שמואל רוזובסקי. ב"ב תשל"ט

הגדול ממינסק' ' .'ה .וחמישים להולדתו'. מאת דוד שמש. ירושלים תשל"ד

ב פרלמן ירושלים, תשנ"א. גודל ומצב משתנה, באופן על רבי ירוחם יהודה לי

 .כללי מצב טוב מאוד

Collection of five books on rabbis and heads of yeshivas. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

א'.  .דרשות ומוסר ועוד. אוסף ספרים -גדולי ליטא וראשי ישיבות  .225

'איש צדיק היה' על רבי אריה לוין. ב'. 'קול חוצב' מרבי שלום שבדרון. ג'. 

'אגרת המוסר' המיוחס לרבינו יונה החסיד מגירונדי. ד'. עולם הישיבה, 

ועלה האיש להג"ר אברהם ישעי' ברמן. ו'.   הדרכה מעשית לבן ישיבה. ה'.

תמונות ומסמכים  600'רבי אהרן לייב' שטיינמן. ז'. וילכו שניהם יחדיו, עם 

נדירים. ח'. 'מופת הדור' על רבי יחזקאל לווינשטיין, פני מאיר על רבי מאיר 

פייסט. נס ההצלה של ישיבת מיר דרך יפן ושנחאי. ט'. אחרי במדבר על רבי 

יששכר מאיר. י'. צדיק כתמר יפרח, פרקים ממשנתו של רבינו הגראי"ל 

הגראי"ל שטיינמן ורבי חיים שטיינמן. י"א. מאחורי הפרגוד מרבותינו 

 .ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד 11קנייבסקי. סה"כ 

 
sermons  -Lithuanian greats tzadikim and heads of yeshivas 

total of 11 books.  and morals and more. Collection of books.A

.Size and condition varies, in general very good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .תל אביב -פתח תקוה  -חוברות וספרי ירושלים  17אוסף  .226

. 'הקהל' קובץ למצות הקהל ובירור 1אוסף ספרי וחוברות מדפוסי ירושלים. 

. מאמר הד 3התלמוד, תש"ז.  . מחוזא מחיי היהודים בזמן2הלכותיה, תש"ו. 

. האשה על פי תורת 4החיים הישראליים "תוצאת התר" ספר א' תרע"ב. 

. שדה 6. אורחות חיים על שו"ע ממרן החת"ס, תרצ"ז. 5ישראל תר"פ. 

. בן יכבד אב ח"א 7נפתלי בהלכה כרם נפתלי באגדה ח"א, תרצ"ח. 

. 8ון, תש"ח. הרפתקאות שעברו על רבי יצחק זאב יאדלר מח"ס תפארת צי

. דעת רש"י ביאורים והארות לדבריו 9ישיבת פומפדיתא תל אביב תרצ"ה. 

. סוד השבועה בעניין שלושת השבועות, 10בש"ס, פתח תקוה תש"ב. 

. 12. שביבי א"ש על שו"ע או"ח וחו"מ ח"א, תרצ"ה. 11הקדשה, תשכ"ה. 

כתות, . פאר הדרים הדרנים על מס13אבני יעקב מאמרים ודרשות, תרצ"ח. 

. משנת רבי בנימין תירוצים לקושיות מרן רבי עקיבא איגר, תרפ"ו. 14תש"ג. 

ספרים א'. תורה  2. כרך 16. חידושי הגרח"ס והגריי"ח ז"ל, תשי"ב. 15

והלכה על חומש בראשית תרצ"ח. ב'. עמק יהושע ב"ח, ח"א שו"ת והלכה. 

ב משתנה כרכים, גודל ומצ 16ספרים ב  17סה"כ   .ח"ב דרושים, תרפ"ה

 .טוב מאוד -רובם מצב טוב 

Collection of 17 booklets and books of Jerusalem - Petah Tikva - Tel Aviv. A total of 

17 books in 16 volumes, varying size and condition, most of them in good  - very 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

צמח , ספרים 2כרך .' א. וגרפיות וביבליוגרפיותבי -אוסף ספרים, מנהגים  .227

פרשבורג  מהדורה יחידה מוסר ודרשות מי מנוחות-  חתימה ומעט הגהות ורשה דוד

מחקרים בכמה  חוברת קטנה.' ג. כרך שלישי תולדות תנאים ואמוראים  ב'.. תרמ"ד

ה'. . יורקבן יעקב מהדורת ניו  בעיות וכן בבעיית החסידות עפ"ל. ד'. אוצר הספרים

כרך שביעי  רבינו השאגת אריה חייו ותורתו. ו'. ערים ואמהות בישראל

 8סה"כ . ז'. מנהגים דבי מהר"ם ב"ר ברוך מרוטנבורג. ברטיסלבה)פרשבורג(

טוב מאוד נמכרת כמות  -כרכים, גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב  7 -ספרים ב 

 .שהוא
 



A total of 8 books in 7 volumes, customs - biographies and bibliographies. Size and 

condition varies. Most of them are in good- very good condition. sold as is. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ים של  . 'ספרים על הש"ס. א 18אוסף  .228

ב'. שיטה  .ללא שער בבא קמא, יסניץ תפ"ג שלמה

שער. ג'.  ללא בבא מציעא, ברלין תקכ"ו מקובצת

באחד מהם  עותקים 2 ורשה תרל"ח מגיני שלמה

ד'. לב  .חתימה שלמה אליעזר לאדיער פראדקין

ירושלים  ה'. ראשון לציון .למבערג תרנ"ח אריה

ו'.  .תרע"ה, חתימות מנחם דוב פריעדמאן סערענטש

עירובין ורשה תרנ"ה, חתימה יעקב  חדושי הרשב"א

כמש"נ בוורשה ח"ב  דרוש וחידוש  ז'. .משה.. חוסט

רישומים וחתימות בעברית ולועזית, כרוך עמו ספר 

רבי'  ח'. אהל משה .פורת יוסף חסר התחלה וסוף

ט' מהר"ם  .משה אליעזר דאנאטה ח"ב ורנוב תרצ"ח

י'.  .ורשה תרמ"ה, חתימות חנוך הלמר זיכלין ברבי

על מס' חולין למבערג תרנ"ח, חתימה  לב אריה

מפתח  ית ועד לחכמיםי"א. ב .?אברהם יוסף סג"ל

י"ב. לפלגות  .לכל האגדות, חתימות ורישומים

יבמות ירושלים תרפ"ז כרוך איתו חידושי  י"ג. חידושי הרמב"ן .ח"ב ירושלים תש"ו ראובן

ט"ו.  .עתיק סדר נזיקין ללא שער י"ד. רי"ף .הרמב"ן בבא בתרא עתיק עותק חסר שער

על  חדושי הגרנ"ט .ט"ז .ראשון בדיו אדוםחלק משער  ,שערים 2 ח"א וילנא תרכ"א רי"ף

חידושי  .י"ח . על עניינים שונים שעורי הגר"ח .י"ז .כמה מסכתות מסדר נזיקין

 !סה"כ ח"י כרכים. גודל ומצב משתנה נמכר כמות שהוא    .עותק חסר .הרמב"ן

Collection of 18 books on Shas. Variable size and condition sold as is! 

 10$פתיחה מחיר 

 

כתב סופר על מסכת חולין, .' אוסף ספרי משפחת מרן חתם סופר, כ"א ספרים. א .229

כתב סופר יורה דעה, פרעסבורג, .' ג. שבט סופר על חולין, טורנא, תרח"צ.' ב. בודפסט, תרח"צ

. ה'. כתב סופר אבן העזר, פרעסבורג, 1896כתב סופר על מסכת גיטין, מונקאטש .' ד. תרל"ט

התעוררות תשובה ח"ב וח"ד, .' ז. כתב סופר חושן משפט, דראהביטש, תרנ"ד.' ו. תרמ"ח

תרצ"ד. ח'. 'שבט סופר' על התורה, ווראנוב,  –בודאפסט, תרפ"ג 

חתם סופר, שו"ת .' י. מסכת אבות ע"פ כתב סופר, תשנ"ג.' ט. תרח"צ

תורת משה עה"ת ח"ב, מונקאטש . י"א. חלק שביעי, מונקאטש, תרע"ב

חידושי חת"ס על מסכת נדרים. ירושלים, . בי". תרע"ד

חת"ס, שו"ת בחושן משפט  .י"ד. חת"ס, שו"ת בשו"ע. ויען. י"ג. תש"ז

חת"ס, שו"ת באבן העזר.  .ט"ו. 1897ואבן העזר. וויען, 

חת"ס או"ח, . י"ז. חת"ס על מסכת חולין, מונקאטש, תרנ"ט. ט"ז. וויען

חידושי כתב סופר על . י"ט. חת"ס חלק שישי. וויען תרע"א. י"ח. וויען

חידושי כתב סופר על מסכת גטין,  .'כ. 1896מסכת גטין, מונקאטש, 

סה"כ . חתם סופר על אבן העזר. וויען, תרנ"ו. כ"א. 1896מונקאטש, 

ספרים, חלקם כפולים וייתכן שיש מעט חסרים. גודל ומצב  21

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא -משתנה, באופן כללי מצב בינוני 
Collection of Maran the chatam sofer family books. A total of 

21 books, some of them double and there may be a few 

incomplete. Size and condition varies, in general fair- good 

condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה 



 

 

אבני .' 'א. אנשי מעשה ועוד. אוסף ח"י כרכי ספרים -חתימות וחותמות רבנים  .230

מעשה רוקח, ללא ' .ב." חתימה: "אליעזר פרענקיל מגראדזיסק. מלואים' שטעטטין תר"כ

חתימה: . מגיני ארץ, שו"ע או"ח ח"א. וורשה, תרע"א.' ג".... חתימה: "חיים יעקב גאלד. שער

בות וקידושין. חידושי הריטב"א על יבמות, כתו.' "מרדכי מעדעל"? ד

חותמות: "מאיר אייזנער לאדז" . בשערים נפרדים. ורשה תרמ"ג

תקפו כהן, .' "תיקן ספרים מחסידי גיר ברחוב ווסכאדגיע". ה

חותמת: "יהודא כהן קרויס רב בק"ק יאנקאוואץ" . 1884וורשה 

חותמת: "חנני' דוב כהן רב"ד דקה"י פעסט . מרגליות טובה.' ו

שני . חיי עולם ח"ב -קהלות יעקב שביעית .' כעת בברוקלין". ז

חותמות: רבי יצחק אהרן שווארץ ' ארעא דרבנן.' 'הוספות בכ"י. ח

ילקוט  -מדרש שוחר טוב, וורשה תרל"ה .' רב במעזילאבריץ. ט

מקראות .' חתימה: "אברהם יודא פראנקל". י. חדש ווארשא תרל"ט

לים" "שמואל חותמות: "אברהם יחזקאל לעווי ירוש. גדולות, ויקרא

חתימה: "מאיר . דבש לפי, טארנא תרפ"ט. מרדכי גרינבוים". י"א

חותמת: "יצחק שמחה . חדושי הרח"ה, ח"ב וח"ג. מייזליש". י"ב

חתימה: "הענך ווערנער". . מגני אברהם, ירושלים תרפ"ו. י"ג. ירושלים, תרפ"ו." הלוי הורוויץ

אבודרהם,  .מקאשיצע )קאשוי(. ט"וחתימה: "אהרן שלמה כ"ץ" . בית יעקב, תרס"ד. י"ד

חתימה: "אברהם . 1875דרשות הר"ן, ווארשא  -יסוד יוסף, מונקאטש תרס"ח  -ווארשא תרל"ח 

רישום וחתימה: "מרדכי יהודה . טור יו"ד ח"ב. ווארשא, תרל"ה. יודא.....". ט"ז

ח"ג. בערלין משנה תורה הוא היד החזקה. . י"ז[?]" מפינטשעוו]?[ חונה בראדעם פינקעלשטיין

בית היוצר, ללא  .חתימה וחותמת: "פנחס מארגענשטערן לאדז פיעטרקאווער". י"ח. 1880

רישומים: שייך לאבי מורי ורבי מו"ה בנימין הכהן ראפאפארט... פה אוהעלי . שער

קול הרמ"ז על משניות. מספר דפים ראשונים בלבד. חותמות: "משה ישראל שא... ."... תרע"ו

כרכי ספרים. גודל ומצב משתנה. ייתכן מעט  18סה"כ ."   דפועלי... אנשי אילייארב דבהכ"נ 

 .חסרים. באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא
 

Signatures and stamps of rabbis - men of action and more. A total of 18 book 

volumes. Size and condition varies. Slightly incomplete. Overall good condition. The 

collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

זבחי רצון, .' ב. זרע הארץ, ירושלים, תש"א.' א. אוסף גדול כ"ג ספרי הלכה ועוד .231

אבני מילואים' . 'הגהות עתיקות.' ד. 1855תורת העולה' למברג, .' 'ג. 1860קראטאשין, 

חיבור לטהרה .' ה. רבי שמואל רוטנברג מרבני ראוונאחותמת הגאון . הלברשטאטט, תר"כ

נתיבות המשפט, קעניגסבערג, .' ו. תשכ"ג. עם הקדשתו מרבי מרדכי דוב טברסקי

. רישום וחתימה 1899יו"ד אשלי רברבי, ' .ח. 1836סדרי טהרה, ווילנא .' ז. תרי"ט

ערוך השולחן' יו"ד .' 'י. עותק חסר, עצי ארזים.' ט. עתיקה

ערוך . י"א. תרפ"ה -שערים נפרדים. ווילנא, תרפ"ג ג'. -א'

ערוך השולחן על הלכות . י"ב. השולחן, או"ח. ווילנא תרפ"ג

נדה ומקוואות ועל יו"ד מסימן ש"ה עד גמירא בשער נפרד. 

מחנה ישראל, מישקולץ . י"ג. תרפ"ה -ווילנא תרפ"ד 

ערוך השולחן על הלכות פסח ועוד. ווילנא . י"ד. 1940

ספר העיטור, . ט"ז. עותק חסר, חוות דעת. ט"ו. תרפ"ג

בעלי הנפש לראב"ד ובצירוף 'סלע . י"ז. 1860ב"ח. למברג 

אם הבנים שמחה. . י"ח. המחלקות לרז"ה. ישראל, תשנ"ג

כרם הארץ, ירושלים, . י"ט. בודפסט, תש"ג

ערוך . כ"א. השקפה לברכה, ירושלים, תר"ץ.' כ. תש"ג

ערוך השולחן, על יו"ד ח"ב . כ"ב. השולחן, ווילנא, תרפ"ג



ערוך השולחן, ח"א מסימן א' הלכות דיינים עד ס"ס . כ"ג. מסימן ר"מ עד ש"ה. ווילנא, תרפ"ט

ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב  23סה"כ .  קפ"ח הלכות שלוחין, ווילנא, תרפ"ד

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא -בינוני 
A large collection of 23 books of halakhah and more. A total of 23 books. Size and 

condition varies, in general fair - good condition. The collection is sold as is. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

א'. 'הרב שרעבי'. ב'. . אוסף ספרים על צדיקי עדות המזרח ועוד .232

תשל"ט. ג'. 'באשר תלך' על 'נפש זכ"ה' לזכרו של ר' זכריה הכהן. ת"א, 

אשת מרן הרב עובדיה. ד'. השושלת לבית פינטו. ה'. מתהלך בתומו צדיק, 

לרק אליה גיאת. ו'. 'הרב כדורי'. ז'. 'בצל אילן החיים'. ח'. אבנים בחומה'. 

 .סה"כ שמונה ספרים, גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד
m of the Eastern community Collection of books on the tzadiki

and more. A total of eight books, varying in size and condition, 

.generally in very good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

חוברות וספר מדפוסי גרמניה מהדורות  3אוסף  .233

 .יחידות/ראשונות

 

. אור פני משה שו"ת והלכה מהגאון 1אוסף חוברות וספר. 

הגדול מופת הדור רבי משה טוביה זצ"ל מזונטהיים אב"ד 

דק"ק האנוי והמדינה. "מהדורה יחידה", פרנקפורט דמיין 

. מנחת פתים חידושי סוגיות מרבי חנוך 2. 1928תרפ"ח 

הכהן עהרענטרייא זצ"ל הרב דק"ק מינכען. "מהדורה 

. ספר קול 3. 1928ראשונה", פרנקפורט דמיין תרפ"ח 

מדרשים לוקט ע"י ר' יהודה לבין, "מהדורה יהודה אגדות ו

. חכמה עם נחלה 4. 1923יחידה", פרנקפורט דמיין תרפ"ג 

עה"ת ופרקי אבות וח"ב תהלים וחידושי הלכות מרבי זאב 

צבי קליין, "מהדורה ראשונה של ח"ב, ברלין תרפ"ה 

 .טוב מאוד -גודל משתנה, מצב טוב  .1925

Collection of 3 booklets and a book of German prints, 

single / first editions. Variable size, 

good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ספרים מדפוסי אמריקה ולונדון, רובם מהדורות יחידות  7אוסף  .234

 .או ראשונות

. 2. טל השמים הלכות שבת, "מהדורה יחידה" לונדון תרפ"ז. 1אוסף ספרים 

. שני ספרים נפתחים, ילקוט יצחק 3"ב, ניו יורק תרפ"ז. דרשות מהרצה"א ח

. ילקוט יחזקאל 4וליקוטי אמרים החדש, "מהדורה יחידה" ניו יורק תרצ"ג. 

. פרי עץ חיים קובץ 5חידושים וביאורים, "מהדורה יחידה" לונדון תרפ"ד. 

. תורת 6קלוולנד תש"ח.  -לתורה ודעת מוקדש לזכרון קדושי טלז, ניו יורק 

. חלקנו 7וחם על הש"ס ב"ח, "מהדורה ראשונה" של ח"ב, ניו יורק תש"ח. יר

 7סה"כ  .בתורתך ספר היובל, "מהדורה יחידה" ניו יורק תשי"א/ב

 .גודל ומצב משתנה ,ספרים



Collection of 7 books from American and London prints, most of them single or 

first editions. Size and condition varies. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

גודל ומצב   ארכיאולוגיה של ארץ ישראל. אוסף שלושה ספרים. -ירושלים  -הכותל  .235

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

hacotel- yerushalayim - Archeology shel eretz Israel. Collection of three books. Size 

and condition varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .מסלולים וקברי צדיקים בארץ ישראל והיסטוריה -מנהרות הכותל  .236

אוסף ארבעה ספרים. א'. 'מנהרות הכותל המערבי' ספר 

גדול וצבעוני על מנהרות הכותל ועוד. ב'. 'קברי צדיקים' 

"האנשים, המקומות, הסיפורים, האגדות" מאת צבי 

הוצאה לאור. ג'. 'קורות עם ישראל' מלא גילת. מפה 

בתמונות צבעוניות. ד'. 'צבע בטבע' מסלולי טיולים. גודל 

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

The Western Wall Tunnels - Trails and kivrey 

tzadikim in the Land of Israel and History. A 

collection of four books.Variable size and condition, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה 
 

 

הקהילה  -מחקרים בתולדות ישראל' בתקופת המשנה והתלמוד ' .237

היהודית בימי הביניים. אוסף שני ספרים לתולדות עם ישראל. גודל 

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

'mechkarim betoldot Israel' in the Mishnah and Talmudic Period - 

The Jewish Community in the Middle Ages. Collection of two 

books on the history of the Jewish people. Size and condition 

varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

אמונה ומחשבה. אוסף שלושה ספרים. א'. 'אין עוד מלבדו' מה  .238

למילים. ב'. 'זהות' מהרב יעקב ישועה פינטו. ג'. מחשבת ישראל,  שמעבר

קובץ מאמרי השקפה אקטואליים שהתפרסמו בשבועון מרווה לצמא. גודל 

 .ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד

 

Faith and Thought. Collection of three books. Size and condition varies, 

in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



חוברות דקות צבעוניות ובהם הלכות שביעית  20-כל מקדש שביעית" אוסף כ" .239

לשולחן שבת. נתונים בתוך קופסא מהודרת ונשלפת. 

 .מצב טוב מאוד

 

"kol mekadesh shvihit" collects about 20 colorful 

minute booklets, including shabbat halachas for 

the Shabbat table. placed in a fancy, removable 

box. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

במענה למכתבה מהרבי  -אם בישראל, כתבי שרה שנירר' ' .240

נשים בתנ"ך. אוסף ששה ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן  -מלובביץ' 

 . כללי מצב טוב מאוד

"em beIsrael, kitvey Sarah Schnirer" - in response to a letter from 

the Rebbe of Lubavitch - Women in the tana"ch. Collection of six 

books. Size and condition varies. In general, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

כרכים.  17אנציקלופדיה תלמודית.  .241

  .י"ח -ח', י'  -א' 

 

י"ח. באופן  -ח', י'  -כרכים. א'  17אנציקלופדיה תלמודית. 

 .כללי מצב טוב מאוד

 

18. Overall -8, 10-Talmudic Encyclopedia. 17 volumes. 1

.very good condition 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

מועדי השנה. אוסף ארבעה ספרים. במעגלי החיים  .242

ספר המועדים כ"ז: תשעה באב. גודל  -ספר השמחות  -ב"כ 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד  ומצב משתנה,

 

mohadey hashana. A collection of four books. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'שבת וחודש' מאת ד"ר יצחק אלפסי. גודל  -החג והמועד שני מהדורות  .243

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

 

hachag vehamoed hasheni  two editions - 'Shabbat vechodesh' by Dr. 

Yitzhak Alfasi. Size and condition vary, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

בר מצוה. אוסף ארבעה ספרים. א'. שי לבר מצוה. ב'. תפילין  .244

 . ובר מצוה. ג'. בר מצוה. ד'. ספר בר מצוה

 

Bar Mitzvah. A collection of four books. A. A gift for a bar mitzvah. B. 

Tefillin and Bar Mitzvah. third. Bar Mitzvah. D. Bar mitzvah book. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

  .יהדות. אוסף ספרי אנציקלופדיות ומידע .245

 

אנציקלופדיה  .'א .יהדות. אוסף ספרי אנציקלופדיות ומידע

מאיר נתיב. ב'. יודאיקה לקסיקון. ג'. אנציקלופדיה למושגים 

אישים ומסורת ישראל, ג"כ. ד'. אנציקלופדיה ליהדות. ה'. שמע 

ישראל. ו'. אנציקלופדיה לתארי כבוד בישראל מאת הרב אברהם 

כרכים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי  8אורנשטיין, ח"א. סה"כ 

 .מצב טוב מאוד

 

yahadut. Collection of encyclopedia books and information. 

Total 7 volumes. Size and condition varies, in general very 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 
 

 

 

בית אפרים' . 'כרך שלושה ספרי רבי נפתלי בן רבי מרדכי פישל סופר .246

שער  -  בני נפתלי -  בו יסופר מחסדי ה' והספדים על הרבנים הקדושים והגאונים

תרנ"ז. מ"ב,  -תרכ"ט  -נפתלי. פרעסבורג, בדפוס היינריך זיבער'ס ערבען. תרל"ב 

 .מו דף; שערים בניירות צבעוניים. באופן כללי מצב טוב מאוד 5מא;  3ח'; 

 

Volume three of the books of Rabbi Naftali ben Rabbi Mordechai Fishel 

Sofer. Title pages in colored papers. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 



 -'שדה יער'  -מהדורה יחידה. כרך שלושה ספרים חשובים. 'דברי שערי חיים'  .247

 .1887/88תרמ"ח  -'עצי יער'. מונקאטש, תרמ"ז 

 

מהגאון רבי חיים סופר.  'דברי שערי חיים' .'כרך שלושה ספרים. מהדורות יחידות. א

על החסרות ויתירות הבאים בתוה"ק  'ב'. 'שדה יער ;[ קפ דף2. ]1887מונקאטש, תרמ"ז 

מאת רבי עזריאל יחיאל רובין 

. 1888ממיהאלוויץ. מונקאטש, תרמ"ח 

סב דף; בסופו דף "לוח הטעות" 

ג'. 'עצי  .שהודפס בנפרד בשנת תרמ"ט

על פרקי אבות מאת רבי עזריאל  'יער

הוגה בשקידה יחיאל רובין ממיהאלוויץ. 

ע"י מו"ה צבי יעקב הכהן מנאנאש חתן 

[ 2. ]1888המדפיס. מונקאטש, תרמ"ח 

כריכה ישנה מנותקת  .ס"מ 24מה דף; 

וכן מספר דפים. מעט קרעים ונקבי עש. 

 .מצב טוב

 

Single edition. Volume three 

important books. 'Divrei Shaarei Chaim' - 'Sde Yaar' - 'etzey Yaar'. Munkatch, 

1887/88. Old cover detached as well as several pages. Few tears and moth holes. 

Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ספר מצות גדול ח"א מצות לא תעשה .' א. אוסף ספרים על תרי"ג מצוות ועוד .248

מונקטש תרס"ה. מרבי משה מקוצי ע"פ ברית משה מ רבי משה חיים בן ר' אברהם אהרן. 

פירוש הרמב"ן על שיר השירים. )ראה במפעל .' ב. "מהדורה יחידה". עותק חסר

מאה שערים. לובלין, .' ג. 1912הביבליוגרפיה בעניין מחבר הספר(. בארטפעלד, תרע"ב 

לקוטי סופר, ח"א. דפוס ראשון. .' ד.' תרפ"ד. כרוך עמו: 'חבל נביאים' ו'מדרש פליאה החדש

 -סה"כ ארבעה כרכי ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני . פאקש, תרע"ג

 !טוב. האוסף נמכר כמו שהוא
 

Collection of books on tarya"g mitzvot and more. A total of four volumes of 

good condition . The  -books. Size and condition varies. In general, moderate

!s sold as iscollection i 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

ב"ח בשערים . אלה המצות לרבי משה חאגיז' א. כרך ספרים על תרי"ג מצות .249

פאדגורזע אצל   שירי מצות לרבי יונתן אייבשיץ..' ב. 1903פשמישל, תרס"ג  .נפרדים

ספר יראה, ' .ד. פועל צדק לרבינו הש"ך עם מאמר המנהגים. פשמישל, תרס"ג' .ג. קראקא

 .מונקאטש, תרס"ה. באופן כללי מצב טוב מאוד
 

Volume of books on tarya"g mitzvot. In general, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

נועם המצות' ה' חלקים מהצדיק רבי נפתלי הרץ קרצ'מר.  .250

 .1909/1912תרע"ב  -פיעטרקוב, תרס"ט 

 

לבאר כל מצוה ולהטעים אותה  ,ספר 'נועם המצות' מיוסד על התרי"ג מצות

בדברים המושכים את הלב לאבינו שבשמים מאת הצדיק רבי נפתלי הרץ 

תרע"ב  -פיעטרקוב, תרס"ט  .חמישה חלקים בשערים נפרדים .קרצ'מר

. מספור דפים רב. בסופו 'לקוטים יקרים' על התורה. ללא השער. 1909/1912

ונק סופר סת"ם פלך יוסף ליב במוה' שמואל מאיר פ" :חותמות .ס"מ 22

לאמזא". כריכה חצי עור. שער ח"א מנותק. כתמי זמן ובמספר דפים מעט 

 .מאוד נקבי עש. מצב טוב מאוד

'Noam HaMitzvot' 5 parts of the Tzaddik Rabbi Naftali Hertz 

Kretschmer. Pietrkow, 1909/1912. Five sections on separate title 

pages. Half leather cover. Title Part A is detached. Time stains and in a 

few pages very few moth holes. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

אוסף ספרי מוסר ועוד. חתימות חותמות  .251

שערי תשובה' ווארשא, תרל"ג. רישום: "שייך .' 'א. ועוד

'קרבן שבת'  -שערי תשובה' .' 'ג-ב' ."... להרבני... זלקינד פסח

כד הקמח' '' .ה-ד'." ווארשא, תרל"ד. חותמות: "זאב שניצר

הלכות פסחים לרבינו יצחק אבן גיאת. בערלין,  -לבוב, תר"מ 

עץ חיים, קיצור השל"ה .' ז. קב הישר, לובלין, תרל"ו.' ו. תרכ"ד

שיח שפונים' למברג, תרכ"ד. חתימה .' 'ח. ביידיש. ווילנא, תרי"ט

 .'י. מדבש' לרבי יצחק פרחי. מיכאלאווצע מתוק.' 'ט. עתיקה

חותמות רבי נתן .  1875תורת חובת הלבבות. ב"ח, ווארשא 

ספרים. גודל ומצב  10סה"כ .  מירושלים יהודה לייב מיצברג

 .משתנה. באופן כללי מצב בינוני. האוסף נמכר כמו שהוא
e and condition Collection of moral books and more. A total of 10 books. Siz

.varies. In general fair condition. The collection is sold as is 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מאסף דרושי' נערך ויו"ל ע"י .' 'א. אוסף י"א ספרי דרשות .252

קול אומר קרא' כ"ג. .' 'ב. הרב יעקב מאיר סגלוביץ. ווילנא, תרע"ב

נתיבות .' 'ד. ווארשא, תרכ"וקול אומר קרא' כ"א. ' .'ג. ווארשא, תרמ"ח

 .'ו. עולת חודש השני, מונקאטש, תרס"ז.' ה. החיים' ירושלים, תר"ע

סמא דחיי, ס. וואראהל, .' ז. עולת חודש השלישי. טאלשווא, תרע"ב

דורש .' 'ט. 1903אהבת ציון, ווארשא, -שיבת ציון-דורש לציון' .ח. תרס"ו

של האדמו"ר רבי יואל  טוב לעמו' ח"א. מרבי מרדכי צבי שווארץ רבו

דורש טוב לעמו ח"ב. לונדון .' 'י . 1917מסאטמר. לונדון, תרע"ז 

גודל ומצב . 1940דרושי חכמה ודעת' ת"ש ' י"א. 1919תרע"ט 

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא -משתנה, באופן כללי מצב בינוני 
 

Collection of Eleven Sermon Books. Size and condition 

. The collection is sold good condition -n general fair varies, i

.as is 

 10$מחיר פתיחה 



 

על משלי, ' חבל נחלה.' 'א. אוסף י' ספרים חשובים, עניינים שונים .253

זיטאמיר, תרכ"ח  ,אגרת בקורות.' ירושלים, תשכ"א. ג ,יש שכר.' ח"ב. תרע"ב. ב

מהדורה תניינא,  ,טיול בפרדס.' קראקא, תרנ"ד. ה' קנה חכמה קנה בינה.' 'ד

ספר יובל להרב  ,ברכה למנחם.' ירושלים. ז ,מדות רשב"י.' שאמלויא, ת"ש. ו

ווארשא, תר"ס  ,שיבת ציון.' . ח1955מנחם צבי אייכנשטיין. סט לואיס תשט"ו 

ע"פ ברית יעקב, ירושלים, תש"ג. י'. ספר הזוהר שמות,  תיקוני הזוהר.' . ט1899

 -ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני  10סה"כ .  1867ווארשא 

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא
Collection of 10 important books, various matters. A total of 10 books. 

good condition. The  -Size and condition varies. In general, fair 

.collection is sold as is 

 10$ה מחיר פתיח

 

 

שו"ת .' קראקא, תרנ"ג. ב ,שארית יוסף.' א. אוסף י"ב ספרי שו"ת .254

ח"ו. ירושלים תרס"א. מספר הגהות וחותמת הרב מרדכי הכהן , הרשב"א

. רישום בעלות עתיק. 1892ב"ח. ווארשא,  ,תשובות ר"ע איגר.' שטראססער. ג

ח"ד. עותק  -ח"ג  -ח"ב  ,'פרי השדה' .' ח"א, ווילנא, תרנ"א. ה ,דברי מלכיאל.' ד

ווארשא, תרס"ב. . שו"ת רבי עקיבא איגר.' ח"א. תשט"ו. ז ,קול מבשר.' חסר. ו

אהל . 'ספרים חשובים, מהדורות יחידות 3י'. כרך -ט'-שער ראשון צבעוני. ח'

חוות . י"א' .עדות ביעקב – 'ח"ב' שערי דעה – 'מהגאון רבי אברהם שאג' אברהם

סה"כ . מונקאטש, תרע"ד .רבינו משולם איגרא שו"ת. למברג, תרנ"ו. י"ב ,יאיר

טוב. האוסף נמכר  -ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני  12

 .כמו שהוא
Collection of 12 responsa books. A total of 12 books. Size and 

.as isgood condition. The collection is sold  -condition varies. In general fair  

 10$מחיר פתיחה 

 

 

. 1899ווארשא,  ,מים רבים.' א. ספרים על התורה. אוסף גדול ל' ספרים .255

ה'. -ד'-ג'-חלקים: ב' 'תקון משה.' 'פיעטרקוב, תר"צ. ג, שאילתות דרב אחאי גאון משבחא.' ב

מונקאטש, , זכרון מנחם.' טארנא, תרפ"ח. ה ,מהר"ם סופר.' . ד1894/99פאקש,  -באניהאד 

. 1894במדבר ודברים. -ויקרא ,וידבר משה.' פיעטרקוב, תרפ"ט. ז, מגיד מישרים.' תרע"ג. ו

ח"א, עם תרגומים ולימודי השם ועוד  חומש בראשית.' ח

בודפסט, תרפ"ז. שערי מעטפת.  .המחבר רבי יונתן שטייף בהוצאת

 ,לחם אשר. דעעש, תרע"ב. י"א ,דברי יושר.' קראקא. י, דברי שאול.' ט

חדושי . ב"ח. ווארשא, תרע"ב. י"ג ,אמרי רש"ד. סעאיני, תרפ"ט. י"ב

ח"א, גראיעווא,  ,שארית עזריאל. ח"א, בילגורייא, תר"צ. י"ד הרשב"א

 ,באורי מהרא"י. לונדון, תרצ"ה. ט"ז ,כרם הצבי. . ט"ו1923תרפ"ד 

באר . ווארשא, תרל"ג. י"ח ,דברי שלמה. פיעטרקוב, תרס"ח. י"ז

ח"א, עם תרגומים  חומש בראשית.' כ-וארדיין, תרח"ץ. י"טקליינו ,שמואל

ולימודי השם ועוד בהוצאת המחבר רבי יונתן שטייף. בודפסט, 

גאלאנטא, תרפ"ה. רשימת  ,חמודי אפרים. . כ"א1919פרעסבורג, , מהר"ש צילטץ- תרפ"ז

דברי שערי . ירושלים, תשט"ו. כ"ד, יד מרדכי. קראקא. כ"ג ,דברי שאול. עמ'. כ"ב 4חותמים, 

פאקש, , זכרון אהרן - מונקאטש תרס"ב ,תפארת הגרשוני. כ"ז-כ"ו-. כ"ה1887מונקאטש  ,חיים

שמלת . . כ"ט1875ווילנא, תרל"ה , חזקוני. ירושלים, תרפ"א. כ"ח ,קיום בתורה - תרע"ה

ספרים. גודל ומצב  30סה"כ . ת"א, תרפ"ו ,פירוש לכתבי הקדש.' ח"א. פאקש. ל, בנימין

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא -באופן כללי: רובם בינוני  משתנה.
 

Books on the Torah. A total of 30 books. Size and condition varies. In general: 

.good. The collection is sold as is-most of them are medium 

 10$מחיר פתיחה 



 וספרי תפילה. םסידורי

 
 

 

 

עמ'; דפים מנותקים.  27. 1908לליל שבת' פרנקפורט זמירות לבני ישראל ' .256

 .קרעים וכתמים
 

'zmirot lebney yisrael leleyil shabat' Detached pages. Tears and stains. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 
 

איוב עם  -מענה לשון'  .257

 .תרגום יידיש. כרך שני ספרים

ספר תחינות  'כרך שני ספרים. א'. 'מענה לשון

ב'.  ;. נ"ב דף1848העלמין. זלקאווא תר"ח בבית 

נדפס באותיות גדולות " .איוב עם תרגום אידיש

בערך  1850ובנייר לבן ובדיו שחור". למברג תר"י 

כריכה  .רישומים עתיקים ס"מ. מעט 20דף;  2ע"ו, 

ישנה, חלקה הקדמי מנותק. האופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

'mahane lashon' - yiyov with a Yiddish 

translation. Volume two books. Old cover, 

front part detached. Overall very good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 
 

אוסף .  כריכות מתכת מפוארות. אוסף ספרים .258

תנ"ך. ישראל, .'  א. ספרים עם כריכות מתכת מפוארות

ישראל, ר"ה ויו"כ. נוסח ספרד. הוצאת מחזור לעם .' ב. תש"נ

סידור אור ישרים, .' ג. סיני, ת"א, תשכ"א. חיתוך דפים מפואר

תפילות לר"ה ויו"כ, הוצאת סיני. עברית .' ד. ירושלים, תש"ך

תפלת בני ציון, תפלות כמנהג ק"ק ספרדים. .' ה. ולועזית

תנ"ך, הוצאת סיני, תשכ"א. גודל ומצב .' ו. הוצאת סיני

 .טוב מאוד -. באופן כללי מצב טוב משתנה

 
Collection of books with fancy metal covers. Size 

very good  -and condition varies. Overall good

.condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



 

 .1904יו"כ. עותקים מהודרים. עברית וצרפתית, פריז  -סט מחזורים ר"ה  .259

 

כיפור סט מחזורים לראש השנה ויום 

כרך א':  .בשלושה כרכים מהודרים

עמ'; כרך ב': ליל  551, 8 1903ר"ה 

כתר מלכות)בשער נפרד(  -יו"כ 

, 4, 215, 157, 24. 1904ושחרית 

מנחה  -עמ'; כרך ג': מוסף  1, 337

עמ';  439, 8. 1904נעילה ומעריב. 

שער בלועזית וקדם שער מקוצר לכל 

חלק. בכרכי יו"כ שער מקוצר לכל 

ס"מ.  16.5ה וכן לכתר מלכות. תפיל

כריכות בד עם שדרות מהודרות. 

חיתוכי דפים מוזהבים. באופן כללי מצב 

 .מצוין -טוב מאוד 

 

Set of machzorim R. rosh hashana. 

- yom kipur. Elegant copies. 

Hebrew and French, Paris 1904. 

Fabric covers with fancy spines. Gilded page cuts. Overall very good - excellent 

condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

 

 -אוסף ספרי תפילה עם תרגום צרפתי  .260

 .צרפתית

 

סידור לכל השנה כולו  .'ספרי תפילה עם צרפתית: א

. בעמוד לפני השער תמונת דוד 1925בצרפתית פריז 

סידור  .'ב .המלך והפסוק ה' שפתי תפתח וכו' בעברית

השנה בצרפתית)פה ושם יש מילים או אמרי לב לכל 

פסוקים בעברית( פריז ללא שנה, סידור מהודר כריכת 

סידור לחול  .'ג .חצי עור מסגרת בצבע ירוק לכל עמוד

 .1925ושבת עברית ותרגום צרפתי מעל כל מילה, פריז 

תפלות ישראל כמנהג ק"ק ספרדים ע"ת צרפתי עמוד  .'ד

בלבד. תוניס מול עמוד, סידור לשחרית חול ושבת 

. שער בצרפתית. כריכה מאוחרת, הסידור 1908תרס"ח 

תהלים בצרפתית בלבד)אין לנו מושג אם  .'ה .מתפרק

יהודי או לא( פריז ללא שנה. חותמת מוזיאון 

   .ספרים, גודל ומצב משתנה 5סה"כ  .ך"תנ

 

A collection of prayer books with a French-French 

translation. A total of 5 books, varying size and 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 



 .סידורים וספרי תפילה עותקים שלמים וחסרים 6אוסף  .261

 

סידור תפילת ישראל שער מאויר פרנקפורט דמיין ללא  .'א

סידור נהורא השלם עותק חסר ללא מספור דפים, אולי  .'ב .שנה

ירות מהדורת למברג תרי"ז שאינה רשומה)ראה ברנד מכ

שערי ציון נראה משנות הת"ק  .'ג (28פריט  16פומביות מכירה 

עד הסוף דף ק"ס, לא מצאנו מהדורה  -מתחיל בדף כ"א 

סדור  .'ה .סידור חנוך תפלה החדש נדפס בהונגריה .'ד .זו

שערים חלק משער ראשון  2. 1910נהורא החדשה וילנה תר"ע 

כריכת מתכת סדור עבודת ישראל  .'ו .בדיו אדום. מצב גרוע

גודל  ,ספרים 6סה"כ  .. ישראל תשכ"ג3360חתומה: במדגם 

 .ומצב משתנה

Collection of 6 Siddurim and Prayer Books complete and 

incomplete copies. A total of 6 books, varying size and 

condition.  

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .תוניס -גרמניה  -הולנד סליחות ופיוטים לר"ה.  -מחזורים  13אוסף  .262

 

סט חלקי של מחזור נוסח  .1/6 .אוסף ספרי תפילה לימים נוראים ומועדים

 -סוכות ח"א  -יו"כ ח"א  -. ר"ה ב"ח 1864/5אשכנז, אמשטרדם תרכ"ד/ה' 

כיפור תמים ב"ח)חלק ב' פעמיים( ליוורנו  .7/9 .כרכים 6פסח ב"ח סה"כ 

מחזור  .11 .1957עדעלהיים תרי"ז מחזור לחג השבועות ר .10 .1935תרצ"ה 

הסליחות לכל השנה לפי מנהג  .12 .1832לערבית ליו"כ רעדעלהיים תקצ"ב 

הפיוטים לראש השנה עברית  .13 .1865האשכנזים רעדעלהיים תרכ"ה 

ספרים, גודל ומצב משתנה רובם  13סה"כ  .1919וגרמנית פרנקפורט דמיין 

 .טוב מאוד -מצב טוב 

Collection of 13 machzorim - Slichot and piyyutim for rosh hashana. 

Netherlands - Germany - Tunis. A total of 13 books, varying in size and 

condition, most of them in good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

קדיש. עם רישומי פטירות. גרמניה  -יזכור  -ספרי חיים  4אוסף  .263

 .1867/1932וארה"ב תרכ"ז/צ"ב 

ספר החיים דיני שכיב מרע וכו', עברית וגרמנית.  .'ספרי חיים וכו' א 4אוסף 

ובכריכה  1901 -רישומי פטירות מ  . בכריכה הפנימית1867הנובר תרכ"ז 

ספר החיים כנ"ל, עברית  .'האחורית מודבק דף עם רישומים נוספים. ב

רישומי פטירות משנת תרפ"ו  כה הפנימית. בכרי1893וגרמנית. הנובר תרנ"ג 

חוברת "קדיש" דיני והסברי הקדיש בעברית וגרמנית. פרנקפורט  .'. ג1925

. 1907יזכור אלבום אבל, ניו יורק  jiskor trauer album .'ד .1932תרצ"ב 

אלבום בגרמנית ועברית שנעשה עבור יוצאי גרמניה בארה"ב. עם מכתב מודפס 

א שולח את זה ומבקש שאם לא ימצא חן בעייני הנמען מהמו"ל או המחבר שהו

גודל ומצב משתנה, מצב בינוני  .שלפחות יטרח לשלוח לו את זה חזרה בדואר

 .טוב מאוד -

 



Collection of 4 books of chayim - Yizkor - Kaddish. With death records. Germany 

and the United States 1867/1932. Variable size and condition, fair- very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .סוסה -ליוורנו  -תוניס  -ספרי תפילות מדפוסי המזרח, ג'רבה  6אוסף  .264

 

כבוד אב ואם והוא הושענות עם תרגום ערבית יהודית  .1 :אוסף ספרי תפילות

ד'; בעותק , נ"ב, ח' 1הוצאת ישיבת עץ חיים.  "מהדורה יחידה" 1930ג'רבה תר"ץ 

( 1זה נוסף דף שער מקוצר שמופיע בחלק מהעותקים ודף שמות המתנדבים)עמוד 

 -אזהרות לשבועות  -פרקי אבות  -שבחי אבות דיני ברכת האילנות  .2 .שאינו רשום

סוסה תרפ"א  "מהדורה יחידה" .מנחה לשבת ועוד -עשרת הדברות  -מגילת רות 

בעותק שלפנינו חסר דף השער ודף , מ', נ', י"ב, כ' ד'; 2. במקור: 1921

מנחה וערבית לכל ימות השנה וכו' הכול בכרך קטן וכו' ליוורנו תרפ..  .3 .אחרון

עולת הרגל סדר תפילה לשלש רגלים ג'רבה תש"ה  .4 .ס"מ 12.. צ"ה ד'; 1920

סדר בית תפילה יקרא כמנהג ספרדים  .5 ."מהדורה יחידה" ;'. קמ"ט, צ' ד1945

דברי הצומות והוא סדר תפילת  .6 ;', רי"ד, ס"ב צ"ל ס' עמו2. 1936וינה תרצ"ו 

קמ"ב ד'; בעותק  -. ח' עמ', ט' 1892חמש תעניות כמנהג ספרדים, תוניס תרנ"ב 

 .טוב מאוד -גודל ומצב משתנה מצב טוב  ,ספרים 6זה חסר דף אחרון. סה"כ 

 

Collection of 6 prayer books from the Eastern patterns, Djerba - Tunis - 

Livorno - Sosa. Size and condition varies Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

לחג  -שני מחזורים מיניאטוריים. מחזור זוטא לחג הפסח  .265

 .ס"מ. מצב טוב 10השבועות. אשכנז. וינה. 

Two miniature machzorim. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

עותקים מפוארים עם כריכות מתכת מהודרות.  .266

א'. תנ"ך עם איורים. ב'. סידור   אוסף ארבעה ספרים.

נז. ד'. סידור עבודת  עבודת ישראל. ג'. סידור ירושלים, נוסח אשכ

 .ישראל. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב מאוד

Magnificent copies with fancy metal covers. A collection of four 

books. A. tana"ch with illustrations. B. Siddur Avodat Yisrael. C. 

Siddur Yerushalayim, Ashkenazi version. D. Siddur Avodat Yisrael. 

Size and condition varies. In general, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



 

 

 

 

 

ומצב משתנה, באופן כללי מצב ספרי תפילה מג'רבה ובגדאד. גודל  .267

 .בינוני

 

Prayer books from Djerba and Baghdad. Size and condition varies, 

generally moderate condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

, 8. 1902סידור מפואר 'תפלת ישראל' עברית וגרמנית עמוד מול עמוד. מיינץ  .268

חיתוך דפים מוזהב. מסגרת לכל עמוד. מצב טוב  שפ"ח ד'; כריכת עור מהודרת ומעט בלויה.

 . מאוד

 

Magnificent siddur 'tfilat Israel' Hebrew and German page by page. Exquisite and 

slightly worn leather cover. Gilt papers cutting. Frame per page. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

עבודת יו"כ עם שיר מליצי על שתיית הטוטון עבודה תמה' על  .269

חיבור על עבודת יום  .1903'לבוש מלכות'. ירושלים תרס"ג  -)עישון( 

הכפורים מהגאון רבי יהושע בנבנשתי מקושטא שנכתב בשנת שע"ו אך נדפס 

שנה לאחר כתיבתו. בראש הספר שיר נגד שתיית הטיטון)עישון  300-רק כ

רבי חיים מודעי ראש חכמי צפת ומאוחר יותר  נרגילות/סיגריות( מאת הגאון

[ מ' דף; בסופו: ספר 'לבוש מלכות' 4. ]1903ירושלים תרס"ג  .רבה של אזמיר

דף; ללא כריכה. שני דפים אחרונים מנותקים. מעט נקבי עש  'בשער נפרד. י

 .וקרעים בעיקר בשוליים. מצב טוב

 

'avoda tama' on yom kipur avoda. Without cover. Last two pages 

detached. Few moth holes and tears mostly in the margins. Good 

condition.\ 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מחזור לערבית ליום כיפור מדויק ע"פ ר'  .270

שערים  2 .1827וואלף היידנהיים. רעדלהיים תקפ"ז 

הקדשה עצמית חתומה הק  בכריכה הפנימית .והסכמות

 -וך זצ"ל ברונשווייג. מצב טוב אלי' בלא"א מו"ה בר

 .טוב מאוד

machzor for arvit yom kipur. good- very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

 

 

 

מחזורים לפסח. שני כרכים. כמנהג מדינות פולין בעהמן מעהרן  .271

ואונגארן עם פירוש ועם העתקה אשכנזית ]מאת רבי וואלף ב"ר שמשון איש 

חסר שערים ראשונים. . 1827דפוס אנטאן שמיד, תקפ"ז  היידענהיים[. וויען,

 .כד, קנא דף; כריכות עור מעט שחוקות. מצב טוב מאוד-כד, קמ; ב'-ב'
 

mochzorim for pesach. first title pages are missing. Slightly worn 

leather bindings. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 .1948נדיר ליום הכיפורים. ג'רבה תש"ח יום סליחה' מחזור  .272

 

, ע"ב, 1. 1948ג'רבה תש"ח  .ליום הכיפורים כמנהג ספרדים "יום סליחה" ב"ח מחזור

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה דבק על השדרה.  16, ע"ב, ק' ד'; שער נפרד לכל חלק. 1ק"ב, 

 .מעט מאוד קרעים וכתמים. מצב טוב מאוד

 

'yom slicha' A rare machzor for Yom Kippur. Djerba 1948. Separate title page for 

each section. 16 cm. Simple old cover glue on the spine. Very few tears and stains. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

וינה  "דיא פראממע ציאנס טאכטער" ,ספר תחינות לנשים באידיש .273

כריכה מהודרת מעט בלויה. מעט מאוד נקבי  .ס"מ 19. רוב הספר באידיש. 1928

 .עש. מצב טוב מאוד

 

A book of tchinot for women in Yiddish. Fancy cover slightly worn. Very few 

moth holes. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 תנ"ך ומפרשיו.

 

חומשים דרך מסילה פיורדא תרי"א/ב  1/4 .חומשים וספרי תנ"ך 15אוסף  .274

. נביאים ראשונים מנחה חדשה עם תרגום 5/7דברים.  -. חומשים שמות 1851/2

. חמשה 8מלכים ב'.  -שופטים  -. יהושע 1805אשכנזי והביאור, קרלסרוא תקס"ה 

. כתבי קודש 9. 1866חומשי תורה ויקרא עם תרגום אידיש ורש"י מנוקד, פעסט תרכ"ו 

. פירושי שד"ל 11. 1926. תהלים עדות ביהוסף ירושלים תרפ"ו 10. 1817 תהלים ווין

. מקראות גדולות עם 12. 1876משלי ואיוב למברג תרל"ו  -יחזקאל  -ז"ל על ירמיהו 

. 13. חותמת ה"ק שלמה פאללאק... 1926הרבה פירושים, תהלים. פיטרקוב תרס"ו 



. תהלים קטן 14מקורית נייר טוב.  , כריכה1860חוק לישראל ספר בראשית ליוורנו תר"ך 

. תנ"ך בכריכת מתכת נתון בקופסת קרטון, 15. 1926בכריכה רכה, עברית ואנגלית לונדון 

 .טוב מאוד -ספרים, גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב  15סה"כ  .1969ישראל 

 

Collection of 15 chumashim and tana"ch books. A total of 15 books, size and 

condition varies, most of them good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שמות, ווילנא  .'א .אוסף חומשים, הוצאות וביאורים שונים .275

בראשית, פראג  .'ג .ויקרא, פראג תקצ"ח .'ב .תרכ"ה

 .'ה .דברים, מלבי"ם. ווילנא, תרנ"ב. שער ראשון צבעוני .'ד .תקצ"ג

. חתימות עתיקות בהם: "משה צבי קאפאטטר/ע" 1860ויקרא, ווארשא 

. חתימות עתיקות בלועזית 1860בראשית ווארשא  .'ו .]?[. כריכת עור

וחתימה בעברית: "משה צבי קאפאטטר/ע" ]?[. כריכת עור. שער 

דברים, ווארשא  .'ז .מאויר וכן נוסף בתחילתו שער שמות)שער בלבד(

 .'ט .. כריכת עור1861ווארשא חמש מגילות,  .'ח .. כריכת עור1861

סה"כ  .. כריכת עור1860במדבר. ווארשא  .'י .1861שמות. ווארשא 

גרוע. ייתכן  -כרכים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב בינוני  10

 .חסרים. האוסף נמכר כמו שהוא

Collection of Chumashim, various pablishes and annotations. Size and condition 

varies. In general, fair- bad. condition  May be incomplete. The collection is sold as 

is. 

 10$מחיר פתיחה 

 

, 1, ע"ח, 1, ס"ז, 1. 1852/3ורשה תרי"ב/ג  .דברים -רבינו בחיי' על התורה ויקרא  .276

אחריו עם הדבקות בשער חומש דברים וקרעים בשני דפים  .שער נפרד לכל חומש ;'פ"ב ד

פגיעה קלה בטקסט וכן בהמשך החומש בדף ע"ד קרע עם חסר רוב העמוד. מעט כתמים. 

 .טוב מאוד -מצב טוב 

'rabenu bechaye' Adherence to the title page of Chumash Devarim and tears on two 

pages after it with a slight damage to the text and also in the continuation of 

Chumash on the page 74 a tear with the missing most of the page. Few stains. Good- 

very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

שמות מהגה"ק רבי זוסמן סופר "מהדורה  -דמשק אליעזר' בראשית ' .277

רד שער נפ ;', פ' ד5, ס"ב, 5. 1880/81פרשבורג תר"מ/מ"א  ."ראשונה

צבי כ"ץ? עהרענטרייא מפרשבורג ובדף לאחר  חתימה בשערי הספרים .לשמות

נקבי עש ומעט קרעים. באופן כללי מצב  .לגיסו חיים מילר הקדשה שער בראשית

 .טוב

 

'damesek Eliezer' in bereshit - shmot from Rabbi Sussman Sofer "First 

Edition". dedication. Moth holes and a few tears. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

ליקוטי תורה מספר תכלת מרדכי' עה"ת מהגאון האדיר המהרש"ם ' .278

כריכה רכה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים  ;'. כ"ד ד1934סטמר תרצ"ג  .מברעזאן

  .בעיקר בשוליים. מצב טוב

 

'Likutei Torah misefer tchelet Mordechai' about the Torah from the mighty gaon 

Maharsham of Brezan. Soft cover. Stains and a few moth holes and tears, 

especially in the margins. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

קובץ חידושים עה"ת ונ"כ וסוגיות הש"ס, ושו"ת ודרושים,  'צבי לצדיק' ספר .279

ובסופו נלווה   לונדון, הלברשטאט, מנהיים, ברלין.אב"ד  רבינו צבי הירש מאת

מחברת 'בית צדיק' "כולל בתוכו תולדות ימי חייו של... המחבר זצ"ל, מאת כבוד 

צבי יחזקאל מיכלזאהן שליט"א אבדק"ק פלונסק... כל אלה ’ חותני הרב... מוה

העתקתי וסדרתי... חתן נכדו של המחבר אברהם נתן בלאאמו"ר... מו"ה יחיאל 

[ צו 2] 1903איכל איילבערג שליט"א ראבדק"ק זגערש". פיעטרקוב, תרס"ד 

 .כריכה עתיקה ללא החלק הקדמי והשדרה. ספר מפורק. מצב טוב ;דף

 

'tzvi latzadik' by rabenu tzvi hirsh. Antique cover without front and spine. A 

disassembled book. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

פירושים על עה"ת, י"ב דרשות על זמנים שונות מאת ' ארונו של יוסף ' ספר .280

[, ס"ט ד'; 1875רבי יוסף במה"ר אהרן מעססינג. הסכמות חשובות. ברעסלויא, תרל"ה]

מעבר לשער: זמר .  מעט קרעים ונקבי עש.מצב טוב." מהדורה יחידה. "ס"מ 24

 .לשמחת תורה

 

'arono shel yosef' "Single Edition." Slight tears and moth holes. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

סגולות התורה, שיחות אמרים ומשלים מאת בעל ה'חפץ  .281

 .חיים'. כריכה רכה, חלקה האחרוי מנותק. באופן כללי מצב טוב

 

sgulot haTorah, sayings and parables by the author of the 

Chafetz Chaim. Paperback, the back part is detached. Overall 

good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



. הסכמות רבות 1907מהדורה יחידה ונדירה. 'קול יהודה' ברדיטשוב, תרס"ז  .282

 .וחשובות

 

אשר השבתי כהלכה לשואלי בביאור דברי האור החיים הקדוש והאבן " 'קול יהודה' ספר

רבי יהודה ליב בה"ר  א וביו"ד וש"ע או"ח בכמה מקומות" מאתעזרא ז"ל, ופירושים בגמר

ס"מ. ב  21.5. מד דף; 1907תרס"ז  משה סגל בערנזון מלאניפאוויץ. ברדיטשוב

הקדמה כותב המחבר על הנסיבות שבהן הוציא את חיבורו כשנסע לאמריקה, ועל 

עון חיים בן השערורייה בדבר העבודה בשבת וגילוח פאת זקנם. חותמות בעלות: הרב שמ

 .רבי צבי ליכטשיין

הסכמות רבות וחשובות מאדמורי"ם ורבנים בחתימת בני משפחתם  בתחילת הספר

ומשמשים בקודש, על רצונם לקנות את הספר כאשר יצא מבית הדפוס. כמו"כ בדף 

 .ללא כריכה. דף אחרון מנותק. מעט קרעים. מצב טוב מאוד .אחרון: רשימת חותמים

A unique and rare edition. Kol Yehuda Berditchov, 1907. Many important 

agreements. Introduction The author writes about the circumstances in which he 

made his essay when he traveled to America, and about the scandal over working on 

the Sabbath and shaving their beard. Without cover. Last page detached. Few tears. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

. 'אור הגנוז' ו'תקנת 1910ספר 'עזרה להבין' ברדיטשוב תר"ע  .283

 .'סופר

הגאון רבי  ביאור לפירוש ראב"ע עה"ת וחמש מגילות, מאת 'עזרה להבין' ספר

במקומות " 'פירוש 'אוה"ח הקדושאור הגנוז' ביאור על ' :נוסף בסופו .יצחק מלר

ו'תקנת סופר' עצה לסופרי סת"ם  ,"אשר ההוגים בו מתקשים בהבנתם

מאמר  ועוד, ובדף האחרון להשוות מידת אורך כל האותיות בספרי תורה  כיצד

 ,על הגדרות הרמב"ם בענייני יכולת הבנתו השכלית של האדם. ברדיטשוב

הרב שמעון  :חותמות בעלות ."בערך. "הוצאה שלישית מתוקנת 1910תר"ע 

חיים בן רבי צבי ליכטשיין. ללא כריכה. חלק מהדפים מנותקים. מעט קרעים. מצב 

 .טוב

The book "ezra lehavin"  Berditchov, 1910. "Or Haganuz" and "Taknat Sofer". 

Without cover. Some pages are disconnected. Few tears. Good condition. 

 50$פתיחה מחיר 

 

 

תפארת יעקב' עה"ת. רשימת חותמים חשובה ובהם הרה"ק רבי ישעי'ה  .284

 .1912מקרעסטיר. דפוס ראשון, מונקאטש תרע"ב 

מהדורה  ספר 'תפארת יעקב' על התורה מאת רבי שבתי ליפשיץ.

רשימת חותמים  ס"מ. בסוף הספר 23.5[ ד'; 1, נ"ו ]1912מונקאטש, תרע"ב  .ראשונה

הם הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר ועוד. הסכמת המנחת אלעזר דף(, ב 2חשובה)

כריכה ישנה מנותקת. כתמים ומעט קרעים קלים.  .ממונקאטש ורבי יודא גרינוואלד

 .מצב טוב

'Tiferet Yaakov' on the Torah. An important list of signatories, including Rabbi 

Yeshayah of Krestir. First printing, Munkatch 1912. Old cover detached. Stains 

and a few minor tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

 

מגן דוד' על ספר בראשית מאת רבי דוד זאהלער. .' 'כרך שלושה ספרים. א .285

ישיר משה' מגילת אסתר .' 'ג. ילקוט חדש' קאלאמעא תרס"ז.' 'ב. למברג תרנ"ו

. כריכה עתיקה מעט 1893מקורפו. למברג, תרנ"ג בשירה מאת הרב משה הכהן 

 .פגועה. דף שער מגן דוד מנותק וחסר בחלקו. מעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב
 

Volume three books. a. 'magen david' b. 'yalkut chadash'  c.'yashir moshe' 

Slightly damaged old cover. Magen david title page is detached and partially 

missing. Slight moth damage. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מהגאון רבי שמעון  ויקרא)לא נדפס יותר( -בראשית  ,עה"ת 'זהב שבא' .286

רשימת  ;', ח' עמ', קי"ב ד2. 1933ורנוב תרצ"ג  ."גרינפלד. "מהדורה ראשונה

  .מאוד נקבי עש. מצב טוב מאוד עמודים. במספר מקומות מעט 15חותמים ארוכה 

 

'zehav seva' From Rabbi Shimon Greenfeld. "First Edition". Long list of 

signatories 15 pages. In some places very few moth holes. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

פירוש הרא"ש עה"ת. חלק בראשית.  'הדר זקנים' ספר .287

  .כתמי ומעט נזקי רטיבות’; עמ 78[, 10. ]1932תרצ"ב פיעטרקוב, 

'hadar zkenim' Stains and slight moisture damage. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

חינוך בית יהודה' על חומש בראשית "דפוס ראשון", מקום דפוס נדיר.  .288

 .1937בעטלען תרצ"ז 

חינוך בית יהודה' על חומש בראשית מהרה"ק ' ספר

ליכטנשטיין אב"ד בעטלען ונכדו רבי אברהם רבי יהודה 

 22קי"א,  -, י' 10. 1937בעטלען תרצ"ז  .מהדורה ראשונה .דב

הסכמות רבני משפחת ל"ש. הקדמה עם   .ס"מ 23.5עמ'; 

 7הזכרת בני המשפחה שנפטרו. רשימת חותמים ארוכה )

דף(. בסופו מאמר מהזוהר בעניין ימות המשיח. מקום דפוס 

ספרים. אינו מופיע באוצר הספר  10/15 -כ  נדיר, נדפסו שם

כריכה מקורית מעט בלויה וללא  .רוזנפלד -העברי וינוגרד 

 .שדרה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מצב טוב

'chinuch Beit Yehuda' on Chumash Bereishit "First 

Printing", a rare printing place. betlen 1937. Long list of 

signatories (7 pages). A rare printing place about 10/15 books were printed there, does not 

appear in the treasury of the Hebrew book Winograd - Rosenfeld. Original cover slightly 

worn and without spine. Stains and a few tears and moth holes. Good condition. 

 70$פתיחה מחיר 



 

 

. שני כרכים. 1946תנ"ך עם תרגום יידיש פון יהואש. ניו יורק, תש"ו  .289

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

 

tana"ch with Yiddish translation fon yehoash. New York, 1946. Two 

volumes. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

הוצאת מוסד הרב קוק.  .כרכים.16 ראתנ"ך עם פירוש דעת מק .290

 -דניאל  -דברי הימים ב"ח  -יהושע  -תרי עשר ב"ח  -ישעיהו ב"ח  -ירושלים. תהלים, ב"ח 

 .טוב מאוד -איוב. באופן כללי מצב טוב  -חמש מגילות  -משלי  -שופטים  -מלכים ב"ח 
 

good very  -tana"ch with daat mikra commntary. 16 volumes. Overall good

.condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מחקרי המקרא. אוסף שלושה ספרים. מעייני מקרא  .291

תנ"ך מאת ד"ר בצלאל  -מסות והגיגים במקרא והיהדות  -

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד  בר כוכבא.

 

tana"ch Studies. Collection of three books. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

אסטרונומיה בתנ"ך. 'תורה ומדע' הדפסת סטנסיל מאת לוי יצחק  .292

דרברמדקר בן משה יהושע מצאצאי ה'קדושת לוי'. תל אביב? תשכ"ה? 

  .? עם מספר איורים אסטרונומים ותמונות1965

לוי יצחק דרברמדקר אסטרונומיה בתנ"ך. ספר 'תורה ומדע' הדפסת סטנסיל מאת 

עמ'; עם  222? 1965בן משה יהושע מצאצאי ה'קדושת לוי'. תל אביב? תשכ"ה? 

ס"מ. "אם יש בם רק מן  21מספר איורים אסטרונומים, ותמונת המחבר ואביו?.

המעט שבמדע הקוסמוס והפילוסופיה זה מספיק שהספר הזה יתן לך סיפוק נפשי 

ך" )מתוך ההקדמה להוצאה ראשונה(. חלקו .... יכניס אותך בעולמות הנעלמים ממ

הראשון מסודר לפי פרשיות בתורה וחלקו השני בעיקר פילוסופיה 

כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש. מעט קרעים וכתמים. מצב   .ואסטרונומיה

                     .טוב

 

Astronomy in the tanach. 'Torah vemada' Stencil print by Levi Yitzchak 

Drebermadker ben Moshe Yehoshua descendants of the 'kdushat Levi'. Tel Aviv? 

1965? With a number of astronomical illustrations and pictures. Simple old cover. 

Dry paper. Few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

 

ורשה  "מהדורה ראשונה" וכליוביאור ענייני המשכן  'מקדש אהרן' .293

מ"ח עמ'; ללא האיור. כרוך עמו 'דרשות הר"ן' ורשה תרל"ה וספר  1891תרנ"א 

עפשטיין עם  -העותק של אליהו זאב לווין  .'שולחן השבת' ללא שער

ממקימי רחובות. מו"ל עברי ומחנך. אביו הקים את  (1864/1932) חותמותיו

כרמל מזרחי לשיווק יין   סוכן של יקביאפשטיין. היה -מסחר בית הספרים לוין

 .טוב -נזקי עש ומעט קרעים. מצב בינוני  .בפולין ורוסיה

 

'mikdash Aaron' Explanation of the affairs of the Mishkan and its tools 

"First Edition". Moth damage and a few tears. Fair - good condition. 

 10$מחיר פחיתה 

 

 

 

המספרים' על מספרי התנ"ך עם פורטריט המחבר אוצר ' .294

רבי ישראל זליגמן ופורטריט הרה"ג רבי בן ציון דון יחיא שהתחיל 

בולטימור " בהדפסה בלוצין והופסק ע"י הסובייטים. "מהדורה יחידה

 .ד'; מצב טוב מאוד 2עמ', ר"ו,  2, 15. 1942תש"ב 
 

'otzar hamisparim' very good condition. 

 10$תיחה מחיר פ

 

 

 

 

תורת נתנאל' על התורה מהגאון רבי נתנאל וייל בעל ' .295

מהדורה " .1795פיורדא תקנ"ה  !!ה'קרבן נתנאל', ח"ב בלבד

ללא כריכה. נזקי  .כ"ח ד'; חותמת ר' יעקב דוד וינטרוב ,1 ."ראשונה

  .עש וסימני חריכה עם חסר ופגיעה בטקסט

 

'Torah Netanel' on the Torah from the Gaon Rabbi Netanel Weil, 

author of the 'korban Netanel', part B only !!. Without cover. 

Moth damage and scorching marks with missing and 

damaged text. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

יימר עם מעט מרבי אהרן שלמה וורטה' באור שמות הנרדפים שבתנ"ך' .296

’; [ עמ3שפג, ]] .XXVIII], 1 ,ניו יורק, תשי"ג. תולדותיו ומעט על הגניזה הקהירית

  דכריכה מקורית. מצב טוב מאו
 

'beur shemot hanirdafim shebatana"ch' And a little about the Cairo Genizah. 

Original cover. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 
 



אברהם וקונטרס יהודה יעלה' מרבי יהודה מרקר מזייבוש בני ' .297

כתמי  .הסכמות חשובות ;'עמ', ל"ב ד 8. 1918קראקא תרע"ט  .""מהדורה יחידה

 .זמן ומספר קרעים קלים

 

'Bnei Avraham and Kuntres Yehuda Ya'ale' by Rabbi Yehuda Marker of 

Zeibush "Single Edition". Important agreements. Time stains and a number 

of minor tears. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 הגדות של פסח.

 

הגדה של פסח 'אגודת אזוב' ע"פ גאולת אברהם מבן הגר"א וגבורות  .298

ירושלים תרע"ח/תרע"ג  -קל מרבי גבריאל זאב מרגליות / 'קול שמחה' דרושים. ניו יורק 

1913/18. 

 

עם ב' פירושים  ''אגודת אזובכרך שני ספרים: א'. הגדה של פסח 

אחד גאולת אברהם מרבי אברהם בן הגר"א והשני גבורות קל מרבי 

. ס"ח ד'; מהדורת צילום 1918גבריאל זאב מרגליות. ניו יורק תרע"ח 

  ;'עמ 24של מהדורה ראשונה וילנה תרס"ג עם הוספה של חידושים 

הספדים וליקוטים מהרב שמחה  -דרושים  'קול שמחה' .'ב

טראוויץ כולל הספדים על רבי ישראל סלאנטר, רבי יעקב יוסף רב פל

הכולל, רבי אליהו חיים מייזל, רבי חיים ברלין, משה מונטיפיורי 

. ק"ל 1913ולהבדיל אלף אלפי הבדלות על הרצל. ירושלים תרע"ג 

פורטריט  בין דף ל"ב לדף ל"ג דף לא ממוספר .מהדורה יחידה ;'ד

יכל סאבעל ש"ץ שו"ב". כריכה ישנה. שמואל מ" :חותמות .המחבר

 .טוב מאוד -מעט מאוד קרעים וכתמים. מצב טוב 

The Passover Haggadah 'Agudat Ezov' according to the geulat Avraham from the 

son of the Gr'a and the gvurot kol of Rabbi Gabriel Ze'ev Margaliot / 'Kol Simcha' 

drushim. New York - Jerusalem 1913/18. only edition. Old cover. Very few tears and 

stains. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

קיצע.  -אמשטלרדם  -הגדת קויפמן  .299

פקסימיליות מהודרות של הגדות כתב  3אוסף 

 .יד מאוירות

 

הגדות במהדורות פקסימיליה.  3אוסף 

הגדת קויפמן, הגדה בכתב יד מאוירת  .'א

מאוסף קויפמן  422הוצאה פקסימילית של כ"י 

האקדמיה ההונגרית בספריה האוריאנטלית של 

חוברת  . עם1957למדעים. בודפשט תשי"ז 

פקסימיליה מהודרת  .'ב .מבוא והסברים

בכריכת עור? דמוי עור? של כתב יד הגדה של 

 -פסח עם ציורים יפים שנכתבה ב 



פקסימיליה מהודרת של כתב יד הגדת קיצע שנכתבה וצוירה  .'ג ."אמשטלרדם" בשנת תצ"ז

ההגדה נתונה בקופסת קרטון  .חוברת הקדמה ל מקיצע, עםע"י חיים ב"ר אשר אנשי

 .מצוין -גודל ומצב משתנה, מצב טוב  .מקורית

 

Kaufman Haggadah - Amsterdam - Kitzze. Collection of 3 elegant facsimiles of 

illustrated handwritten Haggadot. Variable size and condition, good - excellent 

condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

הגדה של פסח עם ציורים מאת א.  .1 .הגדות לפסח 14אוסף  .300

. הגדה של פסח הוצאת בית מסחר מענדיל פרידמן 2אלחנני, עברית ואנגלית. 

. הגדה של פסח שאל אביך ויגדך, רעיונות מהרה"ג ר' יחיאל 3/4ושות'. 

. הגדה של 5שה. שלזינגר. אחד כריכה קשה והשני כריכה רכה, חתימה והקד

ישראלית לפסח עם ציורים ותווי -. הגדה ארץ6פסח לחיילי צה"ל, פסח תשי"א. 

 1954עותקים  2. הגדה של פסח עברית ואנגלית לונדון. 7/9נגינה לשירי פסח. 

. הגדה של פסח כמנהג אשכנזים וספרדים עם תרגום 10/13. 1959 1 -ו 

 1954עותק נוסף  1950ותקים ע 2צרפתי והערות וביאורים וציורים, פריז. 

. הגש"פ ע"פ עולת ראיה מהרב קוק. ירושלים תש"ח 14. 1964ועותק נוסף 

 .ספרים, גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב מאוד 14סה"כ  .1948

 

Collection of 14 Haggadot for pesach. A total of 14 books, size and 

condition varies most of them in very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 
 

 

הגדה של פסח "לחם עוני" מרבי רפאל חסאן. "מהדורה יחידה ונדירה" לונדון  .301

. חתימה עתיקה: "..יהודה חסאן..")כנראה ממשפחת המחבר(. עותק שלם 1784תקמ"ד 

  !ונדיר

הגדה נדירה ביותר!!! ספר 'לחם עוני' פירוש על הגדה של פסח מאת הגאון רבי רפאל 

 .חסאן

מהדורה יחידה". עותק שלם ונדיר! כולל העמוד האחרון: "לוח " .1784לונדון, תקמ"ד 

בהגדה שלפנינו משולבים מנהגי הספרדים  .ס"מ 19ד';  1מ"ב,  ,3 !"הטעויות שנפלו בדפוס

והאשכנזים וכמו שמציין המחבר בפירוש בשער "כל אחד ואחד לפי מנהגו ספרדים 

 .זון מובא פעמיים לפי שני הנוסחאותואשכנזים..." וכן ברכת המ

עיקר פירוש ההגדה הוא על דרך הנוטריקון והרמז ועל טהרת הנפש ותיקון המידות וכן 

  .מזכיר מספרי הקבלה

לא זכיתי שתאמר הסכמת אדוננו מורנו ורבנו " דף התנצלות המחבר לאחר דף השער מופיע

ען שהמלך אסור ביסורים של ריש מתא וריש מתיבתא כמוהר"ר משה הכהן די אזיוידו י

אהבה ... וימים על ימי מלך תוסיף ויחלימהו ויעמידהו על קו הבריאות .. וכבר יד הק"דש 

כוונתו על חיבורו השני 'פרסומי ניסא' ושם קיבל את הסכמתו ).".....מסכ"ים הולך ויסמוך יד

פיע תחריט של דוד של רבי משה די אזיוידו ועם שבחים גדולים על חיבורו(. בסוף עמוד זה מו

  .המלך מנגן בכלי נבל

חתימה עתיקה: "הצעיר יהודה חסאן ב"ר יצחק"]?[ כנראה מבני משפחתו  בדף השער

כריכה חצי עור עתיקה ייתכן מקורית, מעט בלויה וחלקה הקדמי מנותק. כתמי  .של המחבר

זעירים. מצב יין ומעט קרעים קלים. בדף הפורזץ ושני דפים אחריו מספר נקבי עש בודדים ו

טוב. עותק זה נאה לעומת העותק הקיים בספריה הלאומית וכמו"כ לא היה במכירות 

 .בידיספיריט עותק שלם מלבד העותק שלפנינו שמופיע לראשונה

 



Passover Haggadah "lechem ony" by Rabbi Raphael Hassan. "Unique and Rare 

Edition" London 1784. Ancient Signature: "..yehuda Hassan .." (Probably from the 

author's family). A complete and rare copy! 

 

London, 1784. "Single edition". Complete and rare copy! Includes the last page: "The 

table of mistakes made in print"!This Haggadah incorporates the customs of the 

Sephardim and Ashkenazim and as the author explicitly states in the title page "each 

and every one according to his custom Sephardim and Ashkenazim ..." And  birkat 

hamazon is brought twice according to the two versions. The main meaning of the 

Haggadah is on the way of the Nutricon and the hint and on the purity of the soul 

and the correction of the virtues as well as the mention of the numbers of Kabbalah. 

Antique semi-leather cover may be original, slightly worn and the front part 

detached. Wine stains and a few minor tears. The porcupine leaf and two leaves 

follow a number of individual and tiny moth holes. Good condition. This copy is 

handsome compared to the existing copy in the National Library and likewise was 

not at Bidispirit auction,   a complete copy other than this copy that appears for the 

first time. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

. 3. הגדה של פסח יקבי סטוק. 2הגד"פ בזל ללא שנה. . 1 .הגדות לפסח 9אוסף  .302

. הגדה של פסח 5. הגדה של פסח בית היתומות הכלי בירושלים. 4הגדה של פסח כולל ברסלב. 

. 8. הגדה של פסח בית היתומות הכללי. 7אהרן חסיד. . הגדה של פסח יוסף בן 6כרמל פסח. 

. הגדה של פסח עלית. גודל ומצב משתנה. באופן כללי: 9הגדה של פסח לחיילי צה"ל תשכ"ג. 

 .כתמי יין. מצב טוב
 

Collection of 9 Passover Haggadot. Size and condition varies. In general: wine stains. 

Good condition. 

 10$פתיחה  מחיר

 

 

 

הגדה ע"פ הרב דון יצחק אברבנאל. ב'. הגדת  .' א .הגדות 40הגדות לפסח. אוסף  .303

ד'. הגדה של פסח שלום מצפת. ה'. הגדה של פסח חזין. ו'. הגדה של גרשם -אפיקומן. ג'

.ז'. הגדה עם איורי הרב יוסי רוזנשטיין. ח'. תפוצות ישראל. ט'. 1527כהן. צילום פראג רפ"ז 



המוזיאונים. י'. הגדה בכתב עברית וכתב הגדת 

ערבי. עם ציורי צגיי בריהון. י"א. הגדה מעוטרת 

בציורי אמנים אוטיסטים. י"ב. הגדה מפוארת 

בעברית ואנגלית עם תמונות חיילים מצה"ל. 

י"ג. הגדה עם תרגום חדש מאת חיים רפאל. 

י"ד. הגדה עם ציורי ארתור שיק. ט"ו. הגדה של 

אל. ט"ז. שיר השירים עם פסח לתקומת ישר

. י"ח. 1923איורי תמר מסר. י"ז. הגדה וינה 

הגדה לילדים עם כריכת עץ. י"ט. הגדה 

בערבית יהודית. כ'. הגדת צילום מהדורת 

הגדות  40סה"כ   .פרנקפורט ת"ע. ועוד ועוד

וספר שיר השירים. גודל ומצב משתנה. רובם 

 .טוב מאוד -שלמים. באופן כללי מצב טוב 

 

Passover Haggadahs. A collection of 40 Haggadahs. A total of 40 Haggadot and the 

Book shir hashirim. Size and condition varies. Most of them are intact. In general, 

good - very good condition . 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 .1825יין תקפ"ה ההגדה לליל שמורים" מוגה ע"י וואלף היידנהיים. וו .304

 

סדר ההגדה לליל שמורים מפורש במאמר אפיקומין למורינו "

ורבינו הגאון הגדול הרשב"ץ זצ"ל". מדויק ומוגה ע"י רבי 

ס"מ.  18.5. מ"ד ד'; 1825וואלף היידנהיים. ווין תקפ"ה 

כריכת עץ מחופה נייר. כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב 

 .טוב

 

"hahagada leleyil shimurim" muge by volf 

hayidenhayim. vane 1825. Paper-covered wooden 

cover. Stains and very few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

הגדה של פסח ע"פ גבורת ה'  .305

 .1938"מהדורה יחידה". קרטושין תקצ"ח 

 

גבורת ה' והוא פירוש נפלא על ההגדה לליל 

הכהן. קרוטושין שמורים מרבי גבריאל 

 1כ"ט,  ,11 .". "מהדורה יחידה1838תקצ"ח 

ד'; בעותק זה דף אחרון נכרך לפני סדר 

 .ההגדה. בספריה הלאומית לא נרשם דף אחרון

 20הגדה עם דינים והסברים בעברית ואידיש. 

ס"מ. כריכה חצי עור, השדרה מעט פגועה. 

 .כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב

 



Passover Haggadah according to gvurat hashem "Single Edition". Kartushin 1938. 

Cover half leather, spine slightly damaged. Stains and some moth damage. Good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

תמונות  12מגילת אסתר עם נקודות וטעמים ובצירוף " .306

וליקוטים ממדרשי חז"ל". הוצאת עם קיצור דינים הנחוצים 

  .ס"מ. שני עותקים. מצב טוב11.5בקאל, ירושלים. 

 

"megilat ester im nekudot vetehamim hubetzeruf 12 

tmunot yim kitzur dinim hanechutzhim velikutim 

mimidrashey chaza"l" Bakal Publishing, Jerusalem. 11.5 

cm. Two copies. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 גמרות ומפרשיהם. –משניות 

משניות עם הגהות הגר"א וחידושים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב.  .307

 .1863חתימות עתיקות. סדר נשים, שטעטטין, תרכ"ג 

 

משניות סדר נשים עם הגהות הגר"א רבי אברהם וחידושים מהרה"ק רבי 

שטעטטין,  .ברלין ועודלוי יצחק מברדיטשוב וראשון לציון מרבי ישעיה 

שערים. חתימות עתיקות בשני  2 .ס"מ 22.5[ קסה דף; 2] .1863תרכ"ג 

כריכה פשוטה. מעט כתמים  .ובתוך הספר ציוני אותיות בכ"י .השערים

   .ונזקי עש. מצב טוב

 

Mishnayot with postscripts of the Gr"a and innovations by Rabbi 

Levi Yitzchak of Berditchov. Ancient signatures. Seder Nashim, 

Shtettin, 1863. 2 title pages. Antique signatures on both title pages. 

And inside the book are handwriting letters grades. Simple cover. Few 

stains and moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

משניות סדר קדשים ע"פ  .1 .ודאוסף ספרי משניות וע .308

רבינו עובדיה מברטנורה ותוי"ט ותפארת ישראל, ורשה תרל"ג 

חותמות  1864. משניות טהרות ע"פ כנ"ל ורשה תרכ"ד 2. 1873

. ספר חיי 3ישעיהו וייסברג, ביהכ"ס ע"ש הרב קוק ורישומי תרומה. 

המשנה ציוני ראשי המשניות להקל לשינון בע"פ וצרור החיים 

. חסרונות הש"ס עם תשובות 4. 1928ייט, ירושלים תרפ"ח ליארצ

טוב  -גודל משתנה מצב טוב  .הרד"ק לנוצרים, נראה מהדורת צילום

 .מאוד

Collection of Mishnayot books and more. Variable size Good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

ונוסחאות מאת רבי חיים תנא דבי אליהו' אגדות  –בית עקד האגדות'  .309

, 64[, 2[; ]2, ]61[, 4, ]1881מ"ב  –פראנקפורט על נהר מיין, תרמ"א  .מאיר הורוויץ

 .נייר יבש ומעט קרעים. מצב טוב מאוד  ס"מ. 21.5[ עמ'; 2]

'bet aked haagadot'- tana devey eliyahu' Dry paper and a few tears. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

התלמוד' סקירה כללית על מהות התושבע"פ, יסוד ההלכה והשתלשלות ' .310

. עותק נאה. מצב 1912יצירתה עד חתימת המשנה, הוצאת "הספר", ורשה תרע"ב 

 .מצוין
 

Ha Talmud. Nice copy. great condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

  תשכ"התורת הנזיר מהגאון האדיר רבי יצחק הוטנר. ברוקלין  .311
 

 torat hanazir from the great genius Rabbi Yitzchak Hutner. Brooklyn 

1965 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שער נפרד לכל  .1861קצות החושן' ב"ח למברג תרכ"א  .312

כריכה  ."בשני השערים סמל המדפיס ר' אברהם יוסף סג"ל, "זאת עבודת הלוים .חלק

  .נקבי עש וקרעים ישנה מנותקת ברובה. כתמי רטיבות ומעט

'ktzot hachoshen' 2 parts Lemberg 1861. 1861. Old cover mostly 

detached. Moisture stains and a few moth holes and tears. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

אוצר אגדות' מתלמוד בבלי וירושלמי. ח"א, מרבי גבריאל ' .313

 .טוב מאוד. מצב 1877פרעסבורג, . מיללער דיין בק"ק מטרסדורף
 

'otzar agadot' from the Bavly and yerushalmy Talmud. Part A, by 

Rabbi Gabriel Miller Dayan in metersdorf. Pressburg, 1877. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 



ספר 'חותם  .314

תכנית' דוגמאות מספרו הגדול דרך בים התלמוד ב"ח, מהרב ריינס. "מהדורה 

רצ"ו  -, ר"נ 5, 1, קמ"ה, 3. 1880/81פרסבורג תר"מ/מ"א  -מיינץ  ."ראשונה

  .כריכה ישנה מנותקת. כתמים ונקבי עש בודדים. מצב טוב .שער נפרד לח"ב ;'עמ

'chotem tochnit' "first edition" Old cover detached. Individual spots and 

moth holes. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

קניגסברג ללא ' קונטרס למלאות 'חסרונות הש"ס והמהרש"א .315

: "סליק סדר טהרות 107’ עמ’; עמ 108, 36. 1861שם מדפיס, תרכ"א 

לפי זה ." לפ"ק ]תרכ"א[’ ן’ו’מ’א’ב’ ו’ד’ב’ע’ל’ ו’נ’י’ב’ב’ל’ ר’ה’ט’י’ ם’י’ה’ל’א

 .כתמים. קרעים בקצוות. באופן כללי מצב טוב. נקבעה שנת הדפוס

 

'chesronot hashas vehamaharsh"a' Stains. Tears at edges. Overall good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מהדורה יחידה. ספר 'מעיין גנים' הסכמת ה'שאגת אריה'. מיץ  .316

מרבי  על מסכתות זבחים ומנחות' מעיין גנים '. חתימות עתיקות1767תקכ"ז 

[ ס"ד ]צ"ל: ס"ג[; ל"ג 3מהדורות צילום נוספות[. ] יצאו רק. ]מהדורה יחידה.  יעקב טרעני

ס"מ. הסכמת ה'שאגת אריה'  31.2[ דף; ספירת דפים משובשת. 2]צ"ל: ל"ב[, ]

כריכה מקורית, החלק הקדמי מנותק. . חתימות עתיקות לא מזוהות בעברית ולועזית. ועוד

לשער.  דף שער קרוע וחסר בחלקו השמאלי ללא חסר בטקסט וחסר רק בטקסט מעבר

 .מספר הדבקות בשולי דפים. מעט נזקי עש ובמספר דפים על הטקסט. מצב טוב

 

Single edition. Maayan Ganim book The Consent of the shaagat arye. mitz 1767. 

Ancient signatures. Adhesion at the margins of pages. Slight moth damage and a 

few pages on the text. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

מהדורה יחידה" 'עץ יוסף' עם דפי ההתנצלויות והשינוים! קארלסרוא, תקכ"ג  .317

 .. חתימות והקדשות1763

חידושים על מסכתות ברכות ביצה ומגילה  'עץ יוסף' ספר

קארלסרוא, תקכ"ג  .רבי יוסף דארמשטאט מאת

דפים  2 -ב   .ס"מ 32ס"ו ד';  [1] .מהדורה יחידה ,1763

אחרונים דפי התנצלויות ושינוים בשם מהדורה בתרא, 

על שמופיע בספר חידושיו שהופיעו בספרי רבותיו 

ה'פני יהושע' ה'שב יעקב' ו'החדות יעקב' וכן היו 

מקומות שדקדק אחרי דברי ה'קרבן נתנאל' או שכתב 

ההיפך ולאחר שהוציא דפים אלו קיבל אף הסכמה 

בדף  .זאת בהסכמתו מהקרבן נתנאל כפי שמציין

הקדשה וחתימת רבי שמואל האנדלער  הפורזץ והשער



כריכה עתיקה. ציור בתחילת דף א'. מעט כתמים ונקבי עש בודדים  .מדעש וחתימה נוספת

 .בשוליים. מצב טוב מאוד

"Single Edition" 'etz yosef' with apology and change pages! Karlsruhe, 1763. 

Signatures and dedications. Antique cover. Drawing at the beginning of page A. Few 

spots and individual moth holes in margins. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 
 

 

 

. "מהדורה 1801בניות ברמה' על מסכת אבות. לבוב תקס"א ' .318

ה. הדבקות ונזקי עש נ"ב, נ"ח, נ"ב ד'; כריכה מנותקת וחצויה וללא שדר" ראשונה

 . עם פגיעות וחסרים בטקסט

 

'bniyot berama' on Tractate Avot. Lvov 1801. "First Edition" Cover 

detached and split and without spine. Adhesions and moth damage with 

damage and missing in the text. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מבוא התלמוד ח"א ממסכת  -אנגלית -ארמיתסייעתא לגמרא', ' .319

גיטין, להרב ישראל פורת. אוסף שני ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב

'siata leGmara', a collection of two books. Variable size and condition, 

generally good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ספרים. א'. חתם סופר, ירושלים, תש"ו. ב'. פרקי אבות. אוסף שלושה  .320

מפורשים ע"י ר' אליעזר לוי. תשי"ט. ג'. אורחות חייו של רבי אריה לוין 

 .מסודרים לפי מסכת אבות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

 

Pirkei Avot. Collection of three books. Variable size and condition, 

generally good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 פקסימיליות ומהדורות מצומצמות.

 

פקסימיליה. משניות, דפוס אמשטרדם תכ"ד. צילום מדויק למהדורה מוגהת  .321

ירושלים תשכ"ט. כריכה נאה. . ומדויקת יקרת המציאות ביותר שכמעט לא נשתמרה

 .מצב מצוין

facsimile. mishnayot, Amsterdam printing. Nice cover. great condition. 

 10$מחיר פתיחה 



 

. 'משפטי שמואל' שו"ת מרבי שמואל 300מתוך  98פקסימיליה ממוספרת, עותק  .322

מהדורת צילום מפוארת של מהדורה ראשונה . קלעי עם מבוא ותולדותיו מאת מאיר בניהו

 .שנדפסה בוונציה שנ"ט. מצב טוב מאוד
 

Numbered facsimile, copy 98 of 300. 'Mishpati Shmuel' Responsa by Rabbi Shmuel 

Kelai with an introduction and its history by Meir Benyahu. Magnificent 

photocopy of the first edition printed in Venice. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

רס"ט , הלכות הרי"ף קושטא 108/290פקסימיליה ממוספרת עותק  .323

. כריכת חצי 1973. כרך ראשון בלבד! עם עלון המבוא. ירושלים תשל"ג 1509

 . עור. מצב מצוין
 

Numbered facsimile copy 108/290, Halachot HaRif Constantinople RST 

1509. First volume only! With the introductory leaflet. Jerusalem, 1973. 

Half leather cover. Excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

. אמתחת בנימין תקנות עגונות, 1ספרים מהדורות מצומצמות וממוספרות.  2לוט  .324

. עותק מס' 1995מקואות ועוד מהגאון רבי נתן נטע עלינגען אב"ד בינגן. ירושלים תשנ"ה 

אור זרוע  . שו"ת מהר"ח אור זרוע לרבי חיים ב"ר יצחק2עותקים בלבד.  300מתוך  124

 . עותקים בלבד 265מתוך  55. עותק מס' 1959מווינא. ניו יורק תשי"ט 
 

Lot of 2 books Limited Editions and Numbered. 1. Binyamin Binyamin Regulations 

Agunot, Mikvah and more from the Gaon Rabbi Natan Neta elingen Av Beit Din of 

Bingen. Jerusalem 1995. Copy No. 124 out of 300 copies only. 2. Responsa from 

Rabbi Or Zrua to Rabbi Chaim son of Rabbi Yitzchak Or Zrua of Vienna. New York 

1959. Copy No. 55 out of 265 copies only. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 הקדשות.

 

זילבער על הקדשת האדמו"ר מתולדות יהודה, רבי מרדכי מנשה )ר' מוטל(  .325

 .ספרו 'משבצות זהב'. ניו יורק, תשנ"ב

ספר 'משבצות זהב' מאמרי חסידות על התורה והמועדים מהאדמו"ר רבי מרדכי מנשה )ר' 

הקדשת המחבר  ס"מ. בדף הפורזץ 26[ עמ'; 1[ רלז ]2. ]1992ניו יורק, תשנ"ב  .מוטל( זילבער

לבער. לא הופיע ממנו במכירות האדמו"ר מתולדות יהודה, רבי מרדכי מנשה )ר' מוטל( זי

  .כתמי רטיבות וכריכה מעט בלויה. מעט קשקושים על ההקדשה .פומביות



Dedication of the Rebbe of toldot yehuda , Rabbi Mordechai Menashe (R. Motel) Zilber on 

his book 'mishbetzot zahav'. New York, 1992. Did not appear from it at auctions. Moisture 

stains and slightly worn cover. A little chatter about the dedication. 

 200$מחיר פתיחה 

 

מסכת שקלים עם פרישת)פירוש( הרא"ש' עפ"י כתב יד ' .326

הנמצא בוורשא, יצא לאור עם הערות מאת ניסן מאיר פייביל זק"ש. עם 

נספחות, קונטרס : "בשער נפרד ירושלים, תש"ג. בסופו. הקדשתו לגיסו

בענין מזיק מתנות כהונה". כריכה ישנה פשוטה וללא שדרה. דף השער 

 .מנותק. מעט נקבי עש. מצב טוב
'masechet shkalim wuth the ra"sh commentary' By Nissan Meir 

Fabil Zaksh. With his dedication to his brother-in-law. Simple old 

cover without spine. Title page detached. Few moth holes. Good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

שמואלביץ. ספר חיים שני הקדשות המחבר למרן הגאון רבי  .327

חידושים על מסכתות ברכות  ,'טל לישראל' מאת רבי ישראל גרבר. ב"כ

ושבת. בדפי הפורזץ הקדשות: "לכבוד מרן הגאון האמיתי רבינו הגדול ר' 

שמואלביץ שליט"א ראש ישיבת מיר המעטירה" "לגאון הדור רבן של חיים 

 .מצב טוב מאוד ."...ישראל מרן הגאון רבי חיים שמואלביץ

The two dedications of the author to Rabbi Chaim Shmulevitz. Book 

'Tal leIsrael' by Rabbi Yisrael Gerber. 2 volumes. Very good 

condition. 

 10$תיחה מחיר פ

 

 

הקדשת מרן פוסק הדור מרן רבי  .328

עובדיה יוסף על ספרו אל הרב ש. שצדרוביצקי. 

 .שו"ת 'יביע אומר' ח"ד. ירושלים, תשכ"ד

 

ירושלים, תשכ"ד.  .שו"ת 'יביע אומר' ח"ד ספר

הקדשה בכתב יד קודשו וחתימתו  בדף השער

של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף אל 

כח ניסן תשכ"ד. ]ח'[ תו  .קיהרב ש. שצדרוביצ

כריכה מעט בלויה והשדרה  .ס"מ 34עמ'; 

לפי הנראה ההקדשה  .מנותקת. מצב טוב מאוד



תשל"ח[ בן האדמו"ר רבי מאיר  -היא אל הרב שמואל אהרן שצדרוביצקי ]תרס"ח 

ביאליסטוק, וחתנו של האדמו"ר מפינטשוב סוסנוביץ. כיהן כמזכיר אגודת -מקוברין  שלום

בווילנה, והיה מקורב להגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי. בתקופת מלחמת העולם ישראל 

השנייה, נמלט והגיע לא"י בשנת תש"ג. היה מראשי צעירי אגודת ישראל. חתניו הם 

 .האדמו"ר רבי ישראל דן ממודז'יץ והאדמו"ר רבי דוד מתתיהו מביאלה בני ברק

Dedication of maran Rabbi Ovadia Yosef  on his book to Rabbi S. Sheddarovitsky. 

Responsa 'Yabia omer' part D. Jerusalem, 1964. Cover slightly worn and spine 

detached. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

חתם סופר' כתובות. ניו יורק תש"י ' .329

אין לנו מושג מי ) "הקדשה חתומה: "משה סופר .1950

 .מצב מצוין הוא המקדיש(.

 

'chatam sofer' ktuvot. New York 1950. Signed 

dedication: "Moshe Sofer" (we have no idea who he 

is dedicating). Excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 -הקדשת המו"ל האדמו"ר רבי אלימלך שפירא מפיסצנא  .330

הרה"ק רבי משה  תפילה למשה' על חג הסוכות מהאדמו"ר' .גרודז'יסק

כריכה רכה. מעט  .1970אליקים בריעה מקוזניץ. תל אביב תש"ל 

 .כתמים. מצב טוב מאוד

 

Dedication of the publisher, the Rebbe Rabbi Elimelech Shapira of 

Piszna - Grodzisk, a tfila  leMoshe on chag Sukkot from the Rebbe 

Rabbi Moshe Elyakim Beria of Kuznitz. Tel Aviv 1970. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ד'. בכרך א'  -ב'  -עיטורי תורה' מר' אהרן יעקב גרינברג ג"כ חלקים א' ' .331

 .הקדשה לבר מצוה ממשפחת אלתר. מצב טוב מאוד
 

'yiturey tora' very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

דברי בן שלמה' רעיונות לפרשת ' .332

חינוך והישיבות. עם השבוע, דברי הגות על 

הקדשת המחבר רבי בנימין זאב יעקבזון. ב"כ. 

 . מצב טוב מאוד
 

'Divrei Ben Shlomo' Ideas for the Torah parash, 

Divrei Hagot on education and yeshivot. With the 



dedication of the author Rabbi Binyamin Ze'ev Yaakovzon. Very good condition. 

 10$פתיחה מחיר 

 

 הרב קוק וכו'.

 

תהילה  -הרב קוק. אוסף ארבעה ספרים. אגרות הראיה ב"ח  .333

משנתו של הרב קוק. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב  -לראיה 

 .מאוד

 

harav Kook. A collection of four books. Size and condition varies. 

Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ב'. אורות. ג'. גואל  -א' . אוסף ספרי הרב קוק .334

 . מצב טוב מאוד  ישראל. סה"כ שלשה כרכים.
 

B. orot. c. goel  -Collection of Rabbi Kook's books. A 

.yisrael. A total of three volumes. Very good condition 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

הרב קוק עם הקדשת  נדיר ביותר! 'שבילי ירושלים' העותק של .335

 .1919בן המתרגם לרב קוק וחותמות הרב קוק. ירושלים, תרע"ט 

 

מכתב על מסע לארץ  'שבילי ירושלים'

ישראל משנת ה' אלפים צ"ג שערך ר' יצחק חילו ע"ה, 

תורגם מצרפתית ע"י ישראל זאב הלוי איש הורוויץ ז"ל 

. 13עם הערותיו. הדפסה מיוחדת מה"ירושלים" כרך 

בדף ראשון לאחר ;'עמ 81/127. 1919ם תרע"ט ירושלי

הקדשה קצרה לרב קוק מבן המתרגם  השער

חוברת מאוד  .וחותמות הרב אברהם יצחק הכהן קוק

נדירה אינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה)יודלוב( 

רוזנפלד ולא -ולא באוצר הספר העברי וינוגרד

הופיעה במכירות פומביות וגם בספריה הלאומית 

תק יחיד מאוסף ולמדונה שניתן מבן קיים רק עו

המחבר לרב מימון, ייתכן מאוד שהחוברת יצאה 

חולקה רק לרבנים ובני  במהדורה מצומצמת ו

על חוברת זו יצאו מספר מאמרים מחוקרים  .משפחה

שונים וויכוח על זהות המחבר והאם הוא רק ביקר בארץ ישראל או עלה לגור בה והאם שלח 

כריכת מעטפת  .'יפור שלם או שכן שלח מכתב ארוך ומפורט וכומכתב קצר ועל זה בנו ס

 .טוב -רכה. קרעים וקמטים בעיקר בקצוות. כתמים ומספר חורים זעירים. מצב בינוני 

 



Extremely rare! 'Jerusalem Trails' harav Kook's copy with dedication of the 

translating son  to harav Kook and harav Kook's stamps. Jerusalem, 1919. Stamps 

of harav Avraham Yitzchak HaCohen Kook. Soft mahatefet cover. Tears and creases 

mostly at the edges. Stains and a number of tiny holes. Fair  - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

והקדשת בן המחבר אל ארם נהריים' חותמות הרב קוק  -שני מאמרים, אבל  .336

 .1916/1917תרע"ז  -הרב קוק. ירושלים, תרע"ו 

 

שני " .חוברת גאוגרפיה של ארץ ישראל

מאמרים" א'. אבל. ב'. ארם נהריים מאת י. ז. 

הדפסה מיוחדת מה"ירושלים" כרך  .הורוויץ

)על שער 1916. ירושלים תרע"ו 11/12

 18.5עמ';  72 .(1917רע"ז  המעטפת התאריך ת

הקדשת בן המחבר לרב  בשער החוברת  .ס"מ

קוק וחותמת הרב אברהם יצחק הכהן קוק וכן 

כריכת מעטפת  .חותמת נוספת על המעטפת

 .מעט כתמים חורים זעירים. מצב טוב .רכה

 

'Two Articles, evel - Aram Naharayim' 

harav Kook's stamps and the author's 

dedication to harav Kook. Jerusalem, 

1916/1917. Geography booklet of the Land of Israel. "Two Articles" A. evel. B'. Aram 

Naharayim by Y. z. Horowitz. Special print from "Jerusalem" Vol. 11/12. Jerusalem 

1916 (on the cover of the envelope, 1917). Soft mahatefet cover. Few tiny holes 

stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .פסק דין בחתימת הרב קוק, רבי צבי פסח פרנק ורבי ירוחם פישל ברנשטיין .337

 

פסק דין מבית הדין של הרבנות הראשית לארץ ישראל 

בנושא גט בין בני זוג ומשמורת על בנם בחתימת 

וחותמת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, חתימות רבי צבי 

חותמות  2 -ישל ברנשטיין ו  ירוחם פפסח פרנק ורבי 

שונות של הרבנות הראשית לארץ ישראל. דף אחרון 

כנראה שלא שמרו את הדפים הראשונים מפני ) ,בלבד

  .מצב טוב מאוד .ס"מ 21/32צנעת הפרט(. 

 

Judgment signed by harav Kook, Rabbi Zvi Pesach 

Frank and Rabbi Yeruham Fischel Bernshtein. very 

good condition. 

 80$מחיר פתיחה 



 

 

 

גלוית דואר בכ"י וחתימתו בעניין  1 ,מכתבים מהרב נריה 2לוט  .338

. בלנק של ישיבת בני עקיבא 2תלמיד המעוניין להיבחן ולהיכנס לישיבה. 

בברכה נאמנה ויקר אורייתא " ,כפר הרואה ועליו ברכה קצרה בכ"י וחתימה

 .נה, באופן כללי מצב טובגודל ומצה משת ." משה צבי נריה

 

Lot of 2 letters from harav Neria, variable size and condition, 

generally good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי.

 

 

. בכ"י בנו תשובות מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי .339

 .'מכתבים מהשנים תשס"ח/ט 6

מכתבים  6. בכ"י התורה רבי חיים קנייבסקיתשובות מרן שר 

 מהשנים תשס"ח/ט'. כולל דף השאלות, מכתב ג' לא נכתב השאל
ה)כנראה משהו אישי( ואין פה את מכתב ז' למרות שבדף 

השאלות הוא מופיע. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

ייתכן שחלקם או שם השולח על גבי המעטפות, בכתב יד  .מאוד

 .של מרן רבי חיים קנייבסקיקודשו 

Answers from Rabbi Chim Kanievsky in his son's 

handwriting. 6 letters from the years 5688/9. Size and 

condition varies, in general very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 .יין הסיומים של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל. תשע"ז .340

 

יין הסיומים של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי 

זצוק"ל. תשע"ז. מוסדות בית דוד. יין אדום יבש קברנה 

  .מ"ל 750אלכוהול.  13%סוביניון. 

 

The siyumim wine of Rabbi Chaim Kanievsky, the 

Minister of Torah. 2017. Institutions of the bet David. 

Dry red wine Cabernet Sauvignon. 13% alcohol. 750 

ml. 

 100$מחיר פתיחה 

 



ב' של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי עם  -ה'דרכי תשובה' יו"ד חלקים א'  .341

חתימת יד קודשו, דרכי תשובה)מונקאטש( יו"ד ב"ח, "מהדורה ראשונה". וילנה תרנ"ג 

1892. 

ו"ר רבי צבי הירש שפירא מהאדמ על יו"ד הלכות שחיטה וטריפות, ב"ח 'ספר 'דרכי תשובה

  .ס"מ 31 .שער נפרד לח"ב ;'שנ"ט ד -, ק"ז 1ק"ו,  ,4 .1892וילנה תרנ"ג  .ממונקאטש. דפוס ראשון

באחד  .חתימה בעצם כתב יד קודשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בדף הפורזץ

אב"ד  ון רבי מרדכי גראףהגא הדפים תיקון אולי בכי"ק. בדף הפורזץ ובדף ההסכמות חותמות של

שאד שבפלך קאוונא. נסמך להוראה מהגאונים הנצי"ב מוואלאז'ין והגר"ח סאלאווייציק ומרבי שלמה 

כריכה חצי עור מנותקת ובלויה. קבוצת דפים מנותקים בתחילה וסוף.   .הכהן זקן ההוראה בווילנא

  .טוב -בינוני  נקבי עש בעיקר בשוליים ובסוף הספר אף תעלות עש ועל הטקסט. מצב

The 'Derchey Tshuva' Yore Dea Parts I - B by Maran Rabbi Chaim Kanievsky with the 

signature of his holy hand, Drachey Teshuva (Munkatch) Yore Dea Part B, "First Edition". 

Vilna 1892. A separate title page for Part B. On the forzatz page is a signature, in fact, in the 

sacred handwriting of Maran the minister of Torah  Rabbi Chaim Kanievsky. One of the 

pages has a correction, possibly in his own hand. On the forzatz page and on the agreement 

page are the seals of the Gaon Rabbi Mordechai Graf Abd Shad Detached and worn half-

leather cover. A group of pages separated at the beginning and end. Moth holes mainly in 

the margins and at the end of the book even moth trenches and on the text. Average- good 

condition. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

הלכות נדה של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי עם ה'דרכי תשובה'  .342

חתימת יד קודשו וחותמות רבי אשר אנשיל יונגרייז ורבי שלמה צוקער. גלנטא תרפ"א 

1921. 

 

גלנטא תרפ"א  .מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש על הלכות נדה 'דרכי תשובה' ספר

 .ס"מ 30ר. תיקונים בכ"י בתוך הספ 2, קי"ט דף; 2. 1921

בדף  .חתימה בכתב יד קודשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי בדף הפורזץ

כריכה ישנה  .רבי שלמה צוקער חותמת חותמת רבי אשר אנשיל יונגרייז ומעבר לדף השער השער

פשוטה. תעלות ונקבי עש עם פגיעות בטקסט. הדבקות בדף אחרון עם פגיעות בטקסט. כתמים. מצב 

  .וניבינ



The 'Derchey Tshuva' 

Halchot Nida of Maran 

Rabbi Chaim 

Kanievsky minister of 

Torah  with the 

signature of his holy 

hand and the seals of 

Rabbi Asher Anshil 

Jungreiz and Rabbi 

Shlomo Zucker. 

Galanta 1921. 2 handwritten corrections inside the book. On the porzatz page is a signature 

in the holy hand of Maran minister of Torah  Rabbi cHaim Kanievsky. On the cover page is 

the stamp of Rabbi Asher Anshil Jungreiz and beyond the cover page is the stamp of Rabbi 

Shlomo Zucker. Plain old cover. Trenches and moth holes with text vulnerabilities. Pastes on 

the last page with a vulnerability in the text. spots. Medium condition. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

ה'דרכי תשובה' מהדורה תנינא של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי  .343

 .1923עם חתימת יד קודשו. וילנה תרפ"ג 

כולל: הלכות מתנות  .ובה' תנינא מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטשספר 'דרכי תש

כהונה, אבר מן החי, בשר שנתעלם מן העין, חלב ודם, מליחה, סימני בהמה וחיה, דברים היוצאים מן 

 30[, קד דף; 1. קכג, ]1923החי, עופות, דגים, תולעים, ביצים, בשר בחלב, תערובות. וילנא, תרפ"ג 

חתימה בעצם כתב יד קודשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים  הפורזץבדף  .ס"מ

כריכה מעט פגועה וחלקה הקדמי מנותק. ספר מתפרק  .מעט מהחתימה קרועה וחסרה. קנייבסקי

 .ודפים מנותקים. נייר יבש. קרעים בעיקר קלים ורובם בשוליים. מעט כתמי רטיבות. מצב בינוני

The 'Derchey Tshuva' Tanina edition of Maran the Torah gaon Rabbi cHaim Kanievsky with 

the signature of his Holy hand. Vilnius 1923. On the forzatz page is a signature, in fact, in 

the sacred handwriting of Maran the minister of Torah Rabbi Chaim Kanievsky. Some of the 

signature is torn and incomplete. Cover is slightly damaged and the front part is cut off. A 

book falling apart and pages torn off. dry paper. Mostly minor tears and most of them are in 

the margins. A few moist spots. Medium condition. 

 

 1,000$מחיר פתיחה 



 עותקים מיוחסים ורישומים. –חותמות  –חתימות 

 

 

העותק של האדמו"ר מווישאווא רבי  .344

מנחם מנדל הגר. 'לבושי אור יקרות' לבוב, 

 .1880/81מ"א  –תר"מ 

והוא כולל שלשה לבושים מספר  'לבושי אור יקרות' ספר

רבי מרדכי יפה.  הלבוש. ביאור על ספר הרקאנטי מאת

מווישאווא רבי העותק של האדמו"ר  .ב"ח בכרך אחד

רישום ששייך "להרב  בדף הפורזץ .מנחם מנדל הגר

הקדוש ... מו"ה מ"מ שליט"א אבדק"ק 

רישום נוסף ועתיק יותר וייתכן  בפנים הכריכה ."ווייזניטץ

לבוב,  .ששם הכוונה היא לאדמו"ר הצמח צדיק מויז'ניץ

 33[ ד'; 6[ נו ]2[ לח; ]2. ]1880/81מ"א  –תר"מ 

רשימת חותמים חשובה מאוד בהם האדמו"רים  בדף אחרי שער ח"ב .לח"בשער נפרד  .ס"מ

חותמת רבי  בדף השער .הרה"ק רבי מנחם מנדל מויז'ניץ והרה"ק רבי מתתיהו משטפנשט ועוד

רב ודומ"ץ דמחזיקי הדת מנשסתר, שהיה חברותא וידיד קרוב של האדמו"ר  דוד פעלדמאן

כמו"כ חידושי תורה  ,צפת –נם ליברמן מלונדון חתימת רבי שמחה בו מווישאווא. בדף הפורזץ

כריכה עתיקה מנותקת וקרועה וללא שדרה. ספר מפורק. קרעים בשולי  .ורישומים כנראה בכתב ידו

 .העמודים ובמקומות נוספים. מצב בינוני

Copy of the Visheva Rebbe, Harav Menachem Mendel Hager. There is an 
inscription on the endpaper that the book belongs "to Harav Hakadosh… Moreinu 
Harav Menachem Mendel shlit"a, Av Beis Din… Veisnitz." Inside the cover is an 
additional, earlier inscription, and it is possible that the intention is the Tzemach 
Tzaddik of Vizhnitz. Lvov, 1880/81. Separate title page for Part II. On the page after the 
title page for Part II is a list of very distinguished signatories, including Harav Menachem 
Mendel of Vizhnitz and Harav Matisyahu of Shtefanesht and more. The title page bears 
the stamp of Harav Dovid Feldman, Rav and Dayan of Machzikei Hadas of Manchester, 
who was a chavrusa and close friend of the Visheva Rebbe. The endpaper features the 
signature of Harav Simcha Bunim Liberman of London—Tzefas, as well as chiddushei 
Torah and inscriptions that appear to have been penned by him. Early cover, torn and 
detached. No spine. Book has fallen apart. Tears at the margins and additional places. 
Fair condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

שער נפרד לכל . תעלומות חכמה-איכה-דברים-במדבר-ויקרא, תורת משה' אלשיך .345

כריכה פגועה וחלקה האחורי ." חותמת: "שטיבעל אמשינובר ראדאמסק. 1860ווארשא. . חלק

 .מנותק וכן מספר דפים. כתמים ונקבי עש. מצב בינוני
 

'torat moshe' alshech. Stamp: "Stibel Amshinover 

Radamsk". Cover damaged and back part detached 

as well as several pages. Stains and moth holes. Fair 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



ישיבת פרשבורג בירושלים. אוסף כרכי מסכתות מתלמוד  .346

 .בבלי, מהדורות שונות. חותמות וחתימות

 

חתימה יונה מוסטיר חותמות שלמה  ,א'. מסכת יבמות וילנה תרפ"א

חתימות  .ע"ז ורשה תרל"ז/מ"א -ב'. שבועות  .זלמן בהר"א פרוש

שמואל, יצחק חיים, מתתי' ברוך וחתימה משה  משפחת גוטגלאס:

 -יומא  -ג'. ר"ה  .חיים ברא"פ ז"ל מאמשינוב יע"א פה וויסקיט תרמ"ב

מגילה.)חסר שער מסכת ר"ה( ווין תקנ"ג, שער  -תענית  -שקלים  -סוכה 

נזיר וילנא תר"נ.  -נפרד לכל מסכת, חלק מהשער בדיו אדום. ד'. נדרים 

סכת מו"ק חסרה בסופה בפירוש  מו"ק)מ -ה שוליים רחבים. ה'. חגיג

חתימה למדתי זאת בשנת תרע"ד לפ"ק הק'  ,המשניות( ווין תקנ"ב

שמואל קליין אבדק"ק נייהייזעל וחתימה בלועזית ד"ר שמואל קליין 

רישום קניתי מאת  ,מו"ק ורשה תר"כ -חגיגה  -ביצה  -ו'. פסחים  .ראביי

ל מאקאווסקי פה קאמין? נאום ר' יוסף וויינטהאל ע"י ערובת ר' ישרא

חותמות מרדכי ארי' ליב  ,ז'. יבמות ברלין תר"מ ?...דוד דוב דאוויד

היידלבערג תש"ט, שארית  -בבא בתרא מינכן  .'ח .גאטליב ירושלם

 .הפליטה עם השער הצהוב

 !כרכים, גודל ומצב משתנה נמכר כמו שהוא 8סה"כ 

 

Pressburg Yeshiva in Jerusalem. Collection of Tractate volumes from the Talmud 

bavly, various editions. Stamps and signatures. A total of 8 volumes, varying size 

and condition sold as is! 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

חותמות: "חברא גדולה דישיבה הרמה דק"ק פרעסבורג". אוסף שלושה  .347

 .חדושי הרשב"א. עותקים חסרים ופגועים -ספרים. פני יהושע, ב"כ 
 

Stamps: "chevra gdola deyeshiva harama deka"k presburg". Collection of 

three books. Peni Yehoshua, 2 volumes - chidushey haRashb"a . incomplete 

and damaged copies. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

הושלם בדפוס. עותק . לא 1938מנחם משיב' פרנקפורט תרצ"ט  .348

  .המחבר

 

ספר 'מנחם משיב' שו"ת מרבי מנחם מענדיל 

הושלם   הספר לא .1938פרנקפורט תרצ"ט  .קירשבוים

עקב מלחמת העולם השנייה ומאורעות ליל  בדפוס

האחרון וההדפסה   הבדולח ונדפס ללא שער וללא הדף

חותמת  בעמוד ראשון .נפסקה באמצע משפט

כתמים וקרעים קלים   טכריכה ישנה. מע .המחבר

  .בודדים. מצב טוב מאוד

 -תרנ"ה ] (קירשנבוים) הרב מנחם מנדל קירשבוים

טל'   תש"ב[ נסמך להוראה ע"י האדמו"ר ה'אגלי

מסוכוטשוב. כיהן כרב העיירה סקאלה הסמוכה 

פרנקפורט   לקראקוב. מאוחר יותר כיהן כדיין בקהילת



'מנחם   ה. נהרג בשואה על קידוש ה'. ספרו: שו"תדמיין, ולאחר מכן היה רב בבריסל שבבלגי

 .'משיב

 

'Menachem Mashiv', Frankfurt, 1938. Not completed in print. Copy of the author. 

The book was not completed in print due to World War II and the events of 

Kristallnacht and was printed without a title page and without the last page and 

printing stopped in the middle of a sentence. On the first page the author's stamp. 

Old cover. Few stains and individual minor tears. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

וב אריה ריטר אב"ד עין יצחק' מרבי יצחק אלחנן ספקטור. מתנת המחבר לרבי ד .349

 .1895רוטרדם וחתימות )רבי דוב אריה(. דפוס ראשון. ווילנא, תרנ"ה 

 

 .מהגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא השני שו"ת על חלק אה"ע 'עין יצחק' ספר

, בדפוס האלמנה 1895ווילנא, תרנ"ה  .מהדורה ראשונה

הקדשה  בדף השער .ס"מ 35, קל"ב ד'; 1והאחים ראם, 

עצמית בכת"י וחתימת הגאון רבי דב אריה ריטר 

אב"ד רוטרדם שכותב שקיבל את הספר מהמחבר 

לפסח תרנ"ה, ובעמוד קי"א חתימה נוספת בראש 

כריכה עתיקה  .תשובה שכותב שהתשובה נכתבה אליו

מנותקת. שער ודף אחריו מנותקים. מעט קרעים קלים. 

 .מצב טוב מאוד

 

'Ein Yitzchak' by Rabbi Yitzchak Elchanan Spector. 

The author's gift to Rabbi Dov Aryeh Ritter Av Beit 

Din of Rotterdam and signatures (Rabbi Dov Aryeh). First printing. Vilna, 1895. On 

the title page is a handwritten dedication and the signature of Rabbi Dov Aryeh 

Ritter, Av Beit Din of Rotterdam, who writes that he received the book from the 

author for Passover 1895, and on page 111 another signature at the head of the 

Answer that the Answer  was written for him. Detached antique cover. Title page 

and page are detached. Slight minor tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

העותקים של הגאון רבי יוסף אליהו הענקין. אוסף  .350

 .שני ספרים

 

אוסף שני ספרים עם חותמות ה"מרא דאתרא של אמריקה" 

ספר 'כור המבחן' והוא  .'א  הגאון רבי יוסף אליהו הענקין.

קמ"ג [ 3, ]1936שו"ת בהלכות תערובות. בילגורייא, תרצ"ז 

ספר  .'הסכמות המהר"ם שפירא מלובלין והרב צירלסון. ב ;'ד

'פרי לבנון' מאת הרב שמואל צבי וויס עם תמונת המחבר. 

גודל ומצב משתנה.  ;', ר"ח ד8[ 4, ]1949ירושלים, תש"ט 

חותמות הרב  בדפי הפורזץ .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב 

 .""קיוסף אליהו הענקין "לפנים רב בסמאליאן ושא

[ 1881/1973תשל"ג  –תרמ"א ] הגאון רבי יוסף אליהו הענקין

תלמידו המובהק של הג"ר איסר זלמן מלצר, הוסמך לרבנות על 



ידיו וכן על ידי רבנים מפורסמים. בשנת תרס"ה נתמנה לרב באוני שבגאורגיה, בהמשך 

רצות נתמנה לכהן כרב העיירה החב"דית סמאליאן. בשנת תרפ"ג היגר עם משפחתו לא

הברית והתיישב בניו יורק, שם התמנה לרב בית כנסת. בשנת תרפ"ה נתמנה למנהל ארגון 

"עזרת תורה" שעל יד "אגודת הרבנים". לצד פעילותו ב"עזרת תורה" נודע כאחד מגדולי 

הפוסקים בארצות הברית ורבים החשיבו אותו ל"מרא דאתרא של אמריקה" כמו שהתבטא 

ם אלישיב. וכן נחשב למומחה ול'פוסק אחרון' בדיני גיטין. חיבר כלפיו הגאון רבי יוסף שלו

 .ספרים רבים

The copies of the Gaon Rabbi Yosef Eliyahu hankin. Collection of two books. Rabbi 

Yosef Eliyahu Hankin's stamps "lefanim rav beSmalian veSha"q" are stamped on the 

pages of the Porzatz. Size and condition varies. Overall good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

רישום וחתימת רבי יצחק באדהב ממקובלי וחכמי ירושלים, וחותמות רבי  .351

אברהם עזריאל ראב"ד העדה הספרדית בירושלים. ספר 'שלחן הקריאה' ברלין, תרמ"ב 

1882. 

 

רבי דוב בער דוד ריפמאן  ורה וההפטרות מאתבהלכות קריאת הת 'שלחן הקריאה' ספר

רישום קניתי מחכם אברהם עזריאל אני יצחק בן כבוד רבי מיכאל  בדף הפורזץ .מווילנא

ברלין,  .חותמות רבי אברהם עזריאל אב"ד הספרדים בירושלים בדף השער .באדהב

כריכה ישנה  .ס"מ 22[ קנ"ה ד'; 3, ]1882תרמ"ב 

 .ת. מצב טוב מאודפשוטה. מעט נקבי עש והדבקו

[ 1859/1947תש"ז  –תר"כ ] רבי יצחק באדהב

מקובל ומחכמי ירושלים. בן רבי מיכאל ומצאצאי 

משפחת הרבנים קובו מאיטליה. אסף ספרים 

עתיקים וכתבי יד רבים, חיבר הרבה ספרים ואף 

הקים ספרייה וארכיון שהכילו ספרים וכתבים יקרי 

ישוב היהודי ערך במגוון נושאים תורניים, ועל הי

בארץ ובחו"ל. נפטר בשנת תש"ז ונטמן בהר 

 .הזיתים

[ 1861/1947תש"ז  –תרכ"ב ] רבי אברהם עזריאל

ראב"ד העדה הספרדית בירושלים ומגדולי חכמיה. 

ניהל את ישיבות 'שבת אחים' וישיבת המקובלים. 

ספרים והיה בקיא  2,000 -ספרייתו הכילה כ 

היסטוריה. הגיה בספרות תורנית, בביבליוגרפיה וב

מאות ספרים ובמשכורת שקיבל עבור זה סייע לדיינים שהיו עמו בבית הדין ועזר ליתומים. 

 .נפטר בשנת תש"ז ונטמן בהר הזיתים

 

Inscription and signature of Rabbi Yitzchak Badahav, one of the Kabbalists and 

chachamim of Jerusalem, and stamps of Rabbi Avraham Azriel, Rabbi of the 

Sephardic community in Jerusalem. The Book 'shulchan hakria' Berlin, 1882. Simple 

old cover. Few moth holes and adhesions. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

 זוסמאןמצל מאש' פרסבורג, תרל"ח. חותמת רבי  .352

 .סופר אב"ד האלאש

 

מאש' מאת רבי יעקב אלפנדרי עם הערות מאת ספר 'מצל 

  .רבי זוסמן סופר אב"ד האלאש

מהדורה ראשונה של הערות רבי זוסמאן סופר אב"ד 

 34.5[ נ"א ד'; 3, ]1878פרעסבורג, תרל"ח  .האלאש

סופר אב"ד  זוסמאןחותמת רבי  מעבר לשער  ס"מ.

כריכה ישנה פשוטה ללא שדרה. שוליים רחבים.  .האלאש

 .רטיבות. מצב טוב מעט כתמי

 

'mutzal mehesh' Pressburg, 1878. Stamp of Rabbi 

zussman Sofer Av Beit Din of Halash. Simple old cover 

without spine. Wide margins. Slight moisture stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ו האדמו"ר רבי שמחה העותק של האדמו"ר מקראשניעוויץ רבי חיים לערמאן ובנ .353

 .בונים לערמאן. כרך ספרי חסידות חשובים

 

 .כרך ספרי חסידות חשובים. עותקי האדמו"רים מקרשנביץ

נחמד ונעים" יסוד האמונה מאת רבי ברוך " .'א

מקאסוב. עם ליקוטי אמרים קיצורי דרשות ומאמר 

, קי"ד 1883טוב מבעה"ח. יוזעפאף, תרמ"ד 

בעמוד  חיים לרמןחותמות האדמו"ר רבי  ;'ד

עמוד העבודה" והוא " .'ב  .אחרון ובסוף ההסכמות

האמונה וכולל ויכוח החלק השני מספר יסוד 

השואל והמשיב דרושים ביאורים וליקוטים בהרבה 

יוזעפאף,   עניינים. מאת רבי ברוך מקאסוב.

דגל מחנה אפרים" " .'ג  ;', קפ"א ד1883תרמ"ד 

אבד"ק מאת הרה"ק רבי משה חיים אפרים 

, 1883סדילקאב נכד הבעש"ט. יוזעפאף, תרמ"ג 

חותמות האדמו"ר רבי חיים לרמן ובנו  ;'פ"ט ד

בדף  האדמו"ר רבי שמחה בונים מקרושנוביץ

השער ומאחוריו ובעמוד אחרון. כריכה ישנה 

 .ס"מ 22.5פשוטה, נייר יבש טוב, מצב טוב מאוד. 

נולד  האדמו"ר רבי חיים לערמאן מקרשנוביץ

רכ"ז. כיהן כרב בדוברין פלוצק וקרושנוביץ. היה מפורסם כגדול בתורה ובעל ידע בשנת ת

בנו האדמו"ר רבי  .[1911] ביבליוגרפי רב. חיבר ספרים רבים. נפטר בא' בטבת תרע"א

כיהן כאדמו"ר בלודז'. היה ידען גדול בחסידות. נהרג בשואה על  שמחה בונים מקרושנוביץ

 .קידוש השם

 

The copy of the Rebbe of Krasniewicz, Rabbi Chaim Leerman and his son, the 

Rebbe, rabbi Simcha Bunim Leerman'. Volume of important chasidut books. Simple 

old cover, good dry paper, very good condition 

 50$מחיר פתיחה 

 

 



מסכת סופרים' דפוס ראשון עם הגהות הגר"א. סובאלק,  .354

  .. רישומים1862ב תרכ"

 

ספר 'מסכת סופרים' ע"פ מקרא סופרים ועטור סופרים ועם הגהות 

  .הגר"א

הספר  ,מקום דפוס נדיר ,מהדורה ראשונה עם הגהות הגר"א. סובאלק

הראשון מבין ארבעה ספרים עבריים בלבד שנדפסו בדפוס  שלפנינו הוא

מי בעלות: רישו ס"מ. בדף הפורזץ 32.5[ מ' דף; 2. ]1862תרכ"ב  .זה

"שייך להרב ר' ירמיהו סופר סת"ם מפרמישלאן היושב בעיה"ק 

כריכה ישנה מנותקת לשניים. כתמים ומעט מאוד נזקי עש. מצב  ."צפת"ו

 .טוב

 

'masachet Sofrim' first edition with postscripts by the Gr'a. Sovalk, 

1862. side scripts. A rare printing place, this book is the first of only 

four Hebrew books printed in this printing. Ownership records: "Belongs to Rabbi R. 

yirmiyahu Sofer Satam of Premishlan, who lives in the Safed ." Old cover detached in 

two. Stains and very little moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .1816/8הרובשוב. תקע"ו/ח  -עין יעקב' מעזריטש  .355

חגיגה(.  -ראש השנה ) '. חלק ג1816/8הרובשוב. תקע"ו/ח  -עין יעקב' מעזריטש '

בדף קעג  .'ג-רטז: 'מאמרי הירושלמי' לחלקים א'-רטז דף. בדפים קעד-סט, עב

דמו"ר הקדוש מסא"ג שליט"א בעיה"ק צפת א  רישומים "שייך להקלויז של

תו"ב". בדף אחרון שני חותמות דהויות)לא ידוע לנו של מי(. כריכה חצי עור 

 .גרוע -בלויה. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

'Ein Yaakov' from Mezrich - Hrubshov. 1816/8. part c. Drawings "Belongs to 

the cloister of the Holy Rebbe of the SAAG Shlita in the Safed Tuv" . On the 

last page are two faded stamps (we do not know whose). .worn Cover half-

leather. Moth damage and stains. Fair- poor condition.  

 50$מחיר פתיחה 
 

 

 

 

 

ורי  מרבי חיים אחיו של המהר"ל מפראג. מאח 'ספר החיים .356

עמודים  4’; [ עמ4קכד, ] ,[16] .ר' יחיאל צבי הלוי קליין ,המו"לחותמת  השער

 -ללא כריכה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב  .רשימת חותמים אחרונים

 .טוב מאוד

'sefer hachayim' Publisher's stamp, no cover. Time stains and very few moth 

holes. Good - very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



. חסר שער 1860וארשה תרכ"א  .פני יהושע' ד"ח בב"כ' .357

וועס" ורישום הגבאים שהם  ח"ג. חותמות "חותם הגבאים דח"ק פאפלא

מכרו את זה עם חתימות שלושת הגבאים, בנוסף רישום ששייך לרבי 

דוד זאב נ"י מ"מ קלאצקי וחתימות וחותמות רבי שלמה פלמן מרבני תל 

וחתימת בנו רבי בן ציון פלמן רב קהילת נחלת משה בבני   אביב.

 . ס"מ. באופן כללי מצב בינוני 34זצ"ל.  ברק
'pney yehoshua' Overall fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

הזוהר שמות של המקובל רבי יצחק אלפייה עם חתימותיו וחותמותיו ותיקונים  .358

 .1791ורנו תקנ"א בכתב יד. מהדורה שהגיה מרן החיד"א. ליו

 

מהדורה שהוגהה  .ח"ב ספר שמות זוהר' על התורה מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי'

  .כפי שמופיע בהקדמתו לחלק א' בראשית ע"י מרן החיד"א

וך הספר חתימות  רישום בחתימתו וחותמתו ובדף השער ובדפים נוספים בת 'בדף ב

הגהות,  2 -אלפייה. בתוך הספר מספר תיקונים ו בכתב יד קודשו של המקובל רבי יצחק 

כריכת עור פגועה. שוליים  .ס"מ 24. רע"ט דף; 1791ליוורנו תקנ"א  .ייתכן שהם גם בכי"ק

 בינוני רחבים. נזקי עש בעיקר בשוליים ובחלק מהמקומות על הטקסט. מצב

כיהן כרב ודיין והיה [ בן רבי יעקב חיים ישראל. 1878/1955תשט"ו  –תרל"ח ] בי יצחק אלפייהר

מגדולי מקובלי ירושלים. רבי מרדכי אליהו אמר עליו שהוא אחד מל"ו צדיקים. ספריו: 'קונטרס 

 .דהיחיאלי' 'אהבת השם' ועו

 

The Zohar shmot the Kabbalist Rabbi Yitzchak Alfia with his signatures and seals 

and handwritten corrections. Edition edited by Maran Hachida. Livorno 1791. On 

page B is a sude script with his signature and stamp and on the title page and on 

other pages within the book are signatures in the holy handwriting of the Kabbalist 

Rabbi Yitzchak Alfia. Within the book are a number of corrections and 2 postscripts, 

they may also be in his  handwriting. Damaged leather binding. Wide margins. Moth 

damage mainly in the margins and in some places on the text. Fair condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

חמש שיטות' להרשב"א העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש  .359

 .1808הלברשטאם מזמיגרד. פראג תקס"ט 



 

ספר 'חמש שיטות' להרשב"א על מסכתות 

יבמות/נדרים/בב"ק/כתובות וקידושין. פראג 

. "מהדורה ראשונה" בשם חמש 1808תקס"ט 

שער נפרד  .ס"מ 38ד';  3פ"ח, מ"ט,  ,1 .שיטות

חותמת  בדף נ"ב. (ושין כתובות וקיד)'לחלק ב

האדמו"ר הרה"ק רבי אריה לייבוש הלברשטאם 

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט נזקי   .מזמיגרד

עש. מספר קרעים והדבקות ובחלק מהמקומות עם 

 .טוב -בינוני פגיעות בטקסט. מצב 

 

'chamesh shitot' for the Rashba The copy of the 

Admor Rabbi Aryeh Leibush Halberstam of 

Zemigrad. Prague 1808. Simple old cover. Stains and some moth damage. Several 

tears and adhesions and in some places with text vulnerabilities. Fair - good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

חתימת וחותמות הגאון רבי ישראל גולדמן מגרוסוורדיין מח"ס כנסת ישראל על  .360

 .1899ביצה. למבערג תרנ"ט -אבות. 'צל"ח' פסחים

ציון לנפש חיה' על הש"ס מהגאון הנודע בעל נודע '

. פסחים ס"ו ד'; ביצה 1899למבערג תרנ"ט  .ביהודה

בשער מסכת  .ס"מ 37.5 .מסכת  שער נפרד לכל ;'ל"ח ד

חתימת הגאון רבי ישראל גולדמן מגרוסוורדיין  פסחים

מח"ס 'כנסת ישראל' על אבות, החתימה בעיפרון. 

כריכה ישנה פשוטה. כתמי  .וחותמותיו בשערי הספרים

זמן ומעט קרעים ונקבי עש. בשני הדפים הראשונים 

 השוליים הפנימיים דבוקים אחד לשני עם מעט פגיעה

 .בטקסט. מצב טוב

Signatures and stamps of Rabbi Yisrael Goldman of Grossverdain, author of the book 

Knesset  Israel on Avot. 'Tzelach' Pesachim-Beitza. Lemberg 1899. Simple old cover. Time 

stains and a few tears and moth holes. In the first two pages the inner margins are glued to 

each other with little damage to the text. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

. חתימת רבי משה טובי' הכהן 1801שער המלך טעם המלך' ג"ח, ברין תקס"א  .361

 .פישער מפרשבורג וחתימות נוספות

על הרמב"ם ג"ח בכרך  'שער המלך' ספר

רבי משה חתימת  אחד. בשער הספר

טוביה הכהן פישער מפרשבורג וחתימה 

ברין תקס"א  ?עתיקה דהויה אלי' מ"ד

, קל"ז, ק"ד 1, 2, פ"ח, 4. במקור 1801

דף  1דף בסוף ח"א,  2 חסר בעותק זה ;'ד

בתחילת ח"ב וכן דף אחרון של ח"ב. כריכה ישנה פשוטה. שער ודפים אחרונים מנותקים. 

 .בהדבקות. כתמים ומעט קרעים. מצב טו



'Sha'ar HaMelech Ta'am HaMelech' 3 parts, Brin 1801. Signature of Rabbi Moshe 

Tovi 'HaCohen Fischer of Pressburg and other signatures. This copy is missing 2 

pages at the end of Part 1, 1 page at the beginning of Part 2 and a last page of Part 2. 

A simple old cover. Title page and last pages detached. adherence. Stains and a few 

tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

חתימת האדמו"ר רבי ישכר בעריש אייכנשטיין  .362

חידושי '  .פ"ת)חותם בצעירותו ב"גראסוורדיין"( -מזידיטשוב 

ישנה מנותקת על הש"ס. מונקאטש תרס"ח. כריכה  'הריטב"א

ה. מספר דפים מנותקים. נייר מעט יבש ומעט קרעים.  וקרוע

 .באופן כללי מצב טוב

Signature of the Admor Rabbi Yissachar Berish Eichenstein 

of Zidichov - Petah Tikva (signed in his youth in 

"Grasswardine"). 'chidushey haRitaba' Old cover detached 

and torn. Several pages detached. Paper slightly dry and 

slightly torn. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

חתימות רבי משה אברהם סופר בן רבי זוסמאן סופר. 'עץ אבות' קראקא,  .363

  .1883תרמ"ג 

שימת ר [ דף; בדף אחרון1[ סא ]2. ]1883קראקא, תרמ"ג  .ספר 'עץ אבות' על פרקי אבות

י משה אברהם סופר הי"ד בן רבי זוסמאן  חתימות רב בדף השער והפורזץ .חותמים

כריכה ישנה מנותקת ובלויה. דפים כהים  .סופר

 .ומעט קרעים. מצב טוב מאוד

Signatures of Rabbi Moshe Avraham Sofer 

son of Rabbi Sussman Sofer. 'etz avot' 

Krakow, 1883. Old cover detached and worn. 

Dark papers and few tears. Very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

נדיר. 'מעשה הצדקה' כתב יד המחבר? מהדורה ראשונה. שער  .364

  .1871מעטפת. כריכה מהודרת. פרעמישלא, תרל"א 

וגם מורה לצדקה וזאת תורת העולה על  'מעשה הצדקה' שלשה ספרים נפתחים, ספר

פרעמישלא, תרל"א  ."מרבי צבי אלימלך טייכער. "מהדורה ראשונה .הענייני מצות צדק

שער מעטפת   .ס"מ 19, בדפוס ר' חיים אהרן זאפניק ושותפיו. נ"ו, י"ב דף; 1871

רישום בעיפרון שהסברו מי שיתרום כסף להדפסה יודפס שמו  בשער השני .צבעוני

ורגינלית "מהודרת". יכה א בחלק ב' כפי הנראה בכ"י המחבר. ספר נדיר מאוד. כר

 .נייר לבן וטוב. מצב מצוין

נולד לאביו רבי יוסף משה ולאמו נכדת הש"ך.  מקראקא טייכר המחבר רבי צבי אלימלך

גר עם אביו בזלין ופרמישלא ומלימודם יחד עניני שונות נוצר ספרם המשותף שערי 

סובב  עזרה מאוחר יותר עבר לגור בקראקא בה היה מחשובי למדניה בגיל קשיש

    .בהונגריה נפטר בשנת תר"ץ. חיבר מספר ספרים. )מליצי אש סוף ח"ג קא(

rare. 'mahase hatzdaka' handwrite of the Author? First Edition. mahatefet title 

page. Fancy cover. Premishla, 1871. Colored mahatefet cover. On the second 

title page, a pencil drawing explaining who will donate money for printing, his name 



will be printed in Part B, probably in the author's handwriting. A very rare book. 

Original cover "elegant". Good white paper. Excellent condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

שבט מיהודה' ב"ח. דפוס ראשון. רשימות חותמים חשובים מאוד, בהם:  .365

המהרי"ץ דושינסקי, העצי חיים מסיגעט, רבי יואל מסאטמר, רבי דוד לייפער מנדבורנא 

ועוד ועוד. חתימת וחותמות רבי נפתלי יעקב הכהן. שערים צבעוניים. סעאיני, תרפ"ח 

1928. 

 

שבט מיהודה' ב"ח, עה"ת, מאת רבי יהודה ' ספר

 .גרינוואלד

-[, קיט2[ קטז; ]4. ]1928סעאיני, תרפ"ח  .דפוס ראשון

 .שערים צבעוניים .ס"מ 27רנד ד'; 

 10בסוף כל כרך רשימת חותמים חשובה מאוד)סה"כ 

עמ'( בין החותמים: המהרי"ץ דושינסקי, העצי חיים 

ד לייפער מסיגעט, רבי יואל מסאטמר, רבי דו

מנדבורנא)באניא(, רבי שמואל זלמן ווינברגר 

ממארגערטן, רבי עקיבא סופר רבי משה פארהאנד 

  .ממאקאווא רבי שאול בראך ועוד ועוד

חתימת וחותמות רבי נפתלי יעקב  :בדף שער כ"א

היה רב וראש ישיבה בעיר מיהאיפאלווא  ,הכהן

 ."י יעקב" ו"סבר נפתלישבהונגריה. חיבוריו הנודעים: "אוצר הגדולים אלופ

 .טוב מאוד -כריכות פשוטות. כתמים ומעט מאוד קרעים ונקבי עש זעירים. מצב טוב 

'shevet miyehuda' 2 parts.  First edition. Lists of very important signatories, 

including: the Maharitz Dushinsky, the etzey chayim from Siget, Rabbi Yoel from 

Satmer, Rabbi David Leifer from Nadvorna and many more. Signature and stamps 

of Rabbi Naftali Yaakov HaCohen. Colored title pages. Sa'ini, 1928. At the end of 

each volume is a very important list of signatories (total 10 pages). On page 21: 

Signature and stamps of Rabbi Naftali Yaakov HaCohen, simple covers. Stains and 

very few tears and tiny moth holes. Good- very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

חתימות הגאון רבי יואל זאב גלטשטיין אב"ד העלמעץ על ספר  .366

שערים.  2. 1905ווארשא תרס"ה . מנחת יו"ט על קיצור שו"ע –מנחת שבת 

 137/140מהדורה ראשונה". עמודים . "1903מנחת יו"ט: ווארשא תרס"ג 

נדירים ואינם מופיעים ברוב הטפסים, בדפים אלו הסכמת האדמו"ר רבי 

חיים לערמאן וכן חידושים ממנו על ספר מנחת שבת מהמחבר הנ"ל. בדפי 

חתימה , הפורזץ חתימות רבי יואל זאב גלטשטיין אב"ד העלמעץ הי"ד

 .חת בדיו ואחת בעיפרון. כריכה מקורית ללא שדרה. מצב טוב מאודא
 

Signatures of Harav HaGaon Reb Yoel Zev Glatstein, Av Beis Din of 

Helmetz, on the sefer Minchas Shabbos – Minchas Yom Tov, on 

Kitzur Shulchan Aruch. Warsaw 1905. Original binding without 

spine, very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



שו"ת 'ערוגת הבשם' יו"ד ח"א חתימת והגהות הגאון רבי מאיר חיים אונגר  .367

 .1927אב"ד לקנבאך. שמלוי תרפ"ז 

 

ממרן רבי משה גרינוואלד  ,על יו"ד ח"א 'ערוגת הבשם' ספר

מהדורה  .יו"ל ע"י בנו רבי יקותיאל יהודה גרינוואלד .מחוסט

. בדפוס ר' שלמה הלוי היימליך. בדף 1927שמלוי תרפ"ז  .ראשונה

חתימות הגאון רבי מאיר חיים אונגאר, חתימה נוספת:  הפורזץ

הגהות  בדף אחרון של המפתחות  .רבי שמעון יהודה פריעד

כריכה ישנה. מצב  .בכתב יד, נראה בכ"י של רבי מאיר חיים הנ"ל

  .מצוין

בן הגאון רבי יעקב אב"ד  תרס"ה תשי"ח[] רבי מאיר חיים אונגאר

דקהילת צהעלים. בהיותו נער כיהנו בעירו שלשה מגאוני הדור והוא 

קיבל תורה מפיהם והם: רבי אליעזר דוד בעל ה'קרן לדוד', רבי 

יעקב חזקיה בעל ה'ויגד יעקב' שכיהן אח"כ בעיר פאפא ורבי יוסף 

תו אלימלך כהנא לימים אב"ד אונגאר. בהגיעו לפרקו נלקח לחתן לב

של הגאון רבי יהודה קרויס אב"ד לאקאנבאך, ולאחר שחותנו עלה 

לארץ ישראל התקבל לרבנות העיר תחתיו. בתקופת השואה עבר 

לווינה ומשם לארץ ישראל. בבואו לא"י התגורר בירושלים שם סייע 

ם הכירו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד שמינהו כרב באחת -בהקמת וועד הפליטים, שם בי

ת העיר. כאן בארה"ק אף דבק באדמו"ר מהר"א מבעלז. נפטר ביום צום עשרה משכונו

בטבת שנת תשי"ח והובא למנוחות בסמוך לציון רבו המהר"א בהר המנוחות. בעסק הדפסת 

 .חידושיו אשר ראו אור בספר 'מאור החיים' עסק הגאון רבי נתן גשטטנר

 

Responsa 'Arugat HaBosem' Yoreh De'a Part I Signature and postscripts of Rabbi 

Meir Chaim Unger Av Beit Din of leknach. Shamloi 1927. Additional signature: 

Rabbi Shimon Yehuda Fried. On the last page of the key postscripts in handwriting, 

we see the handwriting of Rabbi Meir Chaim above. Old cover. great condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

שמלת בנימין' ח"א, העותק של רבי ישראל ארי' ספיר רב בפ"ת וחותמת בן  .368

המחבר והמו"ל רבי פישל סופר רב דק"ק טשוס והגליל. מהדורה ראשונה. פאקש תרנ"ו 

1896. 

 

חלפות שמלת בנימין' עה"ת ח"א מאת רבי בנימין זאב סופר. מהדורה '

רישום: "מספרי הרב  [ רל דף; בדף השער4. ]1896פאקש תרנ"ו  .ראשונה

חבר והמו"ל רבי פישל סופר  ישראל ארי' ספיר" ומעבר לשער חותמת בן המ

כריכה ישנה, השגרה מעט קרועה ובלויה. קבוצת דפים  .רב דק"ק טשוס והגליל

 .מנותקים. נייר יבש ומעט קרעים. מצב טוב

 

'simlat binyamin' Part I, the copy of Rabbi Yisrael Ari 'Sapir Rav in Petah 

tikva. and the stamp of the author son and publisher Rabbi Fishel Sofer 

rav teshos and the Galilee. First Edition. fakesh 1896. Old cover, spine 

slightly torn and worn. A set of detached pages. Dry paper and a few 

tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 



חתימת רבי יוסף ישועה מנשה סתהון מרבני אר"ץ?  .369

 .1853משניות מועד ורשה תרי"ג 

ע"פ רבינו עובדיה מברטנורא ועיקר תוס' יו"ט  משניות סדר מועד

שני  .ס"מ 20, קנ"ח ד'; 4. 1853וגם הגהות הגר"א. ורשה תרי"ג 

"יוסף ישועה מנשה סתהון  שערים בשער השני ובדף א' חתימות:

כפי הנראה מדובר ברבי יוסף מנשה סתהון שהיה מרבני  ."ס"ט

נת תרמ"ח, אולם לא נוכל  דמשק ועלה לירושלים ושם נסתלק בש

להגיד זאת בוודאות שכן באותם שנים היו בחכמי אר"ץ שני רבנים 

בשם רבי יוסף סתהון ושניהם עלו לארץ ישראל, האחד לצפת ובנו 

כריכה ישנה פשוטה.  .חיים מצפת והשני עלה לירושליםהוא רבי 

 .טוב -מעט קרעים והדבקות. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני 

Signature of Rabbi Yosef Yeshua Menashe Sathon from the 

rabbis of are"tz Yisrael? Mishnayot Moed Warsaw 1853. 

Simple old cover. Slight tears and adhesions. Stains and some moth damage. Fair - 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

החומש בראשית של הגאון רבי אברהם משה באב"ד  .370

 .1910הומורא עם חתימתו וחותמותיו. וילנה תר"ע -אבד"ק גורא

 3 .1910חומש בראשית עם פירוש המלבי"ם. ווילנא, תר"ע 

ס"מ. בדף  23[ דף; 2[ רלד ]1] הראשון צבעוני האחרון קצר. ,שערים

-ברהם משה באב"ד אבד"ק גורא חתימת הגאון רבי א הפורזץ

כריכה עתיקה  .סוגים( 4הומורא ובדף השער והפורזץ חותמותיו)

מעט פגועה ומנותקת בחלקה הקדמי. מעט כתמים וקרעים. מצב 

 .טוב

The chumash bereshit of Rabbi Avraham Moshe Av Beit Din Avdak Gora-Humora 

with his signature and seals. Vilna 1910. 3 title pages.Cover slightly damaged and 

detached on the front. Few stains and tears. Good condition.  

 10$מחיר פתיחה 

 

 

העותק של רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן. כרך  .371

 .'המצרף'/'אמרי שפר' .שני ספרים חשובים

 

המצרף' ח"ב מאת משה קוניץ מאובן ' .1שני ספרים. כרך 

עמ; ללא  2. צ"ד, 1857פראג תרי"ז  ,""מהדורה ראשונה

רי שפר' על התורה מהאדמו"ר רבי שמואל  אמ' .2הפורטריט. 

חותמות הגאון  ;', ס"ד עמ4. 1932איהל תרצ"ב  .פרנקל מדארג

רבי מתתיהו יחזקאל גוטמן ובספר אמרי שפר מעט תיקונים 

כריכה ישנה פשוטה. מעט  .גהות בכ"י, ייתכן שבכתב ידווה

 .כתמים. מצב טוב מאוד

The copy of Rabbi Matityahu Yechezkel Gutman. Volume 

two important books. 'hamatzref' / 'yimrey Sheffer'. 'Imrei Sheffer' on the Torah from the 

Admor Rabbi Shmuel Frenkel of Darg Simple old cover. Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

בית הלוי' על דרוש ומילי דאגדתא מהגאון האדיר רבי יוסף דובער סלובייציק ' .372

שלושה שערים בתוך  .1947ירושלים תש"ז  .עזרי זליג שפירא מבריסק. חתימת רבי אבי

נחתכו. מעט מאוד נקבי עש וכתמים. הספר. שער חלק שמות מנותק. מספר גיליונות לא 

 .מצב טוב

'bet halevi' Three title pages within the book. Title page part of shmot detached. 

Several sheets were not cut. Very few moth holes and stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

ענייני הכרת הטוב ועוד, עם   עלספר מעניין  'תשואות חן בשם יישר כח' .373

חתימת רבי אביעזרי זעליג   . בדף השער1925ירושלים תרפ"ה  .סיפורים מעניינים

בן האדמו"ר מדרוהוביטש וחתן האדמו"ר מפאשקאן. מספר דפים מנותקים.  שפירא

 .מעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

tshuot chen beshem yishar koach. an interesting book interesting matters of 

gratitude and more with interesting stories. Jerusalem 1925. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ה'טור' אבן העזר של האדמו"ר רבי חיים מאיר  .374

 .1882יחיאל שפירא מדראהביטש. ורשה תרמ"ב 

עם כל הפירושים, ורשה תרמ"ב  טור' אבן העזר ב"ח'

ד'; בדף הפורזץ, בשער ובתוך  , קע"ז, קכ"ה2. 1882

חותמות רבות של האדמו"ר רבי חיים מאיר  הספר

ומספר תיקונים כנראה   הגהות 2יחיאל שפירא וכן 

כריכת עור מנותקת ברובה ומעט בלויה.  .בכ"י האדמו"ר

 .נקבי עש בעיקר בתחילה וסוף. באופן כללי מצב טוב

The 'tur' even haezer of the Admor Rabbi Chaim 

Meir Yechiel Shapira of Drahavich. Warsaw 1882. 

Many stamps of the Admor Rabbi Chaim Meir 

Yechiel Shapira as well as 2 postscripts and a 

number of corrections probably in the Rebbe's handwriting. Leather binding mostly 

detached and slightly worn. Moth holes mainly at the beginning and end. In general 

good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

המשניות סדר נשים של המקובל רבי יצחק  .375

שרים עם חתימותיו, ותפילות בכתב ידו? אמשטרדם 

 .1766תקכ"ו 

 

יצחק שרים עם המשניות סדר נשים של המקובל רבי 

 27קנ"ט ד';  ,1 .1766חתימותיו. אמשטרדם תקכ"ו 

תפילות בכת"י  ס"מ. בתחילת המשניות וסופם

לאמירה לפני ואחרי לימוד משניות על פי הקבלה, 

בגיליונות הספר הערות בכתב יד וכן סדר חלוקת 



ד המשניות לפי שבתות השנה נכתב בכ"י מרובע ולא עלה בידינו להכריע אם זה כתב י

כריכה ישנה מנותקת ופגועה. כתמים ובמספר דפים מעט מאוד נקבי עש.  . המקובל הנ"ל

 .מצב טוב

תרס"ט[ מדייני עדת הספרדים בירושלים -תר"כ] המקובל רבי יצחק בן רבי יוסף שרים

וממקובלי ישיבת 'בית אל' ו'רחובות הנהר'. הגהות על עץ חיים למהרח"ו נדפסו בספר 'שערי 

  .ליו לקדושים אשר באר"ץ אות תקצ"ו(רחמים' )ראה ע

 

The Mishnayot Seder Nashim of the Kabbalist Rabbi Yitzchak shrim with his 

signatures, and prayers in his handwriting? Amsterdam 1766. Old cover detached 

and damaged. Stains and in a few papers very few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

מטה נפתלי' דרושים מהגאון רבי נפתלי סופר. "מהדורה ראשונה". חתימות רבי  .376

  .1863אנשיל הערצפלד. פרשבורג תרכ"ג 

 

ספר 'מטה נפתלי' ח"א: דרושים מהגאון רבי נפתלי סופר. "מהדורה ראשונה". חתימות 

[ דף. בסופו: "דברי 14קו, ]-[, פג2פב, ] ,[4] .1863רבי אנשיל הערצפלד. פרשבורג תרכ"ג 

ה מאחי מו"ה יעקב שלום". "דברי  אגד

אגדה מבן אחי מו"ה משה סופר" 

"דרוש מענייני תשובה מאחי מו"ה 

זוסמן ]אליעזר[". מעט כתמים. מצב 

 .טוב מאוד

כנראה בנו של  רבי אנשיל הערצפעלד

החתם סופר, חתן ר' משה ליב בזמן  –רבי מיכל הערצפעלד, נולד בפרשבורג בשנת תקע"ו 

 .טרעביטש, ראה פנקס המוהל, חתם סופר עמ' קכב

 

'Mata Naftali' drushim from Rabbi Naftali Sofer. "First Edition". Signatures of 

Rabbi Anshil Herzfeld. Pressburg 1863. Few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

ל הגאון רבי ה'ים של שלמה' ש .377

משה הרצפלד מגדולי תלמידי מרן 

 .החתם סופר עם חתימתו

על מסכת חולין  'ים של שלמה' ספר

. 1766פיורדא תקכ"ו  .לרבינו המהרש"ל

דף  2במקור צ"ח ד'; בעותק זה חסר 

חתימת  אחרונים)מפתחות(. במרכז השער

הגאון רבי משה הרצפלד מגדולי תלמידי 

ה מנותקת ס"מ. כריכ 32 .מרן החתם סופר

ופגועה וכן דף אחרון. מעט קרעים 

  .והדבקות. באופן כללי מצב טוב

-תקפ"ג] לד הגאון רבי משה הערצפע

תרמ"ג[ תלמיד מרן החתם סופר ובנו 



הכתב סופר. חתן רבי מאיר בלוי מסערדאוהל. משנת תר"ח כיהן כרב בפרשבורג ואח"כ 

והרביץ תורה לתלמידים. בניו רבי בסערדאוהל שם שימש כרב ומו"צ דחברת תורת חסד 

 .מיכאל צבי מירושלים, רבי יצחק מסערדאוהל. נספה בשואה הי"ד

The 'yam shel shlomo' of Rabbi Moshe Herzfeld, one of the greatest disciples of 

Maran Hatam Sofer with his signature. Cover detached and damaged as well as last 

page. Slight tears and adhesions. Overall good condition. 

 100$מחיר פתיחה 
 

 

ליקוטים ממדרשים לפי ' ילקוט אליעזר' .378

ערכים עם הוספות מהראשונים והאחרונים 

פאקש תרנ"ז  ,הגאון רבי זוסמן סופר. ח"א מאת

הקדשה בכ"י רבי ; , ק"ן דף6, 3. ו', קל"א, 1897

דקהל עדת ישורון סופר ומזכיר  ,יב סופר יצחק ל

הידלמאש)לא מצאנו פרטים עליו( מעבר 

חתימת רבי ישראל מאיר שו"ב דק"ק  לשער

 .וכן חותמותיו. ללא כריכה. מעט כתמים. מצב טוב הידלאמאש
'yalkut eliezer' Without cover. Few stains. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ה'שדי חמד' של הגאון האדיר רבי  .379

פלאצקי מח"ס כלי חמדה, עם מאיר דן 

  .חותמותיו. ג"כ. ז' חלקים

איר דן  ה'שדי חמד' של הגאון האדיר רבי מ

פלאצקי מח"ס כלי חמדה, עם חותמותיו. 

ה' בשער  -חלקים ד'  :1כרך  .ג"כ. ז' חלקים

חלקים י"ב, י"ג,  :2כרך  .אחד. ווארשא, תרנ"ו

 -חלקים י"ז  :3כרך  .1907/14ט"ו. ווארשא 

. מספור דפים רב. 1907ווארשא, תרס"ח י"ח. 

ס"מ. בשני כרכים חסר השדרות. באופן  32.5

 .כללי מצב טוב מאוד

The 'Sdei Hemed' of the Gaon Rabbi Meir 

Dan Platsky, author of Sefer Kli Hemda, with his seals. 3 volumes. 7 parts. In two 

volumes the spines are missing. Overall very good condition.  

 150$מחיר פתיחה 

 

 

 

משכיל אל דל' ח"ב. "מהדורה ראשונה".  .380

חותמת בן המחבר, חתימות וחותמות רבי וואלף צבי 

  .1868שטיין. למברג, תרכ"ח 

 

ח"ב, מהגה"ק רבי הלל לכטנשטיין   ספר 'משכיל אל דל'

[, קג, 4. ]1868למברג, תרכ"ח  .דפוס ראשון מקאלאמייא.

חתימה וחותמת של רבי וואלף הירש  .ס"מ 22.5; [ דף1]

רבי זאב צבי שטיין מקלויזנבורג בנו של הגאון רבי  – שטיין

פילדער שהיה תלמיד מרן ה'חתם סופר', -פרץ טוביה שטיין

משפחתו הייתה מצאצאי מרן הבית יוסף)ראה עלי זכרון 

חותם מקורי של בן  חוברת יח עמ' כו(. מעבר לשער



רישום וחתימה בשער  י ברוך בענדיט ליכטנשטיין דיין דק"ק קולומייאהמחבר הגאון רב

ובדף שלפניו: "יחזקאל ביענער מילדי ק"ק קארלסבוורג פה קהל יראים אראד". כריכה ישנה 

 .טוב מאוד -פגועה. מעט קרעים קלים. מצב טוב 

 

'Maskil El Del' part B. "First edition". Stamp of the author's son, signatures and 

stamps of Rabbi Wolf Zvi Shtain. Lemberg, 1868. Old cover damaged. Slight tears. 

Good- very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

סגולה לפרנסה! 'שירי משכיל' "הגורם פרנסה וכלכלה". "דפוס ראשון". חותמת  .381

 .1877בן המחבר וחתימות ניני המחבר. למברג תרל"ז 

 

ספר 'שירי משכיל' "הגורם פרנסה וכלכלה" 

מהגה"ק רבי הלל לכטנשטיין מקאלאמייא. מהדורה 

ס"מ.  21. י"ד, צ' דף; 1877למברג תרל"ז  .ראשונה

ונים הקדמת המחבר ומפתחות. מאחורי  בדפים ראש

חותמת בן המחבר רבי ברוך בענדיט,  השער

וחתימות בעיפרון: רבי הלל מאיר ליכטנשטיין ורבי 

רבי יוסף שמואל הוא  .יוסף שמואל ליכטנשטיין

כנראה אב"ד סילאדיטשעה הי"ד. כריכה ישנה בלויה. 

 -מספר דפים מנותקים. מעט קרעים קלים. מצב טוב 

 .טוב מאוד

Virtue for livelihood! 'shirey maskil' 'hagorem 

parnasa vekalkala'. "First printing". Stamp of the 

author's son and signatures of the author's great-grandchildren. Lemberg 1877. 

Stamp of the author's son Rabbi Baruch Bendit, and pencil signatures: Rabbi Hillel 

Meir Lichtenstein and Rabbi Yosef Shmuel Lichtenstein. Rabbi Yosef Shmuel is 

probably Av Beit Din of Siladitche. Old cover worn. Several papers detached. Slight 

tears. Good- very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

ספר יסוד! "מהדורה ראשונה". דרשות המגיד הנודע מדובנא, ספר 'אהל יעקב'  .382

. חתימת רבי יצחק מנדל 1859דברים. קניגסברג תרי"ט  -במדבר 

  .שיפער מחשובי חסידי אלכסנדר

 -ספר 'אהל יעקב' דרשות המגיד מדובנא. דפוס ראשון. במדבר 

מנדל שיפער   חתימת רבי יצחק .1859קניגסברג תרי"ט  .דברים

[, צב דף; שער נפרד לכל חלק. 4ה', פד; ] .מחשובי חסידי אלכסנדר

ס"מ. כריכת בד עתיקה, ללא שדרה. כתמים ומספר קרעים  22.5

  .קלים. מצב טוב

Basic book! "First Edition". Sermons of the famous Maggid 

from Duvna, book 'Ohel Yaakov' on bamidbar - dvarim. 

Koenigsberg 1859. Signature of Rabbi Yitzchak Mendel shifer, 

one of the most important chasidim of Alexander. A separate 

title page for each part. 22.5 cm. Ancient cloth binding, without 

spine. Stains and several light tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



הרמב"ם של הגאון רבי משה פיררא מרבני חברון עם חתימתו. ח"ד, פיורדא  .383

  .1767תקכ"ז 

בדף  .1867משנה תורה להרמב"ם. פיורדא, תקכ"ז 

ספירת דפים  ."חתימה: "לה"ו משה פיררא ס"ט השער

ס"מ. כריכת עור פגועה. כתמים ומעט קרעים.  35משובשת. 

  .קמטים ובלאי בעיקר בקצוות. באופן כללי מצב טוב

יגוסלביה,  –מרבני שאראיי דמן בוסנא  רבי משה פירירא

ולימים מרבני חברון. חבירו של הגאון הקדוש בעל 'פלא יועץ', 

בארץ ישראל עמ'  נודע כבעל מופת ופועל ישועות )יהודי המזרח

( תשובה ממנו נדפסה בשו"ת פלא יועץ ח"ב. נפטר בשנת 559

 .תרכ"ה

The ramba"m of the Gaon Rabbi Moshe Firra of the 

Hebron rabbis with his signature. part 4. pyurda 1767. 

Damaged leather binding. Stains and a few tears. Wrinkles and wear and tear 

especially at the edges. Overall good condition. Rabbi Moshe Firira of the rabbis of 

Sharai Daman Bosna - Yugoslavia, and later of the rabbis of Hebron. A friend of the 

holy gaon, author of 'pele yoetz', known as a masterpiece and worker of salvation 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

אסיפת חכמים וליקוטי שושנים' פרנקפורט דמיין,  .384

 .. חתימה עתיקה1725תפ"ה 

 

ספר 'אסיפת חכמים וליקוטי שושנים' פלפולים עה"ת בשם חכמי 

קה בשער: "צבי . חתימה עתי1725הדור. פרנקפורט דמיין, תפ"ה 

ס"מ. ללא כריכה. כתמים.  16.5הירש בן הר"ר יאקב.. סג"ל". מ' דף; 

 .עים ובמעט מקומות עם פגיעה וחסר בטקסט. מצב בינוני קר

 

'asefat chachamim velikutey shoshanim' Frankfurt am Main, 

1725. Ancient signature. 'asefat chachamim velikutey 

shoshanim' casuistries on the Torah in the name of the sages of 

the generation. Frankfurt am Main, 1725. Ancient signature on 

the title page: "Zvi Hirsch, son of Rabbi Yaakov .. Segal". M. leaves; 16.5 cm. Without 

cover. Stains. Tears and in a few places with damage and missing in the text. Fair 

condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

דברים קרוטושין? יוהנסבורג? תרט"ו/י"ח?  -במדבר  -זוהר ויקרא  .385

ד'; בעותק  12שי"א,  -, קי"ז 1, קט"ז, 1בשער נרשם בגדול אמשטרדם.  ?1855/8

חתימה: "משה יוסף מודיאנו  . ד' ודף אחרון של המפתחות -דפים א'  חסר זה

שובה בשאלוניקי.  ו מירקאדו". משפחת מודיאנו הייתה משפחת רבנים חיצ"

 .טוב מאוד -כריכה ישנה ללא החלק האחורי. באופן כללי מצב טוב 

Zohar and vayikra - bemidbar - dvarim Krotoshin? Johannesburg? 1855/8? 

Signature: "Moshe Yosef Modiano yetz"o Mircado". The Modiano family 

was an important family of rabbis in Salonika. Old cover without the back. 

In general, good- very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 



דברי ' .חתימת הגאון רבי יוסף יקואל מחכמי טורקיה מח"ס מטה יוסף. והגהות .386

  .1753שלמה' פרנקפורט דאודר תקי"ג 

 

פרנקפורט דאודר תקי"ג/ד  ."התורה מרבי שלמה שלם. "מהדורה יחידה ספר 'דברי שלמה' על

דף  3 חסר [ דף; בעותק זה3[, קח, ]2. במקור: ]1753

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה ומנותקת. דף  32.5אחרונים. 

השער קרוע וחסר ברובו. נזקי רטיבות קשים. קרעים ונזקי 

  חתימה מעט מחוקה: "יוסף 'בדף ב .עש. מצב גרוע

קואל", הוא הגאון רבי יוסף יקואל אב"ד סופיאה בעל י

ספר 'מטה יוסף' דרשות ושו"ת )שאלוניקי תקמ"ה(. בתוך 

ייתכן שבכתב ידו של הגאון רבי )הספר הערות בכתב יד

יוסף יקואלש(. חתימה נוספת בשער הספר: "יאודה בכר 

 ."יעקב וארון הי"ו

ן בעיר מחכמי איזמיר. כיהן כדיי רבי יוסף יקואל זצ"ל

סופיאה בבולגריה. נלב"ע ביום א' סוכות תקמ"ט. ספרו 'מטה 

 .'יוסף

Signature of Rabbi Yosef Yekuel, one of the sages of Turkey, author of the book Mate 

Yosef. And glosses. Divrei Shlomo 'Frankfurt Deodor 1753. Divrei Shlomo's book on the 

Torah by Rabbi Shlomo Shalem. "Single Edition." Frankfurt Deodor 1753. Originally: [2], 108, 

[3] pages; This copy is missing the last 3 pages. 32.5 cm. Old cover damaged and detached. 

Title page torn and mostly missing. Severe moisture damage. Tears and moth damage. Poor 

condition. On page 2, a slightly erased signature: "Yosef Yekuel", is the Gaon Rabbi Yosef 

Yekuel Av Beit Din of Sofia, author of the book "Mate Yosef" sermons and responsa (Saloniki 

1785). Inside the book are handwritten notes (possibly in the handwriting of Rabbi Yosef 

Yekuelesh). Another signature on the title page of the book: "Yauda Bachar Yaakov 

vearon...". 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

העותק של הגאון רבי שמואל גרוס מקראלי חתן האדמו"ר הרה"ק רבי  .387

 לב חכמים. -ישעיה'לה מקרסטיר. ספר 'הזכירות' עם הוספות הרה"ק מברדיטשוב 

 .1910/14תרע"ד  -ברטפלד, תר"ע -לובלין

 

ספר 'הזכירות' ע"פ מבעל מרפא לנפש ופירוש 

מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל 

עמ';  56. 1914לובלין תרע"ד  .'ה'קדושת לוי

ספר 'לב חכמים' אור עולם עה"ת  כרוך עמו

ברטפלד תר"ע  .מהגאון רבי בנימין קצנלנבוגן

הדף אחרון  חסר זה ד'; בעותק 1. ס"ו, 1910

חותמת  בשער ספר הזכירות  .)שאינו ממוספר(

הגאון רבי שמואל גרוס מקראלי חתן האדמו"ר 

כיהן ברבנות  .הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרסטיר

ברבשט ולאחר שרבי יואל מסטמר עבר לכהן 



כריכה פשוטה מעט פגועה. מעט כתמים  .כרבה של סאטמר כיהן אחריו כרבה של קראלי

 .טוב מאוד -לים. מצב טוב וקרעים ק

 

The copy of the Gaon Rabbi Shmuel Gross of Krali, son-in-law of the Admor Rabbi 

Yeshayahu of Krastir. The book 'hazchirot' with additions by the Rabbi of 

Berditchov - Lev Hachamim. Lublin-Bertfeld, 1910/14. Simple cover slightly 

damaged. Few stains and minor tears. Good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

 

. העותק של האדמורי"ם רבי 1850נדיר ביותר!!! 'סדרי עיבורין' יאסי תר"י  .388

שלמה שפירא ממונקטש ונכדו רבי חיים אלעזר ממונקטש עם תיקונים בכ"י ודף בכ"י 

 .פים נוספים שאינם רשומים ביבליוגרפית)ייתכן בכ"י אחד האדמורי"ם(ושני ד

 

 11, ל"ז, 12. לפי הרשומות: 1850והוא לוח הכולל לכל ימי עולם. יאסי, תר"י  'סדרי עיבורין'

עמודים נוספים על כל העותקים הידועים ומכל הרשומות  5עותק זה נדיר ביותר ובו  ;'עמ

מידע בתקופה האחרונה ע"פ רוזנפלד נוסף -הביבליוגרפיות)באוצר הספר העברי וינוגרד

המידע שהבאנו להם מהעותק הזה( ועוד דף נוסף בכתב יד שכנראה גם שייך לעמודי 

 .ס"מ 15שני שירים ושער נוסף קצר.  .הספר

חותמות האדמו"ר רבי שלמה שפירא ממונקאטש מתקופת רבנותו  ארבע בדפי הספר

נקטש ה'מנחת ותמות נכדו האדמו"ר רבי חיים אלעזר ממו בסטריזוב וחמש ח

תיקונים והוספות בכתב יד, ייתכן מאוד שבכתב אחד  -בנוסף דף בכתב יד  ,'אלעזר

 .האדמורי"ם

 ,החותמות דהויות או מגורדות או חצויות

מלבד חותמת אחת ברורה וכמעט שלמה בכולה של האדמו"ר ה'מנחת אלעזר'. כמו"כ 

מגורדת ועם חור החותמת בדף השער של האדמו"ר רבי שלמה שפירא היא רק מעט 

 . קטן ובכל זאת היא ברורה וקריאה

 .ללא כריכה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב

[ האדמו"ר הראשון 1831/1893תרנ"ג -תקצ"ב] האדמו"ר רבי שלמה שפירא ממונקאטש

בשושלת מונקאטש. בן רבי אליעזר בנו של הרה"ק בעל ה'בני יששכר'. חתן רבי שמואל 

שמעלקה מסאסוב בנו של הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. כיהן כרב בסטריזוב ומאוחר יותר 

עבר למונקאטש ושם כיהן כאדמו"ר. בנו וממלא מקומו הוא האדמו"ר רבי צבי הירש בעל 

  .'ה'דרכי תשובה



[ נולד לאביו 1872/1937תרצ"ז -תרל"ב] האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש

'דרכי תשובה'. גדול אדמור"י הונגריה לפני השואה וגאון מופלג בפרד"ס האדמו"ר בעל ה

התורה. הסתופף רבות בצל גדולי הצדיקים בדורו. בחיי אביו הוכתר לראב"ד מונקאטש 

ובשנת תרע"ד כרב העיר ואדמו"ר. לחם רבות למען שמירת המסורת ללא שום שינוי. מדברי 

 .ת אלעזר' ה"ח, דרכי חיים ושלום ועודקודשו נדפסו ספרים רבים, מהם: שו"ת 'מנח

 

Extremely rare !!! 'Sederi Iburin' Yassi 1850. The copy of the Admorim Rabbi 

Shlomo Shapira of Munchash and his grandson Rabbi Chaim Elazar of Munchash 

with corrections in handwriting and a page in handwriting (possibly in the 

handwriting of one of the Admorim) and two other pages that are not 

bibliographically listed. This copy is very rare with 5 more pages on all known 

copies and from all the bibliographic records (in the treasury of the Hebrew book 

Winograd-Rosenfeld recently added information according to the information we 

brought them from this copy) and another handwritten page that probably also 

belongs to the book pages. Four stamps of the Admor Rabbi Shlomo Shapira of 

Munkatch from his rabbinical period in Strizov and five stamps of his grandson the 

Admor Rabbi Chaim Elazar of Munchash the Minchat Elazar, in addition to a 

handwritten page - corrections and additions in handwriting, possibly in one of the 

Admors. The stamps are faded or scratched or split, Except for one clear and 

almost complete stamp in the whole of the Rebbe 'Minchat Elazar'. Likewise the 

stamp on the title page of the Rebbe Rabbi Shlomo Shapira is only slightly 

scratched and with a small hole and yet it is clear and legible. Without cover. Stains 

and a few tears and moth holes. Overall good condition. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

 

 

חתימת הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן בנו של האדמו"ר רבי שמעון נתן  .389

נטע)הראשון( מלעלוב. חוברת 'האהל' קובץ תורני. ניסן תשל"א. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

לין. נהג מחסידי קר רבי יעקב יצחק בירדמן

בקדושה ופרישות מופלגת ותפלתו הייתה לאחר 

שעות של הכנה כחסידים הראשונים. זכה לבניין 

תלמידי חכמים עובדי ה' מופלגים. הרבה לבקר 

צל האדמו"ר ה'בית  אצל צדיקי ירושלים. במיוחד א

ישראל' מגור זיע"א. ה'בית ישראל' חבבו והעריצו 

דע במידת מאוד ואף דיבר בשבחו פעמים רבות. נו

 .החסד והכנסת אורחים ובהתמסרותו לזולת

Signature of Rabbi Yaakov Yitzchak Biderman, son of the Admor Rabbi Shimon Natan Neta 

(the first) of Lelov. Booklet 'Ohel' Torah file. Nissan 1971. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 



"מהדורה ראשונה". חותמת המלקט רבי חנוך העניך ארזון. כרך חנוכת התורה'  .390

 .ספרים 3

ספרים. א'. ספר 'חנוכת התורה' מהרבי ר' העשיל  3כרך 

. ח', נ"ח ד'; 1900פיעטרקוב, תר"ס  .מקראקא. דפוס ראשון

מעבר  ,תמת המלקט רבי חנוך העניך ארזון חו ,שערים 2

"ט למברג תרנ 'ב'. 'דברים נפלאים .השער השני

ד'; דפים אחרונים  1ל"ח,  ,1 ."מהדורה יחידה" .1899

ענייני אמונה ח"א)לא נדפס  'ג'. 'שער שמעון .מודבקים

. במקור ע"ד ד'; 1902וילנה תרס"ב  ,"מהדורה יחידה" ,יותר(

בכריכה  .רשימת חותמים דפים אחרונים 2בעותק זה חסרים 

ל מח"ס 'אחרית הימים' ע הקדשת רבי יעקב טסלר הפנימית

כריכה ישנה  ס"מ. 22.5הגאולה)נדפס באנגליה תש"ב(. 

  .פשוטה. מצב טוב מאוד

"chanukat Torah" "First Edition". The stamp of the 

collector Rabbi Hanoch henech Arzon. Volume 3 books. b. 'Wonderful Things' Lemberg 

1899. "Single Edition". c. 'shaar shimon' "singel edition' Dedication by Rabbi Yaakov Tessler, 

author of the book 'acharit hayamim' on the geula. Simple old cover. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

חותמות הגאון רבי אלכסנדר חיים שווארץ אב"ד גוראהאנץ. אוסף שני כרכי  .391

  .בית היוצר -אהל אברהם  -ריב"א שו"ת  -ליבא בעי  -ספרים. שאול שאל 

א'. 'שאול שאל'  :אוסף שני כרכי ספרים. כ"א

חותמות  מונקאטש, תרע"א. בדף השער ואחריו

בעברית ולועזית של הגאון רבי אלכסנדר חיים 

ב'. 'ליבא בעי' פאקש,  .שווארץ אב"ד גוראהאנץ

א'. 'שו"ת ריב"א' ללא שער.  :כ"ב .1905תרס"ה 

סוגים(  3בעברית ולועזית) חותמות בדף ראשון

ד  של הגאון רבי אלכסנדר חיים שווארץ אב"

החותמות בעברית חתומות אחת מעל  .גוראהאנץ

ב' 'אהל אברהם' מונקאטש,  .השנייה ומעט דהויות

דף  . בסופו1896. ג'. 'בית היוצר' מונקאטש, 1899

וחצי רשימת חותמים. גודל ומצב משתנה. באופן 

  .כללי מצב טוב

Stamps of Rabbi Alexander Chaim Schwartz, Av Beit Din of Gurahanz. Collection of two 

volumes of books. shaul shaal- liba bahey- shut riba- ohel avraham- bet hayotzer. 

Collection of two volumes of books. Stamps in Hebrew and foreign languages (3 types) by 

Rabbi Alexander Chaim Schwartz, Av Beit Din of Gurahanz. Size and condition varies. Overall 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 



הסידור של האדמו"ר מפעסט רבי אליעזר צבי שפיצר. "סידור תפילה חסידי עם  .392

  .1962סיפורים חסידיים" ירושלים תשכ"ב 

 

אליעזר הסידור של האדמו"ר מפעסט רבי 

צבי שפיצר עם חותמותיו. "סידור תפילה 

ירושלים   ."חסידי עם סיפורים חסידיים

. ע"י האקדמיה לחקר החסידות. 1962תשכ"ב 

בחלק גדול של  .ס"מ 22עמ';  2, תשי"ח, 10

הסידור, בתחתית העמודים מובאים סיפורים 

חסידיים ואמרות חסידיות מגדולי אדמו"רי 

רבי לוי יצחק סיפורים מ 67החסידות ועם 

מברדיטשוב. בדפי הפורזץ חותמות 

כריכה מקורית. כתמים. מצב טוב  .האדמו"ר

 .מאוד

בן  האדמו"ר רבי אליעזר צבי שפיצר מפעסט

רבי חיים משולם פייש אב"ד יארמא וחתן רבי 

מנחם זלצר בנו של רבי דוד זעלצער 

ממונקאטש. נכדם של רבי מאיר מטאש ורבי 

מקורב לצדיקי דורו. בסוף ימיו עלה לירושלים וכיהן כאדמו"ר  ברוך מרדכי פרענקל. היה

  .מפעסט. נפטר בשנת תשל"ט

 

The Siddur of the Rebbe of Fest - Rabbi Eliezer Zvi Shpitzer. "Chassidic prayer 

siddur with Chassidic stories" Jerusalem 1962. Original cover. Stains. Very good 

condition. 

 120$חיר פתיחה מ

 

המחזור שלוש רגלים של האדמו"ר? רבי  .393

נפתלי ווייסבלום מצאצאי הרה"ק בעל הנועם 

אלימלך. מחזור לשלוש רגלים. למברג, תרס"ז 

  . לא כריכה. ספר מתפרק ודפים מנותקים1907

  .וקרועים. נקבי עש וכתמים

 

The shalosh-regalim machzor of the Rebbe? Rabbi 

Naftali Weisblum is a descendant of Rabbi Baal HaNoam Elimelech. shalosh-regalim 

machzor . Lemberg, 1907. No cover. Book falls apart and papers are Detached and 

torn. Moth holes and stains. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

חתימת המקובל הצדיק הנסתר רבי חיים  .394

טודרוס תפילינסקי, ידידו הקרוב של המקובל רבי דוד 

יוהדיוף חתנו של סידנא בבא סאלי. ספר 'פליטת בית 

 .יהודה' מהדורת צילום

 

חתימת המקובל הצדיק הנסתר רבי חיים טודרוס 

תפילינסקי, ידידו הקרוב של המקובל רבי דוד יוהדיוף 

בבא סאלי. ספר 'פליטת בית חתנו של סידנא 



 .ס"מ. כריכה מקורית פגועה. כתמי ומעט נזקי רטיבות. מצב טוב 19מהדורת צילום.  'יהודה

היה איש פלאי וצדיק נסתר שחי בירושלים. רבי יצחק ברוך בנו של  רבי טודרוס תפילינסקי

חמש רבי דוד יהודיוף סיפר שבאחד הפעמים הלך אביו בירושלים ועלה בדעתו להפריש 

לירות לצדקה פתאום רץ מולו יהודי לא מוכר ואצבעו מושטת: "עכשיו התנדבת לתת חמש 

לירות לצדקה תן לי אותן בבקשה", ובהתפעמות הושיט ידו לכיס ומסר ביד הזר שטר של 

חמש לירות, למחרת ישב בצהריים בחדר הספרייה של ישיבת פורת יוסף ועמו ישבו שם גם 

שליט"א אב"ד ירושלים ורבי מרדכי אבא שאול ועסקו בתלמודם והנה הגאונים רבי בנימין לוי 

היהודי מאתמול מופיע בשנית ושואל: "מה אתם לומדים" ועד מהרה השתלב בדיוקי הסברות 

ומסייע מדברי התוספות ודוחה מדברי הרשב"א וכך השתעשע עמם שעה ארוכה ויצא לדרכו. 

מהאיש הזה   הודיוף היה מופתע שבעתייםמופתעים היו מהעילוי שגילו פתאום ורבי דוד י

שראה אתמול אצלו רוח הקודש!!! רבי חיים טודרוס נהג להציג את עצמו כאדם תימהוני 

ומוזר, ומסופר שפעם ירד הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך מאוטובוס והביא עמו אנשים 

בריחם להתברך מפיו של רבי חיים טודרוס ומיד שראה אותם החל רבי חיים טודרוס לה

שונות כשהוא מסביר לאחמ"כ לרבי יוסף "מה יש לי בעולם רק אני והקדוש ברוך  בדרכים מ

הוא אם אתפרסם בעולם כבר לא אהיה בסתר ואז לא אהיה עם הקדוש ברוך הוא האם כדאי 

  ."!?לי להיות מפורסם

 

Signature of the Hidden Tzaddik Kabbalist Rabbi Chaim Tudros Tefilinsky, a close 

friend of the Kabbalist Rabbi David Yehudiuf, son-in-law of Sidna Baba Sally. Book 

pletat Beit Yehuda. Photo Edition. Corrupted original cover. Stains and slight 

moisture damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

בלים בנעימים דברי יהודה" העותק של ה'בניין דוד' עם חותמותיו וחתימות ח .395

  .בנו רבי צבי הירש

ספר 'חבלים בנעימים דברי יהודה' חידושים ופלפולים מרבי יהודה ליב 

ס"מ. בדפי  34עמ';  224 ."מהדורה ראשונה" .1901פיעטרקוב תרס"א  .גרויברט

חתימות  ובדף אחרון ייזלייש אב"ד אוהעלמספר חותמות הרה"ג רבי דוד דוב מ הספר

 !!קרעים ופגעים בחתימות)לפחות בחלקם( בכתב יד בנו רבי צבי הירש בעברית ולועזית

ללא כריכה. ספר מפורק. קרעים רבים כולל חסרים רבים בטקסט. נייר יבש ושביר. כתמי 

 !ונזקי רטיבות רבים. מצב גרוע מאוד

בן רבי מרדכי זאב  אב"ד אוהעל הי"ד דוש רבי דוד דוב בעריש מייזליש הגאון הק

מייזליש, בן הרב דוד דוב אב"ד לאסק. כמשפחתו עזבה את פולין הוא ניגש להתברך 

מהאדמו"ר ה'שפת אמת' מגור, והוא הורה לאביו לפקוח עין על בנו מכיוון שהוא צופה לו 

גדולות, וכמו"כ כתב מכתב לרבה של טארנא, רבי ישראל 

ר. למד בחברותא עם הגאון רבי ט, שישגיח על הנע רפפור

יוסף ענגיל. נישא לביתו של רבי משה יוסף טייטלבוים. היה 

האב"ד ורבה האחרון של אויהל שבהונגריה. ספרו: 'בנין 

 .'דוד'. נהרג בשואה על קידוש ה

"chavalim benehimim divrey yehuda" The copy of the 

"binyan David" with his seals and the signatures of 

his son Rabbi Zvi Hirsch. first edition On the pages of 

the  book there are a number of seals of Rabbi David 

Dov Meizleish Abd Ohal and on the last page 

handwritten signatures of his son Rabbi Zvi Hirsch in 

Hebrew and foreign languages Tears and damage to 

signatures (at least in part) !! Without cover. A 



disassembled book. Many tears including many missing in the text. Dry and fragile 

paper. Many moisture stains and damages. Very bad condition! 

 100$יחה מחיר פת

 

 

ה'סדור רש"י' של הגאון רבי יחזקאל סרנא ראש  .396

 .1963ישיבת חברון. ירושלים תשכ"ג 

כולל פסקי דינים והלכות. ירושלים תשכ"ג  'סדור רש"י'

. מהדורת צילום של המהדורה הראשונה. בדף 1963

חותמת הגאון רבי יחזקאל סרנא ראש ישיבת  השער

  . טוב מאוד ס"מ. כריכה מקורית. מצב 23 .חברון

The 'Siddur Rashi' of the Gaon Rabbi Yechezkel Sarna 

Rosh Yeshivat Hebron. Jerusalem 1963. Original 

cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

פעמיים מוגה!! 'נדחי ישראל' מרבינו החפץ  .397

 .1904חיים. ורשה תרס"ד 

שגרים בארצות הלכות ליהודים  'נדחי ישראל' ספר

רחוקות)במקומות בהם אין קהילות מסודרות ורבנים( ממרן 

רישומי  בכריכה הפנימית ובדף הפורזץ  ה'חפץ חיים'.

י"ק. בנוסף רישום שייך להר"ר נחמן דק"ק  "מוגה" בכ

פינסק חסידי סטולין ורישום נוסף שייך לר' נחמן דק"ק 

קמ"ז, . 1904ורשה תרס"ד  .פינסק מביהכ"נ דחסידי סטולין

ס"מ. כריכה מנותקת וחצויה וללא שדרה. שער  23ט"ז ד'; 

  .מנותק. מצב טוב מאוד

Twice "Moge" !! 'nischey Israel' from Rabbi Hafetz 

Chaim. Warsaw 1904. Cover detached and split and 

without spine. title page detached. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

נוחת משה' חותמת בן המחבר הגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד מ' .398

מהגאון רבי משה נתן נטע הלוי  חידושים ושו"ת.  דיאנדיאש

, עותק 1905מונקאטש, תרס"ה . יונגרייז אבד"ק טיסא פירעד

ס"מ. מעבר  32[ קפט דף; 7[ ר' דף; בעותק זה: ]7חסר. במקור: ]

הגאון רבי אשר אנשיל חותמת בן המחבר והמו"ל  לדף השער

ם וללא  כריכה ישנה מנותקת לשניי. יונגרייז אב"ד דיאנדיאש

 .שדרה. נייר יבש. במספר דפים קרעים גסים והדבקות. מצב בינוני
'Menochat Moshe' Stamp of the author's son Rabbi Asher 

Anshil Jungreiz Av Beit Din of Dianadiash. Munkatch, 1905. 

Old cover detached in two and without spine. Dry paper. 

In several pages coarse tears and adhesions. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

חותמת המחבר וחותמת הגאון רבי גרשון גאיטיין מפרשבורג. שלחן העזר ח"א  .399

 .1929"מהדורה ראשונה". דעעש תרפ"ט 



הלכות אבן העזר מרבי שלחן העזר עם שמלה לצבי ח"א 

דעעש תרפ"ט  ."מהדורה ראשונה" .יצחק צבי ליבוביץ מטשאפ

חותמת הגאון רבי  ס"מ. בדף השער 26ד';  1, ק"ג, 6. 1929

חותמת המחבר  ומעבר לדף השער .גרשון גאיטיין מפרשבורג

רשימת  בעמוד אחרון .הגאון רבי יצחק צבי ליבוביץ מטשאפ

סרו אל האבד"ק  מוכן רישום בכתב יד: "ל חותמים

כריכה ישנה פשוטה. מעט  ."קליינווארדיין לבן הרב מהעדיעס

 .נקבי עש. מצב טוב

Stamp of the author and stamp of the Gaon Rabbi 

Gershon Gaitain of Preshburg. Shulchan Ha'ezer part A. 

"First Edition". dehesh 1929. Stamp of the author, Rabbi 

Yitzchak Zvi Leibowitz of tChap. List of signatories. Simple 

old cover. Few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

שמחת הנפש' עם משיבת הנפש ועם בן משכיל מרבי יודא ' .400

הכהן קרויס אב"ד לקנבך עם חותמו וחותמת רבי שרגא פייבל ווייס 

[, כ, 4[, קא, ]8. במקור ח"א ]1899פאקש תרנ"ט  .יידיש  .אב"ד יערגן

בעותק זה חסר שער ח"א והקדמות והוא מתחיל בדף  .'[, פה ד4[ ע'. ]3]

ראשון של הספר עצמו וכן שער ח"ב נתלש ממקומו והוא נמצא בתחילת 

  .הספר. כריכה ישנה מעט פגועה

'Simchat Hanefesh' with meshivat hanefesh and with an ben maskil 

of Rabbi Yoda HaCohen Kreuss Av Beit Din "Lekenbach" with his 

seal and the stamp of Rabbi Shraga Feibel Weiss Av Beit Din 

Yargan. Yiddish. This copy is missing the title page of Part A and the 

introductions and it starts on the first page of the book itself as well as Title Part B is 

torn from its place and is at the beginning of the book. Old cover slightly damaged. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

הגמרא חולין של הגאון רבי שמואל יצחק  .401

הילמן ראב"ד לונדון וחותנו של הרב הרצוג. ווארשא, 

 .1868תרכ"ח 

 

הילמן ראב"ד הגמרא חולין של הגאון רבי שמואל יצחק 

. 1868לונדון וחותנו של הרב הרצוג. ווארשא, תרכ"ח 

חותמות הרב  בשער השני ובעמוד אחרון .שערים 2

ה בלויה  ס"מ. כריכה עתיק 22.5 .שמואל יצחק הילמן

וחלקה הקדמי מנותק. נייר מעט יבש ומעט קרעים קלים. 

 .מצב טוב

[ 1868/1953תשי"ג  –תרכ"ח ] הרב שמואל יצחק הילמן

יה הרב הראשי של גלאזגו וראב"ד לונדון, חותנו של ה

 .הרב הראשי לישראל יצחק אייזיק הלוי הרצוג

 

The gemara chulin of Rabbi Shmuel Yitzchak Hillman, rahava"d of London and 

father-in-law of harav Herzog. Warsaw, 1868. Worn antique cover and detached 

front. Slightly dry paper and slight tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

 

הסידור של הרב יצחק גרינוולד. סידור  .402

תפארת יהודה נוסח ספרד "מהדורה לא ידועה ולא 

עמ'; ע"פ  620, 16  ניו יורק ללא שנה." רשומה

תרע"ב  -הרשומות סידור זה בנוסח ספרד נדפס ב 

בהרבה ולא מצאנו אולם מספור הדפים שם נמוך 

 590 -מהדורה)גם לא נוסח אשכנז( שיש בה יותר מ 

 .עמודים. מצב טוב מאוד
 

The Siddur of Rabbi Yitzchak Greenwald. Siddur Tiferet Yehuda Spanish version 

"Unknown and unregistered edition". Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

'חוג הארץ' ח"א הלכות ודיני  -ן דרבנן' וילנה תרס"ט כרך שני ספרים. 'מלי .403

, י"ד ד'; חותמות אוצה"ס של 1910פורים. "מהדורה ראשונה". ירושלים תר"ע 

בעלות "זה הספר שייך אברהם סג"ל ...   ישיבת פרשבורג בירושלים, רישומי

 . כריכה עתיקה מנותקת ובלויה. ספר מתפרק. מעט קרעים. מצב טוב." ירושלים
 

Volume two books. 'Malin Derabanan' Vilna 1909 - 'Hug Ha'aretz' H.A. Laws 

and Purim Laws. "First Edition". Jerusalem, 1910, 14: 4; Stamps of the 

treasury of the Pressburg Yeshiva in Jerusalem, ownership inscriptions "This 

book belongs to Avraham Segal ... Jerusalem". Old cover detached and 

worn. Book falls apart. Few tears. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

ח"ב. העותק של הגאון  –בית שלמה' ח"א  .404

רבי אהרן מענדיל הכהן אב"ד האשכנזים בקהיר. 

 .1892/97נ"ז  –חתימות עתיקות. ירושלים, תרנ"ב 

שו"ע יו"ד, הלכות ח"א וח"ב על  'בית שלמה' ספר

מהגאון רבי אלטער שלמה מאיר  מליחה, בשר וחלב

חותמת הגאון רבי אהרן  בדף שער ח"א .פרידמאן

נ"ז  –ירושלים, תרנ"ב  .מנחם מענדיל הכהן מקהיר

שער נפרד  .ס"מ 25.2[ נ"ו ד'; 1[ מ"א; ]2. ]1892/97

ד'(, חלקם  2רשימת חותמים) בתחילת הספר .לח"ב

 –ת היות המחבר חסיד רוז'ין למרו)מארצות המערב

באיאן(. כריכה ישנה, שדרה נאה. כתמים ונקבי עש. 

 .מצב טוב

תרפ"ח[ כיהן כאב"ד האשכנזים בקהיר.  –תרכ"ו ] הגאון רבי אהרן מנחם מנדל כהן בהר"ן

"סמיכת חכמים" הציע את חידוש הסנהדרין בישראל, כדי לחזק   חיבר ספרים רבים. בספרו

וכן התמסר לרעיון זה במרץ רב. דרש לכונן מועצה בשם "כנסת את סמכות הרבנות 

חברים בכל תפוצות ישראל. בחודש  500-הגדולה", ויסד אגודת רבנים שמנתה למעלה מ 

 .אב תרס"ג התקיים כינוס עולמי של רבנים בקרקוב בהשתתפותו של הרב בהר"ן

'Beit Shlomo' Part A - Part B. The copy of the Gaon Rabbi Aharon Mendil HaCohen, 

Av Beit Din of the Ashkenazim in Cairo. Ancient signatures. Jerusalem, 1892/97. 

Old cover, nice spine. Stains and moth holes. Good condition. 



 50$מחיר פתיחה 
 

 

דברים העותק של הגאון רבי  -מדבר  ב -תורת משה' ויקרא  .405

 .נקבי עש. מצב בינוני .היר עם חותמותיואהרן מנדל הכהן אב"ד ק

'torat moshe' Moth holes. Fair condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

אונגוואר  -שו"ת 'אמרי אש' ב"ח העותק של הגאון רבי מרדכי בריסק. למברג  .406

 1852/64תרי"ב/כ"ד 

על חלקי  ,שו"ת 'אמרי אש' ב"ח ספר

 - למברג .להגאון רבי מאיר אייזנשטאט השו"ע

, 3, פ"ב ח"ב 3ח"א  1852/64אונגוואר תרי"ב/כ"ד 

דף אחרונים בח"ב  2שער נפרד לח"ב.  ;'ד 2צ"ח, 

בדף השער של   ס"מ. 35 .רשימת חותמים

חותמת הגאון רבי מרדכי בריסק מתקופתו  ח"א

כריכה ישנה  .במרגרייטן)החותמת מקושקשת(

מעט מנותקת ופגועה. כתמים ונזקי עש חלקם על 

 .בטקסט. מצב בינוני עם פגיעות

Responsa 'Imrei Esh' 2 parts The copy of Rabbi 

Mordechai Brisk. Lemberg - Ungwar 1852/64. 

Old cover slightly detached and damaged. 

Stains and moth damage some on with text vulnerability. Fair condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

הגאון רבי שלמה מעהר אב"ד רישום וחתימת  .407

 .1870בראיולוב. 'פרשת דרכים' ווארשא, תר"ל 

 

מאת הגאון הנודע רבי  'פרשת דרכים' ו'דרך מצותיך' ספר

 .יהודה רוזאניס זצ"ל בעל ה'משנה למלך' על הרמב"ם

[; 1, בדפוס ר' יצחק גולדמן. ק"ט ]1870ווארשא, תר"ל 

 .'ותיךלספר 'דרך מצו שער נפרד .ס"מ 23.2כ"ב ד'; 

העותק האישי של הגאון רבי שלמה מעהר אב"ד 

וכן חותמתו במספר  .בראיולוב, עם הקדשתו וחתימתו

 .מקומות

חורי כותב: "זה הספר קניתי מהוני בימי  בדף הפורזץ הא

..]עוניו?[ ומרודי בעיר קאלמיע שנתר"ט סדר תזריע י"ח 

"ח ]....?[ התרל"ה לפרט למב"י אלה דברי המצפה לישועה, שלימה מעהר. באתי שנית עה

ששה ימים לחודש תשרי פה בראיולוב..". כריכה ישנה פשוטה. מעט נקבי עש ]בודדים[. 

 .מעט כתמים. מצב טוב מאוד

בן רבי מנחם מנדל. חיבר ספר 'דברי שלמה' על  הגאון רבי שלמה מעהר אב"ד בראיולוב

און בעל הקיצור שו"ע התורה, ב' חלקים. לספרו ניתנו הסכמות חשובות ביותר בהם מהג

שכותב בהסכמה: "ידידי הרב הגאון המהולל חריף ובקי כש"ת מו"ה שלמה מעהר נ"י כבר 

 ."......היה לי עמו שעשועים דאורייתא בחילופי מכתבים וראיתי כי דרך ישר הוא לו



 

side script and signature of Rabbi Shlomo Mehar Av Beit Din of bRaiyalov. 

'Parashat Derchim' Warsaw, 1870. Simple old cover. Few [single] moth holes. Few 

stains. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 הגהות.

 

צ"ו  -שו"ת 'צפנת פענח' ב"ח, מהרוגטשובר. הגהות חריפות. וורשה, תקצ"ה  .408

1935. 

שו"ת 'צפנת פענח' ב"ח, להגאון רבי יוסף רוזין  ספר

 -[, סח 3. סד; ]1935צ"ו  -וורשה, תקצ"ה  .מרוגטשוב

 6  בתוך הספר  .שער נפרד לכל חלק .ס"מ 23’; קכח עמ

הגהות, רובם בינוניות ואחת ארוכה. ההגהות חריפות 

עם תוכן למדני חזק. לא הצלחנו לזהות את הכותב ולא 

  עלה בידינו להכריע האם מדובר באחד מגדולי דורו או
השדרה וכן הדבקות בשער  כריכה ישנה, דבק על.. ..ב

 .ח"א. נייר מעט יבש. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב

Responsa 'Tzofnat Pahaneach' 2 parts, from the 

Rogtschuber. Sharp postscripts. Warsaw, 1935 - 

1935. 6 postscripts, most of them medium and one 

long. The postscripts are sharp with strong scholarly 

content. We were unable to identify the writer and were unable to decide whether he was 

one of the greatest of his generation or ... Old cover, glue on spine and gluing on title page 

Part 1. Slightly dry paper. Few tears and stains. Good condition. 

 120$מחיר פתיחה 

 

ספר יסוד. דפוס ראשון. דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר. חתימות והגהות.  .409

 .1839ווארשא, תקצ"ט 

 .ספר 'דרוש וחידוש' על סוגיות בש"ס מאת מרן הגאון רבי עקיבא איגר

ספר יסוד! מהדורה ראשונה! נדפס ע"י בני רבי עקיבא איגר תקופה קצרה לאחר 

בדף השער נכתב "ספר שני" אך הכוונה היא שהו ספר שני  .חשובהפטירתו עם הקדמה 

. מד; לח; 1839ווארשא, תקצ"ט  .לספר תשובות רבי עקיבא איגר שנדפס מספר שנים קודם

הגהות,  13-כ בתוך הספר ."צבי המכונה הירש אפשטיין" :חתימות .ס"מ 34;  מח; יג דף

שוליים רחבים  .עותק נאה .81מס' סטפנסקי ספרי יסוד  .רובם בינוניות ומעט ארוכות

למעט מספר דפים שבהם חתוכים השוליים)כנראה עקב הגהות שחזר בו הכותב(. מעט 

 .כתמי זמן. כריכה מנותקת וקרועה ללא שדרה. מצב טוב מאוד



Basic book. First printing. drush vechidush Rabbi Akiva Eiger. Signatures and 

postscripts. Warsaw, 1839. Inside the book are about 13 postscripts, most of them 

medium and slightly long. Nice copy. Wide margins except for a few pages where 

the margins are cut (probably due to postscripts returned by the author). Few stains 

of time. Cover detached and torn without spine. Very good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

חותמות והגהות הגאון רבי  -חותמת הגאון רבי אברהם קליין אב"ד רעווצא  .410

 ספרים חשובים 3שלום אברהם אטלאס אב"ד יעלשאווא. כרך 

על בבא קמא מרבי בצלאל אשכנזי. ווארשא  'שיטה מקובצת . 1  .םספרים חשובי 3כרך 

מרבי אברהם   'ברכת אברהם. 2; '. קע"ז ד1901תרס"א 

אבלי אב"ד פראנקפורט דמיין. וורשה תרמ"א 

הסכמות  .שערים 2 ;'נ"ז, ח' ד ,5 ."מהדורה יחידה" .1881

מת מגור, האדמו"ר מפוריסוב,  האדמו"ר השפת א :רבות

בדף  .האדמו"ר רבי יחיאל מאיר מגאסטינין ועוד

בדף  .ייןחותמת הגאון רבי אברהם קל הפורזץ

חותמת הגאון רבי שלום אברהם אטלאס אב"ד  השער

הגהות בכתב ידו, חלק  17יעלשאווא ובתוך הספר 

 .מההגהות קצוצות

עם הוספות  מהגאון רבי חיים יאיר בכרך 'חוות יאיר ' .3

 .1894לעמברג תרנ"ד  .מהגאון בעל הברוך טעם

הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם  עם

בתוך  ,חותמות הגאון רבי שלום אברהם אטלאס .משינאווא

טוב  -כריכה ישנה פשוטה. מצב טוב  .הספר מעט הגהות, בדף נ"ח הגהה ארוכה מאוד בכ"י

 .מאוד

Stamp of Rabbi Avraham Klein Av Beit Din of Revatsa / Stamps and postscripts of 

Rabbi Shalom Avraham Atlas. Volume 3 important books. Simple old cover, good- 

very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 
 

 

 

 1922כרכי משניות וילנא תרפ"ב  3הגהות רבות בעט ועיפרון. אוסף  .411



 

משניות סדר זרעים עם כל  .'כרכי משניות א 3אוסף 

הוספות, ח"ב מסכתות תרומות עד  51המפרשים ועוד 

אייזיק יצחק  חתימה .הסוף וילנא ללא שנה

משניות נזיקין עם כל המפרשים וכו' וילנה  .'ב .הקליין

 .ס"מ 30.5משניות נשים כנ"ל וילנה תרפ"ב.  .'ג .תרפ"ג

יפרון וחלקם  חלקם בע  הגהות 140 -בתוך הכרכים כ 

מצב משתנה, באופן כללי  .בעט, חלקם ארוכות מאוד

 .טוב מאוד -מצב טוב 

Many postscripts in pen and pencil. Collection of 

3 volumes of Mishnayot Vilna 1922. Inside the 

volumes are about 140 postscripts, some in pencil 

and some in pen, some very long. Variable 

condition, in general good  - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

והגהות, רבי ישראל איזקסון אבד"ק אוסף ארבעה ספרי שו"ת והלכה. חתימות  .412

 .הערלוי)רומניה( ורבי יצחק קראפער

אוסף ארבעה ספרי שו"ת והלכה. חתימות והגהות, רבי ישראל איזקסון אבד"ק 

שו"ת חיים שאל מהחיד"א ח"א בלבד. למברג  .'א .הערלוי)רומניה( ורבי יצחק קראפער

ספרים: א'. שו"ת  2כרך  .'ב .כותהגהות ארו 4 , מ', מ"ה ד'; בתוך הספר1. 1886תרמ"ו 

ד';  8קכ"ג, -נ"ז, נ"ט  -"מהדורה ראשונה" א  1926ערוגת הבשם יו"ד ח"ב. סטמר תרפ"ו 

. "מהדורה 1932בעותק זה חסר דף אחרון. ב'. שו"ת באר חיים מרדכי ח"ב, קלויזנבוג תצ"ב 

מהם  2הגהות  3, קכ"ו עמ'; בתוך הספר 2יחידה" 

ש"י אבן העזר ב"ח.  ערך .'ג ..חתומות יצחק

מהדורה " .1909סיגעט תרס"ט  -מרמרוש 

קע"ט, ק"ח ד'; שער נפרד לח"ב.  ,1 "יחידה

חותמת והקדשת ר' יצחק קראפפער.  -חתימות 

מאחורי שער ח"ב הקדשה אל רבי יצחק 

קראפפער, ההקדשה חתומה שלמה 

שו"ת שואל ומשיב מהדורא  .'ד ?שווארטץ

, 2, פ', 2, 1צ"ט, , 2. 1876תליתאה, ג"ח. תרל"ו 

ע"ד ד'; שער נפרד לכל חלק. בח"א חסר דף 

המפתחות שאחרי השער. חותמות רבי ישראל 

איזקסון אב"ד הערלוי)רומניה( והגהה חתומה מרבי 

גודל ומצב משתנה, באופן כללי  .אפער יצחק קר

 .מצב טוב

תלמידו של המהר"ם גרינוולד  רבי יצחק קראפער

מיד חכם ודרשן. היה בעל 'ערוגות הבושם' היה תל

בקשרי שו"ת עם הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי והגאון רבי חיים צבי טייטלבוים בעל 'עצי 

חיים' וכן הפנה שאלות אל המהר"ם בריסק, ופעל רבות לטובת ישיבת מהר"ם בריסק. חיבר 

 .ספר בשם 'שדה יצחק' שהיה בכתב יד וככל הנראה אבד בשנות המלחמה

 

Collection of four books of Shu"t and Halacha. Signatures and postscripts, Rabbi 

Yisrael Isaacson Avdak Ha'erloy (Romania) and Rabbi Yitzhak Kraper. a. shu"t 

chayim shal. inside the book 4 long postscripts. b. volume of 2 books: 1. shu"t arugat 

habosem yore dea part b. in this book the last page are missing. 2. shu"t be'er 



chayim mordechay part b. inside the book 3 postscripts 2 of them sighed yitzchak. c. 

erech sh"i even haezer 2 parts. Signatures - stamp and dedication of Rabbi Yitzhak 

Krapfer. Behind the title page, part 2, a dedication to Rabbi Yitzchak Krapfer, the 

dedication is signed Shlomo Schwartz? d. shu"t shoel vemeshiv tlitea edition 3 parts. 

Stamps of Rabbi Yisrael Isaacson Av bet din Ha'erloy (Romania) and a postscript 

signed by Rabbi Yitzhak Kraper. Size and condition vary, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

  .. חתימות והגהות. נייר כחלחל1854לבושי שרד' יו"ד. זיטומיר תרי"ד  .413

 

ספר 'לבושי שרד' על יו"ד מהרה"ק רבי דוד שלמה איבשיץ מסורקא. זיטאמיר, בדפוס רבי 

 אריה ליב שפירא
פט דף; -ט'. ו', 1854נכד הרב מסלאוויטא. תרי"ד 

חתימה: "שלום פערלמוטער", חותמת: "יוסף 

מאיר רעגנשטרייף", חתימות "יצחק באהר שו"ב", 

"בן ציון גאלדצווייג". בתוך הספר למעלה 

מארבעים הגהות רובם קצרות ונראה שנכתבו ע"י 

שני כותבים, חלקם דהויות או קצוצות. נייר 

כחלחל. ללא כריכה. ספר מתפרק. נזקי עש 

 .מעט כתמים. מצב גרועמרובים ו

לאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב  לספרי זיטאמיר וס

מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה 

מיוחדת, כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה 

לפני המלאכה, ואף החזקת ספרים קדושים אלו 

 .ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

'levushey srad' yore dea. Zhitomir 1854. Signatures and postscripts. Bluish paper. 

Printed by Rabbi Aryeh Leib Shapira Grandson of the rabbi of Slavita. Inside the book 

over forty postscripts most of them short and seem to have been written by two 

writers, some faded or chopped. Bluish paper. No cover. Book falls apart. Multiple 

moth damage and few stains. Poor condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

. הגהות ארוכות בכתב יד קודשו של 1862אור זרוע' ב"ח, זיטומיר תרכ"ב  .414

 .האדמו"ר מתולדות אהרן רבי אברהם יצחק קאהן

אמיר, בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא זיט .ספר 'אור זרוע' מאת רבינו יצחק ב"ר משה מווינא

שער נפרד לכל חלק. חלק  .1862תרכ"ב  .ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא

הגהות רבות בכתב יד קודשו של האדמו"ר רבי  לאורך הספר .מאותיות השערים בדיו אדום

עופרת. בדף רובם בעט  .אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן. וכמה מהם ארוכות במיוחד

חתימת רבי רפאל אלעזר הלוי ן' טובו מחכמי המערבים בירושלים בעל 'פקודת  השער

כריכת חצי עור מנותקת  .ס"מ 37.5, צ"ב ד'; 2, קט"ז, 2 חותמות: "יצחק צבי רובינשטיין". .'אלעזר

ובלויה. ספר מתפרק. נקבי עש בעיקר בשוליים. בדף השער חור באמצע הדף ללא חסרון טקסט 

 .דבקה קטנה. מצב טובוה



תשנ"ז[ חתנו של הרה"ק רבי אהרן ראטה בל  -תרע"ד ] האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן

ייסדה של חסידות תולדות אהרן. תלמידם של הגאונים רבי ישראל פריינד  ה'שומר אמונים' ומ

מהוניאד ורבי יהודה סגל רוזנר מסקלהיד, וחסידו ותלמידו 

בוים מסאטמר. ספריו: 'דברי של האדמו"ר רבי יואל טייטל

  .אמונה', 'כוונת התפילה', 'דברי אמת ואמונה' ועוד

לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב 

מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה מיוחדת, כלי 

הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני המלאכה, ואף 

רת הבית החזקת ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמי

  .ולהצלחה

'Or Zroue' 2 parts, Zitomir 1862. Long postscripts in 

the Rebbe's holy handwriting from the rebbe of toldot 

Aharon Rabbi Avraham Yitzchak Kahn. Throughout the 

book there are many glosses in the holy handwriting of 

the Rebbe Rabbi Avraham Yitzchak Kahn from tokdot 

Aharon. Some of them are particularly long. Detached and worn half-leather binding. A book 

falling apart. Moth holes mainly on the edges. The title page has a hole in the middle of the 

page with no missing text and a small paste. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 כתבי יד.

כתב יד עתיק. קמיע בעברית ולטינית? מסיונרי?  .415

תאולוגי? איור אדם? עם כיתובים בלטינית ומעט 

 ?17 -בעברית. איטליה? המאה ה 

כתב יד עתיק. קמיע בעברית ולטינית? מסיונרי? תאולוגי? איור 

הבנו את תוכנו. אדם? עם כיתובים בלטינית ומעט בעברית לא 

דף גדול, קלף רך? נייר? מודבק על בד.  ?17 -איטליה? המאה ה 

 .ס"מ 30/40.5חלק מהכיתוב דהוי. מעט חסרים. 

Ancient manuscript. Amulet in Hebrew and Latin? 
Missionary? Theological? Figure illustration? With 
captions in Latin and a little in Hebrew. Italy? the 17th 

century? Large page, soft parchment? Paper? Pasted on canvas. Some of the caption is 
faded. Slightly missing. 30 / 40.5 cm. 
 

 100$מחיר פתיחה 

 

בת עמי או חללי הנשואין' ספר בכתב יד ובו תיאור מהחיים בעבר בוואהלין בסגנון ' .416

לפני דף השער שיר על המחבר מאת אי"ץ )בן . אליעזר בן אביגדורשיר ומליצה, מאת יעקב 

 .ס"מ. כריכה ישנה, מצב מצוין 20דף;  17, 1894ליטא(. פולין תרנ"ד 
 

'bat ami o chalaley hanisuhin' Old cover, excellent condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 



בי אברהם חי, דף שמות לברכה ותפילה בכי"ק של הצדיק מפרדס כץ המקובל ר .417

ס"מ. מצב  9.5/5 .בין השמות מזכיר את המקובל רבי יהודה זאב ליבוביץ בברכת החיים

 .טוב מאוד

תשע"ו[ בן חכם שאול. נולד בבגדאד ובשנת תשי"א  -תר"פ ] רבי אברהם חי

עלה לארץ ישראל ולאחר תקופה התיישב בשכונת פרדס כץ שבבני ברק, שם 

צד פרנסתו כמסגר. בשנת תשט"ז נשא שימש בבית הכנסת 'יוסף חיים' ל

לאישה את מרת פרחה בת צ'חלה לבית חורש. היה מבאי ביתם של גדולי 

לידו נקבר( החכם שמעון חירארי,  ישראל, בהם: הרב יהודה זאב ליבוביץ' )ש

הרב ישראל יעקב קנייבסקי, עימו למד בחברותא. היה בקי  -ומרן הסטייפלר 

ביתו כדי להיוועץ בו ולקבל ברכותיו. עמד  היה ברזי הקבלה, ורבים באו אל

בראש בית מדרש, שהקים בשכונת פרדס כץ, ולאחר מכן מתוך ביתו ברחוב 

השניים בשכונה, שהיה למגדלור רוחני לכל תושבי השכונה. הרבה בצומות 

וסיגופים והיה עורך תיקון שבע הקפות בימי השובבי"ם. נפטר בשנת תשע"ו 

' בבני ברק. ספריו: 'מדור לדור', 'אדם לעמל יולד' ונטמן בבית החיים פוניבז

 .ועוד

A page of names for blessing and prayer in the handwriting of the 

Tzaddik from Pardes Katz, the Kabbalist Rabbi Avraham Chai, among the 

names mentions the Kabbalist Rabbi Yehuda Zeev Leibowitz in the 

blessing of life. 9.5 / 5 cm. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

דף בכי"ק של מרן בעל 'כף החיים'  .418

הגה"ק רבי יעקב חיים סופר. "כי אפילו ירבעם בן 

יואש שהיה עובד עבודה זרה בעבור שלא קבל לשון 

הרע היה לו לזכות ונמנה עם מלכי יהודה ואם כן כל 

ם מקבלים לשון הרע שכן שאר בני אדם כשאינ

  ."שיהיה להם לזכות גדול

 

ף החיים' הגה"ק רבי  דף בכי"ק של מרן בעל 'כ

בעניין חומרת לשון הרע  יעקב חיים סופר הכותב

כי אפילו ירבעם בן יואש שהיה " .וזכות הנזהר בזה

עובד עבודה זרה בעבור שלא קבל לשון הרע היה לו 

שכן שאר בני לזכות ונמנה עם מלכי יהודה ואם כן כל 

אדם כשאינם מקבלים לשון הרע שיהיה להם לזכות 

 13.5/20.5שורות בעצם כתב יד קודשו.  25 ."גדול

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

 

Page in the handwriting of Maran Baal 'Kaf HaChaim' Rabbi Yaakov Chaim Sofer. 

"ki afilu yrovham ben yoash shehaya oved avoda zara beavur shelo kibel lashon 

hara haya lo lezchut venimna yim malchey yehuda veyim ken kol sheken shar bney 

adam kshehenam mekablim lashon hara sheyihiye lahem lezchut gadol". 

Regarding the severity of the defamation and the right to beware of it. 25 lines are 

actually his own handwriting. 13.5 / 20.5 cm. Very good condition.  

 150$מחיר פתיחה 

 

 

מלאך מיכאל כי הוא כ"ג שלמעלה המקנא על ברית מילה כפנחס". דף בכי"ק  .419

 .הרש"ש, מגדולי חכמי ומשוררי תימן -של המקובל האלוקי רבי שלום שבזי 



 

הרש"ש,  -המופת רבי שלום שבזי יד קודשו של הצדיק ובעל   דף קבלי בעצם כתב

מגדולי חכמי ומשוררי 

דף בודד כתוב  .תימן

חלקו על  משני צדדיו.

ענייני ברית 

 15/21 .מילה

כתמים וקרעים  .ס"מ

קלים ומספר תעלות 

עש. באופן כללי מצב 

 .טוב

 

"malach michael ki hu k"g shelemala hamekane al brit mila kepinchas". A page in 

the handwriting of the Divine Kabbalist Rabbi Shalom Shabazi - the Rashash, one 

of the greatest sages and poets of Yemen. A Kabbalistic page is actually the holy 

handwrite of the Tzaddik and the masterpiece Rabbi Shalom Shabazi - the Rashash, 

one of the greatest sages and poets of Yemen. A single page is written on both sides. 

Divide on matters of brit mila. 15/21 cm. Slight stains and tears and several moth 

canals. Overall good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

 

י דוד אופנהיים אוטוגרף 'עיר דוד', דף בכתב יד קודשו של הגאון האדיר רב .420

 .18 -אב"ד פראג. תחילת המאה ה 

 -דף בכתב יד קודשו של הגאון האדיר רבי דוד אופנהיים אב"ד פראג. תחילת המאה ה 

. דף חידושי תורה מתוך חיבורו המונומנטלי 'עיר דוד'. חלקים נוספים נמצאים 18

( שורות 32לב )לפנינו שני עמודים ובהם:  .ות בעולם ובאוספים פרטיים בספריות שונ

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 15.5/19בעצם כתי"ק. 

[ מגדולי רבני ופוסקי דורו. כיהן כרבם 1664/1763תצ"ז  -תכ"ד ] הגאון רבי דוד אופנהיים

של ניקלשבורג ופראג. היה עשיר ובעל השפעה בחוגי השלטון וכן תמך בתלמידי חכמים 

ה ברשותו התפרסמה ושמה יצא ובהדפסת ספרים. נודע כחובב ספרים, הספרייה שהיית

  .למרחוק והיו בה אלפי ספרים חשובים ואף נדירים ומאות כתבי יד

 



Autograph 'yir David', page in the holy handwriting of the mighty Gaon Rabbi 

David Oppenheim Av Beit Din of Prague. Early 18th century. These are two pages in 

which: Lev (32) lines actually his sacred handwriting. 15.5 / 19 cm. Very good 

condition. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

 

אף אם אדם ח"ו חטא ביום כיפור!! עדיין יכול לתקן!!! בהושענא רבא. כתב יד  .421

 ?עמודים(. דרשה לשבת תשובה? יו"כ 4דפים) 2קודשו של מרן ה'בן איש חי'. 

 

תב יד קודשו של מרן ה'בן איש חי', הגאון רבי יוסף חיים מבגדד. ככל שני דפים בעצם כ

שאף ביום הקדוש  :הנראה זוהי חלק מדרשה לשבת תשובה או ליו"כ ובין הדברים כותב

יום כיפור עצמו, בהיות אדם חלוש וללא תאוות היצר הרע מנסה להחטיאו, ומוסיף, שאף אם 

 10.5/13קן!!! בהושענא רבא. ארבעה עמודים. אדם ח"ו חטא ביום כיפור!! עדיין יכול לת

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

 

Even if a person has sinned on Yom Kippur !! He can still correct !!! In Hoshana 

Rabba. The holy handwrite of Maran HaBen Ish Chai. 2 papers (4 pages). sermon 

for shabat tshuva? yom kipur? very good condition.  

 1,000$מחיר פתיחה 

 

 

 

ברית יהודה' הלכות ריבית מהגאון רבי יעקב  .422

 .בלוי, עלי הגהה עם מאות הגהות ותיקונים בכתב ידו

 

ספר 'ברית יהודה' הלכות ריבית מהגאון רבי יעקב 

בלוי, עלי הגהה עם מאות הגהות ותיקונים בכתב 

ם כמאה דפים גדולים כתובי .מספור דפים רב .ידו

ס"מ. נתונים  33במכונת כתיבה על צד אחד של הדף. 

 .בתוך קלסר קרטון פשוט ומעט בלוי. מצב טוב מאוד

תשע"ג[ כיהן כרבה של  -תרפ"ט ] הגאון רבי יעקב בלויא

שכונת סנהדריה שבירושלים. כיהן כמו"צ של העדה 

החרדית, ועמד בראשות ועד העירוב מטעמה וכן כראש 

"ץ". בשנת תשמ"ט,  ביותר "הבדועד הכשרות הנודע 



לאחר פטירת הגאון רבי יצחק יעקב וייס, התמנה לחבר הבד"ץ של העדה החרדית. עיקר 

כמו"כ עמד עם הגאון רבי  התמחותו הייתה בהלכות ריבית והיתר עסקה ושאר דיני ממונות.

ת משה שטרנבוך בראש ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי העדה החרדית להכוונת חברות וקרנו

 .פיננסיות בשוק ההון בנושא ריבית

 

'Brit Yehuda' rubit halachas from the Gaon Rabbi Yaakov Blewi, proofreading 

papers with hundreds of postscripts and corrections in his handwriting. 'Brit 

Yehuda' rubit halachas from the Gaon Rabbi Yaakov Blewi, proofreading papers with 

hundreds of postscripts and corrections in his handwriting. About a hundred large 

pages are typed on one side of the page. 33 cm. Data in a simple and slightly worn 

cardboard binder. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 
 

 

ב'. רשימת ספרים  -ספרים, מסודרת לפי א' כתב יד רשימת  .423

. 20 -שנכתבה ע"י בעל ספריה פרטית. המחצית הראשונה של המאה ה 

דפים, ורובם רק על חלק  22למעלה מארבעים דפים ומתוכם כתוב על 

"מ. כריכה  ס 22בנוסף מונח דף מהספר 'שער היחוד והאמונה'. . מהעמוד בלבד

 .בודדים. מצב טוב ישנה פשוטה. במספר דפים נקבי עש
 

Manuscript List of books, arranged according to A - B. List of books 

written by a private library owner. The first half of the 20th century. 

Over forty pages, of which 22 are written, and most of them are only 

on part of the page. Simple old cover. In a few papers individual moth 

holes. Good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

דפים, אמרי קודש ומאמרי צחות נפלאים בעצם כתב יד קודשו של  69כרך  .424

  .האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מווישאווא

 

רבי מנחם אמרי קודש ומאמרי צחות נפלאים בעצם כתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק 

כרך שישים ותשע דפים גדולים כתובים משני הצדדים בעצם  .מנדל הגר מווישאווא

המאמרים בנושאים רבים  .כתי"ק. בחלק מהדפים הערות והוספות בשוליים בכתי"ק

ומגוונים. כל מאמר כתוב בנפרד בכתב יד גדול ונאה הייחודי של הרה"ק מווישאווא. הדפים 



 33ב. על חלק מהדפים רשום בכי"ק שנת "תרצ"ט". ממוספרים מדף רא ועד דף רע

  .כריכה חצי עור. נייר שורות. מעט כתמים וקרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד .ס"מ

[ בכור 1885/1941תש"א  –תרמ"ה ] האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מווישאווא

מך להוראה על ידי ה'אהבת ישראל'. הוס –בניו של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מוויז'ניץ 

הגאונים רבי שלום מרדכי שבדרון מבערז'אן ורבי בנימין אריה וייס מצ'רנוביץ'. בשנת תרפ"א 

נתמנה לרבה של העיירה וישווה שבמחוז מרמורש שבטרנסילבניה, ועמד בראש הישיבה 

שם שהייתה הגדולה ברומניה באותו זמן. לאחר פטירת אביו, כיהן אחריו כהאדמו"ר 

. בשנת תש"א חלה וכעבור זמן נפטר, עצמותיו הועלו לקבורה לארץ ישראל והוא מווישאווא

 .'נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ בבני ברק. ספרו: 'שארית מנחם

 

Volume 69 pages, sacred sayings and wonderful articles in the sacred handwrite of 

the Admor Rabbi Menachem Mendel Hagar of Wishawa. Volume sixty-nine large 

pages written on both sides are actually in his sacred handwrite. In some of the 

pages, notes and additions in the margins in his handwriting. Half leather cover. 

Lines paper. Slight stains and slight tears at margins. Very good condition. 

 7,000$מחיר פתיחה 

 

 

 

דפים, אמרי קודש ומאמרי צחות נפלאים בעצם כתב יד קודשו של  76כרך  .425

 .האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מווישאווא

 

 

אמרי קודש ומאמרי צחות נפלאים בעצם כתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם 

גדולים כתובים משני הצדדים)מלבד שני מנדל הגר מווישאווא. כרך שבעים ושש דפים 

דפים הכתובים על צד אחד( בעצם כתי"ק. מאמרים בנושאים רבים ומגוונים. כל מאמר 

כתוב בנפרד בכתב יד גדול ונאה הייחודי של הרה"ק מווישאווא. הדפים ממוספרים מדף 

ור. ס"מ. כריכה חצי ע 33רעג ועד דף שמז. על חלק מהדפים רשום בכי"ק שנת "ת"ש". 

 .נייר שורות. מעט כתמים וקרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאוד

[ בכור 1885/1941תש"א  –תרמ"ה ] האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל הגר מווישאווא

ה'אהבת ישראל'. הוסמך להוראה על ידי  –בניו של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מוויז'ניץ 

בנימין אריה וייס מצ'רנוביץ'. בשנת תרפ"א  לום מרדכי שבדרון מבערז'אן ורבי הגאונים רבי ש

נתמנה לרבה של העיירה וישווה שבמחוז מרמורש שבטרנסילבניה, ועמד בראש הישיבה 

שם שהייתה הגדולה ברומניה באותו זמן. לאחר פטירת אביו, כיהן אחריו כהאדמו"ר 



שראל והוא מווישאווא. בשנת תש"א חלה וכעבור זמן נפטר, עצמותיו הועלו לקבורה לארץ י

 .'נקבר בחלקת אדמו"רי ויז'ניץ בבני ברק. ספרו: 'שארית מנחם

 

Volume 76 pages, yimrey kodesh and wonderful articles in the sacred handwrite of 

the Admor Rabbi Menachem Mendel Hagar of Wishawa. Volume 76 large pages 

written on both sides (Except for two pages written on one side) are actually in his 

sacred handwrite. Half leather cover. Lines paper. Slight stains and slight tears at 

margins. Very good condition. 

 8,000$מחיר פתיחה 

 

 ביאלה.

 

ץ ומה מאוד חסרים לי חסידי ביאלא"! מכתב האדמו"ר רבי נתן דוד רבינובי .426

 .לונדון -מביאלה 

 

בין הדברים  .לונדון -מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי נתן דוד רבינוביץ מביאלה 

יש לנו כאן ב"ה אנ"ש וידידים נאמנים.... ואפילו החסידים הם חסידים שונים ואין בם " :כותב

בסוף המכתב ומה מאוד חסרים לי חסידי ביאלא]![".  ,'מחסידי ביאלא רק אחד ר' יעקב יחי

ס"מ. נייר  16.5/22שורות.   17 ."לשמוע ולהשמיע אך טוב וחסד תמיד  מברך: "ונזכה

 .שורות. כתמים. מספר קרעים בעיקר במקומות הקיפול. באופן כללי מצב טוב

 

"And what do I really lack in the chasidim of Biala"! Letter from the Admor Rabbi 

Natan David Rabinowitz from Biala - London. Lines paper. Stains. Number of tears 

mainly in the folding places. Overall good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

יש לי הרבה מכירים וידידים מחזיקים בידי אבל הם כולם חסידים שונים ואין  .427

אדמו"ר רבי נתן דוד ביניהם שום חסיד ביאלה מלבד רבי יעקב ווייסמאן. מכתב ה

 .לונדון -רבינוביץ מביאלה 

 

לונדון. בתוך  -מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי נתן דוד רבינוביץ מביאלה 

המכתב כותב: "יש לי הרבה מכירים וידידים מחזיקים בידי אבל הם כולם חסידים שונים 

המכתב מברך:  ואין ביניהם שום חסיד מן ביאלא כלל, רק ר' יעקב ווייסמאן" בסוף

"והשי"ת יעזור ונשמע ונתבשר אך בשורות טובות ומשמחות בישועות ישראל בשוב 

ס"מ. נייר  21/27.5ת בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר.  שורו 15  ."השם שבות עמו בקרוב



מסמכים "ביאלא בית המדרש". כתמים. קרעים בעיקר במקומות הקיפול וכן קרע עם חסר 

 .טוב -שני אותיות. מצב בינוני באחד הקצוות עם פגיעה ב

תש"ז[ בן הרה"ק רבי ירחמיאל  -תר"ס ] לונדון )שדליץ( -רבי נתן דוד רבינוביץ מביאלה 

צבי משדליץ וחתן הרה"ק רבי אלטר ישראל שמעון מנובומינסק. אחיו של בעל ה'חלקת 

מנדל  יהושע'. גדל ביתמותו אצל סבו רבי אריה לייביש מאוז'רוב ואצל רבי אהרן מנחם

  .מרדזימין. בשנת תרפ"ח עבר ללונדון והקים בה את בית מדרשו

 

I have many acquaintances and friends holding my hand but they are all different 

chassidim and there is no chassid Biala in them except Rabbi Yaakov Weissman. 

Letter from the Admor Rabbi Natan David Rabinowitz from Biala - London. 

Document paper "Biala Beit Midrash". Stains. Tears mainly in the folding places as 

well as a tear with a missing at one end with damage to two letters. Fair- good 

condition. 

 400$מחיר פתיחה 

של בית רבן ע"פ דרך תוה"ק כדרך שהלכו בה האם אפשר לגדל בת"א תינוקות  .428

 -עמודים( בכ"י וחתימת רבי הרשל גפן מגדולי חסידי ביאלה  3אבותינו"?? מכתב ארוך)

 .מעזריטש

י וחתימת רבי הרשל גפן מגדולי  עמודים( בכ" 3מכתב ארוך)

מעזריטש. כותב על חינוך הילדים, פרנסה  -חסידי ביאלה 

כתמים ומספר קרעים קלים. מצב ס"מ.  12/19.5תרצ"ה.  .ועוד

 .טוב מאוד

"Is it possible to raise in Tel Aviv Beit Raban's babies 

according to the holy Torah path as our ancestors 

walked"?? A long letter (3 pages) handwritten and signed 

by Rabbi Hershel Gefen of the great Chassidim of Biala -

mEzritch. 1935. 12/19.5 cm. Stains and several light tears. 

Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

מעזריטש, כולל  -עמודים( ומעניין בכ"י אחד מחסידי ביאלה  3מכתב ארוך) .429

 .שעות( עם האדמו"ר 3סיפור על שיחה ארוכה מאוד)



 

ביאלה עמודים( ומעניין בכ"י אחד מחסידי  3מכתב ארוך)

שעות(  3, כולל סיפור על שיחה ארוכה מאוד) מעזריטש -

ס"מ. הדף חצוי ועם מספר קרעים  22/35 .עם האדמו"ר

                 .ומעט כתמים

A long (3 pages) and interesting handwritten letter by 

one of the chasidim of Biala -  mEzritch, including a 

story about a very long conversation (3 hours) with 

the Rebbe. 22/35 cm. The page is split and with several 

tears and a few stains. 

 120$מחיר פתיחה 

 

ות"ל עלה בידי לרשום לך מאמר קדוש ונורא..  .430

מזריטש(". מכתב החסיד רבי  -מדברי האדמו"ר)מביאלה 

 .לייבל פרידמן

ות"ל עלה בידי לרשום לך מאמר קדוש ונורא.. מדברי "

ייבל  מזריטש(". מכתב החסיד רבי ל -האדמו"ר)מביאלה 

במכתב שלפנינו הוא לא כותב לו את מה ששמע  .פרידמן

מהאדמו"ר כנראה שזה היה בדף נפרד. המכתב חצוי. 

 .ס"מ. קרעים וכתמים. מצב בינוני 21/28

"And thank God I was able to write you a holy and 

terrible article.. from the words of the Rebbe (biale - 

Mezritish)". The letter of the Hasid Rabbi Laibel 

Friedman. In this letter he does not write to him what 

he heard from the Rebbe, apparently it was on a 

separate page. The letter is cut in half. 21/28 cm. Tears and stains. Medium condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

לפלא בעיני כ"ק אדמו"ר שליט"א)מעזריטש( מדוע ידיעותיך זעירות הנה ותקמץ  .431

 .מלכתוב באריכות". מכתב בכ"י גבאי או אחד החסידים

הנה ותקמץ מלכתוב לפלא בעיני כ"ק אדמו"ר שליט"א)מעזריטש( מדוע ידיעותיך זעירות "

כתב בכ"י גבאי או אחד החסידים)נראה שחתום  מ ."באריכות

החסיד רבי לייבל פרידמן(. מתוכן המכתב ומכתבים נוספים 

בקטלוג זה וכן מתוכן העתק הצוואה, נראה שהאדמו"ר רצה 

לעלות לארץ הקודש ובירר רבות על המצב הרוחני בארץ 

רעים ומעט ס"מ. ק 13/21ישראל בשנים ההם. תרצ"ד. 

  .כתמים

"It's a wonder in the eyes of Rebbe Shalita 

(Maezritesh) why your knowledge is so small and you 

refrain from writing at length." A letter from a gabbay 

or one of the chasidim. A letter in the handwriting of 

the gabbay or one of the chasidim (apparently signed 

by the follower Rabbi Laivel Friedman). From the 

content of the letter and other letters in this catalog as 



well as from the content of the copy of the will, it seems that the Rebbe wanted to go to the 

Holy Land and inquired a lot about the spiritual situation in the Land of Israel in those years. 

13/21 cm. Tears and a few stains. 

 120$מחיר פתיחה 

 

 

מהסיום הספר בליקאווע בוודאי נודע לך אשר הי' ת"ל ברוב פאר והדר". מכתב  .432

 האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ ממזריטש, בכ"י וחתימת הגבאי וחותמת

 .האדמו"ר

 

מכתב האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ ממזריטש. בכ"י וחתימת הגבאי 

בתחילת המכתב כותב הגבאי כי האדמו"ר קיבל את המכתבים "לא   .וחותמת האדמו"ר

נח מהידיעה הזאת... ולא ישמע עוד שום פגע ומחלה באוהליכם..". בהמשך המכתב 

קאווע בוודאי נודע לך אשר הי' ת"ל ברוב פאר מתאר מעמד כלשהו: "מהסיום הספר בלי

והדר, והש"ץ ממעזריטש פנחס מ' היה עם מקהלה וחמשה עשר משוררים והי' קצת 

 12/20מוצש"ק בראשית תרצ"ג.  ."...שמחה.. גם כולנו נצרכים ולנחמה ולישועה כידוע לך

 .ס"מ. כתמים וקרעים בשוליים ובמקומות הקיפול. מצב טוב

תש"ב[ בן ה'דברי בינה'  -תרכ"ח ] יר שלמה יהודה רבינוביץ ממזריטשהאדמו"ר רבי מא

בן אחר בן ליהודי הקדוש מפשיסחה. נפטר   מביאלא וחתן רבי אייזיק ברבש מברדיטשוב.

בגטו ווארשא ביום י"ז אדר תש"ב. הלווייתו הייתה הלוויה הרבנית האחרונה בגטו ומצבה 

 .'אז. ספרו: 'זכרון משליהוקמה על קברו על אף התנאים הקשים שהיו 

 

"mehasiyum hasefer belikva bevaday noda lecha asher ta"l berov peher vehadar" 

The letter of the Admor Rabbi Meir Shlomo Yehuda Rabinowitz from Mezritch, in 

handwriting and the signature of the Gabay and the stamp of the Admor. Stains 

and tears at margins and folds. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

יעמדו כולם על המערכה לקבל מלוא חופניים ברכה". מכתב ברכות בכי"ק  .433

 .מעזריטש -וחתימתו של האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ מביאלה 

 

 -רבינוביץ מביאלה מכתב ברכות בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה 

מעזריטש. "וירחיב ה' את גבולם... מנוחה והשקט בהיכלם...... יעמדו כולם על המערכה 

ס"מ. נייר  11/17.5שורות בכי"ק וחתימתו המלאה.  11   ." לקבל מלוא חופניים ברכה

  .שורות. מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב מאוד

 



"Everyone will stand for the campaign to receive a handful of blessings." Letter of 

congratulations in the handwriting and signature of the Admor Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda Rabinowitz of Biala - Mezrich. Lines paper. Few stains and minor tears. Very 

good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

את הברכה, ולזאת אין לי מה לכתוב עצות... רק נקווה כמאמר.. הכל  ה' אתו ויצו .434

בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר עיניהם". מכתב האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה 

 .מזריטש -רבינוביץ מביאלה 

 

 -דמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ מביאלה  מכתב בכי"ק וחתימתו של הא

... כי אני אין בכחי להאריך כי אני ואנשי ביתי חמשה יצו ה' אתו את הברכה" .מזריטש

שורות בכתי"ק וחתימתו וחותמתו. חותם משל"י.  11   ."...נפשות היינו כולם לא בבריאות

 .ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 12.5/19

 

"God grant the blessing with him, and for that I have nothing to write advice ... 

just hope as an article .. all in the power of Sumin until God enlightens their eyes." 

Letter from the Admor Rabbi Meir Shlomo Yehuda Rabinowitz of Biala - Mezritch. 

Several stains and minor tears. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

עמודים(  2ורה וסימנך מתנות איש לרעהו". מכתב ארוך)סימנך ליהודים הייתה א .435

 -בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ מביאלה 

  .מעזריטש

 



עמודים( בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה  2מכתב ארוך)

וחתימתו המלאה וחותמתו. שורות בכי"ק  36צדדים,  2  .מעזריטש -רבינוביץ מביאלה 

 .ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 13/21

 

"simancha layehudim hayita ora vesimancha matanot yish lerehehu" A long letter 

(2 pages) in handwriting and signed by the Admor Rabbi Meir Shlomo Yehuda 

Rabinowitz of Biala - Mezritch. 36 lines in handwriting and his full signature and 

stamp. 13/21 cm. Several stains and minor tears. Good condition. 

 600$מחיר פתיחה 

 

ובטובו לכתוב לי מפורש מי ומי הנותנים ואתן ברכתי גם עליהם". מכתב קודש  .436

 .רבינוביץ ממזריטשכולו בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

 

מכתב קודש כולו בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ 

תימתו המלאה וחותמתו. ענייני מעמדות וקופת רבי מאיר  שורות בכי"ק וח 26 .ממזריטש

 .ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 12/19.5בעל הנס. נייר שורות כפול. 

 

"And it's good to write to me explicitly who and who are giving and I will bless 

them too." The entire sacred letter in the handwriting and signature of the Admor 

Rabbi Meir Shlomo Yehuda Rabinowitz of Mezritch. Several stains and minor tears. 

Good condition. 

 600$יחה מחיר פת

 

 



מכתבו מקודם חנוכה קיבלתי בעת הדלקת נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין  .437

כמבואר הכוונה בזוה"ק והכל מכוון לטובה". מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה 

 ."יהודה ממזריטש "משל"י

 

מכתב חשוב במיוחד בכי"ק  ."...והכל מכוון לטובה בעת רצון להזכירו לחיים טובים"

ל האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש. בתחילת המכתב וחתימתו ש

גל והנשגב בעת הדלקת נרות חנוכה עם  הרבי מזכיר את עבודת קדשו ואת הזמן המסו

שורות בעצם כתב יד קודשו וחתימתו המלאה.   14 .המנהגים והכוונות ע"פ הזוהר הקדוש

 .מאוד ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב 12/19.5נייר שורות כפול. 

 

"I received his letter from before the Hanukkah while lighting a Hanukkah candle 

on the left and a mezuzah on the right, as explained in the Zohar, and everything is 

directed in the good."Letter from the Admor Rabbi Meir Shlomo Yehuda of 

Mezritch "Mishlai". 14 lines in his holy handwriting and his full signature. Double 

line paper. 12 / 19.5 cm. Few stains. Very good condition. 

 

 500$מחיר פתיחה 

 

 

אשרי חלקם היושבים בארץ ישראל, אברכם אשר אתם סמוכים להר סיני שער  .438

אשר צריכים ישועה ורחמים. מכתב בכי"ק השמים... ותזכרו אותנו ג"כ כל בני הגולה 

 .וחתימתו של האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש. מכתב חשוב על 

מעלת יושבי ארץ ישראל ועל כוח התפילה של הסמוכים לשער השמים, בהמשך המכתב 

בני הגולה ומפרט מספר עניינים אשר צריכים ישועה  מבקש הרבי שיתפללו ג"כ על כל



שורות בכתב יד קודשו וחתימתו המלאה, עם הוספה בכי"ק מצד שני. נייר   17 .ורחמים

 .ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 12/19.5שורות. 

 

Blessed are those who live in the land of Israel, blessed are you who are near 

Mount Sinai, the gate of heaven... and remember us as all the children of the exile 

who need salvation and mercy. A letter in the 19th century and the signature of 

the Rebbe Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. 17 lines in his holy handwriting 

and his full signature, with an inscription in handwriting on the other side. Paper 

lines. 12 / 19.5 cm. Several stains and minor tears. Good condition. 

 500$מחיר פתיחה 

 

 

וקרובה ישועתכם לבוא" מכתב קודש כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של  .439

 "ממזריטש "משל"יהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

 

מכתב קודש כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

ממזריטש. ענייני קופת רמבה"ן "וכולם יעמדו על הברכה" "לכן גם אנוכי מכניס א"ע 

שורות בכתי"ק וחתימתו המלאה וחותמתו.  19  ."בכלל ישראל וה' יתן הטוב לטובים

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 13/21  כפול. נייר שורות .תרצ"ו

 

"And your salvation is near to come" The entire sacred letter in the sacred 

handwriting and the signature of the Admor Rabbi Meir Shlomo Yehuda of 

Mezrich "Mishlai" Double line paper. 13/21 cm. Very good condition. 

 500$תיחה מחיר פ

 

 

 

המסתופפים בהררי קודש לחסות ולהרגיש קדושה של מטה המכוון לקדושה של  .440

 .מעלה. מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

בוודאי נוסף להם נשמה יתירה הניתן להם באה"ק כמבואר בספה"ק ובכן תענה את "

שאיתא בספה"ק על סדר  שלום כולם בברכה", "ניתן ברכתי אשר יתהפך הכל לטוב כמו

פ' שמות.... הוא לשון נטוי והפכה לטוב..... להגדיל ולהרחיב ישועות ישראל בכל קצוי 

שורות  20   .ארץ". מכתב קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

ס"מ. מעט כתמים  13/21בכתב יד קודשו וחתימתו המלאה וחותמו. נייר משבצות כפול. 

  .ם. מצב טוב מאודוקרעים קלי

 



Those who huddle in the holy mountains to shelter and feel the holiness of the 

lower directed to the holiness of the higher. Letter from the Admor Rabbi Meir 

Shlomo Yehuda of Mezritch. 20 lines in his holy handwriting and his full signature 

and seal. Double plaid paper. 13/21 cm. Slight stains and minor tears. Very good 

condition. 

 500$מחיר פתיחה 

 

 

יקשה עלי פרדתכם וכן אתם שמה)בא"י( תזכרו אותי תמיד לשלמות ומנוחה".  .441

 .מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

שורות בכ"י וחתימת  10 .מאיר שלמה יהודה ממזריטשמכתב האדמו"ר הרה"ק רבי 

י"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש.  שורות בכ 9 -הגבאי ו 

 .ס"מ. מעט כתמים וקמטים. מצב טוב 12.5/16.5

 

"It will be difficult for me to say goodbye to you and you are there (in Israel). 

Always remember me for perfection and rest." Letter from the Admor Rabbi Meir 

Shlomo Yehuda of Mezritch. 10 lines in handwriting and the signature of the Gabay 

and 9 lines in handwriting and the signature of the Admor Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda of Mezritch. 12.5 / 16.5 cm. Slight stains and wrinkles. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

והנני מוסיף ברכתי שתתברך ברב טוב ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים"  .442

 .מאיר שלמה יהודה ממזריטש מכתב ארוך מהאדמו"ר הרה"ק רבי



 

רוב המכתב בכ"י  .מכתב ארוך מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

שני דפים, ומעבר לעמוד  .שורות בכתב יד קודשו וחתימתו 3הגבאי והאדמו"ר מוסיף 

הראשון המשך המכתב)כלומר: המכתב ממשיך על הדף שני וחוזר לדף הראשון מעברו 

ס"מ. בראש המכתב חותמת האדמו"ר. מעט כתמים וקרעים קלים.  12.5/21השני(. תרצ"ד. 

  .מצב טוב מאוד

 

"And I add my blessing that you may be blessed with goodness and keep our eyes 

on his return to Zion with mercy" a long letter from the Rebbe Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda of Mezritesh. Most of the letter is in the collector's handwriting. And the 

Rebbe adds 3 lines in his holy handwriting and his signature. Two pages, and beyond 

the first page the continuation of the letter (ie: the letter continues on the second 

page and returns to the first page from the second page). 1934. 12.5/21 cm. At the 

top of the letter is the Rebbe's stamp. Few stains and light tears. Very good 

condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

תזכרו ותעמדו כולכם יד אחת על המשמר לבקש רחמים לכל אחים ורעים..  .443

. מכתב קודש בכתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי להמשיך שנה טובה ומבורכת"

 .מאיר שלמה יהודה ממזריטש. ללא חתימתו

 

ללא  .מכתב קודש בכתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

שורות  8חתימתו. 

  .בכי"ק

ס"מ. ניר שורות  11/8

כפול. בצדו השני 

מכתב הגבאי. בראשו 

חותמת האדמו"ר. 

כתמים וקרעים  מעט

  .קלים. מצב טוב מאוד

"Remember and all 

of you stand with 

one hand on guard to ask for mercy for all brothers and bad... to continue a good and 

blessed year." A holy letter in the holy handwriting of the rebbe Rabbi Meir Shlomo 



Yehuda of Mezritesh. without his signature. without his signature. 8 lines in his holy 

handwriting. 11/8 cm. Double lined paper. On the other side is the gabbay letter. At the top 

is the Rebbe's stamp. A few stains and light tears. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה 

 

ומהרה בקרוב ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ובכל תפוצות ישראל קול  .444

  .ששון וקול שמחה" מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

מכתב קודש בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

בצדו השני מכתב הגבאי  שורות בכי"ק וחתימתו המלאה. נייר שורות כפול, 13 .ממזריטש

ס"מ. בצדו של מכתב האדמו"ר הדף חסר בתחתיתו וקרוע קצת גם  11/18בחותמת האדמו"ר. 

 .על מעט מחתימת האדמו"ר. מצב טוב

"And very soon a voice of sasson and a voice of simcha will be heard in the cities of Judah 

and in the streets of Jerusalem and in all the Diaspor a of Israel" from the letter of the 

Rabbi Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. 13 lines in his handwriting and his full 

signature. Double lined paper, on the other side the gabbay letter with the Rebbe's stamp. 

11/18 cm. On the side of the Rebbe's letter, the page is missing at the bottom and a bit torn 

also on a bit of the Rebbe's signature. Good condition. 

 450$מחיר פתיחה 

 

 

הנני כותב תפילה קצרה למען אחי ורעי אשר בארץ הקדושה" מכתב בכתב יד  .445

  .ה יהודה ממזריטשקודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמ

 

מכתב בכתב יד קודשו 

וחתימתו של האדמו"ר 

הרה"ק רבי מאיר שלמה 

יהודה 

ארבעה  .ממזריטש

שורות בכתי"ק 

 חותם: "מ .וחתימתו



 .ס"מ. מצב טוב 10.5/7שלי". גלויה חתוכה. 

"I am writing a short prayer for my brothers and sisters who are in the Holy Land" a letter 

in his holy handwriting and signed by the Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. Four 

lines in his handwriting and signature. Seal: "mishely". Cut out postcard. 10.5/7 cm. Good 

condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

ושט יד לברכה וישועה" אבל יד הישועה פתוחה וטרם השערים נסגרו לכל הפ .446

מכתב ארוך כולו בכי"ק ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

 .ממזריטש

 

ויתברכו בהגיון לבם לטובה ויחדש עליהם שנת ברכה וארשת שפתם מימים של רצון "

מכתב קודש ארוך, כולו בכי"ק ובחתימתו המלאה של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר  ."יתקבלו

שורות בכתי"ק וחתימתו  18ממשיך בעמוד השני.  ,יהודה ממזריטש. נייר שורות כפולשלמה 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 11/17.5וחותמתו. 

"But the hand of salvation is open and the gates have not yet been closed to all who 

extend a hand for blessing and salvation" a long letter entirely in the handwriting and 

signature of Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. A long holy letter, entirely in the 

handwriting and with the full signature of the Rebbe Rabbi Meir Shlomo Yehuda of 

Mezritish. Double lined paper, Continued on the second page. 18 lines in his handwriting and 

his signature and stamp. 11/17.5 cm. Very good condition. 

 600$מחיר פתיחה 

 

 

צלח במעשה ידיך עושה מלאכה במים רבים על טהרת הקודש" מכתב בכי"ק  .447

 .ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

רוב המכתב  ."ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטשמו מכתב בכי"ק ובחתימתו של האד

 13/21בכ"י הגבאי. ובסופו שלוש שורות בעצם כתב יד קודשו של האדמו"ר וחתימתו המלאה. 

  .טוב -ס"מ. קרעים וחסר בקצוות ובשוליים, ללא פגיעה בכי"ק של האדמו"ר. מצב בינוני 



"Successful in the work 

of your hands, doing a 

work with many waters 

on the purity of the Holy 

of Holies" a letter in the 

handwriting and 

signature of the Rebbe 

Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda of Mezritesh. 

Most of the letter is in 

the gabbay handwriting. And at the end three lines in the rebbe's holy handwriting and his 

full signature. 13/21 cm. Tears and missing edges and margins, without damage to the 

rebbe's holy handwriting. Moderate- good condition. 

 300$מחיר פתיחה 

 

יכולתו לבוא לארה"ק". מכתב וכבר התחלת לעשות לו טובה בעניין זה שיהי' ב .448

 .האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 

שורות בכי"ק  9 .מכתב בכי"ק ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש

 12/19.5נייר שורות, בצדו השני מכתב של מבקש העזרה לעלות לארץ הקודש.  .וחתימתו המלאה

ס"מ. כתמים ומספר קרעים 

  .קלים. מצב טוב

"And you have already 

begun to do him a favor 

in this matter that he 

may be able to come to 

the Holy Land." The 

letter of the Rebbe 

Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda of Mezritesh. 9 

lines in his handwriting and his full signature. Lined paper, on the other side a letter from a 

person asking for help to immigrate to the Holy Land. 12/19.5 cm. Stains and several light 

tears. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

והגיע השעה שאתבע צרכי וצרכיכם" מכתב ארוך מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר  .449

  .בכתי"ק וחתימתו ורובו בכ"י בנו רבי פנחס הי"דשלמה יהודה ממזריטש. חלקו 

 

והגיע השעה שאתבע צרכי וצרכיכם" מכתב ארוך מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה "

חלקו בכתי"ק וחתימתו ורובו בכ"י בנו רבי פנחס הי"ד. חלק גדול מהמכתב בענייני  .ממזריטש

שורות בכי"ק וחתימתו המלאה  4ס"מ.  12/19.5בריאות האדמו"ר והרבנית. תרצ"ז. נייר כפול. 



ובראש הדף חותמתו. בחלק השני של הדף מכתב קצר בכ"י הגבאי פנחס. מעט כתמים וקרעים 

  .קלים. מצב טוב מאוד

"And the time has come for me to demand my needs and your needs" a long letter from 

the Rebbe Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. Part of it is in his handwriting and 

signature and most of it is in the handwriting of his son Rabbi Pinchas Hashem Yakom 

Damo. Part of it is in his handwriting and signature and most of it is in the ha ndwriting of his 

son Rabbi Pinchas. A large part of the letter concerning the health of the Rebbe and the 

Rabbanit. 1937. Double paper. 12/19.5 cm. 4 lines in his handwriting and his full signature 

and at the top of the page his stamp. In the second part of the page, a short letter by the 

Gabbai Pinchas. A few stains and light tears. Very good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

וה' ישלם פעלו ומשכרתו כיד ה' הטובה". מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר  .450

  .שלמה יהודה ממזריטש

להמשיך עליהם חוט של חסד". מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר 

בראש הדף חותמתו.  .שורות בכתי"ק וחתימתו המלאה 13 .שלמה יהודה ממזריטש

  .ס"מ. נייר שורות כפול. מצב טוב מאוד 11/17.5

"And God will reward his work and his reward according to God's good hand." The letter 

of the Rebbe Rabbi Meir Shlomo Yehuda of Mezritesh. 13 lines in his handwriting and his 

full signature. At the top of the page is his stamp. 11/17.5 cm. Double lined paper. Very good 

condition. 

 450$מחיר פתיחה 



ויהי' לו ולביתו ולבנו ישועה גדולה... וכימי צאתנו ממצרים יראנו נפלאות".  .451

  .יטשמכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזר

 

מכתב קודש קצר בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

  .ממזריטש

שני שורות בכי"ק של האדמו"ר. חותם: "משלי". מעבר הדף מכתב שבראשו חותמת האדמו"ר. 

ס"מ. סימן קיפול עם מעט טשטוש הכתב באחד מאותיות כתי"ק של האדמו"ר. מספר  12/19.5

  .ם וכתמים. מצב טובקרעים קלי

"And there will be great salvation for him and his house and his son... and when we came 

out of Egypt we will see wonderful things." The letter of the Rebbe Rabbi Meir Shlomo 

Yehuda of Mezritesh. Two lines in the Rebbe's handwriting. Seal: "Mishelli". Across the page 

is a letter with the Rebbe's stamp at the top. 12/19.5 cm. A fold mark with a little blurring of 

the writing in one of the rebbe's letters. Several light tears and stains. Good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

עו לאפשר נסיעתי לארץ הקדושה". מכתב האדמו"ר אולי באפשרות שיסיי .452

 .הרה"ק ה'חלקת יהושע' מביאלה לאחר השואה)כנראה מפריז(

 

 

מכתב קודש בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ה'חלקת יהושע' מביאלא. במכתב דורש הרבי 

בשלום חסידיו ומבקש האם יש אפשרות לסייע לעלייתו לארץ הקודש ומברך: "ונזכה 

ס"מ.  11/10.5שורות בכי"ק וחתימתו. נייר מקופל.  10אך טוב.....". לשמוע ולהשמיע 

 .מצב טוב מאוד

 

"Perhaps in the possibility 

that they will help enable 

my trip to the Holy Land." 

The letter of the Rebbe the 

'chelkat Yehoshua' from 

Biala after the Holocaust 

(probably from Paris). In the 

letter, the Rebbe wishes for 

the peace of the Hasidim of 

beYale and asks if there is a possibility to help his immigration to the Holy Land and 



blesses: "And we will be  hear and to hear but good...". 10 lines in his handwriting 

and signature. folded paper. 11/10.5 cm. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

אבותיי)באם לא העלה בחיי לאה"ק(". העתקה מצוואת דודי קברו אותי אל  .453

 .אדמו"ר זצללה"ה ממעזריטש בכתי"ק של האדמו"ר הרה"ק החלקת יהושע מביאלה

 

בתחילתו נכתב  .צדדים( בכתב יד קודשו של האדמו"ר הרה"ק ה'חלקת יהושע' מביאלא 2דף)

שורות בעצם כתב יד קודשו.  45 ."בכי"ק "העתקה מצוואת כ"ק דודי אדמו"ר זצלה"ה ממיזריטש

מספר כתמים וקרעים קלים וקרע קטן  .ס"מ. נייר מכתבים אישי של האדמו"ר. תוכן רב 21/26.5

  .במרכז הדף וכמעט ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב

"Bury me to my fathers (if he has not raised me in my life to the Holy Land)." Copy of the 

will of my uncle, the Rebbe of Mezrich, in the handwriting of the Rebbe, Rabbi Haklat 

Yehoshua of Biala. Page (2 pages) in the holy handwriting of the Rebbe, the "chelkat 

yehoshua" from Biala. 45 lines in his holy handwriting. 21 / 26.5 cm. Personal stationery of 

the Rebbe. Great content. Several stains and minor tears and a small tear in the center of 

the page and almost no damage to the text. Good condition. 

 600$מחיר פתיחה 

 

 

מכתב האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ חתנו  .454

 .של ה'דברי בינה' מביאלה

השקפתך בזה הענין ... המברכך טרוט  אבקשך לכתוב בפרו"

בכל טוב". מכתב האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרנביץ 

נייר מכתבים אישי של  .חתנו של ה'דברי בינה' מביאלה

ס"מ.  21.5/27.5שורות בכי"ק וחתימתו.  10האדמו"ר. 

כתמים. קרעים גסים במקומות הקיפול וקרעים קלים 

 .טוב -במקומות נוספים. מצב בינוני 



The letter of the Rebbe Rabbi Yosef Zvi Kalish of Skarnewitz, the son-in-law of the 'Davri 

Bina' from Byala. Personal letterhead of the Rebbe. 10 lines in his handwriting and 

signature. 21.5/27.5 cm. spots. Rough tears in the folding places and light tears in other 

places. Average- good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 מכתבי רבנים ואדמורי"ם.

 

היתר עגונות  -סמיכות  -תיקיה מלאה בצילומי מכתבי רבנים, הסכמות  .455

 .נדפס. באופן כללי מצב טוב מאוד  ועוד. עם הסכמות לספר 'נועם המצוות' שלא

 

A complete folder with photographs of rabbinical letters, agreements - 

smichot - Agunot permit and more. With consents to the unpublished 

book 'Noam Hamitzvot'. Overall very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 13.5/22מכתב תנחומים בכתב יד וחתימת רבי ישעי' שניבלג. נייר מכתבים אישי.  .456

 . מאודס"מ. מצב טוב 

 

Handwritten letter of condolence and signature of Rabbi Yeshai' Schneiblag. 

Personal stationery. 13.5 / 22 cm. Very good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

 11.5/19רייך. נייר מכתבים אישי.  מכתב בכתב יד רבי שמעון זאב עהרנ .457

  .טובס"מ. קרעים וכתמים. באופן כללי מצב 

 

Handwritten letter from Rabbi Shimon Zeev Ehrenreich. Personal stationery. 

11.5 / 19 cm. Tears and stains. Overall good condition. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון  .458

  .רבי מרדכי יפה שלזינגר

 

הגאון מכתב ברכות לבר מצוה בכתב ידו וחתימתו של 

  .רבי מרדכי יפה שלזינגר

ס"מ.  16/23שורות וחתימתו.  7נייר מכתבים אישי. 

 .סימני קיפול. מצב טוב מאוד

נולד בשנת תרס"ט  שלזינגר -הגאון רבי מרדכי יפה 

לובקיה.  מורצבה בס -לאביו רבי שמואל יפה אב"ד זלטה 

בן אחר בן לרבינו בעל ה"לבושים" ותלמידו של ה"דעת 



הרביץ תורה בישיבת עץ  בי עקיבא סופר. כיהן כאב"ד איזנשטט ולאחר עלותו לא"יר -סופר" 

חיים. כיהן כאב"ד בתל אביב יפו ורב 'חוג חת"ם סופר'. ספריו: 'שפת המעיל' לישוב השגות 

ה"מלבושי יו"ט" על הלבוש, 'אוד מוצל מאש' על י"ז מדרשים פלואים, 'משברי ים', ו'בגדי 

 .שוויץ –רבי אברהם יפה שלזינגר אב"ד ז'נבה  מרדכי'. בנו הוא הגאון

 

Letter in the handwriting and signature of Rabbi Mordechai Yaffe Schlesinger. 

Personal stationery. 7 lines and his signature. 16/23 cm. Folding marks. Very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ר רבי אברהם יעקב מבאיאן  משב"ק אצל האדמו" מכתב ר' מרדכי ליסקווטר .459

 .למברג. שני עמודים. נייר מכתבים אישי. קרעים וכתמים
 

Letter from R. Mordechai Liskwater Gabay to the Admor Rabbi Avraham 

Yaakov of Bayan Lemberg. Two pages. Personal stationery. Tears and stains. 

 10$מחיר פתיחה 

 

 

תשובה ארוכה להלכה מהגה"צ רבי מנשה הקטן לעניין אברכים ההולכים  .460

 .לאכול סעודת שבת אצל הוריהם היכן ידליקו נרות שבת

 

ובה הלכתית להלכה מהגה"צ רבי מנשה  מכתב תש

השאלה היא "באברכים שהמנהג  .הקטן)קליין( מאונגוואר

כהיום ע"פ רוב שבשנה ראשונה הם הולכים לאבותיהם לש"ק 

כול סעודות שבת אצל הוריהם[ היכן ידליקו נרות שבת"? ]לא

ואם ישנים שם אינו שאלה והשאלה היא כשחוזרים לישן 

בביתם ותשובתו לאחר פלפול בדברים שידליקו בביתם. בין 

דבריו כותב שאם חוזרים הביתה לאחר שכבו הנרות אבל 

נשאר דולק חשמל בבית אז גם לפי מי שאוסר לצאת בזה 

נרות שבת אבל מידי ברכה לבטלה זה בטח חובת הדלקת 

 .מוציא

תיקונים  דפים. כתוב מכונת כתיבה? ועם 2תשובה ארוכה 

 .מצב טוב מאוד .ס"מ 21.5/28  .וחתימת יד קודשו

A long answer to the halakhah from Rabbi Menashe 

hakatan  regarding the avrechim who go to eat a 

Shabbat meal with their parents where they will light Shabbat candles. Long 

answer 2 pages. Write a typewriter? And with corrections and signature his holy 

hand write. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ה  על קבל חתימת הגאון רבי איסר זלמן מלצר .461

ירושלים תש"ב.  .ייםמת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ ח

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 17/10

Signature of Rabbi Isser Zalman Meltzer. Very good 

condition. 

 10$מחיר פתיחה 



גלויות דואר בכ"י וחתימת הגאון רבי חיים חייקל גרינברג, אחת בעניין  2לוט  .462

 .קובץ על רבי אהרן קוטלר

 

רבי חיים חייקל גלויות דואר בכ"י וחתימת הגאון  2לוט 

גלויית מזל טוב  .1 ,גרינברג אל רבי אברהם קבלקין

. 2לאירוסי רבי אברהם קבלקין וברכת פסח כשר ושמח. 

קשת ראש הישיבה רבי צבי מושקוביץ ששלח  כותב לב

חידושי תורה על מנת להכניסם לקובץ לזכרו של הגאון 

הגדול רבי אהרן קוטלר ומחמת מהירות הדבר לא השאיר 

העתק והיות והקובץ לא נדפס למרות הזמן הרב אצלו 

גודל ומצב משתנה.  .שעבר מבקש שיחזיר לו את הד"ת

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

 

Lot of 2 postcards in handwriting and signed by 

Rabbi Chaim Chaikel Greenberg, one regarding a file 

on Rabbi Aharon Kotler. Size and condition varies. 

Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

חברה משניות מאדמו"ר מטריסק", "הסיום  .463

 .". נדיר ביותר1943ו' אייר תש"ג  -יהיה ב 

 

גלוית דואר שנשלחה מחברת משניות מהאדמו"ר 

הודעה לאחד מחברי החברת משניות שהוא  ,מטריסק

יך וכן מודיע על תאר  צריך ללמוד מסכת מעשרות

ניו  .1943ו' אייר תש"ג  -הסיום שיהיה בעזרת ה' ב 

מצב טוב  .ס"מ 14/8. לא זיהינו את החותם. 1943יורק 

 .מאוד

 

"chevrat mishnayot meadmo"r metrisk", 

"hasiyum yihiye be-vav yiyar tasha"g 1943" very 

rare. A postcard sent from a Mishnayot chevra 

from the Rebbe of Trisk. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .מכתב דברי תורה שנכתב בשאמלוי בשנת תרס"ג .464

 

מכתב בלימוד ואגדה שנכתב בשמלוי בשנת תרס"ג, במכתב 

תשובות לשאלות בתוס' בכריתות ונידה ולעניין שבצלאל היה מורה 

טא  הלכה בפני רבו משה רבינו וכן לגבי תשובת דוד שיחיד שח

חתום: "צבי דוב זילברשטיין", לא מצאנו  .לו לך אצל יחיד אומרים

ס"מ. באופן כללי מצב  14/17את שמו, אולי מתלמידי השימלוי רוב. 

 .טוב מאוד

Letter of Divrei Torah written in Shamloi in 1903. Signed: "Zvi 

Dov Zilbershtein", we did not find his name, perhaps from the 

Shimloi rov students. 14/17 cm. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



מכתב מעניין איך להתייחס להדפסת  .465

כתבי יד מרבנים בחתימת הגאון הגדול רבי 

 .ברוך דוב פוברסקי

 

מכתב מעניין מהגאון הגדול רבי ברוך בער 

לחברי הנהלת מורשה להנחיל שקיבל  פוברסקי

הגאון מוהר"ש אב"ד  מכתב מהם בקשר לכתבי

דיברנו  מורילוב וכאשר נמצא הכ"י וכו' וכאשר

קוטים אשר דבר זה  רצוי מאוד שלא לפזרו בלי

מביא למבוכה ונעשה הכל קרעים קרעים אלא 

וכו'. נייר מכתבים  להדפיסו בשלימות על מכונו

 .מצב טוב מאוד .ס"מ 21/29.5אישי. 

 

An interesting letter on how to treat the 

printing of rabbinical manuscripts signed by Rabbi Baruch Dov Poversky. very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

מכתב המלצה בחתימת ידו של הגאון רבי  .466

 .מרדכי אליהו

 

שבת. בחתימת ידו   מכתב המלצה עבור קרן מוקיר

ציון הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל. בלנק של הראשון ל

מצב טוב  .ס"מ 21/29.5רשמי. כ"ד תמוז תשנ"ד. 

 .מאוד

 

Letter of recommendation signed by the gaon 

Rabbi Mordechai Eliyahu. very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

לרישום מכתב אישור  -כתב מינוי לרב מושב בית מאיר בחתימות בני המושב  .467

נישואין בחתימות הרב הרצוג והרב עוזיאל. ארכיון קטן ייחודי והיסטורי של הרב יהודה 

 .פריטים( 13דוב זינגר)

 

אוסף פריטי נייר מתוך ארכיונו של הרב 

יהודה דוב זינגר, חלקם ייחודיים ובעלי 

א'. כתב מינוי רב  .חשיבות היסטורית

 36למושב בית מאיר בחתימת בני המושב)

ות(. ב'. מכתב אישור לרישום נישואין חתימ

בחתימות הרב הרצוג והרב עוזיאל. ג'. 

בקשת דעת תורה בעניין תשלום לבעל 

תפילה. ד'. שאלה ממחלקת הכשרות 

הארצית האם דגים מסוימים עמודים תחת 

השגחתו. ה'. סיכום התפקידים עם רב 

המושב בחתימת הנהלת המושב. ו'. מכתב 

ספרי הרב 'זיו תלמיד מעבר לים אודות 

. מכתב המועצה הדתית גבעת  המנהגים'. ז'



שמואל על זכייתו בבחירות לכהן כרב מקומנו והסביבה. ח' הזמנה להשתתפות בכנס רבנים 

איזורי בנושא הרחבת פעולות הרבנים ואימוץ ישובים קרובים. ט'. אישור רבנות ללשכת 

 .טוב מאוד -ן כללי מצב טוב גודל ומצב משתנה, באופ .פריטים 13הגיוס ועוד. סה"כ 

 

Letter of appointment to rav Moshav Beit Meir signed by the members of the 

moshav - letter of approval for marriage registration signed by harav Herzog and 

harav Uziel. A unique and historical small archive of Rabbi Yehuda Dov Singer (13 

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

 70$מחיר פתיחה 

 

 

שטר תנאים בחתימת רבי אריה לוין ורבי יודא יעקב קופרשטוק אבי בית המוסר  .468

 .בחצר שטרויס

 

בחצר שטר תנאים בחתימת רבי אריה לוין ורבי יודא יעקב קופרשטוק אבי בית המוסר 

ס"מ. דיו כחול. קרעים בשוליים. מצב  31.5/47  .שטרויס

  .טוב

תשכ"ט[ מדמויות ההוד של  -תרמ"ה ] רבי אריה לוין

 ירושלים. תלמיד חכם מופלג ובעל חסד עצום. נודע בכינויו "
רב האסירים" בשל פועלו ודאגתו לאסירים בבית הכלא 

 ובמיוחד נודע בפעילותו למען אסירי המחתרות ועולי

 .הגדרדום

היה תלמיד חכם מופלג ובעל צדקה  רבי יעקב יהודה

בדרגות גדולות מאוד, כפי שנכתב עליו בעיתון 'קול ישראל' 

לאחר פטירתו שהוא הציל משפחות רבות בירושלים מחרפת 

 .רעב. החזיק את בית המוסר בחצר שטרויס ועוד ת"ח רבים

 

Letter of conditions signed by Rabbi Aryeh Levin and 

Rabbi Yoda Yaakov Kupershtock, father of the 

submitter's house in the Shtrauss court. Blue ink. Tears in margins. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 בהצלחה רבה!!!

 בעזרת ה'

  19:00בשעה   14.8.22אב תשפ"ב  –ראשון י"ז מנחם המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/25343/1?lang=he 

 לתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישור

ל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות אנו מבקשים מכ

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

mailto:c7602610@gmail.com


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

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

ו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש כמו כן: אפשר לבקש מאיתנ

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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

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

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not 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 

 

 

ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה התשלום לפי שער היציג 

 מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 

sale or on the day of payment, whichever is higher 

 

שימו לב למרות התיאור באנגלית, בכל מקרה של בעיה התיאור 

 בעברית הוא הקובע!!

he catalog is intended for the The English description in t

convenience of buyers who do not speak Hebrew, however, 

the English text lacks information about the items. Therefore 

it is very worthwhile to review the description of the items in 

!cisiveHebrew. And the description in Hebrew is de 

 

התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו 

 בבני ברק 4החדש 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 

 the  We accept items for

following auctions: in all 

Palestine  -areas of Judaica 

silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 

.antiquities 
 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 


