
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .92 קטלוג מכירה מספר

 

חמישי שתתקיים ביום  29שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 )שעון ישראל( במשרדנו  19:00בשעה  24/11/22תשפ"ג  "ל' חשון "ר"ח כסלו

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

 c7602610@gmail.comווטסאפ ובמייל;  –בטלפון 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 

 0527-602-610המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו התצוגה בתיאום בטלפ' 

 בעזרת ה'

בשעה   24/11/22 חמישי ל' חשון "ר"ח כסלו תשפ"גהמכירה תתקיים במשרדנו ביום 

19:00  

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/28182/1?lang=he 

 סו לקישורלתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנ

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

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

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

 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

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

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

 

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12תוך  לקוחות שלא ישלמו

 Customers who do not payיוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. 

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


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

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

 

 

יום התשלום, הגבוה התשלום לפי שער היציג ביום המכירה או ב

 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!!

tended for the The English description in the catalog is in

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 

!Hebrew. And the description in Hebrew is decisive 

 

 והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו התצוגה 

)לקוחות הרוצים להגיע מכירה חיה פתוחה לקהל הרחב

 יום לפני המכירה( טלפוני למכירה בבקשה ליצור קשר

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה 

 רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות



אנו מקבלים פריטים למכירות 

הבאות: בכל תחומי 

רץ ישראל א –היודאיקה 

 לי כסף וזהב.כ –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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 זיטאמיר.
 
 

 -. בדפוס הרבנים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, תרי"ח זיטאמיר. שו"ע הרב, ח"ד  .1

   .. ארבעה שערים! כריכת עור מקורית. שוליים רחבים1857/59תרי"ט 

 

ורה דעה, יבעל התניא.  -שולחן ערוך הרב מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי 

". חלק ד'. בשערים נפרדים: א'. שו"ע "מהלכות הצריכות מלוקטות מטור חושן משפט

ב'. "שאלות ותשובות" מהאדמו"ר הזקן בעל התניא וגם תשובה ארוכה שהשיב להרה"ק 

 .מברדיטשוב

בדפוס השותפים הרבנים חנינא ליפא ויהושע העשיל  ,1857/59תרי"ט  -תרי"ח  ,זיטומיר

שני שערים בתחילת  .ס"מ 22קסז; מב)צ"ל לט( דף;  [2] ,שפירא נכדי הרב מסלאוויטא

 .שער ראשון בדיו אדום(, ושני שערים נוספים בתוך הספר הספר)מעט מאותיות

כריכת עור מקורית. הכריכה מעט פגועה. שוליים רחבים. מעט נזקי עש. מעט כתמי 

רטיבות בעיר בסוף הספר. בדף ז' בספירה הראשונה הדבקה בשוליים הפנימים ומעט 

 .פגיעה בטקסט. באופן כללי מצב טוב

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

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

 .ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

Zitamir. Shulchan aruch harav, Chad. In the print of the Shapira Rabbis, grandsons of the 
rav of Salavita, 1857-1859. Four title pages! Original leather binding. Wide margins. 
Original leather binding. The cover is slightly damaged. Wide margins. A little moth 
damage. A few moisture stains at the end of the book. On page 7 in the first count there 
is a paste on the inner margins and some damage to the text. In general good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

 .1862ה'. תרכ"ב  -ד'  -שו"ע הרב ג"ח בכרך אחד. זיטומיר. חלקים ג'  .2

 

בעל התניא.  -שולחן ערוך הרב מהאדמו"ר הזקן מחב"ד רבי שניאור זלמן מלאדי 

זיטאמיר, בדפוס השותפים רבי חנינא  .('ה -ד'  -חלקים ג' )שלושה חלקים בכרך אחד

ח"ג: הלכות פסח  .1862תרכ"ב  .נכדי הרב מסלאוויטאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא 

שערים להלכות  2, ר' דף; 2חושן משפט ושו"ת  -ח"ה: יורה דעה -, רכ"ח דף; ח"ד3

ס"מ. כריכה חצי עור מעט פגועה. כתמי זמן  22פסח ולחלק יו"ד, ושער לחלק השו"ת. 

באופן כללי  וכתמי חריכה בעיקר במקום חיתוך הדפים. מעט מאוד נקבי עש וקרעים.

 .טוב מאוד -מצב טוב 



Shulchan Aruch harav 3 parts in one volume. Zitomir. Parts 3 - 4 - 5. 1862 
Half leather cover slightly damaged. Time stains and burn marks mainly where the pages 
are cut. Very few moth holes and tears. Generally good - very good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

 .1858זיטאמיר. מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי. זיטומיר, תרי"ח  .3

 

ובו "י"ב מעלות")ראה פריט הבא  .מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי עם המפרשים והוספות

. בדפוס 1858זיטאמיר, תרי"ח .  מהדורה שונה מאותה השנה עם עשרה מעלות(

ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. שני שערים, השותפים רבי חנינא ליפא 

ס"מ. כריכת עור מעט  37.5  קנב, כח דף; [1] .חלק מהאותיות בשערים בדיו אדום

  .פגועה, הדבקה על השדרה. כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב

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

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

 .ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

Zitamir. Tractate Bava Kama from the Talmud bavli. Zitomir, 1858. 
Two title pages, some of the letters on the title pages are in red ink. Leather binding 
slightly damaged, pasting on the spine. Stains and some tears and moth damage. Good 
condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

נדיר ביותר! מהדורה שונה. מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי. שוליים רחבים!   .4

 .1858זיטומיר תרי"ח 



 

תרי"ח  ,זיטאמיר .פרשים והוספות ועם הרי"ףמסכת בבא קמא מתלמוד בבלי עם המ

בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב  .1858

סב דף;  -קנב, כח, ב'  .מסלאוויטא. שני שערים, חלק מהאותיות בשערים בדיו אדום

  .ס"מ 43ישנם מעט קפיצות דפים אך לא חסר. 

בו נרשמו עשרה מעלות  של השער השני מהדורה נדירה ביותר עם וריאנט מיוחד

והוספות ולא תריסר, וכמו"כ כרך זה נדפס עם הרי"ף וישנם מהדורות שנדפסו ללא 

 .הרי"ף

כריכת עור מקורית. הכריכה בלויה וקרועה לשניים וללא שדרה. שוליים רחבים במיוחד. 

 .כתמים ומעט מאוד קרעים וחורי עש. שני דפים אחרונים מנותקים. מצב טוב

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

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

 .ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

Extremely rare! different edition. Tractate Bava Kama from the Talmud bavli. Wide 
margins! Zitomir 1858. 
Two title pages, some of the letters on the gates are in red ink. There are a few page 
jumps but not lacking. 
Original leather binding. The cover is worn and torn in two and without a spine. Extra 
wide margins. Stains and very few tears and moth holes. Last two pages are detached. 
Good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

. עותק מבית מדרשו של 1858משניות סדר נשים, זיטומיר תרי"ח  .5

 .האדמו"ר ממאגרוב רבי נח פנחס הורביץ? מאקרוב? בצפת

 

משניות סדר נשים, זיטאמיר, בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב 

ס"מ. שני שערים, מעט  25.5קנ"ט דף;  -, נ', ע"א 2. 1858תרי"ח  .מסלאוויטא

אותיות השערים בדיו אדום. כריכה חצי עור. שוליים נאים. כתמים ומעט מ

ת דפים בעיקר בתחילה וסוף הדבקות עם פגיעות וחסרים צוקרעים. בקב

 .טוב -בטקסט. מצב בינוני 

בדף הפורזץ חתימת רבי פנחס דוד וועבערמאן מגבאי האדמו"ר רבי אהרן 

ית המדרש של האדמו"ר ראטה משומרי אמונים. בדף השער רישום ששייך לב

ממאגרוב? שליט"א, הוא רבי )נח( פנחס הורוויץ ממאגרוב. ייתכן שכתוב 

ממאקרוב ואולי רשומים שניהם. רישום נוסף בדף השער ששייך לר' שמחה 

 ..שולמאן מנכבדי ועסקני צפת, וכן נכד הרב... בהרב פנחס מ



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

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

 .ספרים קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

Mishnayot Seder Nashim, Zitomir 1858. A copy from the bet midrash of the Rebbe of 
Maghrov Rabbi Noahch Pinchas Horvitz? Maghrov? in Safed. 
Two title pages, a few of the title page letters in red ink. Half leather cover. Nice margins. 
Stains and a few tears. In a group of pages mainly at the beginning and end of pastings 
with damage and missing text. Average - good condition. 

 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

תיקון ליל שבועות והושענה רבא, .' דפוסי צילום של סלאוויטא וזיטאמיר. א .6

ירושלים, תשל"ה. דפוס צילום זיטאמיר דפוס הרבנים שפירא, 

סידור מהאר"י ז"ל הנקרא בשם קול יעקב, ניו יורק. דפוס צילום .' ב. תרכ"ב

 . טוב מאוד -סלאוויטא. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

Photographic patterns of Slavita and Zitamir. Size and condition varies, 

generally good - very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

על ’ והוא תפלות לכל השנה, כמנהג ספרד כולל 'כתר נהורא' פי' סדר אור לישרים .7

בנים שפירא בזיטאמיר. כולל שני מהדורת צילום של דפוס הר. התפלות ודרך החיים

כריכה מנותקת. מצב טוב . השערים וההסכמות החשובות מאוד על הפי' כתר נהורא

 . מאוד

'Seder Or Leyesharim' detached cover. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 ספרי קבלה.

 
קבלה. אוסף כ"ח ספרים. חדשים/מהדורת  .8

יהו' ב"ח, ע"פ מאמר פתח אל.' א. צילום

האריז"ל והמקובלים ומהבעש"ט 

שערי אורח' מרבי יוסף ו' .' 'ב. ותלמידיו

גיקטלייא וביאור רבי מתתיה 

ספר בניהו, תיקוני הנפש .' ג. דאלקרט

מתן תורה' מבעל .' 'ה -ד' . ח"ב

בית שער הכוונות מהאריז"ל עם .' ו. הסולם

ברכת שלום ח"א מבן בעל ' .ז. ביאורים, ח"א

חיי העולם הבא לרבי אברהם .' ח. הסולם

היכל ה' לרבי יחיאל אשכנזי .' ט. אבולעפיה

אורות הזוהר ילקוט בנימין .' י. איש ירושלים

פדיון . י"א. מאת רבי בנימין זאב הרטמן. ח"א



אורות הזוהר ילקוט בנימין מאת רבי . י"ד. חומש ע"פ האריז"ל. י"ג' דעת אלקים. 'י"ב. נפש

שער רוח  .ט"ז. רחובות הנהר חלק כוונות הנענועים. ט"ו. "בבנימין זאב הרטמן. ח

 -י"ט . אוצרות חיים עם הוספות. י"ח. תורת אברהם לרבי אברהם עדס. י"ז. הקודש

אב אחד לקודש הקדשים . כ"א. תורת אברהם חידושי קבלה לרבי אברהם עדס)כפול(.' כ

ץ החיים מהאר"י ע"פ פנים ע. כ"ג. זוהר עה"ת.  כ"ב. אוצר מפרשי שיר השירים עם קבלה

תלמוד עשר ספירות' מבעל הסולם, עם ' .כ"ה. תיקוני הזוהר. כ"ד. מאירות ופנים מסבירות

ספר אוצרות חיים למהרח"ו עם . כ"ח -כ"ז . ספר הליקוטים שער הפסוקים. כ"ו. ביאורים

או  ספרים, רובם חדשים 28סה"כ .   פירוש איפה שלמה מאת מרבי חיים שאול דוויק הכהן

טוב  -מהדורות צילום של מהדורות קדומות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

Reception. Collection of 28 books. New/photocopy edition. A total of 28 books, most 

of them new or photocopy editions of previous editions. Size and condition varies, 

generally good - very good condition. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 

גליות רי הקדוש מהמקובל הרה"ק רבי אשר מסידור רבי אשר עם כוונות האר" .9

ירושלים, תש"ל. מעבר לשער תמונת קבר רבן יוחנן בן זכאי זי"ע . מחכמי קלויז בראד

 .דבטבריה ת"ו. מצב טוב מאו

 Siddur Rabbi Asher with the kavanot of the Holy Ari from the 

kabbalist  Rabbi Asher Margaliyot from the sages of Clovis Brad. 

Jerusalem, 1970. Across the title page is a picture of the tomb of Rabbi 

Yochanan ben Zakhai ZIA in Tiberias. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

רושים ועם 'דרש משה' לרבי משה אוסטרר מגיד ספר תהלים עם פי .10

ברוקלין, תשל"ז מהדורת צילום של הדפוס ראשון לבוב תרל"ט. . מישרים בבראד

 .טוב מאוד -כריכה מקורית מעט פגועה. מצב טוב 

Book of tehilim with commentaries and with 'Drash Moshe'. Original cover 

slightly damaged. Good- very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

תיקוני הזוהר' ח"א, "מהדורה נדירה" שנדפסה עבור  .11

יהודי בוכרה בהגהת רבי שמעון חכם מחכמי בוכרה, עם 

 .1897הקדמה על שכונת הבוכרים. ירושלים תרנ"ז 

 

ירושלים  .ספר 'תיקוני הזוהר' ח"א, מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

מהדורה נדירה  .דף; ח"א עד תיקון ל"ה כולל קכ"א ,3 .1897תרנ"ז 

שנדפסה עבור יהודי בוכרה בהגהת רבי שמעון חכם מחכמי בוכרה. 

אהרן מיינה" עם ידיעות על שכונת הבוכרים ’ הקדמת "הצעיר עמנואל ן

כריכה חצי  ס"מ. 23 .בירושלים. רישומים וחתימות מזרחיות עתיקות

ר בטקסט בעיקר בדפים הדבקות וקרעים בחלקם פגיעות וחס  עור.

 .ראשונים ואחרונים. מצב בינוני

"Tikuni Zohar" Part I, "a rare edition" printed for the Jews of 
Bukhara proofreading by Rabbi Shimon Hacham of the sages of 
Bukhara, with an introduction about the Bukhari neighborhood. 
Jerusalem 1897. 



Half leather cover. Pastes and tears are partially damaged and the text is missing, mainly 
on the first and last pages. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

קבלה. מהדורה יחידה. תיקון ליל שישי כמנהג בוכארה. 'צמח צדיק'  .12

 .וכרית בירושלים. עם רשימת תורמים מהעדה הב1911ירושלים תרע"א 

 

ירושלם,  .ספר 'צמח צדיק' תיקון ליל שישי בלימוד זוהר. מהדורה יחידה

רשימת תורמים מהעדה הבוכרית  . מעבר לשער1911תרע"א 

ס"מ. כריכה חצי עור. מעט קרעים וכתמים.  23.5עה דף;  [3] .בירושלים

 .באופן כללי מצב טוב

kbala. Single edition. tikun leyl shishi as a Bukharan custom. 'Tzemach Tsadik' 
Jerusalem 1911. With a list of donors from the Bukhari community in 
Jerusalem. 
Half leather cover. A few tears and stains. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

י המצוות מהמקובל מהדורה נדירה. 'לקוטי תורה נביאים וכתובים' עם טעמ .13

 .1879האלוקי רבי חיים וויטל. ווילנא תר"מ 

 

ליקוטי תורה נביאים וכתובים" עם ספר 'טעמי מצות' מהמקובל האלוקי רבי " ספר

 22 .שערים 2 ;. ק"מ דף1879ווילנא תר"מ  .חיים וויטאל תלמיד האר"י הקדוש

כללי מצב טוב מעט קרעים ונקבי עש. דף ע' מנותק. באופן   כריכה ישנה. .ס"מ

 .מאוד

Rare edition. 'Likuti Torah Neviyim veKtuvim' with the teamim of the 

mitzvot from the divine kabbalist Rabbi Chaim Wittel. Vilna 1879. 

Old cover. A few tears and moth holes. Page 70 is cut off. Overall very 

good condition. 
 70$מחיר פתיחה 

 

 

. 1774ברית יצחק' תפילות ודינים לברית מילה. דיהרנפורט תקל"ד  .14

  .רישומים בעברית ויידיש

 

לקרות בו בליל שמיני קודם המילה והוא תיקון " 'ברית יצחק' ספר

להמשיך חוט של חסד וקדושה רבה לילד הנולד ולכל המתעסקי' 

ורה לא מהד ."במצות זו והוא מנהג הנהוג בא"י ובכל מדינות טורקייא

 16.5מ' דף;  -, ל"ו, ל"ו 1. 1774דיהרנפורט תקל"ד  .מצויה

בדפי הפורזץ. כריכה חצי עור מעט  רישומים בעברית ויידיש .ס"מ

 .בלויה. מעט נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב

'Brit Yitzchak' tfilot and halachas for brit mila. Dierhrenfort 1774. 

Records in Hebrew and Yiddish. 

Slightly worn half leather cover. Some moth damage and stains. In 

general good condition. 
 70$מחיר פתיחה 

 



 ספרי הגר"א וכו'.

 
. "ושמעתי מרבים שדברי זו ג"כ הגיד הרב 1789נדיר! 'בנין שלמה' שקלוב, תקמ"ט  .15

ם את שמו של הגר"א מווילנא ר' אליהו חסיד מווילנא". מהספרים הבודדים המזכירי

 .בחייו!!!! מהדורה יחידה

 

בי שלמה אב"ד זיחלין. מהדורה ר דרושים עה"ת מאת 'בנין שלמה' ספר

הסכמות  .ס"מ 30. חלק ראשון )ח"ב לא יצא(. לו דף; 1789שקלאוו, תקמ"ט  .יחידה

 .רבות

יו בחייו שמו של הגאון מווילנא נודע כבר בדורו, אך לא הסכים שידפיסו את חיבור

לפנינו אחד מהספרים הבודדים . ולכן דברי תורתו נודעו בעיקר לאחר פטירתו

ספרים בלבד. שמו  11ישעיהו וינוגרד רשם !!! שמזכירים את שמו של הגר"א בחייו

ושמעתי מרבים שדברי זו ג"כ הגיד הרב ר' : "של הגר"א מופיע בדף ג', שם נכתב

 ."........ונת הזוה"ק וז"לאליהו חסיד מווילנא ואפשר לומר דזה כו

כריכה מנותקת ופגועה. ספר מתפרק. כתמי רטיבות. הדבקות וקרעים עם פגיעות 

 .בטקסט. מעט נזקי עש. מצב גרוע

rare! 'Binyan Shlomo' Sheklov, 1789. "veshamati mirabim shedvaray zo gam ken 

hegid harav Rabbi Eliyahu Hasid meVilna." One of the few books that mentions the 

name of the Gra from Vilna in his life!!!! Single edition. 

Detached and damaged cover. A book falling apart. moisture stains. Pastes and tears 

with damage to the text. A little moth damage. bad situation. 
 250$מחיר פתיחה 

 

 

ה ראשונה של 'ליקוטי הגר"א' עם 'באר יצחק' מרבי יצחק אייזיק חבר. מהדור .16

 .1889ורשה תרמ"ט 

 

'באר  ספר 'לקוטי הגר"א' ענייני קבלה מהגאון רבי אליהו מווילנא עם ביאור בשם

יצחק' מרבי יצחק אייזיק חבר. מהדורה ראשונה של 'ליקוטי הגר"א' עם 'באר יצחק' 

עמ'; בסוף  9ר"ז, ז', ז' ד',  ,1 .1889תרמ"ט מרבי יצחק אייזיק חבר. ורשה 

מקוצרים. כריכה ישנה  בשערים נפרדים 'ביאורי הגר"א' ו'חידושי הגר"א' הספר

פשוטה. מספר דפים מנותקים. מעט כתמים וקרעים. בחלק מהדפים השוליים מעט 

 .חתוכים. מצב טוב

First edition of the 'likutey  haGr"a' with 'Be'er Yitzchak' from Rabbi Yitzchak 
ayizik chaver. Warsaw 1889. 



Plain old cover. Several pages are detached. A few stains and tears. Some of the pages 
the margins are slightly cut. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 חסידות וענייניה.

 

 
בה עם הסכמת הרה"ק נועם אלימלך' טארנא תרס"ד. מהדורה חשו .17

 .משינאווא

 

ספר 'נועם אלימלך' מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'נסק. טארנא, 

. עם הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא משינאווא, 1904תרס"ד 

בתוך ההסכמה: "וזכות המחבר יגן עלינו ועל כל ישראל להצילנו 

מכל רע ולהשפיע עלינו ברכת טוב עד יגאלנו גאולת עולם במהרה 

כתמים ומעט נקבי עש. הדבקה בשולי דף השער ומעט  ."ימינו אמןב

 .על המסגרת. מצב טוב

'Noam Elimelech' Tarna 1904. An important edition with the consent of the Rabbi of 
Shinawa. 
Stains and a few moth holes. Pasting on the edges of the title page and a little on the 
frame. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

הספר הקדוש "נועם אלימלך". שני מהדורות. לובלין  .18

 .1947תש"ז   שארית הפליטה פרנוואלד - 1927תרפ"ז 

 

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

שארית הפליטה  - 1927לובלין תרפ"ז  .שני מהדורות

[ 3[ ק"ט, ]4. ]1927ין תרפ"ז . לובל1947פרנוואלד תש"ז 

, צ"ח ד'; גודל 4. 1947ס"מ. פרנוולאד תש"ז  24ד'; 

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

The holy book "Noam Elimelech". Two editions. Lublin 
1927 - survivors.. Fernwald 1947. 
Size varies, overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

'נועם אלימלך' והמחזורים של האדמו"ר ה .19

 6מפעסט רבי אליעזר צבי שפיצר, אוסף 

 .ספרים

 

ה'נועם אלימלך' והמחזורים של האדמו"ר 

 6מפעסט רבי אליעזר צבי שפיצר, אוסף 

מחזור לפסח ע"פ מטה לוי וע"ט.  .'ספרים. א

נועם אלימלך, הובא לדפוס  .'ב .ירושלים, תשי"ד

קדושת  .'ג .ל"גע"י האדמו"ר מקאליב, תש

דברי  .'ד .נפתלי וברכת יצחק, ניו יורק תשי"א



מחזור לשבועות. למברג,  .'ה .שמואל מהרה"ק מניקלשבורג. ירושלים

ספרים. גודל ומצב  6מדרשי הזוהר עה"ת, ירושלים, תשי"ז. סה"כ  .'ו .תר"ס

  .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא -משתנה. באופן כללי מצב בינוני 

בן רבי חיים משולם פייש אב"ד יארמא  אליעזר צבי שפיצר מפעסטהאדמו"ר רבי 

וחתן רבי מנחם זלצר בנו של רבי דוד זעלצער ממונקאטש. נכדם של רבי מאיר 

מטאש ורבי ברוך מרדכי פרענקל. היה מקורב לצדיקי דורו. בסוף ימיו עלה לירושלים 

 .וכיהן כאדמו"ר מפעסט. נפטר בשנת תשל"ט

The 'Noam Elimelech' and the machzorim of the Rebbe of Pest Rabbi Eliezer Zvi 
Shpitzer, a collection of 6 books. 
Size and condition varies. In general, medium - good condition. The collection is sold as 
is. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

/  1879ורשה תרל"ט אגרת הקודש' עם הנהגות מהרה"ק רבי אלימלך מליזענסק.  .20

 .1875'ליקוטים יקרים' מהבעש"ט הקדוש ותלמידיו. לעמברג תרל"ה 

 

ספר 'אגרת הקודש'  .'א .כרך שני ספרי חסידות חשובים

מהרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק ומצדיקי החסידות 

ועם הנהגות ישרות מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק. 

ר 'ליקוטים יקרים' ספ .'ב ;. כ"ב דף1879ורשה תרל"ט 

 68. 1875לעמברג תרל"ה  .מהבעש"ט הקדוש ותלמידיו

ס"מ. כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמים ומעט  19דף; 

קרעים קלים. הדבקה קטנה בשער ליקוטים יקרים. מצב 

 .טוב מאוד-טוב 

'yigeret HaKodesh' with the leadership of Rabbi 
Elimelech of Lizensk. Warsaw 1879 / 'likutim yekarim' 
from the Holy baal shem tov and his disciples. 
Lemberg 1875. 
Old cover slightly worn. Stains and a few light tears. A 
small adhesion on the title page of 'likutim yekarim'. Good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

אהרן' מהרה"ק מסאדיגורא. עם הקונטרס דפוס ראשון. 'קדושת  .21

 .1913'נובלות חכמה'. שוליים רחבים. ווארשא, תרע"ג 

 

ספר 'קדושת אהרן' אמרי קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן 

 .'מסאדיגורא. בסופו הקונטרס 'נובלות חכמה

 29עמ';  14 – 6. ע"ט ד'; 1913ווארשא, תרע"ג  .מהדורה ראשונה

חד. מעט מאותיות השער בדיו שוליים רחבים במיו .ס"מ

 .כריכה ישנה. נייר מעט יבש ומעט קרעים. מצב טוב .אדומה

 –תרל"ז ] ''הקדושת אהרן מסאדיגורא –האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן 

תרע"ג[ בן האדמו"ר רבי ישראל נכדו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. 

וחתנו של האדמו"ר רבי שלום יוסף בנו של האדמו"ר רבי מרדכי 

יבוש פרידמן מהוסיאטין. נפטר בשנת תרע"ג ונקבר בחלקת פי

 .'אדמור"י רוז'ין בסאדיגורא, דברי תורתו נדפסו בספר 'קדושת אהרן

First pattern. 'Kdushat Aharon' from the rebbe of Sadigura. With the counters 'novlot 
chochma'. Wide margins. Warsaw, 1913. 



Extra wide margins. A few of the cover letters in red ink. Old cover. Paper a little dry and 
a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

הטוב והתכלית' ספר הפרכה מהאדמו"ר הרה"ק מזלוטופולי חתן האדמו"ר הרה"ק  .22

 .. מהדורה יחידה1933מטשורטקוב. וינה, תרצ"ג 

 

האדמו"ר הרה"ק רבי צבי אריה טווערסקי  ם מאתעיוני 'הטוב והתכלית' ספר

, 1933וינה, תרצ"ג  .מזלוטופולי חתן האדמו"ר הרה"ק מטשורטקוב. מהדורה יחידה

חותמת: "באדמו"ר זצ"ל  ,ס"מ. בדף השער מתחת שם המחבר 22.5ס"ב עמ'; 

כריכה רכה  .מזלאטפאלי חתן אדמו"ר שליט"א מטשארטקוב". אולי חותם המחבר

 .ים וקרועה. מספר קרעים קלים בשוליים. מצב טוב מאודמנותקת לשני

תשכ"ח[ נכדו של הרה"ק רבי יוחנן -תרנ"ז] האדמו"ר רבי צבי ארי' טווערסקי

טברסקי, מקים חסידות רחמסטריווקה. נישא בצעירותו לחוה 

בתו של הרה"ק רבי ישראל פרידמן מצ'ורטקוב, עבר לווינה 

מיו. לאחר פטירת בזמן מלחמת העולם הראשונה יחד עם ח

[ רצו חלק מחסידיו להכתירו 1929אביו בשנת תרפ"ט ]

לממלא מקומו אך סירב. גם לאחר פטירת חותנו בשנת 

[ רצו חלק מחסידיו להכתירו ושוב סירב. בשנת 1933תרצ"ד ]

נשלח לדכאו יחד עם גיסו רבי נחום מרדכי מצ'ורטקוב.  1938

בי אריה עלה לארץ ישראל דרך פולין חסידי צ'ורטקוב הצליחו להוציאו משם ורבי צ

והתגורר ברחוב מרכז בעלי מלאכה בתל אביב. בתל אביב כיהן באדמו"רות, ואף 

בהוראת   .שהיה פשטן בהליכותיו היה עורך שולחנות בדרכם של אדמו"רי רוז'ין

חמיו הוציא ספרים להפריך את ספרי גיסו, רבי מנחם נחום פרידמן מאיצקאן. בשנת 

את ספרו "הטוב והתכלית" על תכלית האדם והדרך הטובה. בשנת  תרצ"ג הוציא

ת"ש הוציא את ספרו "אמונה ודעת" בו מבאר את דרך השגת האמונה על פי השכל. 

ספריו זכו להערצת רבי משה פרידמן, האדמו"ר מבויאן קראקא. רבי ירחמיאל יהודה 

ריך מה יש מאיר קאליש, האדמו"ר מאמשינוב התבטא: "תל אביב לא יודעת להע

בשנת תשי"ז לאחר פטירת אחיינו רבי שלמה, התמנה על ידי חסידי  ."בתוכה

 .צ'ורטקוב לכהן כמנהיגם. נפטר בשנת תשכ"ח ונקבר בהר הזיתים

"hatov vehatachlit" book of rebuttal from the Rebbe of Zlotopoli, the son-in-law of 

the Rebbe of Tschortkov. Vienna, 1933. Single edition. 

Paperback torn in half and torn. A few minor tears in the margins. Very good 

condition. 
 60$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'תפארת ישראל' מהרה"ק מטשארטקוב. הוסיאטין,  .23

 !. רשימת חותמים ענקית מרחבי העולם1904תרס"ד 

 

הפרשיות מהאדמו"ר ספר 'תפארת ישראל' אמרי קודש על סדר 

הוסיאטין, תרס"ד  .מהדורה ראשונה .הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב

 .ס"מ 25[ ד'; 7[ ס"ג ]4. ]1904

עמ'( מערים מאירופה, רוסיה,  12)רשימת חותמים ענקית בסוף הספר

אמריקה וארץ ישראל. כריכה ישנה פשוטה. נייר יבש. מעט קרעים. 

 .הדבקה קטנה בדף השער. מצב טוב

First pattern. "tiferet Israel" from the Admor of Tchartkov. Husiatin, 1904. A 
huge list of signers from around the world! 



Plain old cover. dry paper. A few tears. Small paste on the cover page. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ום פרידמן מאיצקן. מהדורה דברי מנחם' מהאדמו"ר רבי מנחם נח .24

 .1913יחידה. קראקא, תרע"ג 

 

כ"ו דרשות למדרשים שונים וסוגיות שונות  'דברי מנחם' ספר

 .מהאדמו"ר רבי מנחם נחום פרידמן)השני( בהשקפה

ס"מ. בסוף  22.5[ דף; 2[ צ"ג ]2. ]1913קראקא, תרע"ג  .מהדורה יחידה

 .טוב מאוד -ב טוב כריכה עתיקה. מצ .עמ'( 3רשימות חותמים) הספר

[ רבה של איצקן. נולד 1879/1933תרצ"ג  –תר"מ ] רבי מנחם נחום פרידמן

לאביו האדמו"ר רבי אברהם יהושע השל פרידמן מאדז'אד ולאמו בת האדמו"ר 

רבי מנחם נחום פרידמן משטפנשט. דודו האדמו"ר רבי אברהם מתתיהו 

חסותו ואף רצה  משטעפנשט היה בלא בנים ולקח את רבי מנחם נחום תחת

למנותו כיורשו, אך לאחר תקופה חלה במחלה קשה ונפטר בשנת תרצ"ג. 

 .ספריו: 'דברי מנחם' 'פירוש מן' ועוד

"divrey Menachem" from the Admor Rabbi Menachem Nachum 
Friedman of Itzkan. Single edition. Karaka, 1913. 
At the end of the book are lists of signatures (3 pages). Old cover. Good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

משכנות הרועים' חצר הקודש כ"ק האדמו"ר רבי מנחם נחום מבאיאן  .25

כריכה מקורית  .טשרנוביץ. ירושלים, תדש"ם. מאת רבי דוב רבינוביץ

ללא בחלק האחורי והשדרה. מספר כתמים קשים בדפים בודדים. באופן 

 .ללי מצב טובכ

'mishkenot harohim' original binding without the back and spine. Several 

hard stains on individual pages. In general good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

שו"ת 'מראה יחזקאל' עם התשובה היסודית על דרך עבודת ה' של  .26

. רשימת חותמים 1875ה צדיקי החסידות. דפוס ראשון. סיגט, תרל"

 .והסכמות חשובות

 

ספר שו"ת 'מראה יחזקאל' להגאון הרה"ק רבי יחזקאל 

פאנעט. דפוס ראשון. הסכמות האדמו"ר הרה"ק רבי 

חיים מצאנז והאדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה 

 39[ דף; 3[ קו ]4. ]1875טייטלבוים מסיגעט. תרל"ה 

  .ס"מ

הד עצום ופרסום רב בסימן ק"ד מובאת תשובה שעשתה 

בעולם התורה והחסידות ומאז ועד היום נחשבת כמאמר 

יסודי ביותר בתורת עבודת ד' על פי דרך החסידות של 

צדיקי הדורות. וכבר נודע את אשר העיד רבי דוד יצחק 

קופטייל זצ"ל מורה הוראה דק"ק ביסטריץ שפעם אחת 

הגיע ביומא דהילולא של הרה"ק רבי מנחם מנדל 

וב זיע"א בהיכל קדשו של מרן ה'דברי חיים' מרימינ



מצאנז ומצאו יושב על כסאו והספר 'מראה יחזקאל' פתוח לפניו ועיניו זלגו דמעות 

 .כשמעיין בתשובה זו

ארבעה עמודי שמות חותמים ]המסייעים[ ובראשם רבנים ואדמורי"ם,  בסוף הספר

"ט', האדמו"ר ה'צמח בהם: האדמו"ר ה'ייטב לב' מסיגט, ובנו האדמו"ר ה'קדושת יו

צדיק' מוויז'ניץ ועוד. כולל דף מודבק בסוף הרשימה ובו "השמטה" של שמות, ובהם 

 .רשימה מצפת עם שמו של רבי שמואל העליר

כריכה חצי עור מעט פגועה. שוליים רחבים. מעט נזקי עש וקרעים קלים בעיקר 

 .בשוליים. מצב טוב

The shu"t 'Marhe Yehezkel' with the fundamental answer on the way of avodat hashem 
of the Hasidic tzadikim. First printing. Seagate, 1875. List of signatories and important 
agreements. 
Half leather cover slightly damaged. Wide margins. A little moth damage and light tears 
mainly in the margins. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

'קדושת לוי' על אבות. כריכה עשויה  -חסידות. מהדורות ראשונות. 'דברי שמואל'  .27

. חותמות רבי שלום אדלער 1862מדפים עתיקים של ספר תפילה. למברג, תרכ"ב 

 .מקאשוי

 

והביאו ברכה תוך "

בתיכם". מהדורות 

ראשונות של שני ספרים 

מגדולי צדיקי החסידות 

כתבי  שנדפסו על פי

היד שהיו באוצרות 

 .המגיד מקוז'ניץ

א'. ספר 'דברי 

על התורה,  'שמואל

מועדים, ש"ס ושו"ע. 

הרה"ק רבי  מאת

שמואל שמעלקא הלוי 

הורוויץ 

למברג,  .מניקלשבורג

. בתחילת 1862תרכ"ב 

הספר: "הנהגות טובות 

ודרכי ישרים". נח 

 .124סטפנסקי חסידות מס'  ;דף

הרה"ק רבי לוי יצחק  רקי אבות. מאתעל פ 'ב'. ספר 'קדושת לוי

 25 .512סטפנסקי חסידות מס'  ;. ח' דף1862למברג, תרכ"ב  .מברדיטשוב

שני הספרים כרוכים יחד. כריכה עתיקה,  .חותמות רבי שלום אדלער מקאשוי .ס"מ

בחלקה הפנימי מודבקים דפים עתיקים. ספר מעט מתפרק. נזקי עש בעיקר בשוליים 

 .טוב -ט כתמים. מצב בינוני ומעט על הטקסט. מע

chasidut. first editions. "divrey Shmuel" - "kdushat Levi" on avot. Cover made from 
ancient shelves of a prayer book. Lemberg, 1862. Seals of Rabbi Shalom Adler of 
Kashoui. 
The two books are bound together. Ancient cover, ancient pages are pasted on the 
inside. A slightly falling apart book. Moth damage mainly in the margins and a little on the 
text. A few stains. Average - good condition. 

 150$מחיר פתיחה 



 

 

מליץ יושר' תולדות וסיפורים מסנגורן של ישראל הרה"ק רבי  .28

ישראל תש"ך. מ"ח עמ'; כריכת  .באידיש לוי יצחק מברדיטשוב,

 .מעטפת רכה. מעט קרעים. מצב טוב

'Melitz Yosher' history and stories from Rabbi Levi 

Yitzchak of Berditsov, in Yiddish. Soft cover. A few tears. 

Good condition. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 

שם של הרה"ק רבי ספר 'זכרון לראשונים' מדברי תורתם ואמרי קוד .29

לוי יצחק מברדיטשוב, הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, הרה"ק 

יצחק מדראביטש. מאת רבי   רבי אהרן הגדול מקארלין והרה"ק רבי

דפים בשם 'עבודת לוי'  20-משה חיים קליינמאן. עם למעלה מ

בתחילת הספר דף עם רשימת  .מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

שקבלו את הספר הקודם מהמחבר ונתנו לו את אדמו"רים ורבנים 

השבח ובסוף הרשימה כתב: "מלבד אלא הצדיקים הנקובים כאן יש 

הרבה צדיקים אשר קבלו את הספר ולא נודע לי". פיעטרקוב, תרע"ב 

שני דפים ’; עמ 10-124 ,[1] ,4-7 ,[4] ."מהדורה ראשונה" .1912

אחריהם, הדף בתחילת הספר לא כרוכים במקומם אלא מספר דפים 

 .ס"מ 22.5הראשון של ההקדמה והדף הראשון של תחילת הספר. 

פסיקתא רבתי דרב כהנא' עם ארבעה פירושים. ווארשא, ' כרוך עמו

כריכה חצי עור מעט משופשפת. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי  .תרע"ג

 .טוב מאוד -עש וקרעים קלים. מצב טוב 

First pattern. 'Zichron larishonim', yimrey kodesh and tales from the four great of 

Hasidut. Pieterkov, 1912. 

The book 'Zichron LaRishonim' from the words of their Torah and holy sayings of 

Rabbi Levi Yitzchak of Berditsov, Rabbi Yechiel Michal of Zalotsov, Rabbi Aharon 

the Great of Karlin and Rabbi Yitzchak of Dravitsch. By Rabbi Moshe Haim 

Kleinman. With over 20 pages entitled 'Avodot Levi' from the rabbi Rabbi Levi 

Yitzchak of Berditsov. 

bound with it is "Psikta Rabati Derav Kahana" with four commentaries. Warsaw, 

1913. Slightly rubbed half-leather cover. Time stains and very few moth holes and 

light tears. Good- very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

געווען אמאל א שטאט בערדיטשעוו' עם פרקים על הרה"ק רבי לוי יצחק  .30

 .. יידיש1956מברדיטשוב. פאריז, 

 

ק רבי לוי יצחק געווען אמאל א שטאט בערדיטשעוו' עם פרקים על הרה"'

מברדיטשוב.)"פון בעש"ט ביז ר' לוי יצחק בערדיטשעווער", "ווי אזוי ר' לוי יצחק 

. 1956פאריז,  .בערידשעווער האט גזאגט קינות" ועוד(. מאת ד"ר צבי קאמינסקי

ס"מ. בראש הספר תמונה ככל הנראה של המחבר ובדף  18.5[ עמ'; 1, ]95אידיש. 

 -ו. כריכה רכה מעט קרועה. מעט כתמים. מצב טוב אחרי השער ייתכן שחתימת יד

 .טוב מאוד



'Geven Amal a Shtat Berdichev' with chapters on Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev. 
Paris, 1956. Yiddish. 
At the top of the book there is probably a picture of the author and on the page after the 
cover there may be his signature. Soft cover slightly torn. A few stains. Good- very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

קדושת לוי השלם' עם תולדותיו וצורת חתימתו. מונקאטש תרצ"ט  .31

 .. הסכמת דייני מונקאטש למהדורה זו1939

 

, ליקוטים ועל השלם" על התורה ומועדים, קדושות" 'קדושת לוי' ספר

בסוף  .מהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב מסכת אבות

מונקאטש, תרצ"ט  .תולדותיו וצילום צורת חתימת יד קודשו הספר

הסכמות רבני מונקאטש למהדורה זו, בה   .ס"מ 29, קנ"ו דף; 1. 1939

כותבים "וקחו לכם ספה"ק הזה אל בתיכם כי ידוע ומקובל מצדיקי דור 

קדושת לוי מסוגל מסוגלת בכל בית ישראל  ודור אשר ספה"ק

כריכה חדשה. מעט כתמי רטיבות קלים. מצב  ."...להמתקת הדינים

 .טוב

'kdusht Levi hashalem' with his history and the form of his signature. Monkatch 1939. 

Consent of Dayaney Monkatch for this edition. 

New cover. A few light moisture stains. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

. באופן 1974/76'שער ציון'  -יצחק אלפסי. שניים מספריו עם הקדשותיו. 'החסידות'  .32

 .כללי מצב טוב מאוד

33. Yitzhak Alfasi. Two of his books with his dedications. 'hachasidut' - 

'Shaar Zion' 1974/76. Overall very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'ישמח משה' על הש"ס והמועדים.  .33

 .1908מאראמאראשסיגעט, תרס"ח 

 

על  .ישמח משה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה טייטלבוים' ספר

מהדורה  .התורה והמועדים, ארבעה ספרים )ח"ב(

ללא  ;[ צז דף2. ]1908מאראמאראשסיגעט, תרס"ח  .ראשונה

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. נקבי עש.  26בסופו.  רשימת החותמים

 .מצב בינוני

First pattern. 'Yismach Moshe' about the Shas and the Moadim. From 

Aramarashsiget, 1908. 

[2] 97 pages; without the list of signers at the end. 

Plain old cover. Moth holes. Medium condition. 
 50$מחיר פתיחה 



. 1908ישמח משה' על הש"ס והמועדים. דפוס ראשון. סיגעט תרס"ח  .34

 .עמ'( 13רשימת חותמים ארוכה וחשובה )פרענומעראנטען 

 

ובו  .ספר 'ישמח משה' על הש"ס ומועדים, מהרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל

ארבעה ספרים נפתחים: 'יין הרקח', 'שיח ספונים', 'תוכחת חיים אמירה נעימה', 

בסוף הספר רשימת חותמים   .ס"מ 26.5[, קד דף; 2'אבקת רוכל'. ]ו

עמ'( וחשובה עם הרבה מגדולי האדמורי"ם וצדיקי  13)פרענומעראנטען( ארוכה )

החסידות, בהם: הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר, הרה"ק ה'כנסת יחזקאל' 

, מדעעש, ה'בנין דוד' מאוהעל, הרה"ק מנאסאד, הרה"ק רבי יוקל מוואלאווא

הגה"ק ה'ערוגת הבושם' מחוסט, הגה"ק ה'עצי חיים' מסיגעט, ה'לבושי מרדכי' 

ממאד, ה'שבט יהודא' מסאטמאר. הרה"ק רבי אלי' בצלאל טייטלבוים מטעשט, 

 .'הגה"ק ה'דרכי תשובה' ממונקאטש ובנו ה'מנחת אלעזר

דפים ראשונים ודף אחרון מנותקים  3כריכה פגועה ומנותקת לשנים וללא שדרה. 

 .ופגועים עם קרעים והדבקות ועם מעט חסר בטקסט. באופן כללי מצב טוב

'Yismach Moshe' on the Shas and the moadim. First printing. Siget 1908. A long and 
important list of signers (Pranumarantanen 13 p.). 
Cover damaged and separated into 2 and without a spine. The first 3 pages and the last 
page are detached and damaged with tears and adhesions and with a little missing text. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'עצי חיים' עה"ת ב"ח מהרה"ק רבי חיים צבי  .35

 .1927טייטלבוים. סיגט, תרפ"ז 

 

' ב"ח, על התורה מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי עצי חיים' ספר

[ קכז 2. ]1927סיגט, תרפ"ז  .טייטלבוים מסיגעט. מהדורה ראשונה

ס"מ. שער נפרד)מקוצר( לח"ב. כריכה עתיקה פגועה  25[ נ' דף; 1]

וחלקה הפנימי פגוע בכתמי רטיבות. מעט כתמים ומעט מאוד קרעים 

  .אודטוב מ -ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב 

First pattern. 'Etzi Chaim' on the Torah 2 parts from the Rabbi Chaim Zvi 

Teitelbaum. Sigat, 1927. 

Old cover is damaged and the inside is damaged with moisture stains. Few stains and 

very few tears and moth damage. Generally good - very good condition. 
 60$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. ספר 'עצי חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי  .36

 .1934טייטלבוים מסיגעט. סיגט, תרצ"ד 

 

ספר 'עצי חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגעט. 

ה פשוטה. ס"מ. כריכה ישנ 25[ קנח דף; 2. ]1934סיגט, תרצ"ד  .מהדורה ראשונה

 .טוב מאוד -שולים רחבים. נייר מעט יבש. מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב טוב 

First pattern. The book 'Etzey Haim' about moadim from the Rebbe Rabbi 
Chaim Zvi Teitelbaum of Sighet. Seagate, 1934. 
 
Plain old cover. Wide margins. A little dry paper. A few moth holes and light 
tears. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



יואל טייטלבוים והרבנים ’ השופט שבימיך" "מרן הגאה"ק רשכבה"ג ר .37

של העדה החרדית". "חוברת הסברה על איסור ההשתתפות בבחירה 

לכנסת המינים הנהגה הכופרת ומורדת של המדינה. מבוססת מספרו 

ס"מ. אופן כללי  16.5עמ';  32ירושלים, תשכ"א,  ".'ל משהשל מרן 'ויוא

 .מצב טוב מאוד

"hashofet shebeyamecha" general condition very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

מסעי -תורה, פרשיות קרח .'סאטמאר. אוסף שבעה ספרים. א .38

ת סדר הקפו .'ב ."עם פירושים והוספות מענפי משפחת עצי ה"תמרים

קונטרס  .'ג .אשר נאמרו בבית המדרש של כ"ק אדמו"ר הגה"ק מסיגט. תשכ"א

חידושי תורה שנשמעו מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר, ספר בראשית, נעתק וי"ל ע"י 

מגילת אסתר, נס פורים אין אידישער שפראך,  .'ד .תלמידיו, ברוקלין, תש"כ

גאנגענע וועלטן' פאר' .'ה .ברוקלין, תשל"ט. הוצאת ספרים בית רחל ד'סאטמאר

תפארת יואל' הליכות, ' .'ו .על הרה"ק רבי יואל מסטמר. ירושלים, תש"מ

ז'.  .הדרכות, סיפורים ושיחות קודש מהרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר

'דער זייל פון די אידישע וועלט אין די לעצטע דורות' מאת ר' מנחם מנדל גרליץ. 

ון ומעבר לשער רשימה ופירוט על על ספר זה נרשם ביידיש שהינו חלק ראש

 7סה"כ  .החלקים הנוספים, אך לבסוף לא נדפס מעבר לחלק זה כרך נוסף

  .ספרים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

Satmar. A collection of seven books. A total of 7 books. Size and condition varies, 

generally good condition. 
 20$חה מחיר פתי

 

 

  .1875דפוס ראשון. 'ייטב לב' ח"א. סיגט, תרל"ה  .39

 

אמרי  ,ייטב לב' ח"א)בראשית(' ספר

האדמו"ר רבי  קודש עה"ת מאת

יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט. 

. 1875סיגט, תרל"ה  .מהדורה ראשונה

בסוף  .שערים 2 ;[ דף2[ קמא ]3]

 .ס"מ 24 .לוח תיקוני הטעויות :הספר

יי המחבר בעילום הספר נדפס בח

בדף השער נדפס: "....עבדו...  .שמו

נחבא אל הכלים דך ונכלם. וילט פניו 

באדרתו ויגלם...". שם המחבר נרמז 

בראשי התיבות בשם הספר "ייט"ב" 

הרה"ק רבי י'קותיאל י'הודה 

 .ט'ייטלב'וים

 .228סטפנסקי חסידות מס' 

  .מצב בינוני כריכה עתיקה פגועה. כתמי ונזקי רטיבות. מעט קרעים.

First pattern. 'Yitav Lev' part A. Sigget, 1875 
antique damaged cover. Stains and moisture damage. A few tears. Medium condition. 

 150$מחיר פתיחה 



סדר נוסח' ע"פ הרה"ק רבי צבי אלימלך ה'בני יששכר' מדינוב. בראטיסלאווא,  .40

 .1922תרפ"ב 

 

רבנות והוידוי ליום י"ג מידות, הושענות והקפות הנהוג ע"פ סדר נוסח' הק'

. 1922בראטיסלאווא, תרפ"ב  .הרה"ק רבי צבי אלימלך ה'בני יששכר' מדינוב

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. דף אחרו קרוע וחסר בחלקו. נזקי עש  22.5לד דף; 

 .עם פגיעות בטקסט. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני

'Seder Nusach' according to Rabbi Zvi Elimelech the 'Bnei Issachar' of 

Dinov. Bratislava, 1922. 

Plain old cover. Another page is torn and partially missing. Moth damage 

with damage to the text. A few tears and adhesions. Medium condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

'חידושי מהרצ"א' על חנוכה מהרה"ק רבי צבי אלימלך  נדיר. דפוס ראשון. .41

  .1882מדינוב ה'בני יששכר'. פרעמישלא, תרמ"ב 

 

ספר 'חדושי מהרצ"א' על הלכות חנוכה, מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי 

אלימלך שפירא מדינוב ה'בני יששכר', בהוצאת נכדו רבי משה שפירא 

, ל"ט דף; 2  .1882פרעמישלא, תרמ"ב  .מפרעמישלא. מהדורה ראשונה

 .ס"מ 31

כריכה ישנה פשוטה. כתמים. נקבי עש וקרעים בעיקר בדפים אחרונים. 

 .טוב -מעט הדבקות ופגיעות בטקסט. מצב בינוני 

תר"א[ מגדולי צדיקי  -תקמ"ג ] האדמו"ר הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב

יד החסידות. מתלמידי החוזה מלובלין והרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב, המג

 ."מקוז'ניץ וה"אוהב ישראל" מאפטא. נודע ע"ש ספרו ה"בני יששכר

rare. First pattern. 'chidushey mahartz"a' on Hanukkah by Rabbi Zvi Elimelech of of 

dinov the 'Bnei Issachar'. Premishla, 1882. 

Plain old cover. spots. Moth holes and tears mainly on last pages. A few adhesions 

and damage to the text. Average - good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. ספר 'אברך' מהרה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר. מונקאטש,  .42

 .". "ותאריכו ימיכם ושנותיכם1893תרנ"ג 

 

ע"פ 'פרח מטה אהרן' על התהלים, ומאמרים בשם 'מאיר  'אברך' ספר

ה"ק רבי אהרן מאיר פרידלנדר אב"ד בעלחוב ומגדולי תלמידי מהר 'לעולם

ובראש הביאור חידושי הילדות על מזמורי תהלים "  .הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב

מהדורה  תשעה, חברו המחבר כשהיה ילד בן שנים תשעה, בתוך ימים תשעה".

הסכמות חשובות, בהם   .ס"מ 22.5. סד דף; 1893מונקאטש, תרנ"ג  .ראשונה

רה"ק ישכר בעריש אב"ד דאלינא שמברך את הקונים "להיות שלום ושלוה מה

בארמונותיכם ותגדלו את בניכם לטוב בעיניכם ותאריכו ימיכם ושנותיכם כנפש 

כריכה ישנה מנותקת לשניים.  ."....המעתיר בעדכם לטוב לכם בכל משלח ידכם

 .ספר מתפרק. נזקי עש ומעט קרעים. מצב בינוני

First pattern. The book 'Avrech' from the Rabbi Aharon Meir Friedlander. Munkatsch, 
1893. "vetaarichu yemechem veshnotechem". 



Old cover torn in half. A book falling apart. Moth damage and a few tears. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

"ק רבי שלמה הכהן אהל שלמה' ב"ח, תולדות האדמו"ר הרה .43

ת"א תשכ"ו מהדורת צילום של  ."מרדומסק "התפארת שלמה

פיטרקוב תרפ"ד. נייר מעטפת קרוע על הכריכה. מעט כתמים. מצב 

 .טוב

Ohel Shlomo' 2 parts, the history of the Rebbe Rabbi Shlomo '

HaCohen of Radomsk "hatiferet Shlomo". mahatefet paper torn on 

.r. A few stains. Good conditioncove 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

הגדה 'גאולת ישראל' עם הגהה עתיקה וארוכה  -דרך אמונה' ב"ח  .44

. 1838ווארשא, תקצ"ח  -תרי"ז -מחידושי המגיד מקוז'ניץ. טשרנוביץ, תרט"ז

 !כרך ספרי חסידות חשובים ונדירים

 

נה' על התורה חלקים א'. ספר 'דרך אמו .כרך ספרי חסידות חשובים ונדירים

בראשית ושמות ע"פ דרך הזוה"ק והחסידות, מאת הגה"ק רבי מנחם מנדל אב"ד 

. 1856/57תרי"ז -טשרנוביץ, תרט"ז .סיגט. שני חלקים מתוך שלוש. מהדורה יחידה

כולל דף "לוח הטעות" שבסוף ח"א, דף זה לא נרשם במפעל   ;[; נ דף1[, נב ]4]

 .136ות מס' סטפנסקי חסיד  .הביבליוגרפיה

ב'. הגדה של פסח 'גאולת ישראל' מהגה"ק רבי משה מזאלשין. בדף ב' הגהה 

עתיקה וארוכה מחידושי המגיד הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ. ייתכן שההגהה היא 

[ כד 1. ]1838ווארשא, תקצ"ח  .עוד לפני הדפסת ההגדה לפסח מהמגיד מקוז'ניץ

  .1850הגדה לפסח, לבוב, תרי"א  דף; בעותק זה חסר דף אחרון. כרוך בניהם:

כריכה ישנה פשוטה. במספר דפים קרעים עם מעט חסר בטקסט. בהגדות כתמי יין. 

בהגדת לבוב חלק מהשוליים חתוכים מעט על הטקסט. בדף לוח הטעות חור במרכז 

הדף. בדף אחרון של גאולת ישראל קרעים והדבקות. באופן כללי, ספר 'דרך אמונה' 

 .טוב -מאוד. ספר גאולת ישראל וההגדה מצב בינוני מצב טוב טוב 

'Derech Emunah' 2 parts - Haggadah 'Geulat Yisrael' with an ancient and long 
proofreading from the Maggid of Koznitz. Tschernowitz, 1856/57- Warsaw, 1838. A 
volume of important and rare Hasidic books! 
Plain old cover. Several pages are torn with a little missing text. In the Haggadahs wine 
stains. In the Lebov Haggadah some of the margins are slightly cut on the text. The error 
board page has a hole in the center of the page. On the last page of Geulat Yisrael there 
are tears and adhesions. In general, the book 'derech emuna' is in good, very good 
condition. The Book of the geulat Israel and the Haggadah is in a good condition. 

 250$מחיר פתיחה 



  .1931נדיר. 'פון רבי'נס הויף' על טשערנאביל. ניו יורק  .45

 

נדיר. 'פון רבי'נס הויף' על טשערנאביל. געזאמלטע חסידישע 

. ספר ביידיש מלא 1931מעשה'לעך מאת ד.ל. מעקלער. ניו יורק 

בסיפורים חסידיים, לאחר המפתחות דף עם תמונת רבי שמואל 

מנותקת ושדרה קרועה. שני שערים, השני כריכה מקורית  .סלאנט

 .מקוצר. שער ראשון מנותק. מעט כתמים. מצב טוב

rare. 'Fon Rabi'nes hoyf' about Chernobyl. New York 

1931. Original cover detached and spine torn. Two title 

pages, the second abbreviated. First title page detached. A 

few stains. Good condition. 

 
 80$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'בני שלשים' על ימים נוראים ושבת הגדול מהאדמו"ר  .46

מיהאלעוויטץ, תרפ"ט  - 1918'בית יער'. וויטצען, תרע"ח  -מקוסון 

 .. חותמות רבי שלום אדלער מקאשוי1929

 

ד יוסף י .'ספר 'בני שלשים' כולל שלשה ספרים, א .כרך שני ספרים חשובים

יו"כ  –עדות ביהוסף לר"ה  .'ג דברי יוסף לשבת שובה .'ב לשבת הגדול

מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף רוטנברג מקוסון. מהדורה  ,והו"ר

חותמות רבי שלום   ;'[ עמ7[ קכה ]8. ]1918וויטצען, תרע"ח  .ראשונה

אדלער מקאשוי. ב'. ספר בית יער עה"ת מרבי עזריאל יחיאל רובין. 

ס"מ. כריכה פגועה וחלקה  22.5[ לו דף; 6. ]1929תרפ"ט  ,טץמיהאלעווי

 .טוב -הקדמי מנותק. מספר דפים מנותקים. נקבי עש. מצב בינוני 

First pattern. 'Bnei Shloshim' about yamim norahim and the Shabbat hagadol from the 
Rebbe of Kosson - 'Beit Yaar'. Witzen, 1918 - Mihalewitz, 1929. Seals of Rabbi Shalom 
Adler of Kashoui. 
Cover is damaged and the front part is detached. Several pages are detached. Moth 
holes. Average- good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון! של המכתב מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב. חתימות  .47

 .1855טשערנאוויץ, תרט"ו  וחותמות עתיקות.

א'. 'צוואת ריב"ש והנהגות ישרות' מהבעש"ט הקדוש ומתלמידו המגיד הק' 

 .ממעזריטש

 .בדף אחרון מודפס לראשונה מכתבו של האדמו"ר הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב

 .ב'. 'דרכי ישרים' הנהגות ישרות מהאדמו"ר הרה"ק רבי מענדיל מפרעמישלאן

 .טוב –י עש וכתמים ומעט קרעים. מצב בינוני כריכה ישנה פשוטה. נזק

First pattern! of the letter from the Rebbe Rabbi Moshe Leib of Sasov. 

'tzavahat Ribash vehanhagot yesharot' from the holy Baal Shem Tov and his 

disciple the Magid from Mezrich - 'darchey yesharim'. Ancient signatures 

and seals. Chernawitz, 1355. 

Plain old cover. Moth damage and stains and a few tears. Average- good condition. 
 

 20$מחיר פתיחה 



 

משניות עם חידושים מגדולי אדמו"רי החסידות.  .48

'מנחת יצחק' מרבי יצחק זאלער. ""מהדורה 

. 1921/22פ"ב  -ראשונה"". פיעטרקוב, תרפ"א 

שערים  2ח. סדר נשים, נזיקין, קדשים וטהרות. ד"

ס"מ. כתמי  22.5 .בדיו כחול שער ראשון .לכל חלק

 .זמן. מצב טוב מאוד

First pattern. Mishnayat with innovations from the great 

Hasidic rebbes. 'Minchat Yitzchak' Pietarkov, 1921/22. 3 

parts. 

2 title pages for each part. First title page in blue ink. 22.5 

cm. Time stains. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

זמירות  .'ב   .'כריכה מפוארת של 'הסכם התקשרות .'ויז'ניץ. אוסף ספרים. א .49

דברי  .'ד סידור תפלת יצחק .'ג .לשבת ויו"ט יו"ל לרגל השמחה המשולשת

א דרבי מאיר, קובץ פנימי בהדרכה בענייני מרגנית .'ה .אלוקים חיים תשמ"ט

חמשה  .'ח .קובץ יושבי אהלים. תשס"ט .'ז כי הם חיינו, בשלח .'ו .הנהגת הבית

חומשי תורה פורמט כיס. גדול ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. האוסף 

 .נמכר כמו שהוא

Wiznitz. A collection of books. 
Size and condition vary, generally good condition. The collection is sold as is. 
 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 4שיר השירים שנדפס לרפואתו של האדמו"ר ה'ישועות משה' מויז'ניץ.  .50

 .ס"מ. מצב טוב 21דף; 

The shir hashirim printed for the healing of the Rebbe 'Yeshuot Moshe' of 

viznitz. 4 pages; 21 cm. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

מהדורה נדירה ביותר! 'מקור ברוך' מהרה"ק ממעזיבוז' נכד הבעש"ט  .51

  .מוסר ועוד. רשימות חותמים-קבלה-הק'. כרך ספרים חשובים. חסידות

 

דרושים יקרים ונחמדים, לפי צו ומשנת בן " 'כרך ספרים חשובים. א'. 'דרכי ציון

כהן, הצלתיו משיני עש שאכלו בו והוצאתי עזאי וכו'. נמצא בגנזי רבי נפתלי ה

לאור.... אברהם יהודה הכהן שוורטץ מח"ס זכרון לראשונים....". בראטיסלאווא 

תולדות קורות והתנהגות,  ,ב'. ספר 'דרך הנשר ותורת אמת' ב"ח .תרפ"ב

חידושים עה"ת ופלפולים בהלכה ואגדה מאת מרן רבי נתן אדלר כהן צדק נערך 

מהדורה  .מראה כהן ע"י הרב אברהם יהודה הכהן שווארץויו"ל עם הערות 

 23’; [ עמ2[, סח; פו, ]4. ]1928גאלאנטא, תרפ"ח -סאטומארע .יחידה

הסכמות הגאונים רבי עקיבא סופר, רבי שלמה זלמן עהרענרייך ורבי  .ס"מ

מרדכי לייב וינקלר והאדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף מסדיגורא. בעמוד אחרון 

ישנם עותקים בהם קיימים דפי רשימת חותמים  .חותמיםח"א, רשימת 

לרבינו  'ג'. 'אגרות ושאלות ותשובות .(30פריט  27נוספים)ראה אצלנו מכירה 



חיזוק ומוסר נסדרו ע"י רבי  'ד'. 'קומי אורי .הרמב"ם עם תולדותיו. ווארשא

רובם )עמודי רשימות חותמים 2שמואל רובין. מיהאלעוויטץ, תרצ"א. בסופו 

ו'. 'עולם קטן' מבעל  .ווארשא, תרפ"ט 'ה'. 'מעשי הגדולים .(ורי ישיבותבח

סאטו מארע, תרפ"ז. בדף  .'משנת חסידים הקדוש, ע"פ 'מגיד שני

ח'.  .1923בערגסאס, תרפ"ג  'רשימת חותמים. ז'. 'מראה יחזקאל קטן אחרון

מת רשי ווראנוב, תרפ"ז. בשני הדפים האחרונים ,'דברי דוד' מהדורה ראשונה

חותמים. ט'. מהדורה נדירה. 'מקור ברוך' מהרה"ק רבי ברוך ממזיבוז' נכד 

חצי יהונתן' פיעטרקוב, ' .'[ דף; י2בהעש"ט הק'. זאמאשטש, תרצ"א. טז ]

 .תרע"ג. כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב מאוד

Extremely rare edition! "mekor baruch" from the rebbe of meziiboz, grandson of the 

holy Baal Shem Tov. A volume of important books. Hasidut-Kabbalah-musar and 

more. signers lists. 

Plain old cover. A few stains. In general very good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

פוס פרי צדיק' ח"א, מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין. ד .52

 .. רשימת חותמים ארוכה וחשובה1901ראשון. לובלין, תרס"א 

 

חלק ראשון על התורה, ור"ח וחנוכה ונספח בו  'פרי צדיק' ספר

ספר 'קדושת השבת' וקונטרס 'שביתת שבת' ובסופו קיצור 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן  'קונטרס 'עת האוכל

מהדורה " ;, דף5, ק"כ, 2. 1901לובלין, תרס"א  .מלובלין

ראשונה", שני שערים, חלק מאותיות שער ראשון בדיו אדום. 

עמ'( ובראשם אדמו"רים  8בסוף הספר רשימת חותמים ארוכה)

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. מעט קרעים וכתמים.  25.5 .ורבנים

  .הדבקות בשולי שער ראשון. מצב טוב

'Pri Tsadik' part A, from the Rebbe Rabbi Zadok HaCohen of Lublin. First 
printing. Lublin, 1901. A long and important list of signatures. 

Plain old cover. A few tears and stains. Adhesion to the margins of the first title page. 
Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

חק הכהן פרקי תהלים שנדפסו לרפואתו של האדמו"ר רבי אברהם יצ .53

  .קאהן מתולדות אהרן

 

פרקי תהלים שנדפסו לרפואתו של האדמו"ר רבי אברהם יצחק הכהן קאהן 

מתולדות אהרן חתנו של הרה"ק רבי אהרן ראטה משומרי אמונים. מעבר לשער 

תפילה לרפואתו של הרבי. וכן הוספות בכתב יד. כמו"כ נכתב בכ"י "חודש 

נא מספר -המחולק, פרקים מא תהלים ."הרחמים והסליחות תשנ"ו לפ"ק

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב 8.5/12תהלים. 

Chapters of tehilim printed for the treatment of the Rebbe Rabbi Avraham 
Yitzchak HaCohen Kahn from toldot Aharon. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 



וטי אמרים ומאמרי חסידות והוא ליק 'מגיד דבריו ליעקב' ספר .54

סאטמר,  .הרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש מאת

. כריכה ישנה מנותקת. נייר מעט יבש וקרעים 1905תרס"ה 

 .קלים בשוליים. מצב טוב

The book 'magid dvariv leyaakov' old detached cover. Paper is a 

little dry and light tears in the margins. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

מהדורה יחידה. 'חידושי הריב"ש' מהרה"ק רבי צבי יהושע  .55

 .1878הורוויץ. פרעמישלא, תרל"ח 

 

מאת הרה"ק רבי צבי יהושע הורוויץ )ר' יהושעל'ה  'חידושי הריב"ש' ספר

חריף(, אב"ד טרייביטש. בן האדמו"ר רבי שמואל שמלקה הלוי מניקלשבורג 

ן רבי פנחס הורוויץ, בעל ההפלאה, מביא חידושי תורה וחתן דודו הגאו

 23[ ל"ו דף; 2. ]1878פרעמישלא, תרל"ח  .מהדורה יחידה .מאביו וחמיו

בדף השער ובמקומות נוספים חותמות  .212סטפנסקי חסידות  .ס"מ

כריכה עתיקה פגועה וחלקה  ""מרדכי יהודא קלינבערג"]? קליגבערג?[

עט קרעים, בדף אחרון קרע עם חסר הקדמי מנותק עם דף השער. מ

  .בטקסט. באופן כללי מצב טוב

Single edition. 'chidushey hariba"sh' from Rabbi Zvi Yehoshua 
Horowitz. Premishla, 1878. 
Ancient cover damaged and the front part is detached with the title 
page. A few tears, on the last page a tear with missing text. In general 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר ביותר! לא הופיע במכירות פומביות! 'מלא הרועים' "מהדורה ראשונה" של  .56

חלק שלישי מהגה"ק רבי יעקב צבי יאליש. 

 .1885פרמישלא תרמ"ה 

 

נדיר ביותר! ספר 'מלא הרועים' ח"ג 

י יעקב חידושי סוגיות בש"ס מהגה"ק רב

פרמישלא תרמ"ה  .צבי יאליש מדינוב

מהדורה ראשונה של חלק  .1885

לא הופיע  .ס"מ 38ל"ט דף;  ,2 .שלישי

במכירות פומביות! הסכמת האדמו"ר 

הרה"ק רבי שלמה שפירא ממונקאטש 

כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט  .ועוד

כתמי רטיבות קלים. נייר מעט יבש ומעט 

 .ם. מצב טובמאוד קרעים ונקבי עש בודדי

Extremely rare! Has not appeared in auctions! "Mello Haroeim" "first edition" of the third 
part by Rabbi Ya'akov Zvi Yalish's HC. Premishla 1885. 
Old cover slightly worn. A few light moisture stains. Paper slightly dry and very few tears 
and single moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה 



 

רדלהיים  .עשרה למאה' מאביו של הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא .57

 .1828תקפ"ח 

 

עשרה למאה' דרשות, מהרה"ק רבי צבי הירש מוואידיסלוב אביו של ' ספר

 .'מהדורה נדירה של שנות התק הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא.

ס"מ. בשער נכתב "מן חבור הגדול  15.5[ מ' דף; 2. ]1828ח רעדלהיים, תקפ"

המחזיק מאה דרושים מדי שבת בשבתו בק"ק ברלין מר"ח סיון תקנ"ו עד 

תקנ"ח". בתחילת הספר הקדמה מעניינת מהמביא לדפוס. כריכה חצי עור 

 .מעט בלויה. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב

'asara lemea' from the father of Rabbi Simcha Bunim of Pshescha. 

Radelheim 1828. 

At the beginning of the book there is an interesting introduction from 

the publisher. Slightly worn half leather cover. A few stains and moth 

holes. Good condition. 
 70$מחיר פתיחה 

 

 

שד"י מסלונים הי"ד עם בת האדמו"ר הזמנה מקורית לחתונת האדמו"ר מהר .58

 .1934בעל ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר. דיו מוזהב. לודז' תרצ"ד 

 

הזמנה לחתונת האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע מסלונים, עם בת 

 .'האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנחם מאלכסנדר בעל ה'עקידת יצחק

ו' שלמה דוד יהושע עב"ג הב' החתן יסודתו מהררי קודש הרב כו' כקש"ת מה"

  ."שליט"א בהרה"ק כקש"ת מוהר"ר אברהם זצוק"ל

ההזמנה שלפנינו היא מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנחם מאלכסנדר בעל 

ה'עקידת יצחק'. חתונה זו התקיימה בתוך השנה לפטירת אבי החתן, האדמו"ר 

בעל 'בית אברהם' מסלונים. )בהזמנות שנשלחו מצד אם החתן נכתב שם "בני 

 .יקר אדמו"ר...". כממשיך דרכו של אביו(ה

האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה דוד יהושע וינברג, מוהרשד"י מסלונים 

תש"ג[ בנו יחידו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'בית אברהם'  -תרע"ו ] הי"ד

קוצק. התמנה -מסלונים. אמו היא בת האדמו"ר רבי צבי הירש מלומאז'

צעיר בהיותו כבן עשרים בלבד. היה  לאדמו"ר תקופה לאחר פטירת אביו, בגיל

 .מגדולי אדמו"רי דורו וממנהיגי יהדות פולין

 

ס"מ. דף מקופל. קרעים במקומות  17.5/24.5. דיו מוזהב. 1934לודז' תרצ"ד 

  .הקיפול ומעט בשוליים. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב



An original invitation to the wedding of the Rebbe maharshadi of Salonim hashem yikom 
damo with the daughter of tha Rebbe the 'Ekidat Yitzchak' of Alexander. Golden ink. 
Lodz 1934. 
Golden ink. 17.5/24.5 cm. Folded page. Tears in the places of the folds and a little in the 
margins. A few stains. In general, good condition. 

 600$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'אפסי ארץ' ח"א להרה"ק רבי ישראל אפרים פישל סופר מנאנאש  .59

תלמיד מרן החתם סופר. הקדשת נכדו רבי צבי הירש פרידמן בן חתנו רבי 

 .1899מנשה שמחה וכן מכתב מודפס מחתן זה. מונקאטש, תר"ס 

 

 ספר 'אפסי ארץ' ח"א להרה"ק רבי ישראל אפרים פישל סופר

מהדורה   .מנאנאש תלמיד מרן החתם סופר

ס"מ.  25[, פ"ז דף; 11. ]1899מונקאטש, תר"ס  .ראשונה

הקדשת נכדו רבי צבי הירש פרידמן בן חתנו רבי  בדף השער

ההקדשה ) .מנשה שמחה וכן מכתב מודפס מחתן זה

דפים אחרונים מנותקים, אחד מהם  3ללא כריכה.  (בעיפרון

סט. מעט קרעים וכתמים. מצב שוליו חתוכים מעט על הטק

 .טוב -בינוני 

 -תקפ"ב ] האדמו"ר רבי ישראל אפרים פישל סופר שרייבר

תקנ"ט[ מתלמידי מרן החת"ם סופר, וייתכן שהיחיד מבין 

תלמידי מרן החת"ם סופר שכיהן כאדמו"ר. כיהן כרב 

פאטאק ובואיהל ומאוחר יותר כיהן כאב"ד נאנאש. -בשאראש

בדברי תורתו של רבו מרן החתם סופר.  היה גאון בתורה ובקי

למד גם אצל בנו ה'כתב סופר' וכן היה תלמידם של 

  .האדמו"רים ה'ישמח משה' וה'דברי חיים' מצאנז

First pattern. 'Afsey Aretz' part one. To the Rabbi Yisrael Ephraim Fishel Sofer 
Mananash, a student of Maran HaHatam Sofer. Dedication by his grandson Rabbi Zvi 
Hirsch Friedman, son of his son-in-law Rabbi Menashe Simcha, as well as a printed letter 
from this son-in-law. Monkatch, 1899. 
without binding. 3 last pages are detached, one of them has its edges slightly cut on the 
text. A few tears and stains. Average - good condition. 
 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .נדיר. כרטיס ביקור של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל מקופיטשניץ .60

 

נדיר. כרטיס ביקור של האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל 

לא הופיע במכירות  .ס"מ. עברית ואנגלית 9/5 .מקופישניץ

 .מצב מצוין .פומביות

האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 

תשכ"ז[ בן האדמו"ר הרה"ק רבי  -"ח תרמ] מקאפיטשניץ

יצחק מאיר מקאפיטשניץ, אמו הייתה בתו של האדמו"ר 

הרה"ק רבי מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין. בשנת תרצ"ו 

לאחר פטירת אביו מילא את מקומו בווינה, שם פעל רבות 

ונצורות לפליטי מלחמת העולם ופיזר את ממונו ורכושו 

וינה ונסע לארה"ב ובה הקים לצדקה. לאחר האנשלוס עזב את 

מחדש בשנת תרצ"ט את חצרו. היה מראשי אגודת ישראל 

ופעל למען החינוך העצמאי, וכן עזר רבות בגיוס תרומות 



וכספים להגאון רבי יוסף שלמה כהנמן כדי לייסד מחדש את ישיבת פוניבז' בבני 

 ברק. בעת ביקורו הראשון בארץ הקודש, לאחר השואה, החליט להקים את

מוסד 'בית אברהם' בפתח תקווה לבנות יתומות פליטות השואה. נפטר בשנת 

תשכ"ז וארונו הובא לארץ ישראל, נטמן בטבריה סמוך לציון דודו הרה"ק רבי 

  .ישראל מהוסיאטין

rare. Business card of the Rebbe, Rabbi Avraham Yehoshua Heshel of Kopitschnitz. 
Hebrew and English. Has not appeared in auctions. great condition. 
 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

'אמרי  -'אמרי קדוש השלם' עם 'אור עולם'  -מרגניתא דר' מאיר פרמישלאן'  .61

צדיקים'. "שערי מעטפת" לכל ספר! כרך שלושה ספרי חסידות, "מהדורות 

יחידות או ראשונות". לבוב תרפ'.. 

1920.. 

 

, "מהדורות כרך שלושה ספרי חסידות

 ."יחידות או ראשונות

א'. 'מרגניתא דר' מאיר פרמישלאן' 

למברג  -כ' ד'; לבוב  ,""מהדורה יחידה

 .1926תרפ"ו 

ב'. 'אמרי קדוש השלם' עם קונטרס 

 1928לבוב תרפ"ח  ,''אור עולם

 ;'"מהדורה ראשונה"? כ"ד ד

ג'. 'אמרי צדיקים' מאדמורי"ם 

רבי חסידי וגם ליטאי( לוקט ע"י )ורבנים

אברהם איטינגא לבוב תרפ'.. 

כ' ד'; כריכה  "מהדורה יחידה" ..1920

 .ישנה מעט בלויה. כתמים. מצב טוב

לכל אחד מהספרים שער מעטפת ומעטפת אחורית עם פרסום של בית המסחר 

  .של ר' ראובן מרגליות

'Marganita Dr. Meir Premishlan' - 'Emrei Kodesh Hashalem' with 'Or Olam' - 'Emrei 

Tsadikim'. "mahatefet covers" for every book! A volume of three 

Hasidic books, "single or first editions". Lebov 1920.. 

Old cover slightly worn. spots. Good condition. 

Each of the books has a front mhatefet and a back mahatefet with an 

advertisement of Rabbi Reuven Margaliot's trading house. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 

מהדורה ראשונה. 'אור המאיר' הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. כרך  .62

 .חמישה ספרים חשובים

 

כרך חמישה ספרים חשובים. א'. דפוס ראשון. 'אור המאיר' תולדותיו של 

הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן ואביו הרה"ק רבי אהרן אריה וזקנו הרה"ק רבי 

פנינים יקרים מרבי  ספר .'מרן הבעש"ט. במאיר הגדול חברו ואיש עצתו של 

ג'. ספר בית המדרש  .ווארשא, תרפ"ד ,שמעון בצלאל ניימאן מטארנא

ד'. ספר   .ירושלים, תרפ"ג ,וקונטרס עומר מיהודה מרבי מאיר יואל וויגאדער

ובו שיחת חולין של ת"ח, ונלווה אליו קונטרס 'קרית ארבע' כולל  ''דעת זקנים



ה'. שב  .1911סאניק, תרע"א  .רבי אברהם סג"ל איטינגא ארבעה מאמרים מאת

אברהם גאלדבערג שו"ב דק"ק פראנקפורט ע. " :חותמות .ללא שער ,שמעתתא

 .כריכה פשוטה, מעט מנותקת. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב .".מ

First Edition. 'Or HaMeir' Rabbi Meir of Permishlan. Volume of five important books. 
Simple cover, slightly detached. A few tears and stains. In general good condition. 
 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס  –מהדורה יחידה ונדירה, 'דברי אסתר' מהרה"ק רבי אריה ליב מלנצהוט  .63

ראשון של תורת הרה"ק מרימנוב שבהם השפיע שפע פרנסה, 'דברי מנחם' 

ן' על חד גדיא "מהדורה ראשונה". כרך 'מאמר יהונת - 1863למברג תרכ"ג 

 .1862/3רכ"ג ת -לקווא תרכ"ב ז -ספרים נדירים וחשובים ביותר. למברג 

 

 .1862/3רכ"ג ת -לקווא תרכ"ב ז -כרך ספרים נדירים חשובים ביותר. למברג 

חידושים נפלאים מדבש מתוקים על מגילת  'דברי אסתר' א'. ספר

ידות, מהדורה י אריה ליב מלנצהוט וקעשנוב. חסמהרה"ק רב אסתר

  .ס"מ 18[ כז דף; 1. ]1862. זאלקוויא, תרכ"ג 1862זולקווא תרכ"ג  .יחידה

?[ מגדולי תלמידי תקפ"ד/תקפ"ח -תקי"ח ] הגה"ק רבי אריה ליב מלנצהוט

החוזה מלובלין ותלמידם של המגיד מקוז'ניץ והגה"ק רבי שמואל סאליר בעל 

היה גאון מופלג בנגלה ונסתר, עד שהיו שהשוו את חריפותו "שם משמואל". 

להגאון הנודע רבי יהונתן אייבשיץ. כיהן כרב בלנצהוט ומאוחר יותר התמנה 

לרב בקישינוב על פי המלצתו של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא, על מקומו 

של הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ ה'באר מים חיים' שעלה אז לארץ הקודש. 

 .''ארבעה חרשים' ו'חומת אריאל ספריו:

 .116סטפנסקי חסידות מס' 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל  על תנ"ך וליקוטים 'ב'. ספר 'דברי מנחם

 ;, כ"ד דף1. 1863למברג תרכ"ג  ."מרימנוב. "מהדורה ראשונה

ספר זה הינו דפוס ראשון של אמרי קודשו שבהן השפיע שפע ופרנסה לבני 

ה הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב "שר הפרנסה" בכל כידוע הי !!!ישראל

הדורות. כפי שהתבטאו עליו תלמידיו וגדולי צדיקי החסידות לדורותיהם, 

ובמיוחד, נודע ומפורסם בקרב בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם, הסגולה 

הקדושה של אמירת פרשת המן ביום המסוגל שלישי פרשת בשלח בכל שנה 

תר אשר גילה רז זה לבני ישראל, והשפיע בכוח סגולה זו ושנה, סוד עמוק ביו

תלמידו המובהק האדמו"ר הרה"ק רבי  .פרנסה ושפע רב עד לעצם היום הזה

יחזקאל פאנעט כתב בהקדמתו כי הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב עסק 

בפרשת המן כל חייו ועשרים ושתים שנה אמר תורה בעניין זה. ובספר קדוש זה 

עים אמרות טהורות רבים על פסוקי 'פרשת המן', והשפעת שלפנינו מופי

 .פרנסה, ואמונה בהשי"ת הזן ומכלכל כל יצור נוצר

 .120סטפנסקי חסידות מס' 

ג'. ספר 'מאמר יהונתן' פירוש על פיוט חד גדיא מהגאון האדיר רבי יהונתן 

רכ"ב למברג ת ."מהדורה ראשונה" ה"ו מח"ס כרתי ופלתיאאב"ד  אייבשיץ

 .ס"מ 18.5דף;  12 .1862

כריכה פשוטה מנותקת וקרועה. ספר מעט מתפרק. נזקי עש בעיקר בשוליים. 

 .כתמים. מצב בינוני

A unique and rare edition, "divrey Esther" from Rabbi Aryeh Leib of Lantzhut - the first 
printing of the teachings of the Rabbi of Rimanov in which abundance of sustenance had 
an effect, "divrey Menachem" Lemberg 1863 -  "maamar yehonatan" Commentary on 



cHad Gadia "First Edition"  A volume of rare and extremely important books. Lemberg - 
Zelkava 1862/3 . 
 
Old cover, detached and torn. A slightly falling apart book. Moth damage mainly in the 
margins. spots. Medium condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. הסכמות ורשימת חותמים חשובה. 'טל חיים' עה"ת מהאדמו"ר  .64

 .1909רבי חיים פרידלנדר מליסקא. בעטלען, תרס"ט 

 

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

פרידלנדר מליסקא, חתנו של הרה"ק רבי צבי הירש 

 .מליסקא

ס(, ח"א)ח"ב מועדים לא נדפ .מהדורה ראשונה

 .ס"מ 24.5[ דף; 4[ צט ]2. ]1909בעטלען, תרס"ט 

האדמו"ר רבי משה  :הסכמות חשובות, בהם

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

 .האדמו"ר רבי צבי הירש ממונקאטש ועוד ועוד

עמ'( וחשובה ובהם  8) רשימת חותמים ארוכה 

רבי ישעי' מקרעסטיר, רבי  :רבנים ואדמו"רים

אל פאנעט ומשפחתו, רבי יהודה גרינוולד, רבי יחזק

 .יואל טייטלבוים, רבי שמעון סופר ועוד ועוד

 .בדף הפורזץ רישום וחתימה

כריכה פשוטה. נייר יבש. מעט כתמים ונזקי עש. 

 .מצב טוב

First pattern. Agreements and an important list of signers. 'Tal cHaim' on the Torah 

from the Admor Rabbi Chaim Friedlander of Liska. betlen, 1909. 

Simple cover. dry paper. A few stains and moth damage. Good condition. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 



תולדות יעקב יוסף' שני מהדורות  .65

כ"ג  -מוקדמות, למברג תרי"ח 

1858/63. 

 

ספר 'תולדות יעקב יוסף' על התורה 

מאת הרה"ק רבי יעקב בדרך החסידות. 

 .יוסף הכהן מפולנאה

 -למברג תרי"ח  ,שני מהדורות מוקדמות

, קכ"ד, 1. 1858. תרי"ח 1858/63כ"ג 

מ"ז, ל"ד דף; שער ודפים ראשונים 

. קצ"ו דף; גודל 1863משוקמים. תרכ"ג 

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

'toldot yaakov Yosef' two early editions, Lemberg 
1858/63. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

, 175-344[, 1, ]169[, 7ת"א, תש"ך. ] .תולדות החסידות' מאת שמעון דובנוב .66

 .מצב טוב מאוד’; [ עמ3, ]349-495[, 1]

"toldot  hachasidut" very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

שבחו של צדיק' בו נקבצו שיחותיהם  .'שני ספרים. אברסלב. אוסף  .67

של גדולים וצדיקים בשבחו של אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן 

מברסלב זיע"א ותלמידו הגדול מורינו הגאון רבי נתן זיע"א. 

מקוה ישראל' מרבינו נחמן מברסלב ותלמידו ' .'ב .ירושלים, תשנ"ה

למה שיק. ניו יורק, רבי נתן. הובא לדפוס ע"י הרב אליעזר ש

 .תשכ"ו. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

Breslav. 2 books. Size and condition varies, overall very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר. 'אור זורח' כתב עת תורני ע"י חסידי ברסלב הנוסעים  .68

 .1929לאומן!!! לאדז', תרפ"ט 

 

'אור זורח' מאמרי התחזקות, חידושים ושיחות בדרכי עבודת כתב עת תורני 

השם בעברית ויידיש. "יוצא לאור על ידי חסידי ברסלב הנוסעים לאומאן". ערוך 

קונטרס ג'. לאדז', תרפ"ט  .'ע"י ר' שמחה ברא"ח הלוי בארנשטיין מלאדז

כרוכים עמו: 'ארץ  ;'עמ 51-72[ 2. שער מעטפת קדמי ואחורי. ]1929

שער מעטפת צבעוני. 'בוצינא דנהורא' בילגורי. שער  .פשמישל, תרפ"ז 'החיים

ס"מ. כתב העת באופן כללי מצב טוב. מעט נזקי עש. הספרים  22 .מעטפת

 .גרוע -הנוספים מצב בינוני 

rare. 'Or Zorah' a Torah periodical by Breslav Hasidim traveling to Uman!!! 

Lodz, 1929. 



The journal is generally in good condition. A little moth damage. The other books are 

in medium - poor condition. 
 70$מחיר פתיחה 

 

 

ברסלב. לוט שני ספרים. "שערים מוזהבים". 'ליקוטי מוהר"ן'  .69

'משיבת נפש' עם תיקון הכללי פיטרקוב  - 1936ירושלים תרצ"ו 

 1923תרע"ג 

 

פרים. "שערים מוזהבים". 'ליקוטי מוהר"ן' ברסלב. לוט שני ס

'משיבת נפש' עם תיקון הכללי פיטרקוב  - 1936ירושלים תרצ"ו 

. משיבת נפש, כ"ו, ט' ד'; שער נפרד לתיקון הכללי. 1923תרע"ג 

, מ"ד ד'; גודל משתנה, באופן כללי 1, 1, קכ"ב, 4ליקוטי מוהר"ן, 

 .טוב מאוד -מצב טוב 

Breslav. Lot of two books. "shearim muzhavim". 'likutey Moharan' Jerusalem 
1936 - 'Meshivat Nefesh' with the tikun haklali Peterkov 1923 
Size varies, generally good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

אהבת ' זמירות לשב"ק .'אוסף תריסר ספרי בית נדבורנא לענפיה. א .70

בנוסח ומנהגי  'חיים ואמונה ' ,הגדה של פסח .'ב .דתשע" ,'קדומים

על זמירות  'ג'. 'אמונת אברהם .רבותה"ק מקרעטשניף, ירושלים תשמ"ו

זמירות  .'ד .שב"ק מהאדמו"ר רבי אברהם אבא מפיטסבורג, אשדוד, תשנ"ו

זמירות לשב"ק ע"פ  .'ה .תשמ"ו .אמרי קודש מהאדמו"ר מקאליב שב"ק עם

מהאדמו"ר  'ו'. 'השכל וידוע .עם אמרי קודשנוסח רבוה"ק מלעלוב 

'קדושת  -גדולת מרדכי' ' .'ז .מנדבורנא. ב"ב, תשע"א

ע"פ נוסח ומנהגי  'רזא דשבת' זמירות לשב"ק .'ח .תשמ"ט ,'ישראל

י'. 'פני  .ירושלים, תשל"א 'ט'. 'מאמר מרדכי .קרעטשניף, ירושלים, תשמ"ה

רנא עם הוספות ודא"ח. סדר הדלקת נר חנוכה ע"פ נוסח נדבו 'המנורה

סדר זמירות לשב"ק בנוסח  .י"ב .אגרא דבי הילולא' פיטסבורג' .י"א .תשס"ח

מזכרת משמחת הבר  .וע"פ מנהגי פיטסבורג ונלווה לו ילקוט פתגמין קדישין

ספרים, גודל ומצב משתנה,  12סה"כ  מצווה של האדמו"ר מפיטסבורג שליט"א.

  .באופן כללי מצב טוב

A collection of a dozen books of Beit Ndvorna for its branches. A total of 12 books, 

size and condition varies, generally good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

בית שמואל אחרון' ארבעה חלקים. דפוס  .71

 3. 1806ראשון. נאווי דוואהר, תקס"ו 

  .שערים

 

שו"ת בשו"ע  'ספר 'בית שמואל אחרון

ודרושים עה"ת מאת רבי שמואל 

פלקנפלד בן רבי משה פנחס אב"ד סווירז 

וראב"ד זאלקאווא. מחותנו של הרה"ק 

רבי שמעלקא מניקלשבורג ומהמסכימים 

נאווי  .'על הספה"ק 'נועם אלימלך



שייך " :רישומים עתיקים . בדף כ' בספריה הראשונה1806דאהוואר, תקס"ו 

[ י' 1[ יב ]1[ ו' ]1[ ס', יב ]8בכ"י. במקור: ]לבהמדרש ישן דפה בענדער" ותיקון 

[ דפים ראשונים ומספר דפים בסוף 8[ מא דף; בעותק זה חסרים ]1[; ]2]

דפים עם הדבקות על חלק מהדף  10 -ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. כ  30הספר. 

 .טוב -עם פגיעות בטקסט. מעט נזקי עש וקרעים עם חסר. מצב בינוני 

"bet Shmuel haacharon" four parts. First pattern. Navi Davahar, 1806. 3 title pages. 
This copy is missing [8] first pages and several pages at the end of the book. 
Plain old cover. About 10 pages with adhesions on part of the page with damage to the 
text. Some moth damage and tears with missing. Average- good condition. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

דפוס ראשון. 'אמרי שפר' עה"ת מהאדמו"ר רבי שמואל פרנקל מדארג.  .72

 .1887מונקאטש תרמ"ח 

 

כולל אגדה על התורה ודברים מתוקים וחריפים על איזה " 'אמרי שפר' ספר

רבי שמואל ב"ר שרגא פייביש פרנקל מדאראג.  מהאדמו"ר הרה"ק "הלכות

חתנו תלמידו ר' זאב וואלף ציטרון ובנו ר'  לוקט וסודר ע"י .מהדורה ראשונה

רשימת  .ס"מ 24[ דף; 4[, מד, ]2. ]1887מאיר פרנקל. מונקאטש. תרמ"ח 

בסוף ועמוד אחד השמטות בתחילתו(. ללא כריכה.  10עמ',  11)חותמים ארוכה

 .ספר מתפרק. כתמי ונזקי רטיבות. מעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני

First pattern. 'yimrey Shefer' on the Torah from the Admor Rabbi 

Shmuel Frankel of Darag. Munkatsch 1887. 

without binding. A book falling apart. Stains and moisture damage. A 

few tears and moth damage. Medium condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

שלושים  כ"ק מרן אדמו"ר מנדבורנה זצוקללה"ה' במלאת .73

להסתלקותו. קובץ מאמרים על דמותו המופלאה ותולדותיו 

מאת רבי מרדכי גרליץ. עם תמונות. ב"ב, ט"ו בשבט 

ס"מ. מעט כתמים. באופן כללי מצב  24עמ';  [1] 52 .תשל"ח

  .טוב

"K.K. Maran Admor of Nadvorna Zatzukallah" on the thirtieth 

anniversary of his departure. A collection of articles about 

his wonderful character and his history by Rabbi 

Mordechai Gerlitz. with pictures. A few stains. In general 

good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 .1948בית שלום' חידושים מגדולי צדיקי החסידות. ירושלים, תש"ח  .74

 

על התורה, ונלוו עליו מעשי פלאים ונוראים א'.  ספר 'בית שלום' חדושי תורה

נסק ומהגאון מרן החתם ’מהבעל שם טוב. ב'. מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז

הרב מקראסנה. ג'. מהרה"ק ’ סופר ומתלמידו אבי הגה"ק רבי יודא ארי

מלובלין. ד'. מהרה"ק רבי מאיר מאפטא. ה'. מהרה"ק רבי מאיר 

ס"מ. כריכה פשוטה  24’; [ עמ2[ נב ]2. ]1948ירושלים, תש"ח  .מפרמישלאן



רכה. שוליים רחבים. מעט נקבי עש וקרעים. דף אחרון מנותק וקרוע. באופן כללי 

 .מצב טוב

The book 'Beit Shalom' soft simple cover. Wide margins. A few moth holes and tears. 

Last page detached and torn. In general good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

דברי חיים' הוצאת ישיבת באבוב עם מכתב האדמו"ר רבי  .75

נפתלי צבי הלברשטאם מבאבוב על חשיבות הוצאה זו 

 .והסכמת האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב

 

ספר 'דברי חיים' ח"א להרה"ק רבי חיים צאנז. יוצא לאור 

מחדש בהוספות רבות ונכבדות ע"י הנהלת ישיבת 

שערים. הסכמת  2. 1980ין, תש"מ באבוב, ברוקל

האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב להוצאה זו. בתחילת הספר 

מונח מכתב האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב המברך 

בזכות המחבר את המסייעים להוצאה חשובה זו שמלאה 

 .בהוספות. כריכה מקורית מעט פגועה. מצב טוב מאוד

"divrey Chaim" published by Yeshiva Babov with the letter of the 

Rebbe Rabbi Naftali Zvi Halbershtam of Babov about the 

importance of this publication and the approval of the Rebbe 

Rabbi Shlomo of Babov. 

Original cover slightly damaged. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

ישים שנה לייסוד מוסדות בעלזא בארץ ישראל, בטאון היובל למלאות חמ .76

 .תשמ"ט'. ה' חשון תשמ"ט. באופן כללי מצב טוב -תרצ"ט 

In the jubilee betaon for the fiftieth anniversary of the founding of the Belza 

institutions in the Land of Israel. In general good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

שים של נערים' עם הסכמות הרה"ק רבי יואל מסאטמר, חומ .77

ה'אהבת ישראל מוויז'ניץ ועוד. פרשת שופטים. קלויזענבורג, 

 .1926תרפ"ו 

 

עם הסכמות הרה"ק רבי יואל מסאטמר,  'חומשים של נערים'

הרה"ק רבי ישראל מוויז'ניץ, הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט 

שופטים. מדעעש, הגה"ק רבי ישראל מנחם ברוין. פרשת 

ס"מ. קרעים  22מה דף; -[, לח1. ]1926קלויזענבורג, תרפ"ו 

 .ונזקי רטיבות. מצב בינוני

'Chumashim shel nearim' with the approvals of Rabbi Yoel of Satmar, the 
'Ahavat Yisrael of Wizenitz and more. Perashat Shoftim. Kluizenburg, 
1926. 
Tears and moisture damage. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

רבינו הקדוש מצאנז' ב"ח בשני כרכים על תולדות חייו של הגאון הקדוש רבינו  .78

חיים הלברשטאם זצוקללה"ה בעל ה'דברי חיים'. מאת ר' יוסף דוד ויסברג 

מח"ס אוצר חיים, אוצר הברית ואוצר פדיון הבן. ירושלים, תשנ"ז. מצב טוב 

 .מאוד

'rabenu hakadosh mitzanz' very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

יקר המציאות!!! נדפס במצוות חתן הרה"ק רבי אשר צבי מאוסטרהא בעל  .79

'מעיין החכמה' ותלמיד המגיד ממעזריטש עם הסכמתו. דף נדיר ביותר ולא 

. 1806מצוי! השער וההסכמה של ספר 'ראשית חכמה הקצר' אוסטרהא תקס"ו 

 !!!""בלבד דף שער

 

 .. נדיר מאוד1806ראשית חכמה הקצר' דף שער "בלבד"!! אוסטרהא תקס"ו '

במצוות רבי מנחם מענדל חתן הרה"ק רבי  בדף השער נרשם כי הספר נדפס

אשר צבי מאוסטרהא בעל 'מעיין 

הסכמתו  מעבר השער .'החכמה

של הרה"ק רבי אשר צבי 

מאוסטרהא מגדולי תלמידי 

ובעל  המגיד הק' ממעזריטש

'מעיין החכמה' אשר העיד עליו 

ה'אוהב ישראל' מאפטא "כי ידוע 

שכל דבריו נאמרו ברוח 

 ."...הקודש

 

דף זה נדיר באופן מיוחד ויקר 

בספריה הלאומית  !!!המציאות

השער קרוע בחלקו ואין בעותק 

הספרייה את ההסכמה! במפעל 

הביבליוגרפיה נרשם כי השער 

קרוע בראשו, מה שאומר כי 

אשר צבי ’ מה קרועה בחלקה וכן מופיע שם הרישום הבא: "הסכמה: רההסכ

ב"ר דוד, אוסטרהא )מודבק?(". מה שאומר כי ייתכן שההסכמה המודבקת שם 

היא אינה מקורית אם היא מודבקת, כמו"כ ע"פ בדיקתנו הספר לא הופיע 

במכירות פומביות ואין תמונה של השער באוצר הספר העברי. מכאן חשיבותו 

ירותו המיוחדת של הדף שלפנינו עם ההסכמה המקורית המודפסת מעברו ונד

 .השני של השער

ס"מ. הדף קרוע וחסר מעט בשולי השער וכן מעט חסר בצדו  9/15דף; 1 

  .השמאלי של ההסכמה. מספר חורים זעירים

Expensive reality!!! Printed by the order of the son-in-law of Rabbi Asher Tzvi of 

Ostraha, owner of the 'maayan hachochma' and a student of the Magid of Mazaritch, 

with his consent. An extremely rare page! The cover and consent of the book 'Reshit 

Chochma Hakatzar', Ostraha 1806. "Only" cover page!!! 

This page is exceptionally rare and expensive!!! In the National Library, the title page 

is partially torn and the library copy does not have the agreement! In the bibliography 

office it was recorded that the title page is torn at the top, which means that the 

agreement is partially torn and the following entry also appears there: "Agreement: R. 

Asher Zvi B.R. David, Osterha (pasted?)". Which means that the agreement affixed 



there may not be original if It is glued, and according to our inspection, the book has 

not appeared in auctions and there is no image of the cover in the Hebrew Book 

Treasury. Hence the special importance and rarity of the page in front of us with the 

original consent printed on the other side of the title page. 

1 page; 9/15 cm. The page is torn and missing a little at the edge of the title page and 

also a little missing on the left side of the agreement. Several tiny holes. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 

ספר 'זכרון צדיקים' מהדורה ראשונה. סדר ה'יאר צייטין' של צדיקים וגאוני עולם  .80

נבורג, תרפ"ג וכולל הרבה מגדולי צדיקי החסידות. עם "קידוש החמה". קלויז

1923. 

 

סדר ה'יאר צייטין' של צדיקים וגאוני עולם וכולל הרבה  'זכרון צדיקים' ספר

מגדולי צדיקי החסידות. בחלקם אף שנת פטירתם ומקום מנוחתם והוספות 

רבי  שונות, מסודר לפי מועד הסתלקותם מידי יום ביומו וחודש בחודשו, מאת

קלוזש, תרפ"ג  .דפוס ראשון .פאהידאפנחס זעליג הכהן שווארטץ שו"ב דק"ק א

תמניא אפי,  –בסופו: השמטות, פרק קי"ט    .ס"מ 14[ עמ'; 1] 142. 1923

ללא כריכה. ספר מפורק. בחלק  .תפילת הדרך, צעטיל קטן וברכת החמה

מהדפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. כתמים. קרעים רובם קלים 

 .ובשוליים. מצב בינוני

The book "zichron tzadikim" first edition. The 'Yar tZaitin' order of tzaddikim and 

geniuses of the world and includes many of the greatest tzaddikim of Hasidism. with 

"Kiddush Hachamma". Cloisenburg, 1923. 

without binding. A broken book. In some pages the margins are slightly cut on the 

text. spots. Most of the tears are light and on the edges. Medium condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

/ 'שבט מיהודה' עה"ת  1897לימודי אצילות' מונקאטש תרנ"ז  .81

ח"ב "מהדורה ראשונה" רשימת חותמים חשובה. סאיני תרפ"ח 

1928. 

 

כרך שני ספרים חשובים. א'. ספר 'שבט מיהודה' עה"ת, ח"ב, 

. 1928סעאיני, תרפ"ח  .מאת רבי יהודה גרינוואלד. דפוס ראשון

 5רשימת חותמים חשובה מאוד) .שער צבעוני  ;רנד דף-[, קיט2]

בין החותמים: המהרי"ץ דושינסקי, רבי דוד לייפער  עמ'(

מנדבורנא)באניא(, רבי שמואל זלמן ווינברגר ממארגערטן, רבי 

 .עקיבא סופר רבי משה פארהאנד ממאקאווא ועוד

בפעם הראשונה ) ,ב'. ספר 'לימודי אצילות' מרבי חיים ויטאל

ד אשר היה אצל הרה"ק רבי משה סופר נדפס מכתב י

מפשעווארסק והרה"ק רבי שלום מבעלז(. מונקאטש, תרנ"ז 

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט קרעים קלים. מצב  25. מ"ה דף; 1897

 .טוב

'limudey atzilut' Munkatsch 1897 / 'shevet miyehuda' on the Torah Part II "First 

Edition" important list of signers. Saini 1928. 

Plain old cover. Stains and a few light tears. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 



 ספרי סגולה.
 

ימלא השי"ת כל משאלותיהם לטובה והצריכים לרפואה יתרפאו במהרה על כל  .82

מחלותיהם". 'גן יוסף עדן דוד' ח"א, לרבי יוסף חיים פרגר. מהדורה ראשונה. 

 1891ארשא, תרנ"א וו

 

על מסכתות יבמות קידושין  'גן יוסף עדן דוד' ספר

לקוטי ' ובסופו .רבי יוסף חיים פרגר מאת

מהדורה  .מאחיו של המחבר רבי דוד 'יוסף

, 3-98, 10[ 2. ]1891ווארשא, תרנ"א  .ראשונה

בספירה הראשונה בעמוד ’. עמ 30[ 1, ]77

וסף'. וכן בדף לפני 'לקוטי י רשימת חותמים 10

  .ס"מ 31

ימלא השי"ת כל משאלותיהם לטובה והצריכים "

לרפואה יתרפאו במהרה על כל מחלותיהם", 

מתוך הסכמתו של האדמו"ר הרה"ק ה'דברי חיים' 

 .מצאנז

כריכה עתיקה מנותקת לשניים. דפים ראשונים 

ואחרונים מנותקים. נייר יבש. קרעים בעיקר קלים 

 .טוב -י ומעט נקבי עש וכתמים. מצב בינונ

"May God fulfill all their wishes for good 

and those in need of medicine will soon be cured of all their illnesses." 'Gan Yosef 

Eden David' part 1, by Rabbi Yosef cHaim Pergar. First Edition. Warsaw, 1891 

Ancient cover torn in half. First and last pages are detached. dry paper. Mostly light 

tears and a few moth holes and stains. Average- good condition. 
 180$מחיר פתיחה 

 

 

ספר סגולה חסידי! 'לשון הזהב' העותק של "הגאון מאוזרקוב" רבי שלמה  .83

. הסכמות ורשימת 1899אברהם רעזכטע עם חתימותיו. פיעטרקוב, תר"ס 

 !ים ארוכה וחשובה מאודחותמ

 

דפוס ראשון. ספר סגולה! 'לשון הזהב' ב"ח, על מסכתות ברכות ועירובין מאת 

הרה"ק רבי זאב וואלף מליזנסק מקורבו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך 

הסכמות חשובות מאוד  .לכל חלק שער נפרד .פיעטרקוב, תר"ס .מליז'ענסק

מגדולי אדמו"רי החסידות: הרה"ק רבי 

שרגא הלברשטאם משינאווא  יחזקאל

כל אחב"י אשר כל או"א יקח את : "הכותב

הספר התורה הזה אל ביתו כי ברכה בו 

ובזה יביא ברכה והצלחה רבה אל תוך 

הסכמה מהרה"ק רבי שלמה  וכן." ביתו

מבאבוב, מהרה"ק רבי דוד משה 

מטשרטקוב, ומהרה"ק רבי יצחק מבאיאן 

 .ועוד המברכים את הקונים

 4, ע"ז, 1ד'; עירובין  4ה, , מ"7ברכות 

חתימות  ס"מ. בדפי השערים 29ד'; 

בכי"ק של הגאון רבי שלמה אברהם 

רשימת חותמים  בסוף הספר .רעזכטע

עמ'( שבראשם הרבה  8ארוכה וחשובה)



כריכה ישנה, שדרת עור מעט מנותקת. נייר יבש  .מגדולי האדמו"רים והרבנים

 .ומעט קרעים. מצב טוב מאוד

לי משיבי תרפ"ח[ מגדו -תר"ג ] רקוב" רבי שלמה אברהם רעזכטעהגאון מאוז"

דורו שהתכתב בהלכה ועוד עם גדולי וגאוני דורו, אדמורי"ם ורבנים, בהם: רבי 

אברהם מסוכטשוב, רבי יצחק אלחנן מקובנא, רבי אברהם מרדכי מגור, ה'שדי 

ו חמד', רבי יהושע מקוטנא ועוד. ספרו: 'ביכורי שלמה', בספר זה נדפס

 .תשובותיהם של גדולי וגאוני דורו

Hassidic virtue book! "leshon hazahav" the copy of "The gaon of Ozarkov" Rabbi Shlomo 
Avraham Rezachte with his signatures. Pieterkov, 1899. Agreements and a long and very 
important list of signatories! 
Old cover, leather spine slightly detached. Dry paper and a few tears. Very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

סגולה נוראה!!! 'מגן דוד' נדפס בחיי המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי דוד  .84

 .1880מטולנא. לבוב, תר"מ 

 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי דוד  אמרי קודש עה"ת והמועדים 'מגן דוד' ספר

 .מטאלנא

נדפסה בחיי המחבר עם מכתב מהאדמו"ר הרה"ק רבי דוד מהדורה ש

מטולנא למו"ל בו כותב: "והנני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את 

הספר הזה ויהגה בו, אקוה שיהי' עליו לתרופה לגופו ונפשו ברוחניות 

מכתב זה נדפס מעבר ." וגשמיות בזה ובבא, יצליח בהצלחות זמניות ונצחיות

 .לשער ראשון

שני  .(1873. )בשער הראשון רשיון הצנזורה משנת 1880וב תר"מ לב

בדף אחרי השערים הקדמת המביא לבית הדפוס, רבי יוסף  .שערים

האלבערטאהל, ובה מגילת היוחסין של משפחתו מצדדי אביו ואמו. במקור: 

ס"מ. ללא כריכה. כתמים.  26[ דף; עותק זה מסתיים בדף צד. 1[ קד ]1]

 .עם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוניקרעים ונזקי עש 

 

תרמ"ב[ בן הרה"ק רבי מרדכי  -תקס"ח ] האדמו"ר הרה"ק רבי דוד מטולנא

מטשרנוביל. נקרא על שם זקינו רבי דוד לייקעס מבאר תלמיד הבעש"ט הק'. 

מנעוריו הצטיין בחריפותו וחכמתו. חתן הרה"ק רבי ישראל אברהם 

זושא מהאניפולי. נודע כבעל רוח אוסטראה בנו של הרה"ק רבי -מטשארני

 .הקודש ופועל ישועות

Terrible virtue!!! 'Magen David' was printed in the lifetime of the author, the Rebbe Rabbi 
David of Tolana. Lebov, 1880. 
Original: [1] 104 [1] page; This copy ends on page 94. 
without binding. spots. Tears and moth damage with some damage to the text. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

ספר סגולה. דפוס ראשון. 'מגן אברהם' מהמגיד הקדוש מטריסק. לובלין,  .85

. ספר שנדפס בחיי המחבר, המגיד הקדוש עם ברכותיו הקדושות 1887תרמ"ז 

ליו חסדים רבים.... למלא "הנני מברך את כל אשר יקח הספר הזה כי יתמשכו ע

 ."...כל משאלותיכם ... מגן יהיה לכל ההוגים בו

 



ספר 'מגן אברהם' אמרות טהורות מהרה"ק רבי אברהם טברסקי המגיד 

 .מטריסק בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל

ספר קדוש זה נדפס בחיי המחבר, ונודע כסגולה נוראה כמו שכותב המחבר 

אברהם בברכת והיה ברכה. ובזה הנני מברך  הרה"ק בהקדמתו: "וה' ברך את

את כל אשר יקח הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים רבים... למלא כל 

משאלותיכם בנים ובני בנים שתולים סביב לשולחנכם". "וקראתי שם הספר 

 ."...הזה מגן אברהם.... כי מגן יהיה לכל ההוגים בו

ם שני שערי .ס"מ 23קי"ג דף;  , מ"ז, ל"ו,1. 1887לובלין, תרמ"ז  .דפוס ראשון

 .בשני שערים חלק מהאותיות בדיו אדום .לח"א ושער נפרד לח"ב

פקסימיליה של כתב יד קודשו וחתימתו של המגיד הקדוש  ההקדמה בסוף

"אלה דברי המעתיר בעד כלל ישראל ובעד כל האנשים אשר יקחו הספר הזה 

 ."לטוב להם כל הימים

 .ספר מעט מתפרק. מעט קרעים. מצב טובכריכה עתיקה פגועה ומנותקת. 

A virtue book. First pattern. 'Magen Avraham' from the Holy Magid of Trisk. Lublin, 1887. 
A book printed in the lifetime of the author, the Holy magid with his holy blessings "I bless 
all who will take this book that many graces will continue on him... to fulfill all your 
wishes... it will be a protector for all who think in it..." . 
 
Ancient cover damaged and detached. A slightly falling apart book. A few tears. Good 
condition. 

 1,000$מחיר פתיחה 

 

 גור.

 

 
ולה חסידי לעצירת מגיפה. 'שו"ת הרי"ם' יוזפוף תרכ"ז דפוס ראשון. ספר סג .86

 .. עותק נאה1867

 

ספר 'שו"ת הרי"ם' מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מאיר אלתר ה"חידושי הרי"מ" 

ספר  .ס"מ 34.5, קנ"ז דף; 1. 1867יוזעפאף, תרכ"ז  .מגור. מהדורה ראשונה

י הרי"ם' הייתה מסופר כי לאחר פטירת ה'חידוש .סגולה חסידי לעצירת המגיפה

מגיפה בווארשא, והאדמו"ר הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר אמר שבימי 

נעוריו הייתה מגיפה שנעצרה בזכות הדפסת ספרו של אחד הראשונים, ולכן 



ביקש להדפיס את ספרו של ה'חידושי הרי"ם' כדי לעצור את המגיפה, ואכן מיד 

  .ה המגיפהכשהדפיסו את הספר )'שו"ת הרי"מ שלפנינו( נעצר

כריכה עתיקה מעט פגועה. שוליים נאים. מעט כתמים ומספר נקבי עש בודדים 

 .בשוליים. מצב טוב מאוד

First pattern. A Hasidic virtue book to stop an epidemic. "shut hari"m"  Yozepof 

1867. A fine copy. 

Old cover slightly damaged. Nice margins. A few stains and a few single moth holes 

in the margins. Very good condition. 
 250$מחיר פתיחה 

 

 

תמונה נדירה! האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור.  .87

 20-רפרודוקציה של תצלום. לונדון, אמצע המאה ה

רפרודוקציה של תצלום האדמו"ר הרה"ק רבי   .בקירוב

מלווה  אברהם מרדכי אלתר מגור בעל ה'אמרי אמת'

בשלושה אנשים בחוצות עיירת הנופש מרינבאד. תצלום 

התמונה מוצמדת  .בקירוב 20-נדיר! לונדון, אמצע המאה ה

לנייר עבה וקשיח המגולף בשוליו כעין מסגרת. גודל 

ס"מ.  27.5/20ס"מ. גודל כולל הנייר:  16.5/11.5תמונה: 

 ."Michael Silver, London" :בשולי הנייר מודפס הכיתוב

A rare picture! The Rebbe the 'yimrey Emet' from 

Gur. Reproduction of a photograph. London, mid-

20th century approx. 

The image is affixed to thick, hard paper that is carved at the edges like a frame. 

Image size: 16.5/11.5 cm. Total paper size: 27.5/20 cm. On the edge of the paper is 

printed the inscription: "Michael Silver, London". 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, בקבוק יין שנתקבל מידיו הקדושות של  .88

 .האדמו"ר הלב שמחה מגור לשמחת ברית

 

בקבוק יין שנתקבל מידיו הקדושות של האדמו"ר ה'לב שמחה' מגור לשמחת 

  .ברית שהתקיימה ביום י"ד חשון תשמ"ז



אלכוהול)יין נדיר שווק  15.5%ן גדי, יין בת שבע מיקבי כרמל תחת שם הסוכן עי

לחו"ל(. בקבוק סגור ושמור עם תוויות מקוריות ומדבקה שכתב המקבל: 

"נתקבל מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לברית של ישראל נ"י, י"ד חשוון תשמ"ז". 

 .מצב טוב מאוד

The throats of talmidey chachamim will be filled with wine, a bottle of wine that will be 
received from the holy hands of the Rebbe the lev simcha of gur for simchat brit. 
Very good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

כוס ישועות אשא. אוסף חמישה בקבוקי יין מהאדמו"ר ה'פני מנחם' מגור.  .89

 .בקבוקים פתוחים

 

 .של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור בקבוקי יין שנתקבלו מידיו הקדושות 5אוסף 

בקבוקים אלו מגיעים מאחד מחשובי החסידים ועל כל אחד ואחד נרשם בצורה 

מפורטת שנתקבל מהאדמו"ר וזמן קבלתו. א'. 

 -, ל"ב בעומר, אחרי שיחה מ 92יין קדמון שנת 

, קבלתי 1989. ב'. יין סקרמנטל 5:10עד  4:30

 מכ"ק אדמו"ר שליט"א שבת אופריף של בן

גיסי. ג'. יין ישן נושן יקבי תל ארזה, יום ג' פ' 

דברים תשנ"ב ה' אב. ד'. יין שטו וינדסור שנות 

, ערב ראש השנה תשנ"ג. ה'. יין 60/70ל'  -כ' 

. לרגל יום יארצייט, 85טופז כחול, שנת מ"ה? 

ח"י סיון. הבקבוקים פתוחים ומלאים למחצה 

שליש ורביע. גודל ומצב משתנה, באופן כללי 

 .מצב טוב

kos yeshuhot esa. Collection of five bottles 
of wine from the Rebbe 'Peni Menachem' of 
Gur. Open bottles. 
The bottles are open and half full, a third 
and a quarter. Size and condition vary, 
generally good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

  .סף תשעה בקבוקי יין מהאדמו"ר מגור שליט"איין מבורך!!! או .90

 



אוסף תשעה בקבוקי יין שנתקבלו מידיו הקדושות של האדמו"ר מגור שליט"א. 

כולם עם תוויות מקוריות ומדבקות עם רישום מפורט על קבלת היין מהרבי. א'. 

יין הנצחון, "יין שקיבלתי מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל בר מצוה של נכדי... 

אדר א' תשס"ח. ב'. יין  י"ג

הנצחון, "יין שקיבלתי מכ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א לרגל בר מצוה 

של נכדי... אור לכ"ז ניסן סיון 

תשס"ה. ג'. יין הנצחון, "יין 

שקיבלתי מכ"ק מרן אדמו"ר 

שליט"א לרגל חתונה של נכדי.. 

י"ד אדר א' תשס"ח. ד'. יין 

הנצחון, "יין שקיבלתי מכ"ק מרן 

ט"א לרגל אירוסי אדמו"ר שלי

ישראל.. אלול תשס"ו. ה'. יין 

טופז, יין שקיבלתי מכ"ק מרן 

אדמו"ר שליט"א לרגל הבר 

מצוה של ישראל, ז' חשון 

תש"ס. ו'. יין טופז, קיבלתי 

מאדמו"ר שליט"א לרגל אירוסי 

בתי... תשנ"ח. ז'. יין קינג 

אומים, ז' דיוויד. יין שקיבתי מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל הברית של הת

תשרי תשנ"ח. ח'. יין קינג דיוויד עם תווית מיוחדת של מועצת הנשיאות 

העולמית של איחוד מוסדות גור בא"י מועידת אויאן בצרפת, חשון תשס"ד. ט'. 

יין ישן נושן, יין שקיבלתי מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל הבר מצוה של נכדי. 

נראה פתוח. גודל ומצב משתנה, יינות. הבקבוקים סגורים למעט אחד ש 9סה"כ 

  .באופן כללי מצב טוב

Blessed wine!!! Collection of nine bottles of wine from the Rebbe Shalita of gur. 
 
The bottles are closed except for one that appears to be open. Size and condition vary, 
generally good condition. 

 200$ מחיר פתיחה

 

העתקה מוקדמת, העתקת מכתב מהאדמו"ר הרה"ק  .91

 .ה'שפת אמת' מגור. לא נדפס

 

וה' המרחם יפקוד אתכם בזרע ש"ק בזכות הצדקה ...... "

והש"י יתן ונשמע אך טוב". העתקה מוקדמת של מכתב 

מכתב  מהאדמו"ר הרה"ק ה'שפת אמת מגור. למיטב בדיקתנו

ליהו רוטנברג זה לא נדפס. המכתב להרה"ק רבי פנחס א

ס"מ. הדבקות  21/13.5 .מפילץ אחיינו של החידושי הרי"ם

 .סלוטייפ בגב המכתב. כתמים וקרעים. מצב בינוני

An early copy, a copy of a letter from the Rebbe of the 

'sfat emet' of Gur. Not printed. 

Adhesive tape on the back of the letter. stains and 

tears. Medium condition. 
 100$מחיר פתיחה 



 

שלא יתקלקלו אנשי ביתם... ויחזקו בהיודיש טאגבלאט אשר  .92

אין בו ארס המסוכן" העתקת מכתב האדמו"ר האמרי אמת 

 .מגור

 

שלא יתקלקלו אנשי ביתם... ויחזקו בהיודיש טאגבלאט אשר "

אין בו ארס המסוכן" העתקת מכתב חשוב מהאדמו"ר ה'אמרי 

ס"מ לערך. מעט קרעים  9/9פיסת נייר קטנה,  .ראמת' מגו

 .וכתמים

"shelo yitkalkelu anshey beytam... veyachziku behayudish tagblat asher 
eyn bo eres hamesukan" Copy of the letter of the Rebbe the yimrey 
Emet of gur. 
 

A small piece of paper, approximately 9/9 cm. A few tears and stains. 
 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

שבעת הבחירות תצביעו.. האיש היקר באנשים מ' לייביל מינצברג.. גם  .93

להשתדל אצל אחרים שלא מאנ"ש שיעשו כן...". הדפסת סטנסיל של מכתב 

 .האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור

 

שבעת הבחירות תצביעו.. האיש היקר באנשים מ' לייביל "

אצל אחרים שלא מאנ"ש שיעשו מינצברג.. גם להשתדל 

כן...". הדפסת סטנסיל של מכתב האדמו"ר ה'אמרי אמת' 

ס"מ. מעט כתמים וקרע קטן בשוליים. מצב  25/14מגור. 

 .טוב

"You will vote in the elections.. the dearest man 
among the people, M. Leybil Mintzberg.. also try to 
get others who are not from the Anash to do the 
same...". Stencil printing of the letter of the Rebbe 
yimrey Emet of Gur. 
A few stains and a small tear in the margin. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

לחשוב עצה להטבת  .94

הכנסות של ישיבת שפ"א". 

שני מכתבים, הדפסת 

סטנסיל ממכתבי האדמו"ר 

 .'אמרי אמת' מגורה

 

שני מכתבים, הדפסת 

סטנסיל ממכתבי האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור. האחד הוא בעניין הכנסות 

 .לטובת ישיבת שפ"א והשני לחיזוק כספי המעמדות. באופן כללי מצב טוב

"Think of an idea to benefit the income of the sfat emet Yeshiva." Two letters, stencil 
printing from the letters of the Rebbe yimrey Emet of Gur. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 ליקרים. –יין 
 

  ?מ"ל 650 .בקירוב 50 -יין ישן נושן יקבי ציון אברהם מאיר שור!! שנות ה  .95

 !!!איכות וכשרות, היין נמכר כמות שהוא -אין אחריות על טיב 

Old wine Zion Wineries Avraham Meir Shor!! The 1950s approximately. 650 ml? 
There is no guarantee of quality and kosher, the wine is sold as is!!! 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

בקירוב. פקק שעם ללא  1950ורמוט זכרון, בקבוק עתיק סביבות שנת תש"י  .96

 .טוב מאוד -כיסוי, מעט התנדף. מצב טוב 

 !איכות וכשרות, נמכר כמות שהוא -המכירות אינו לוקח אחריות על טיב בית 

Vermouth Zicharon, antique bottle circa 1950. Cork stopper without cover, slightly 
evaporated. Good- very good condition. 
 
The auction house does not take responsibility for quality and kosher, sold as is! 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 -ל' שנות ה  -כ' או תחילת שנות ה  -יין בראשית, בקבוק מוקדם, שנות ה  .97

יין ירושלמי   . פקק בירה מחופה בנייר כסף כחול סגור עם חבק נייר.60/70

 .מ"ל 750עתיק יומין נדיר בטעמו של ייקבי "ענב" אחים כהן. 

 

 -ל' שנות ה  -כ' או תחילת שנות ה  - יין בראשית, בקבוק מוקדם, שנות ה

. פקק בירה מחופה בנייר כסף כחול סגור עם חבק נייר. יין ירושלמי עתיק 60/70

 .מ"ל 750יומין נדיר בטעמו של ייקבי "ענב" אחים כהן. 

 !איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

bereshit wine, early bottle, 60s/70s. A beer cap covered in blue foil closed with a paper 
hug. A rare ancient Jerusalem wine in the taste of "Enav" winemakers Achim Cohen. 
750 ml. 
No warranty for quality - and kosher, sold as is! 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

(. פקק 60 -)ה  כ' -למטיבי טעם! יין טופז מובחר, יקבי כרמל מזרחי, שנות ה  .98

פלסטיק מחופה נייר כסף אדום, ללא החבק נראה סגור. קרעים עם חסר 

 .?מ"ל 650בטיקטים. 

 

. פקק 60כ'  -למטיבי טעם! יין טופז מובחר ייקבי כרמל מזרחי, שנות ה 

פלסטיק מחופה נייר כסף אדום, ללא החבק נראה סגור. קרעים עם חסר 

 .?מ"ל 650בטיקטים. 

 !איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא -יב אין אחריות על ט

For connoisseurs! Premium topaz wine, Carmel Mizrahi wineries, years (the 60s). 
Plastic cap covered with red foil, without the clasp it looks closed. Tears with missing at 
the tickets. 650 ml?. 
There is no guarantee of - quality and kosher, sold as is! 

 50$מחיר פתיחה 



 

. פקק בירה ללא הנייר כסף. 60כ'  -תנובה, יין ורד. שנות ה  -יקבי פרידמן  .99

 ?מ"ל 650בקבוק סגור מעט אידוי. 

 

(. פקק בירה ללא הנייר כסף. 60 -כ' )ה -תנובה, יין ורד. שנות ה  -יקבי פרידמן 

 ?מ"ל 650בקבוק סגור מעט אידוי. 

 !איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

Friedman -Tnuva Wineries, vered wine. 1960s. A beer cap without the foil. Closed bottle 
slightly evaporated. 650 ml? 
There is no guarantee of - quality and kosher, sold as is! 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

, פקק פלסטיק 60תנובה, יין ורמוט לבן שנות ה כ'  -יקבי פרידמן  .100

מ"ל וניסוי למחוק,  750מחופה נייר כסף ירוק ללא החבק נייר. על הטיקט רשום 

 .מ"ל? לא הצלחנו לזהות 650מ"ל?  720חותמת דיו דהויה מאוד 

 .איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

Friedman - Tnuva Wineries, white vermouth wine from the 1960s, plastic cork covered 
with green foil without wrapping paper. 750 ml is written on the ticket and an attempt to 
erase, very faded ink stamp 720 ml? 650 ml? We could not identify. 
 
There is no guarantee of - quality and kosher, sold as is. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

יין מדליון יקבי ציון, בקבוק עטוף בניילון  ,1  לוט שלושה בקבוקי יין .101

יין ישן  ,3 .פאר ירושלים יקבי אפרת בקבוק פתוח נראה שלא חסר ,2 .מקורי

איכות וכשרות, האוסף נמכר כמו  -נושן יקבי כרמל. אין אחריות על טיב 

 !שהוא

Lot three bottles of wine. There is no guarantee of quality and 

kosher, the collection is sold as is! 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

פקק  .מ"ל 325אלכוהול  40%בקירוב,  1950ליקר אבטיי כרמל מזרחי  .102

פלסטיק ללא הנייר העוטף עליו. אין אחריות על טיב ואיכות וכשרות, היין נמכר 

 !!!כמות שהוא

Liqueur Abtai Carmel Mizrahi 1950 approximately, 40% alcohol 325 ml. Plastic cork 

without the paper that wraps it. There is no guarantee for quality and kosher, the wine 

is sold as is!!! 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 חב"ד.



!! 1872חותמת בית מדרש חבד"י ברומניה משנת תרל"ב  .103

ורה' מהדורה שניה. למברג, ]אחרי תקפ"א 'נועם מגדים וכבוד הת

1821]?. 

 

חידושים על התורה בדרך  'נועם מגדים וכבוד התורה' ספר

מהדורה  .מהרה"ק רבי אליעזר הלוי הורוויץ אב"ד טארניגראד החסידות

?[. בדף השער ובמקומות 1821שניה. למברג, ]אחרי תקפ"א 

ץ תרל"ב גבאי חותמות "בית המדרש חב"ד ביאסליווער ניאמט נוספים

ס"מ. ללא כריכה. ספר מפורק. נזקי עש  22ק"ך דף;  ,3 ."בצלאל יוסף

  .מרובים עם פגיעות בטקסט. מצב גרוע

The stamp of a Chabadi Beit Midrash in Romania from the year 
1872!! "Noam Megadim vekvod haTorah" second edition. Lemberg, 
[after 1821?]. 
without binding. A broken book. Multiple moth damage with text 
vulnerability. bad situation 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

מהדורה נדירה. ספר 'תניא'.  .104

 .1856)ווין( ווארשא, תרט"ז 

 

ח"א הנקרא בשם ספר " ,'ספר 'תניא

של בינונים, גם ח"ב הנקרא בשם חינוך 

מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור  ,"קטן

בשער  .מן מלאדי. מהדורה נדירהזל

"ווין". ללא שנה ומדפיס. ובאמת נדפס 

 20. מד דף; 1856בווארשא, תרט"ז 

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה. כתמים 

 .טוב -ומעט נזקי עש. מצב בינוני 

Rare edition. The book 'Tanya'. (Vienna) Warsaw, 1856. 
Old damaged cover. Stains and some moth damage. Average - good condition. 
 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

ויכוח חסידים ומתנגדים. 'אגרת ויכוח והשלום' מהאדמו"ר הצמח צדק.  .105

 .1927ירושלים, תרפ"ז 

 

מרגניתא טבא 'אגרת וכוח והשלום' ויכוח חסידים ומתנגדים ועשיית שלום מאת 

יד -בהעתקה מכת .הצמח צדק –האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש 

חיים יעקב זצ"ל ’ מאדמו"ר רבי מנחם מנדל מלובאוויטץ אשר העתיק הרה"ג ר

מהדורה  .ווידרעוויטץ כל כתבי יד וגם הספר צמח צדק מאת חיים הכהן הורוויץ

  ;'. י"ב עמ1927ירושלים, תרפ"ז  .יחידה

[, מ דף; 'קרנות צדיק' ללא 4]  שלטי הזהב' ירושלים, תרס"א, ' :כרוכים עמו

סופו בשער נפרד 'תיקון הכללי' ירושלים, תרס"ד. 'תורת חיים' ירושלים, שער. ב

 .1926תרפ"ו 

טוב  -כריכה ישנה מעט מנותקת וללא שדרה. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב 

 .מאוד



Debate chasidim and mitnagdim. 'yigeret vikuach vehaShalom' from the Rebbe 

HaTzemach Tzedek. Jerusalem, 1927. 

Single edition. Old cover slightly detached and without spine. A few tears and stains. 

Good- very good condition. 
 70$מחיר פתיחה 

 

 

כרך חוברות מאמרי הריי"ץ,  –חב"ד. יומן בקור הריי"ץ בא"י  .106

 .חוברת חב"ד ארה"ב –ריגא.  –ורשה 

 

בקורי כ"ק אדמו"ר שליט"א יומן רשמי  .'לוט חוברות חב"ד: א

מליובאוויטש )הריי"ץ( בארץ ישראל. ירושלים תרפ"ט. כ"ד עמ'; 

 .מעטפת מודפסת

לקוטי דיבורים שמע"צ  'א :כרך חוברות מאמרי האדמו"ר הריי"ץ .'ב

ליקוטי דיבורים פסח תרצ"ד,  'ב ;'ד 11ושמחת תורה תרצ"ג. ריגא 

י דיבורים אחרון של ליקוט 'ג .ח"א. ורשה ט"ז ד'; שער מעטפת בלבד

פסח תרצ"ד. ורשה. י"ב ד'; שער מעטפת בלבד, כולל מעטפת 

ליקוטי דיבורים שבועות תרצ"ד. ללא שער ראשון. ורשה.  'ד .אחורית

איגוד התמימים, מכתב כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א  'ה ;'כ"ב ד

ד'; כולל  6בדבר איגוד התמימים. ורשה ערב ראש השנה תרצ"ה. 

ליקוטי דיבורים שבועות תרצ"ד.  'ו ., שער מעטפת בלבדהמעטפות

 .ורשה כ"ג ד'; שער ושער מקוצר

 ;'עמ 32ליקוטי דיבורים פורים תש"א. ניו יורק  .'ג

 .טוב מאוד –גודל משתנה, מצב טוב 

Chabad. Journal of the Raiatz visit to Israel - a volume of booklets of articles of the 
Raiatz, Warsaw - Riga. – Chabad USA brochure. 
Size varies, good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 47/34 .תמונה של ציור הרבי מחב"ד וחמיו האדמו"ר הריי"ץ .107

  .ס"מ. נייר עבה. מעט פגמים

A picture of the painting of the Rebbe of Chabad and his father-

in-law the admor HaRaitz. 47/34 cm. thick paper. A few flaws. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

תמונת הרבי מחב"ד עם אביו  .108

ואמו. מסגרת עץ. גודל כולל מסגרת: 

  .ס"מ. באופן כללי מצב טוב 27/22

The picture of the Rebbe from Chabad with his father 
and mother. Wooden frame. Size including frame: 
27/22 cm. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 



 

תשורה משמחת הנישואין  .'ספרים וחוברות. א 12חב"ד. אוסף  .109

י"א שבט, קובץ  -  יו"ד .'ב .של מנחם מענדל ורבקה העכט

קובץ הערות  .'ד .ליקוטי הלכות ומנהגי, חודש שבט התשס"ח .'ג .הכנה

סדר  .'ו .ויהי בשלושים שנה .'ה .התמימים ואנ"ש דישיבת חב"ד צפת

ביאור תניא מהרב  .'ח .חוברת בלועזית על הריי"ץ .'ז .הנחת תפילין

תשורה משמחת הנישואין של שניאור זלמן צבי הירש   .'ט .שטיינזלץ

גאון יעקב  .י"ב .שמירת הטהרה  .י"א .שמירת השמחות .'י .ורבקה העכט

לנדא עם כ"ק רבותינו זכרונות, סיפורים ומכתבים של הגה"ח רבי יעקב 

ספרים / חוברות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי  12סה"כ  .הנשיאים

 .טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא -מצב טוב 

Chabad. Collection of 12 books and pamphlets. Size and 

condition varies, generally good - very good condition. Collection 

sold as is. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

דיוקן האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, ה"צמח צדק" מליובאוויטש.  .110

תר"ס  1900גלוית שנה טובה. נדיר ביותר! אין בספריית חב"ד! ארה"ב 

 .בקירוב

 

נדיר ביותר. גלוית שנה טובה עם תמונת האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש. 

 .ס"מ 8.5/11תר"ס בקירוב.  1900ארה"ב 

לזכר עולם יהיה צדיק! תמונת הרב הצדיק הגאון מ"ה מנחם מענדיל "

 ."מליובאוויטש זצ"ל

הגלויה מעט  בקירוב. 1906הגלויה נשלחה מארה"ב לרוסיה בשנת תרס"ו 

  .מעט דהויה בעיקר במרכז במקום הקיפול ומעט כתמים נוספים .חתוכה

ה התמונה וכותב בספר 'בית הגנזים' מר' שלום דובר לווין בעמוד ר"ס מופיע

מתחתיה: נדפס בשער לוח שנה של הוצאת רעמיגאלסקי בריגא בשנת תרפ"ט 

שנמצא בספרייה)ספריית חב"ד בקראון הייטס( וכן נדפס בכרטיס גלויית שנה 

טובה)ולא מציין שנמצא בספרייה כפי שמציין בפריטים אחרים, מה שאומר שאין 

 .את זה גם בספריית חב"ד(



The portrait of the Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the "Zemach Tzedek" 
from Lubavitch. shana tova postcard. Extremely rare! Not in the Chabad library! USA 
1900 in approx. 
The postcard was sent from the USA to Russia in approximately 1906. The postcard is 
slightly cut. A little faded mainly in the center where the fold is and a few other stains. 

 500$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר ביותר! 'שבחי הרב' בעל התניא  .111

עם תמונתו! וסיפורים שלא נדפסו במהדורות 

 .192קודמות. ורשה תרפ".. ....

 

חב"ד. נדיר ביותר. 'שבחי הרב' על האדמו"ר 

הזקן הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל 

התניא עם תמונתו! וסיפורים שלא נדפסו 

 .במהדורות קודמות

אינו  .ס"מ 18.5עמ';  46 .192תרפ".. .... ורשה

רוזנפלד וכן לא -באוצר הספר העברי וינוגרד

הופיע במכירות פומביות עותק שלם)ע"פ 

כריכה מקורית? כתמים. מצב טוב  .בדיקתנו(

 .מאוד

Extremely rare! 'shivchey harav' Baal Hatnia 
with his picture! and stories not printed in 
previous editions. Warsaw ....192. 
 
Not in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book collection, nor has a complete copy 
appeared at auctions (according to our inspection). Original cover? Stains. Very good 
condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

תניא' המהדורה הראשונה ' .'אחב"ד. אוסף תריסר ספרים וחוברות.  .112

שנדפסה בארץ הקודש. תל אביב, תש"ג 

 .'ג .תניא' מהדורת כיס, ברוקלין' .'ב .1943

חוברת תהלוכת ל"ג  .'ד   'סיפורי חסידים לנוער'

היום  .'ו .ספר השיחות התש"ב .'ה .בעומר ב"ב

יום. שנת השמונים לרבי. "מוקדש לכ"ק אדמו"ר 

קובץ  .'ח .לו התשל"טליקוט י"ד כס .'ז ."שליט"א

אגרות  .'ט .מעדני מלך על הרמב"ם, ב"ב תשמ"ח

קובץ  .'י .קדש מהרבי, קובץ א' על אמונה ומדע

כרך  .י"א .'שי למורא', יום הבהיר י' שבט תשמ"ו

מאמרים וקונטרסים: מאמר כי מנסה, קונטרס ב' 

ניסן ה'תש"ח, חג הפסח תש"ח, ל"ג בעומר 

-כסליו תש"ט, י'תש"ח, חג הגאולה התש"ח, י"ט 

י"ג שבט תש"ט, פורים תש"ט, ב' ניסן תש"ט, 

פסח תש"ט, שבועות תש"ט, חג הגאולה תש"ט, 

עטרת  .י"ב .ח' אלול תש"ט, ראש השנה תש"י

חכמים, מוקדש לכבודו ולזכותו של הרבי מחב"ד 

ספרים/חוברות. גודל  12בהגיעו לגבורות, גיל שמונים. ניו יורק, תשמ"ג. סה"כ 

 .ה, באופן כללי רובם נראים במצב טוב. האוסף נמכר כמו שהואומצב משתנ



Chabad. Collection of a dozen books and pamphlets. A total of 12 books/pamphlets. 

Size and condition varies, in general most appear to be in good condition. The 

collection is sold as is. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

קונטרס "שימו לבבכם" לכל הדברים האלה. א'. בענין ערכאות. ב'.  .113

בענין הצוואה. ג'. בענין אגודת חב"ד. ד'. אגרות קודש. ה'. מכתבים מרבני 

 .כתמים. באופן כללי מצב טוב .חב"ד. יו"ל ע"י אנ"ש

Contrast "simu levavchem" spots. In general good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

חב"ד. 'בית אהרן והוספת' מאת סבו של הרבי מליובאוויטש עם חתימת  .114

 .. עותק נאה1880יד קודשו וחותמו. דפוס ראשון. ווילנא, תרמ"א 

 

מראי מקומות לפי סדר פסוקי התנ"ך לתלמוד ומדרשי  'בית אהרן והוספות' ספר

וילנא,  חז"ל ולספרים נוספים מאת רבי אברהם דוד לאוואט אב"ד ניקאלאייעב.

 .מהדורה ראשונה. הסכמת האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש .1880תרמ"א 

חתימת יד קדשו של המחבר, סב סבו של הרבי מליובאוויטש:  בדף ההסכמה

"נאום אברהם דוד לאוואט מו"ץ דק' ניקאלאייעב". ובתחתית הדף 

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. דף השער כהה. מעט  31.5עמ'.  360 ,[4] .חותמתו

 .כתמים ומספר קרעים קלים. מצב טוב מאוד

תר"ן[ רבה של ניקולאייב  -תקע"ה ] המחבר הגאון רבי אברהם דוד לאוואט

שבאוקראינה והסביבה במשך ארבעים שנה. חסידו של האדמו"ר ה'צמח צדק' 

ובנו המהר"ש. מגדולי וחשובי רבני חב"ד וזקנו האדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש 

יאורסון היא אמו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל ]נכדתו הרבנית חנה שנ

 .'מליובאוויטש[. חיבר מספר ספרים חשובים, כשהנודע בהם הוא ספרו 'קב ונקי

Chabad. 'Beit Aharon veHosafat' by the Lubavitch Rebbe's grandfather with his holy hand 
sugnature and his seal. First printing. Vilna, 1880. A fine copy. 



Plain old cover. The title page is dark. A few stains and a few light tears. Very good 
condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

חב"ד. 'שערי אורה' לאדמו"ר האמצעי. דפוס ראשון שנדפס בחייו.  .115

  !!!". "שערי אורה הוא האל"ף בי"ת דתורת החסידות1822קאפוסט, תקפ"ב 

 

ורה הוא האל"ף בי"ת דתורת החסידות"!!! )מתוך דברי האדמו"ר שערי א"

  .(30המהר"ש, מובא בקונטרס לימוד החסידות עמ' 

האדמו"ר  והוא דרושים וביאורים בענייני חנוכה ופורים, מאת 'שערי אורה' ספר

הרה"ק רבי דוב בער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש )דער מיטעלער רבי( בנו 

נעתקו מגוף כתי"ק  .רה"ק רבי שניאור זלמן בעל התניאשל האדמו"ר הזקן ה

 .של המחבר האדמו"ר האמצעי

[ 1[ פ; עו ]3. ]1822קאפוסט, תקפ"ב  .מהדורה ראשונה, שנדפסה בחיי המחבר

 .ס"מ. בדף השער רישומים עתיקים דהויים 18.5דף; 

מתוך הקדמת המחבר האדמו"ר האמצעי, על הספר: "שימצא כאו"א מרגוע 

  "'לפי ערכו ומקומו ושעתו וכולנפשו 

כריכה חצי עור מעט בלויה. שוליים נאים. חלק מהדפים בנייר כחלחל. כתמים. 

במספר מקומות נזקי עש בעיקר בשוליים ומעט עם פגיעות בטקסט. מספר 

 .קרעים קלים. באופן כללי מצב טוב

 .587סטפנסקי חסידות מס' 

Chabad. 'shaarey  Ora' for the Middle Rebbe. First pattern printed in his lifetime. Kapust, 
1822. "shaarey Ora hu haalef bet detorat hachasidut"!!! 
Faded ancient side scripts on the title page. 
Slightly worn half leather cover. Nice margins. Some of the pages are on bluish paper. 
spots. In several places, moth damage mainly in the margins and a little with damage to 
the text. A few minor tears. In general good condition. 
 

 1,000$מחיר פתיחה 
 

 

 

וירוו מהם רוב נחת יהודי אמיתי חסידותי". מכתב בחתימת יד קודשו  .116

 .של הרבי. ברכה לחתונה



 

בנין עדי עד על יסודי התורה והחסידות כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי "

 ."תורת החסידות

מכתב ברכות לנישואין בחתימת יד קודשו של מהרבי מחב"ד, האדמו"ר רבי 

 .נחם מנדל שניאורסון מליובאוויטשמ

ס"מ, נכתב במכונת כתיבה וחתום בכתב יד  18/27, מכתב דואר, 1976תשל"ו 

 .טוב מאוד -קודשו. סימני קיפול וקרעים בשוליים. מצב טוב 

"veyirvu mgehem rov nachat yehudi amiti chasiduti" A letter signed by the Rebbe's holy 
hand. A wedding greeting. 
Postal letter, 18/27 cm, written on a typewriter and signed in his holy handwriting. Fold 
marks and tears in the margins. Good - very good condition. 

 750$מחיר פתיחה 

 

 

 ניירת ועוד( –יודאיקה)חפצים 
 

 .1980מדליית כסף 'הכנסיה הגדולה השישית' טבת תש"מ  .117

 

מדליה, שהונפקה לכבוד ה'כנסיה הגדולה' 

השישית של הסתדרות אגודת ישראל 

. הכנסיה 1980העולמית, ירושלים, תש"מ 

האחרונה שהתקיימה לפני הפילוג בין אגודת 

 .ישראל ודגל התורה

על המדליה מצידה האחד, מובלט: "ויעשו כולם 

אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". 

הגדולות שהתקיימו  ורשימת חמישה הכנסיות

לפניה עם התאריכים והמקומות. בצידה השני: 

סמל 'הסתדרות אגודת ישראל העולמית" 

וכיתוב בעברית ובאנגלית. וכיתוב: "הכנסיה 

 ."הגדולה השישית

 99.6ס"מ. כסף חתום וממוספר. משקל  6קוטר 

גרם. עיצוב ע"י ג. שמיר. בתוך הנרתיק המקורי 

 .יה. מצב מצויןעם הדף המקורי לפירוט המדל



הכנסייה הגדולה היא שמה הרשמי של הכינוס העולמי המרכזי של תנועת 

אגודת ישראל העולמית, ובו השתתפו רבים ממנהיגיה הרוחניים והפוליטיים, 

 -מישראל ומהעולם. עד היום התקיימו שש כנסיות, האחרונה שבהן התקיימה ב

לעזר מנחם מן שך ראש "ד בטבת תש"מ בירושלים. נאום פתיחה: הרב אכ-י"ח

ישיבת פונביז'. בין המשתתפים: האדמו"רים: ה'לב שמחה' מגור, ה'חלקת 

יהושע' מביאלא, ה'ישועת משה' מויז'ניץ, ה"ברכת אברהם" מסלונים, ה'אמרי 

אש' ממודז'יץ, . הגאונים: הרב אלעזר מנחם מן שך, הרב משה פיינשטיין, הרב 

, הרב שלמה זלמן אוירבך. תקנות יעקב קמינצקי, הרב יעקב יצחק רודרמן

חשובות: לימוד הדף היומי בתלמוד הירושלמי, שתיקן האדמו"ר מגור, ולימוד 

 .יומי בספר 'חובת הלבבות' שער הביטחון, שתיקן האדמו"ר מוויז'ניץ

Silver medal 'hknesiya hagdola hashishit' Tevet 1980. 

Diameter 6 cm. Signed and numbered silver. Weight 99.6 grams. Design by G. 

shamir. Inside the original case with the original page detailing the medal. great 

condition. 
 120$מחיר פתיחה 

 

 

מדליה של הכנסיה הגדולה השישית של אגודת ישראל. ירושלים,  .118

 .1980תש"מ 

 

של הסתדרות אגודת  מדליה, שהונפקה לכבוד ה'כנסיה הגדולה' השישית

. הכנסיה האחרונה שהתקיימה לפני 1980ישראל העולמית, ירושלים, תש"מ 

 .הפילוג בין אגודת ישראל ודגל התורה

על המדליה מצידה האחד, מובלט: "ויעשו כולם 

אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". ורשימת 

חמישה הכנסיות הגדולות שהתקיימו לפניה עם 

בצידה השני:  התאריכים והמקומות.

'הסתדרות אגודת ישראל העולמית" וכיתוב   סמל

בעברית ובאנגלית. וכיתוב: "הכנסיה הגדולה 

 ."השישית

ס"מ. ברונזה. עיצוב ע"י ג. שמיר. בתוך  6קוטר 

הנרתיק המקורי עם הדף המקורי לפירוט 

  .המדליה. מצב מצוין

הכנסייה הגדולה היא שמה הרשמי של הכינוס 

של תנועת אגודת ישראל העולמי המרכזי 

העולמית, ובו משתתפים רבים ממנהיגיה 

הרוחניים והפוליטיים, מישראל ומהעולם. עד היום 

כ"ד בטבת תש"מ -י"ח -התקיימו שש כנסיות, האחרונה שבהן התקיימה ב

בירושלים. נאום פתיחה: הרב אלעזר מנחם מן שך ראש ישיבת פונביז'. בין 

חה' מגור, ה'חלקת יהושע' מביאלא, המשתתפים: האדמו"רים: ה'לב שמ

ה'ישועת משה' מויז'ניץ, ה"ברכת אברהם" מסלונים, ה'אמרי אש' ממודז'יץ, . 

הגאונים: הרב אלעזר מנחם מן שך, הרב משה פיינשטיין, הרב יעקב קמינצקי, 

הרב יעקב יצחק רודרמן, הרב שלמה זלמן אוירבך. תקנות חשובות: לימוד הדף 

מי, שתיקן האדמו"ר מגור, ולימוד יומי בספר 'חובת היומי בתלמוד הירושל

 .הלבבות' שער הביטחון, שתיקן האדמו"ר מוויז'ניץ

Medal of the knesiya hagdola hashishit of Agudat Israel. Jerusalem, 1980. 
Diameter 6 cm. Bronze. Design by G. shamir. Inside the original case with the original 
page detailing the medal. great condition. 

 50$מחיר פתיחה 



 

רקמות צבעוניות ומעוטרות. א'. נרתיק בד קטן ובתוכו מונח  .119

עטרה לטלית עם עיטורי חוטי ברזל. ב'. נרתיק צבעוני נאה בתוכו מונח 

טלית עם עטרה וכיפה צבעוניים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב

Colorful and decorated fabrics. Size and condition vary, 

generally good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

ישיבת כסא רחמים ב"ב. נרתיק לטלית ונרתיק  .120

לתפילין עם רקמת דגם הישיבה. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

Yeshiva Kise Rahamim Bne Brak. A case for tallit and a case for 

tefillin with the embroidery of the yeshiva model. In general, very 

good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

אוסף שלושה בתי ספר תורה קטנים. בתוכם גלול נייר, עליו כתוב  .121

 .הספר תורה)לא נבדק אם שלם(. ברזל ופלסטיק. גודל ומצב משתנה

A collection of three small Torah books cases. Inside them is a roll of 

paper, on which is written the sefer Torah (not checked if complete). Iron 

and plastic. Size and condition varies. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

זוגות תפילין ישנים, המחצית  7אוסף  .122

ארבעה נרתיקי בד.  .20 -הראשונה של המאה ה 

 .שהואגודל ומצב משתנה, נמכר כמו 

A collection of 7 pairs of old tefillin, the first half of the 

20th century. Four cloth cases. Size and condition varies, 

sold as is. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 

גודל  .מתכת -פורצלן  -צלחות פסח ישראליות, זכוכית  3אוסף  .123

 .טוב מאוד -ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

Collection of 3 Israeli Passover plates, glass - porcelain - metal. 

Size and condition varies, generally good - very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 



מפיות בד לחלות לשולחן שבת.  3אוסף  .124

צבעים לבן/צהוב. עיטורים ורישומים. גודל ומצב 

  .משתנה

A collection of 3 cloth napkins for chalot for the Shabbat 

table. Colors white/yellow. Decorations and drawings. Size 

and condition varies. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

אוסף ענק של  .125

בתי  80 -למעלה מ 

 -מזוזה! מעניינים 

  .ישראל -מיוחדים ועוד. הונגריה? 

 

 -ה! הונגריה? בתי מזוז 80 -אוסף ענק של למעלה מ 

ישראל. חלקם מיוחדים או מעניינים ביותר. צורות 

שונות. מיניאטוריים/גדולים. חומרים שונים. במספר 

בתים ישנם מזוזות)נייר? קלף?(. גודל ומצב משתנה, 

 .באופן כללי מצב טוב

A huge collection of over 80 mezuzah houses! 
interesting - special and more. Hungary? - Israel. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

גביעים לקידוש וגביע "לחיים". מתכות שונות. ישראל? שנות  12אוסף  .126

 .ואילך 50/60 -ה 

 

גביעים לקידוש וגביע "לחיים".  12אוסף 

 50/60 -מתכות שונות. ישראל? שנות ה 

 .ואילך

שתנים, באופן כללי רובם גדלים ומצבים מ

עם רגל למעט אחד שמעוטר בחמסות עם 

אבנים צבעוניים)שחלקם חסרים(. אחד 

 .רחב במיוחד, חלקם מעוטרים

A collection of 12 goblets for Kiddush and a 

"Lachaim" goblet. different metals. Israel? 50s/60s 

onwards. 

Sizes and positions vary, in general most of them 

have legs except for one that is decorated with 

colored stones (some of which are missing). One extra wide, some decorated. 
 80$מחיר פתיחה 

 

 

 .זוג פמוטות, לובלין! נדיר! כסף חתום. עבודת יד מרשימה .127

 



רשימה, עם עיטורים זוג פמוטים, לובלין! נדיר! כסף חתום. עבודת יד מ

 .מרהיבים ומיוחדים

גרם. עברו תיקונים, פגמים. בסיס ריבוע, אחד מהם  490ס"מ. משקל  24גובה 

  .לובלין, חותמת יצרן וחותמת בצורת יד  ,84מעט עקום. חתום: 

A pair of candlesticks, Lublin! rare! signed silver. Impressive handwork. 

Height 24 cm. Weight 490 grams. Repairs, defects. Square base, one of them slightly 

crooked. Signed: 84, Lublin, maker's stamp and hand-shaped stamp. 
 350$מחיר פתיחה 

 

 

 .חלקים 2קנים. חתומה.  5קנדלברה פולנית מכסף, בת  .128

 .רםג 920ס"מ. משקל:  53? גובה: 20 -? תחילת המאה ה19 -סוף המאה ה

 .כתמים ומעט מעיכות. מעט עקום. מצב טוב

Silver candelabra from Poland, with five branches. Marked. 2 parts. 
Late 19th century? Early 21st century? Height: 53 cm. Weight: 920 g. 
Stains and some dents. Slightly skewed. Good condition. 

 300$מחיר פתיחה 

 

 

 



 .אוסף פרוכות ופריטי בד לספרי תורה. חמישה פריטים .129

 

שלוש פרוכות בצבעים לבן וכחול כהה וכחול כהה יותר, ומעיל לספר תורה 

בצבע כחול. שני פריטי בד לבנים שאחד מהם זה כנראה חגורה לס"ת והשני 

 .הוא כנראה חלק ממעיל לס"ת. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of parochots and cloth items for sifrey Torah. Five items. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 14קמיעות וסגולות מתכת. לוט  .130

חמסות/ברכות וסגולות. ישראל. גודל ומצב משתנה, 

  .באופן כללי מצב טוב

Amulets and metal charms. Lot 14 hamsots/blessings and 

virtues. Israel. Size and condition vary, generally good 

condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

שטר כתובה. זאכו )כורדיסתאן( תרצ"ז  .131

. חתימות חכם רבי משה בן עלון, חכם רבי רחמים שלמה רבה של זאכו 1937

 .וששון מאיר

 

. חתומים בכת"י, מימין לשמאל: 1937שטר כתובה. זאכו )כורדיסתאן( תרצ"ז 

( מנהיג, דיין ודרשן 1884/1944עד: חכם רבי משה בן עלון]חכם משה עלואן)

בזאכו[. החתן: עזרא בן רחמים ממוכא. עד: ששון מאיר מוכתר העיר זאכו. 

[ עם 1898/1965מסדר הקידושין: חכם רבי רחמים שלמה רבה של זאכו ]

 .חתימת ידו וחותמו

ס"מ. קרעים והדבקות בעיקר  30.5/46סה בבגדאד. הכתובה עצמה נדפ

 .במקומות הקיפול. כתמים. מצב בינוני

Ktuba. Zacho (Kurdistan) 1937. Signatures of Chacham Rabbi Moshe 

Ben Alon, Chacham Rabbi Rahamim Shlomo Rabbi of Zacho and 

Shashon Meir. 

The ktuba itself was printed in Baghdad. 30.5/46 cm. Tears and adhesions mainly in 

the folds places. Stains. Average condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

בית מגילה מעץ)עץ זית?(. חריטות מקומות קדושים. כתמים ומספר  .132

 .סדקים

A beit megila made of wood (olive wood?). Engravings of holy places. Stains and 

several cracks.  
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 



 

 

לאשה מעוברת  -תפילות לזרע של קיימא  .133

 66/46ולבעל כשאשתו מעוברת. כתב אשורית על בד. 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

Prayers for zere shel kayama - for a pregnant 

woman and for a husband when his wife is 

pregnant. Assyrian writing on cloth. 66/46 cm. 

Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

. עם שם בראשי 1902מפית רקומה לליל הסדר. עבודת יד. תרס"ב  .134

 .תיבות

 

מפית רקומה לליל הסדר. עבודת יד 

צבעונית ומיוחדת עם חוטים 

ועיטורים מסביב. ועם פתח שעשוי 

ככל הנראה לכיסוי המצות. מסביב 

ה רקום את סימני הסדר, ולמט

ושם בראשי  1902תרס"ב  :נרקם

ס"מ בערך.  45/55 .".תיבות "ח. ל

  .כתמים ומעט קרעים קלים

Embroidered napkin for seder night. Handmade. 
1902. With name in initials. 
About 45/55 cm. Stains and a few light tears. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

 

כילת מצה". כיסוי לליל הסדר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על א .135

 .בקירוב 1900/1920תר"פ  -עבודת רקמה ידנית. תר"ס 

 

תר"פ  -כיסוי לליל הסדר, עבודת רקמה ידנית. תר"ס 

 .בקירוב 1900/1920

בד בהיר, במרכזו עיטורי פרחים צבעוניים ומסביב 

ובאמצע ברכת "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על 

לשלושה חלקים "כהן"  אכילת מצה". המפית מחולקת

"לוי" ו"ישראל". בשוליו עיטורים וחוטים זהובים. 

  .ס"מ בערך. כתמים ומעט קרעים קלים 35/37

"asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al 

achilat matza". Seder night cover, manual 

embroidery. 1900/1920 approx. 

At its edges are decorations and golden threads. 

About 35/37 cm. Stains and a few light tears. 
 100$מחיר פתיחה 

 

 



 1900אצבע לספר תורה. כסף, חתום. דוגמה נדירה. אירופה, צרפת?  .136

 .בקירוב

 

 1900יד לספר תורה, עם עיטורים מיוחדים בדוגמא נדירה. אירופה, צרפת? 

 .בקירוב

  .שרשרת(ס"מ)לא כולל ה 28גרם. אורך:  147משקל 

Finger to Sefer Torah. silver, signed. A rare model. Europe, France? 1900 approx. 

Weight 147 grams. Length: 28 cm (not including the chain). 
 400$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

יד לספר תורה, כסף. עבודה עממית, תוניס? המחצית השנייה של  .137

 .19 -המאה ה 

 

, כסף. עבודה אצבע לספר תורה

עממית, תוניס? המחצית השנייה 

. חריטת שמות 19 -של המאה ה 

קדושים, ושם התורם? היוצר? 

ס"מ, כולל  16הבעלים?. 

  .הטבעת

A hand for sefer Torah, silver. Pop work, 
Tunisia? The second half of the 19th century. 
Engraving of holy names, and the name of 
the donor? Author? Owner?. 16 cm, including 
the ring. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .? חתום1940/60תש"ך?  -מזרח צבעוני על קלף. ירושלים? ת"ש  .138

 

איורים ועיטורים  .לוח "מזרח" צבעוני על קלף בעבודת אמנות מרהיבה וייחודית

"מזרח",  מוזהבים. במרכזו בחלק העליון רקע נאה ועליו רישום בדיו מוזהב

במרכזו הלוח באמצע איור המנורה והרישום "אל מול פני המנורה יאירו שבעת 

הנרות" וכן הרישום דע לפני מי אתה עומד. מסביב פרק תהלים "שיר המעלות 



לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.......", בחלק החיצוני עיטורים 

פרחים, אשכולות ענבים ורימונים.  ואיורים צבעוניים וססגוניים של יונות, עלים

   .[?]"חתום: "נעים מוטהדה

ס"מ. כולל המסגרת. גודל  44.5/60.5? 1940/60תש"ך?  -ירושלים? ת"ש 

ס"מ בערך. לא נבדק מחוץ למסגרת.  29.5/45הקלף לא כולל המסגרת: 

מסגרת ישנה פשוטה עם פגמים קלים. הקלף עם קמטים ועם כתמי זמן, נפילות 

 .יהצבע ודה

mizrach colored on parchment. Jerusalem? 1940/60? signed. 

44.5/60.5 cm. Including the frame. The size of the parchment not including the frame: 

29.5/45 cm approximately. Not checked out of the frame. Plain old frame with minor 

blemishes. The parchment with wrinkles and with time stains. 
 300$מחיר פתיחה 

 

 

 .1946שארית הפליטה. שטר תנאים, קאשוי תש"ו  .139

 

. נכתב מכונת 1946שארית הפליטה. שטר תנאים מהעיר קאשוי בשנת תש"ו 

 .כתיבה ועם תיקונים בכתב יד

 .ס"מ. נייר מעט יבש. חורי תיוק. מצב טוב 20.5/29.5

survivors. biil of tnahim, Kashoi 1946. Typewritten and with 

handwritten corrections. 

20.5/29.5 cm. Paper slightly dry. Filing holes. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

הזמנת כבוד לחגיגת הנחת אבן  .140

הפינה לבית המדרש הגדול דחסידי בעלז 

ס"מ.  19/40  .1984בירושלים, תדש"ם 

 .קמטים. מצב טובמעט כתמים ו

Invitation of honor for the celebration of the laying of 

the corner stone for the Great Beit Midrash Dechasidei 

Belez in Jerusalem, 1984. 19/40 cm. A few stains and 

wrinkles. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 



ים ואוסף דפים פנימיים הפעילים, מכתב זכרונות כתוב ברמז .141

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב  .טים פרי 7ורשימות ילדים. אוסף 

 .טוב מאוד

hapehilim, a letter of memories written with hints and a 

collection of internal pages and children's lists. Collection of 7 

items. Size and condition varies, overall very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 . כסף חתום. רוסיה פולין. דוגמה לא מצויה1863מגדל בשמים, תרכ"ג  .142

 

 .. כסף חתום. רוסיה פולין. דוגמה לא מצויה1863מגדל בשמים, תרכ"ג 

 .צבי, וחותמת יצרן, חותמות גם בדגלים - 1863 - 84חותמות 

מגדל ואחד הפעמונים כנראה הוחלפו גרם. דלת ה 53ס"מ. משקל  24גובה 

במהלך השנים אולם גם הם עתיקים. פעמון מרכזי חסר וכן אחד הדגלים. 

 .בתמונות  תיקונים והלחמות, ראו -פגמים 

Tower of perfume, 1863. Signed silver. Russia, Poland. Example not found. 
Height 24 cm. Weight 53 grams. The door of the tower and one of the bells have 

probably been replaced over the years, but they are also ancient. Central bell is 
missing and so is one of the flags. Defects - repairs and soldering, see photos. 

 700$מחיר פתיחה 

 

 

 -ראלי, שנות ה מגדל בשמים עם עיטורי מקומות הקדושים. כסף יש .143

50/60. 

 

. כסף חתום, 50/60 -מגדל בשמים עם עיטורי מקומות הקדושים. שנות ה 

החותמת לא ברורה, נראית ישראלית. בסיס עגול. קומה אחת מרובעת, 

חרוטים מסביבה איורי מקומות הקדושים והכיתובים: 'קבר רחל' ו'מגדל דוד'. 

הברית. מעליה ארבעה בריח בצורת שני לוחות   באחד הצדדים דלת עם

דגלים קטנים, ומתחתיה ארבעה פעמונים. הדגל בראשו חסר ככל הנראה. 

  .מעט עקום

A tower of besamim with the decorations of the holy places. Israeli silver, 1950s/1960s. 
slightly crooked. 

 50$מחיר פתיחה 



  .רובבקי 1920זוג תפילין עתיקות, ירושלים? תר"פ  .144

 

בקירוב. תפילין קטנות  1920יקות, ירושלים? תר"פ  זוג תפילין עת

במיוחד, עם רצועות. נרתיק בד פשוט. התפילין פתוחות, הפרשיות 

  .בשקית

A pair of antique tefillin, Jerusalem? 1920 approximately. 
Extra small tefillin, with straps. A simple fabric case. The 
tefillin are open, the parshiyot are in a bag. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

. 1943/44תש"ד  -קצידא די היתליר. קזבלנקה, תש"ג  .145

 !נדיר

 

קצידא די היתליר' "פלחן די מי כמוך ופלחן די תחבו עלא סבת מררבעא מאת '

מתתיה בן 

סמחון".קזבלנקה, 

תש"ד  -תש"ג 

 [4] !. נדיר1943/44

. ס"מ 16/21.5עמ'; 

שיקומים בשוליים 

ובמקומות הקיפול. מעט 

 .כתמים. מצב טוב

סיפור כיבושו של 

היטלר ימ"ש 

והשתלטותו על אירופה 

וצפון אפריקה, ומזימת 

הנאצים ימ"ש להשמדת 

היהודים, ותבוסתם 

קה, ושיבת  בצפון אפרי

היהודים לפלשתינה. 

פורסם באישור הצנזור 

 Visa fait par" המקומי

le Service du Controle Regional des Informations".  עם פתיחה בעברית: "מי

כמוך אב הרחמן ... בימי היתליר האויב השודד, הוא ורעו מופוליני הבוגד ... 

 ."... באחד עשר לנוואמבר גמלני חסדים

Katzida di hitlir. Casablanca, 1943/44. rare! 
Restorations in the margins and in the folds. A few stains. Good condition. 
The story of Hitler's conquest and takeover of Europe and North Africa, and the plot of 
the Nazis to exterminate the Jews, and their defeat in North Africa, and the return of the 
Jews to Palestine. 

 120$מחיר פתיחה 

 

 

ת של האדריכל יעקב פינקרפלד. "קבר דוד")סקירה עבודה מקורי .146

 -ריה( הערות לתולדות הבניין, עם תמונה מקורית של קבר דוד מ  פרלימינ

 .בקירוב 1950

 

קבר דוד")סקירה פרלימינריה( הערות לתולדות הבניין, מאת האדריכל יעקב "

עבודה מקורית של האדריכל יעקב פינקרפלד, עם תמונה מקורית  .פינקרפלד



בקירוב. שלושה דפים ובהם דף אחד  1950 -של קבר דוד מ 

גדול מקופל, כתובים על צדו האחד של הדף, כולל שרטוטים 

ס"מ. כריכת נייר. מעט  28/22והערות ותיקונים בכתב יד. 

 .קרעים קלים וכתמים. מצב טוב

Original work by the architect yaakov Pinkerfeld. "kever 
David" (preliminary review) Notes on the history of the 
building, with an original photo of David's Tomb from 
around 1950. 
Three pages, including one large folded page, written on 
one side of the page, including drawings and handwritten 
notes and corrections. 28/22 cm. Paper binding. A few 
light tears and stains. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

. דיו מוזהב. 1908צפת. 'שנה טובה' מוקדמת תרס"ח  .147

 .נדיר

 

ברכת שנה טובה מודפסת, מכתב רבני צפת הספרדים, דיו 

וקרעים   ס"מ. מספר חורים שעירים 17.5/24.5 .מוזהב. נדיר

 .קלים. מצב טוב מאוד

Zefat. Early 'shana tova' 1908. Golden ink. Rare. 

Several hairy holes and light tears. Very good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .50/70 -פופ אפ, ישראל שנות ה  -שנות טובות מיוחדות  .148

 

 .50/70 -פופ אפ, ישראל שנות ה  -שנות טובות מיוחדות 

. 4חופה ועוד.  -. זה השער לה' תמונת הכותל 3. ציפורים. 2זה השער לה'.  1

. אם אשכחיך ירושלים תשכח ימיני, תמונת 5כם. וביום שמחתכם ומועדי

שנת עליה ובנין  -. ושבו בנים לגבולם 6המקומות הקדושים בירושלים ועוד. 

. שנה טובה סל 8ישן שומר ישראל, תמונות חיילים.   . לא ינום ולא7ארצנו. 

פרחים. 

. שנה 9

טובה 

ובורכת 

ציפורים. 

10 .

ציפור 

בכלוב. 

11 .

הזורעים 

בדמעה 

 .. פרח13. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ. 12יקצרו. ברינה 

 .טוב מאוד -גודל משתנה, מצב טוב 

Special sna tovas - Pop Up, Israel 1950s/1970s. 
Size varies, good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 



תש"י בקירוב.  -תמונות רבנים ואדמו"רים. גזיר עיתון משנת תרצ"ו  .149

 .בכ"יהקדשה 

 

תמונות רבנים 

ואדמו"רים. גזיר עתון 

תש"י  -משנת תרצ"ו 

בקירוב. מימין לשמאל: 

האדמו"ר רבי מאיר יחיאל 

מאוסטרובצא, האדמו"ר 

רבי חיים מאיר פינקלר 

הרב הורוויץ  .טשוב מפינ

פון צפת וכעת בארה"ב. 

כנראה הרב ישעיהו 

הורוויץ. האדמו"ר רבי 

ר' " .יחזקאל מאוסטרובצה

ל היילפרין רב פון לייזער'

ראקאוו", 

קאלקאווער רב".  "דער

מימין לדף חלק מהקדשה 

ס"מ. מעבר לדף תמונות נשים. קרעים ומעט חסר. מעט  39.5/12בכתב יד. 

  .כתמים

Photos of rabbis and rebbes. Newspaper clipping from around 1936-1950. Handwritten 
dedication. 
Tears and a little incomplete. A few stains. 

 120$מחיר פתיחה 

 

 

מתפללים ביום כיפור. תבליט מתכת צבוע ביד ע"פ ציורו של מאוריצ'י  .150

? חתום באנגלית יגאל. מסגרת עץ. גודל כולל 60/70ישראל שנות  .גוטליב

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 29.5/39מסגרת: 
relief based on a painting  painted metal-Praying on Yom Kippur. Hand

igal. Wooden  by Maurici Gottlieb. Israel 1960s/70s? Signed in English Y

.frame. Size including frame: 29.5/39 cm. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

גלוית שנה טובה צבעונית, תל אביב ויפו/  .151

רץ ישראל)פלשתינה( גלוית ירושלים פוטומונטז'. א

אופן כללי מצב  מעט כתמים וקמטים. ב .30 -שנות ה 

  .טוב

Colorful New Year postcard, Tel Aviv and Jaffa/Jerusalem 
photomontage postcard. Land of Israel (Palestine) 1930s. A few 
stains and wrinkles. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 



 

 17סים, רבני מרוקו וצפון אפריקה. אוסף תמונות והדפ -גלויות  .152

 .פריטים, חלקם נדירים

 

פריטים, חלקם  17סים, רבני מרוקו וצפון אפריקה. אוסף תמונות והדפ -גלויות 

 .נדירים

תמונת הרה"ג רבי עמרם ן' דיואן " .1

. "זאת 2זיע"א".)עברית, וצרפתית]?[. 

מוהר"ר תמונת הרה"ג מעוז ןמגדול כ

. "זאת תמונת 3יעקב אביחצירא זיע"א". 

. תמונת 4וכו' כמוהר"ר שלמה אבן דנאן". 

. רבי נסים 5הרב רבי יוסף עטאר זיע"א. 

דנון החכם באשי האחרון בתקופה 

העותומנית בארץ ישראל)נפטר במרוקו(. 

הכיתוב באנגלית או צרפתית בלבד, 

. רבי ששון כדורי רבה האחרון של 6גלויה. 

אד. והרב הראשי של יהדות ד בג

בבל)חכם באשי( בעיראק כחמישים שנה, 

. הרב המקובל האלקי רבי יעקב 7גלויה. 

. הרב הקדוש והצדיק 8אביחצירא זיע"א. 

רבינו משה אהרן פינטו זצוק"ל בן לאותו 

צדיק קדוש המלוב"ן רבינו חיים פינטו 

. "תמונת 9זיע"א, )עברית וצרפתית(. 

. 10א דודו". הרה"ג פינחאסי" ו"באב

תמונת הרב המופלא כמוהר"ר מרדכי אסבעוני זיע"א שחבר ספר ישועות יעקב 

. "צדיקי וגאוני מרוקו משנת ה' "תרום" קרננו: הרה"ג רבי פנחס כהן, 11וכו'. 

רבי יעקב אביחצירא, שועל בן אריה הרה"ג רבי ברוך והרה"ג רבי חיים פינטו 

וקו משנת ה' "תרום" קרננו: רבי . מצדיקי וגאוני מר12"המלומד בנסים". 

. זה תמונת 13מסעוד צבאח, רבי חיים יקותיאל ברדוגו ורבי דוד צבאח. 

. זה 14מוהרר"ג המפורסם ראש הרבנים כקש"ת רבי רפאל אנקווא, גלויה. 

. זה תמונת הח' הש' התם 15תמונת כמוהר"ר שלמה נחמיאש הרב הכולל. 

. 17תמונת רבי יקותיאל ברדוגו. . 16הקדוש ז"ק אר"מר רבי חיים פינטו. 

הרב החסיד כמוהר"ר  -תמונה קטנה, הרב המלאך רפאל אנקאווא זצוק"ל 

אריות  2הרב חיים יקותיאל ברדוגו זצוק"ל ואיורי  -מסעוד צבאח זצוק"ל 

  .רובצים

  .טוב מאוד -פריטים, גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב  17סה"כ 

Postcards - photos and prints, rabbis of Morocco and North Africa. Collection of 17 

items, some rare. 

A total of 17 items, size and condition vary, most of them in good - very good 

condition. 
 150$מחיר פתיחה 

 

 

 20 -הדפס צבעוני מרשים. משה רבינו, גרמניה, תחילת המאה ה  .153
 

המתאר  ,ותר בצבעיו העזים והמוזהבים ובאיכותו הנדירההדפס צבעוני מיוחד בי

את משה רבינו עליו השלום, אוחז בידו את שני לוחות הברית, ובידו השנייה הוא 

אוחז את מטה האלוקים, מעל לראשו שני קרני אור. לוחות הברית מפורטים 



ומעליהם איור "כתר תורה". גרמניה, תחילת המאה 

ההדפס חותמת כחולה  . בתחתית הימנית של20 -ה 

  .מטושטשת

כולל שוליים לבנים של התמונה. התמונה מודבקת 

על נייר קרטון עתיק ובגבו חותמת בלועזית: 

  .מקסימיליאן גולדשטיין לבוב

 37.5/47ס"מ. גודל כולל הקרטון מסביב:  32.5/42

ס"מ. התמונה מגולגלת ועם מעט קמטים וסימנים. 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

Impressive color print. Moshe Rabeno, Germany, early 20th 

century 

32.5/42 cm. Size including the surrounding cardboard: 

37.5/47 cm. The picture is rolled and with a few wrinkles and 

marks. Overall very good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .מטבעות וכרטיסים. עשרה פריטים -נייר  - אוסף קמיעות וסגולות, קלף .154

 

מטבעות  -נייר  -אוסף קמיעות וסגולות, קלף 

ירה  וכרטיסים. עשרה פריטים, בהם: מטבע לשמ

ורפואה שעליו כתובים הששה סדרי משנה, 

ערבה חבוטה, קמיע שטפנשט לשמירה, ברכת 

כהנים, מטבעות שמירה ועוד. גודל ומצב 

  .ובמשתנה, באופן כללי מצב ט

A collection of amulets and virtues, 
parchment - paper - coins and cards. Ten 
items. 
Size and condition vary, generally good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

טבעת כסף עם כיתובים הגנה  .155

ושמירה, שפע והצלחה, ה' ישמר צאתך 

חתום  .ובואך מעתה ועד עולם ושמות

 גרם 6.1מגע הקסם. משקל  -ו  925

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 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

רבי יצחק)השני(  לירות מהאדמו"ר הרה"ק 5מעות שמירה, שטר  .156

 .מבוהוש עם מעטפה חתומה בחותמו

 

לירות מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק)השני( מבוהוש עם  5מעות שמירה, שטר 

 .מעטפה חתומה בחותמו



 –תרס"ג ] האדמו"ר רבי יצחק פרידמן מבוהוש

ום יוסף  [ בן האדמו"ר רבי של1903/1992תשנ"ב 

פרידמן. הרביעי בשושלת בוהוש. לאחר השואה 

שנת תשי"א עלה לארץ הקודש והקים את בית ב

מדרשו בתל אביב ובבני ברק. עמד בנשיאות כולל 

 .רומניה

Ma'ot shmirah, a 5 lira bill from the Rebbe Rabbi 

Yitzchak (the second) of Bohosh with an 

.envelope signed with his seal 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

הגאון רבי חיים  ברכת הבית ממרן שר התורה .157

קניבסקי עבור תורמי קופת העיר, צילום מיוחד של כתב יד 

ס"מ. כולל המסגרת.  30.5/51ודרת.  קודשו במסגרת מה

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

The blessing of the house from the Torah minister Rabbi Chaim 

Kanievsky for the donors of kupat hayir, a special photograph of his 

holy handwrite in an elegant frame. 30.5/51 cm. Including the frame. 

In general very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 .מטבעות חנוכה ומטבעות שמירה מאדמו"רים וצדיקים 81אוסף ענק!  .158

 

 -ס"ה ל',  -ויזניץ חלקם ללא שנה, אחד חיים מאירים נראה משנות ה  1/14

 -בעלז: ס"ט  15/18 .ע"ח -ע"ו  -( 2ע"א) -ע'  -ס"ט  -ס"ח  -ס"ז  -( 2ס"ו)

 -פיטסבורג: ס"ב  .23/7 .ללא שנה 2תש"ע ו  2מעליץ:  .19/22 .פ"ב -( 2ע"ז)

 2צאנז ז'מיגראד:  ,33/5 .טשארנוביל: ללא שנים .28/32 .(2)ע"ט -ע"א  -ס"ד 

 -( 2ס"ו) -דושינסקיא ס"ב  ,40/3 .נעשכיז ללא שנה ,36/9 .ס"ב ואחד ללא שנה

ע"ו ואחד  -ע"ה  -שומרי אמונים: מ"ט  ,46/9 .ס"ח -נדבורנה נ"ח  ,44/5 .ס"ח

טאלנא נ"ז ואחד  52/3 .סרט ויזניץ ע"ז .51 .סטניסלאב ללא שנה 50 .ללא שנה

סאדיגורה ללא שנה.  .57 .קאמארנא ללא שנה .56 .מודזיץ ע"ט 54/5 .ללא שנה

זוטשקא ללא  .60/2 .חוג חתם סופר ע"ח .59 .אל פ"ב. הארנאסטייפ58

. 67ערלוי ע"ט.  .66 .גאב"ד ערלוי ביתר ע"ז .65 .ע"ח -ע"ג   באבוב .63/4 .שנה

 .70 .ראחמיסטריווקא "לשמירה ברכה והצלחה" ללא שנה 68/9 .שאץ ללא שנה

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ללא שם  .71 .ביאלה פשיסחא ללא שנה

חב"ד דמי  -ליובאוויטש  72/3 .נו מושג ממי נתקבל המטבע( ס"חהקהילה)אין ל

ליובאוויטש "מטבעות לברכה ולעצלחה לילדי ישראל"  .74 .חנוכה ללא שנה

ביאלה  .76 .ממורינו הגה"צ שליט"א "באר הפרשה" ללא שנה .75 .ל"ו

אשלג "מטבע של  .80 .בעלזא מכנובקא ע"ד .79 .ע"א -אטיניא ע'  77/8 .ע"ט

הרב פינטו "מטבע לברכה שמירה והצלחה" ללא  .81 .ללא שנה ברכה"

 .ארגון דרך צדיקים "עלה ערבה לשמירה" ללא שנה 82 .שנה



פריטים". גודל ומצב משתנה רובם  82מטבעות ועלה ערבה אחד, " 81סה"כ 

 מצב טוב מאוד

Huge collection! 81 Hanukkah coins and guard coins from Admorim and tzaddikim. 
A total of 81 coins and 1 willow leaf, "82 items". Size and condition vary, most in very 
good condition 

 600$מחיר פתיחה 

 

 

 פולמוס.
 

ספר 'מלחמת מצוה החדש' פולמוס ומכתבי רבנים אודות בחירתו של  .159

, מערע-האדמו"ר הרה"ק רבי יואל טיטלבוים לרבנות העיר סאטמר. סאטו

 .. עותק חסר1929תרפ"ט 

 

פולמוס ומכתבי רבנים אודות  'מלחמת מצוה החדש' ספר

בחירתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יואל טיטלבוים לרבנות העיר 

סאטמר )נבחר לכהן כרב העיר בשנת תרפ"ט, אך עקב 

קת הגדולה הגיע לכהן בה רק בשנת תרצ"ד[. על דף  המחלו

יע את התלאה אשר השער )שחסר בעותק זה( נרשם: "להוד

מצאתנו וגודל השעררוי' הנעשה והנשמע בעירנו הנוגע לכל 

המדינה. לברר וללבן קושט דברי אמת. יוצא לאור באמצאות 

 ."כת היראים דק"ק ארטהאדאקסען סאטמאר

, 1י',  -, ה' 2. עותק חסר. במקור: 1929מערע, תרפ"ט -סאטו

אחרונים  כ"ח, ט', י"ב דף; בעותק זה חסרים: י"ב דף -י"ג 

ס"מ.  20דף אחרונים.  3 -דף ראשונים ו  3לפני ט' וחסרים בו 

ללא כריכה. ספר מעט מתפרק. דף ו' מנותק. מעט כתמים 

 .וקרעים. באופן כללי מצב טוב

The book 'milchama Mitzvah hachadash' a polemic and 
rabbinic letters about the election of Rabbi Yoel 
Tettleboim to the rabbinate of the city of Satmar. Sato-
Mere, 1929. incomplete copy. 
This copy is missing: 12 last pages before 9 and 3 first 
pages and 3 last pages are missing. 
without binding. A slightly falling apart book. Page 6 is detached. A few stains and tears. 
In general good condition. 

 60$מחיר פתיחה 



פולמוס. 'אכילת התרנגולים'. כרך ספרים על הכשרות  .160

בארצות הברית מאת רבי שלום יודא גראס מהאלמין. עם 

אכילת ' .צילומי מסמכים ומעט ציורים. יידיש ועברית

התרנגולים', 'זבחו זבחי צדק', 'מנוחת שלום', 'מנחת יהודה', 

ורות נתן'. מהספר 'שמירה טובה' ו'לה  ובסופו מובא חלק

ירושלים, תשמ"ג. הוצאה שניה. בספרים אלו כותב על החיוב 

להיזהר ממאכלות אסורות ועל מצב השחיטה וכן יוצא נגד 

הזריקות של העופות ונגד קולות נוספות שיש כאלו שנוהגים 

 .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב   בעניין הכשרות ועוד...

polemics. 'achilat hatarnegolim'. A volume of books on kashrut in the 

United States by Rabbi Shalom Yoda Geras of the Halmin. Generally 

good - very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

פולמוס. 'כבוד מלכים' "פסק דין בעניין ששורפים בגדים יקרים בהילולא  .161

 .1914לים, תרע"ד דרשב"י" מאת רבי שמואל העליר רבה של צפת. ירוש

 

ים' והוא פסק דין בעניין ששורפים בגדים יקרים בהילולא  קונטרס 'כבוד מלכ

ירושלים, בדפוס לעווי  .דרשב"י מאת רבי שמואל העליר רבה של צפת

ס"מ. ללא כריכה. מספר נקבי עש.  18[ דף; 1[ ז' ]1, ]1914ושותפיו, תרע"ד 

 .מצב טוב

polemics. "kvod melachim" "Judgment regarding the burning of 

expensive clothes during Hilula Derashbi" by Rabbi Shmuel Alir 

Rabbi of Safed. Jerusalem, 1914. 

without binding. Number of moth holes. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

'שביתת השבת'  - 1912פולמוס. 'תספורת הזקן' מונקאטש, תרע"ב  .162

 .1913ח"א, ירושלים, תרע"ג 

 

קונטרס 'תספורת הזקן' בקרת תשובות שנדפסו בענין 

הזה, מאת רבי סיני שיפר מקארלסרוא. מונקאטש, 

. קונטרס פולמוסי נגד האוסרים גילוח 1912תרע"ב 

ספר 'שביתת  - ;'לב עמ ,[1] .הזקן בכל צורה שהיא

ירושלים, תרע"ג  .השבת' ח"א, לרבי יצחק מאלצאן

ס"מ. כריכה מנותקת  25נט דף; -ד, ד-[, ג6] .1913

פר מפורק והדפים מנותקים. מעט קרעים  וקרועה. ס

 .וכתמים. באופן כללי מצב טוב

polemics. "tisporet hazakan" Munkatsch, 1912 - "shvitat 

hashabat" part 1, Jerusalem, 1913. 

Detached and torn cover. A disassembled book and the pages are 

torn off. A few tears and stains. In general good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 



פולמוס. 'צבי חמד' משא ומתן של הלכה, בנוגע למעשה שהיה...  .163

בשריותא דהאי איתתא שדנו עליה בשאלה ותשובה הנקראת כחא דהיתרא. 

ותמת: "צבי הירש הכהן" . ח1924מאת רבי צבי הירש פרידמן. ניו יורק, תרפ"ד 

  .טוב -מניו יורק. ללא כריכה. ספר מפורק. קרעים בעיקר בשוליים. מצב בינוני 

polemics. 'Zvi Hemed' a negotiation of Halacha, regarding the act that 

happened... by Rabbi Zvi Hirsch Friedman. New York, 1924. Stamp: 

"Zvi Hirsch HaCohen" from New York. No cover. Disassembled book. 

Tears mainly in the margins. Average - good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

בדבר " 'נדיר. פולמוס. קונטרס 'שו"ת מנחת לח"ם עני .164

 שו"ב שהשיג גבול ואינו שומע לקול הרבנים הגדולים ה
יונה ’ בן... רמזמינים אותו לד"ת, מאתי... חנניא ליפא מייזילש 

משה מייזילש זצ"ל הראבד"ק פרעמישלא". ’ זללה"ה... נכד... ר

כריכה רכה. ’; [ עמ1[, מג, ]2]  .1938קליינווארדיין, תרח"ץ 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

rare. polemics. Contres 'Shut Minchat Leche"m ani' paperback. Overall 

very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

בה בענין  תשו .165

המחלוקת סביב הדפסת הש"ס בדפוס 

ו(". -ווילנא והורדנא )בשנת תקצ"ה-סלאויטא

עמ'; כריכה רכה. הדפים  43-68תשל"ב. 

 .מנותקים. מצב טוב

"An answer to the controversy 

surrounding the printing of the Shas in the 

Slavita-Vilna and Hordana printing 

press." Paperback. The pages are 

detached. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

פולמוס העירוב בבורו פארק. נגד/בעד, ההורסים/והמתקנים. אוסף  .166

 .גדול של חוברות, פשקווילים ועוד

 

הפולמוס שהסעיר את יהדות ארה"ב בעניין העירוב בברוקלין!!! אוסף גדול 

פים(. האוסף כולל חוברות ודפים עם דעת גדולי פריטי נייר)חוברות/ד 80 -כ  של

תורה מאדמו"רים ורבנים, חוברות הסברים, קטעי עיתונים, "בסופה 

פשקוולים, מודעות ועוד ועוד. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב   וסערה", 

 .טוב מאוד -טוב 

 

 הינו פולמוס הלכתי נרחב האם ניתן להתקין עירוב פולמוס העירוב בברוקלין

 .בשכונות החרדיות בברוקלין. לפנינו אוסף נדיר ומיוחד מפרשייה סוערת זו

The Aruv controversy in Borough Park. Against/for, the destroyers/and the installers. A 
large collection of brochures, pashkevills and more. 



Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

פולמוס קופת רבי מאיר בעל הנס. 'גבול עולם'. מהדורה יחידה.  .167

 .1903ירושלים, תרס"ג 

 

המכתבים מאת הגאונים וקדושי עליון מדורות ראשונים " 'גבול עולם' ספר

ואחרונים ... לחזק האיסור ... לבלי לקבוע קופות בבתי אחינו שבגולה הי"ו 

וה אחרת, זולת רק לשם הצדקה הכללית להחזקת ישוב אחינו בארה"ק למצ

 ."... אשר בשם קופות רבי מאיר בעל הנס

הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הגאון  :גדולי ישראל שמכתבם מופיע בספר

רבי חיים מוואלאז'ין, הגאון רבי שמואל מסאלנט, הגאון רבי יצחק אלחנן 

 .ספקטור ועוד ועוד

ס"מ. ללא כריכה. נייר  21עמ';  42. ח', 1903ם, תרס"ג  ירושלי .ידהמהדורה יח

מעטפת ירוק וחלקו הקדמי מנותק. שני דפים כרוכים הפוך. מעט קרעים קלים 

 .מעט קמטים וכתמים. מצב טוב מאוד  בשוליים.

polemic of kupat Rabbi Meir Baal Hans. 'gvul olam'. Single edition. 

Jerusalem, 1903. 

Single edition. without binding. Green wrapping paper with the front 

part cut off. Two pages bound upside down. A few minor tears in the margins. Few 

wrinkles and stains. Very good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

תרכ"ט  -ספר פולמוס. 'האשכול' הלברשטאט, תרכ"ח  .168

 .. דפוס ראשון. שלושה חלקים בשערים נפרדים1867/1869

 

ספר 'האשכול' מאת רבינו אברהם ב"ר יצחק מנרבונה. עם 

הלברשטאט,  .ביאור 'נחל אשכול' מאת רבי צבי בנימין אוירבאך

חלק  ,מהדורה ראשונה. ג"ח .1867/1869תרכ"ט  -תרכ"ח 

עמ';  192[ 2עמ'; חלק שני: תרכ"ח. ] XXIII, 159 .ראשון: תרכ"ח

בכל חלק שער בעברית  ;'עמ 179[, 3"ט. ] חלק שלישי: תרכ

ס"מ. כריכה עתיקה מעט בלויה. שני דפים  26.5 .ושער בלועזית

 .מנותקים. מעט קרעים קלים. כתמי זמן. מצב טוב



הספר שלפנינו עורר פולמוס רחב על אוטנטיות כתב היד של החיבור בו 

ורים ומאמרים בעד ונגד)כופר השתמש המהדיר. בעניין זה נכתבו חיב

   .האשכול/צדקת הצדיק ועוד(

A polemical book. 'haeshkol' Halberstadt, 1867/1869. First pattern. Three parts in 
separate title pages. 
In each part a title page in Hebrew and a title page in foreign language. 26.5 cm. Ancient 
cover, slightly worn. Two pages detached. Few light tears. Time stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

שנת תרנ"ג לפ"ק[ פרקים מאלפים הכוללים ]" 'דין תורה דגאלאנטה .169

ברורי הלכות וחליפות מכתבים המבהירים את השתלשלות   עובדות ומסמכים

מספר עמודי תמונות  ." גאלאנטה המאורעות הקשורים בפרשת הרבנות דעיר

  .ב"ב, תשמ"ג. מצב טוב מאוד .בסופו

'Din Torah Degalanta' has several pages of pictures at the end. Very 

good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

פולמוס נגד הנצרות 'קובץ ויכוחים'. אגרת אוגרת.  .170

 .1844נדיר. ברסלוי תר"ד 

 

הנוצרים "אגרת אוגרת תפארת עקרי  קובץ ויכוחים' נגד'

 .1844האמונה". נדיר. ברסלוי תר"ד 

  ’בעמ .ס"מ 13.5[ דף; 32ללא שער המעטפת. ]

אמר המגיה" ]אברהם גייגר[. כתמים ומעט קרעים " :אחרון

 .טוב -וחורים. מצב בינוני 

Polemic against Christianity 'kovetz vikuchim'. yigeret ogeret rare. 
Barsloy 1844. 
without the mahatefet cover. 
Stains and a few tears and holes. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

צרור החיים' פולמוס ריב ההיכל בהמבורג. חיבור חשוב נגד מנהגי  .171

 .1868הרפורמים)ה"מחדשים"(. אוהעלי, תרכ"ט 

 

של שו"ת  ספר 'צרור החיים' ובו תשעה מערכות באופן

הספר יצא  .מאת רבי אברהם בן רבי אריה ליב לונשטם

כמחאה נגד הרפורמים וה'מחדשים' הרצו להנהיג 

סדרים חדשים ובספר שלפנינו תוקף את מנהגם 

הקלוקל, בהם האיסור להתפלל בליווי כלי נגינה, החיוב 

להתפלל בלחש והאיסור לשנות את נוסח התפלה 

לשנות מנהגם למנהג והברכות. שאין ראוי לאשכנזים 

ראש בבית הכנסת או  ספרד, וכן ההיפך. איסור גלוי ה

בשעת מצווה. איסור קיבוץ אנשים ונשים יחד בבית 

הכנסת, ואיסור הגיית שם הוי"ה באותיותיו. חיוב 

 .אמונת כל איש מישראל בביאת המשיח. ועוד ועוד



מעט כתמים.  ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. 22, ע"א דף; 5. 1868אוהעלי, תרכ"ט 

 .מצב טוב מאוד

The 'tzror hachayim' polemics of the debate of Hachial in Hamburg. An important essay 
against the customs of the reformers (the "innovators"). Ohali, 1868. 
Plain old cover. A few stains. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

  .1894אט וזיוף. 'לקוטי יעב"ץ' מאנשעסטער, תרנ"ד פלגי .172

 

על התורה ג"ח, מאת הרב דוד קליינערמאן.  'לקוטי יעב"ץ' ספר

 .בהוצאת נינו ונכדו הרב יעקב ב"ר צבי הירש יעב"ץ חריף

שני דפי  בסוף חלק בראשית .שער נפרד לחלק במדבר דברים

, 1, 41, 2 ,4, 22, 5. 4 189מאנשעסטער, תרנ"ד  .רשימות חותמים

ס"מ.  20ויקרא.  -עמ'; בעותק זה חסר שער חלק ב' שמות  1, 35, 1

כריכה עתיקה מנותקת. כתמי זמן. מספר חורים בדף השער. מצב 

 .טוב מאוד -טוב 

ספר זה הוציא היעב"ץ מלונדון כשלטענתו הוא אסף  .פלגיאט וזיוף

רשוב את דברי תורתו של זקינו הגאון רבי דוד קליינערמאן אב"ד שע

ומח"ס 'חומות ירושלים'. ובאמת אותו מחבר לא אסף את דברי 

תורתו של זקנו אלא רובו של הספר הוא דברי תורתם של חכמי 

ישראל מימי קדם אשר לוקטו בספר 'ליקוטי נפתלי' שיצא לאור 

בפיורדא שנת תקכ"ט. בנוסף זייף ספרים נוספים על שמו ובאחד מהם אף 

רם על כל איש אשר ירים ידו להדפיס ספר הזה בלי הזהיר "הנני פורס איסור וח

דנדרוביץ. 'הפעמון' ’ יעב"ץ". )ראה במאמרו של הרב י -רשותי או באי כוחי 

 .(64-65’ מאסף לדיעות וידיעות, ב' תשע"א, עמ

Flagiat and forgery. 'Likutey Yahavatz' from Manchester, 1894. 
Detached antique cover. Time spots. Number of holes in the title page. Good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 היסטוריה יהודית.

 

 
אונזער בעוועגונג' "די ענטשטעהונג און ענטוויקלונג פון אגודת צעירי  .173

ת ונדירה של אגודת צעירי אמוני  אמוני ישראל אין לאדז". חוברת מוקדמ

ס"מ. כריכת מעטפת רכה. מצב טוב  17עמ';  40. 1922תרפ"ב  .ישראל בלודז

  .מאוד

'Unzar Beavgong' an early and rare pamphlet of the Association of the 

Young People of emuney Israel in Lodz. 1922 

Soft mahatefet cover. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 



אוסף קטלוגים מבתי מכירות שונים.  .174

קסטנבוים.  .'ב .7-8-15קטלוגים:  3רפאלי  .'א

 11קדם  .'ד .קטלוג 1ברנד,  .'ג .קטלוג 1

-76-66-9-55-67-75-24-34-78-69קטלוגים: 

קטלוגים. גודל ומצב משתנה,  16סה"כ  .77

  .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב 

A collection of catalogs from various auction houses. A 

total of 16 catalogs. Size and condition varies, 

generally good- very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 

  .(. פורמט כיס. ירושלים1940-41לוח דף היומי לשנת תש"א ) .175

 

(. "לוח ארץ ישראלי עם הדלקת 1940-41לוח דף היומי לשנת תש"א. )

למוד דף היומי ומפיצי  נרות לפי אופק ירושלים, מוגש מאת חברי מפיצי

תורה וערכי הירחון התורני תורה מציון". "ניתן להשיג אצל הרב שמעון 

שער מעטפת מנותקת  .ס"מ 2 1הלפרין, מאה שערים, ירושלים". 

  .טוב -וקרוע. מעט קרעים וכתמים. מצב בינוני 

daf hayomi bourd for the year (1940-41). Pocket format. 

Jerusalem. 

Detached and torn matefet title page. A few tears and stains. 

Average- good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

קורא הדורות' דברי הימים מהמשורר הגדול  .176

. 1838שלום הכהן. מהדורה יחידה. ווארשא, תקצ"ח 

 .שער מעטפת כחלחל

 

ספר 'קורא הדורות' "דברי הימים לעמנו זרע יעקב.... ", 

תר"ה[ גדול המשוררים  -תקל"ב ] את שלום הכהןמ

בדור. מהדורה יחידה. ווארשויא )ווארשא(, תקצ"ח 

 3הסכמות ורשימת חותמים) . בתחילת הספר1838

’; עמ VI , [1], 279, [1] ,[23] .שער מעטפת כחלחל .עמ'(

ס"מ. כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט כתמי זמן.  17

 .מצב טוב מאוד

"kore hadorot" Chronicles from the great poet Shalom HaCohen. 
Single edition. Warsaw, 1838. Bluish envelope cover. 
Old cover slightly worn. A few spots of time. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 



 

 

 

 

לוח גדול עם פירוט כרונולוגי של מסירת התורה  .177

הוצאת מרכז החינוך של קרן התורה.  ,Halacha - Tabelleוההלכה. 

 .בקירוב. גרמנית 1900/30המבורג, 

 

 Halacha - Tabelle  טבלת הלכה דף גדול עם פירוט כרונולוגי של

. עם 1900זמן קבלת התורה ועד שנת  מסירת התורה וההלכה, מ

ס"מ. מספר כתמים ומעט  76/48חלוקות גיאוגרפיות. גרמנית. 

 .מצב טובקרעים במקומות הקיפול. 

Halacha - Tabelle, a large tablet with a chronological 

breakdown of the transmission of the Torah and Halacha. 

Published by the Education Center of the keren haTorah. 

Hamburg, about 1900/30. German. 

Several stains and a few tears in the folds. Good condition. 
 60$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

. 1925ת"א, -נדיר! מפת ארץ ישראל בעריכת אברהם יעקב ברור. וינה .178

 .כרוכה ומודבקת בצורה מקצועית על בד ע"י כורך ספרים

 

מפת ארץ ישראל נדירה. סודרה ע"י 

ד"ר א. י. בראור בירושלים. נדפסה 

במכון הקרטוגרפי, מלפנים מכון 

בסוף שנת  גיוגרפי צבאי, בוינה

-. הוצאת דביר, בתל1925תרפ"ה 

  .1925אביב. 

מפה גדולה של ארץ ישראל עם 

מפות מוגדלות של הגליל העברי 

והישוב העברי החקלאי ביהודה. 

ושני שרטוטים בחלקו התחתון: 

"חתך לארכה של פרשת המים בא"י 

 I :המערבית", "חתך לרוחב הארץ

ס"מ.  70.5X48  ."ביהודה II בגליל

תקפלת לתוך כריכה קשה המפה מ

ומודבקת קטעים קטעים בצורה מקצועית על בד באופן מקצועי ע"י כורך ספרים. 

מדבקה מעבר למפה: "ב. קופמן כורך ספרים, ירושלים". מעט כתמים. מעט 

 .חסרים קלים שנוצרו ע"י ההדבקה. מצב טוב מאוד

rare! Map of the Land of Israel edited by Avraham Yaakov Bror. Vienna - Tel Aviv, 1925. 
Professionally bound and pasted on cloth by a bookbinder. 
A few stains. A few minor flaws created by the gluing. Very good condition. 
 

 100$מחיר פתיחה 

 



 השכלה ציונות וכו'.

 

 
. הקדשותיו. אוסף תשעה ספרים ממנו ועליו 4אברהם סוצקובר,  .179

 .הספרים וההקדשות באידיש

 

אברהם סוצקובר, ארבע הקדשות בכתב ידו 

אוסף תשעה ספרים ממנו ועליו. הספרים  .וחתימתו

 .וההקדשות באידיש

. ב'. פון דריי 1970א'. צייטיקע פנימער, ת"א 

. ג'. לידער פון ים 1953וועלטן, בואנוס איירס, 

. ד'. אברהם סוצקעווערס 1968המוות, ת"א 

. 1974שער וועג, יודל מארק, ת"א פאעטי

. ו'. אברהם 1970צייטיקע פנימער, ת"א   ה'.

. ז'. יובל 1963סוצקעווער פאעטישער ווערק, ת"א 

. ח'. אברהם סוצקעווער פאעטישער 1963בוך, ת"א 

. חלקם 1963. ט'. יובל בוך, ת"א 1963ווערק, ת"א 

 -כפולים. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד טוב

מחשובי משוררי  [2010 - 1913] אברהם סּוְצֵקֵבר

  .היידיש במחצית השנייה של המאה העשרים

Avraham Sutzkover, his 4 dedications. A collection of nine books by him and about him. 
The books and dedications in Yiddish. 
Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

מדע, אקדמיה ועוד. אוסף חוברות עבריות בנושאים  .180

ג'. 'עדות' רבעון  -א'. 'תרביץ' למדעי הרוח, תר"ץ. ב'  .שונים

לפולקלור ואתנולוגיה. תש"ו. ה'. כרך חוברות מדע לנוער 

. ז'. 'יבנה' תש"ח. ח'. 1933רצ"ג  'אשכולות'. ו'. 'ביתר' ת

חוברות. גודל ומצב משתנה,  8אזנים' תרצ"ה. סה"כ 'מ

 .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב 

Science, academia and more. A collection of 

Hebrew booklets on various topics. A total of 8 

booklets. Size and condition varies, generally 

good- very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

ערד און הימל' געקליבענע כתבים. מאת מ. ב. שטיין. תל אביב תשכ"ז.  .181

 .צב טוב באופן כללי מ

'Arad on Himel'  geklibene ktavim. by M. B. Stein. Tel Aviv 1967. 

Generally good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 



 

 

 

"שריפטען פון מארריס  -כתביו של מוריס רוזנפלד  .182

המחבר ומעט איורים. ניו יורק   ". כ"א, עם תמונתראזענפעלד

 .. באופן כללי מצב טוב1908

The writings of Maurice Rosenfeld - "Shriften fon Marries Rosenfeld". 

Volume 1, with the author's photo and a few illustrations. New York 1908. 

Generally good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

מסכת קלפים' סאטירה. מאת ש. ציפקין, תל אביב תרצ"ז  .183

1937. 

 

" "בלי פרש"י, תוספות, תורה אור, עין משפט, נר מצוה ומסורת  מסכת קלפים"

. ח' 1937הש"ס מאת שמואל ציפקין". תל אביב. דפוס הארץ. תל אביב תרצ"ז 

 .ס"מ. כתמים ומעט קרעים וחורים. מצב טוב 16.5עמ'; 

'masechet klafim' satira. by Sh. Tsipkin, Tel Aviv 1937. 

Stains and a few tears and holes. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

הגדה של פסח "לא מסורתית". קיבוץ גבעת  .184

 1940ברנר, ת"ש 

 

הגדה של פסח "לא מסורתית". קיבוץ גבעת ברנר, 

ס"מ. קטעים מן ההגדה  21[ עמ'; 16. ]1940ת"ש 

ההגדה  .י שירה ומדרשים סורתית בתוספת קטעהמ

לקיים מצות עשה   פותחת בנוסח 'הנני מוכן ומזומן

..... אשר בו יצאתם", ללא המילה ממצרים. שירי 

'ראינו עמלנו', 'דבר אל בני ישראל', 'הוי קומי   אביב

לך', 'דודי לי ואני לו', 'מה יפית האביב', ועוד. לאחר 

קדם שיבוא משיח", מכן מופיעים "שלשה ימים 

"בשעה שמלך המשיח נגלה", ו"לעתיד לבוא מביא 

הקדוש ברוך הוא אליהו ומשיח וצלוחית של שמן 

בידיהם", השיר "חד גדיא" מקוצר, עם איור השיר, 

 ."ובסיום "חסל סדור פסח

 .טוב -נייר יבש ומעט קרעים וכתמים. מצב בינוני 

"Non-traditional" Passover Haggadah. Kibbutz Givat Brenner, 1940 
Dry paper with some tears and stains. Average - good condition. 
 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

אריה. הוצאת -גלויות מסדרת הצלליות "חלוצים" מאת מ. גור 21אוסף  .185

 .1933בני בצלאל, ירושלים 



 

אריה אמן -גלויות עם צלליות מאת מאיר גור 21אוסף 

. 1933לים  הוצאת בני בצלאל, ירושומורה "בצלאל". 

בהם: "מטיפוסי ירושלים", "צרה בשל המלכה", על 

 .הסלע הך" ועוד ועוד

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 9.5/13

A collection of 21 postcards from the silhouette 
series "chalutzim" by M. gur-arye. Bnei Bezalel 
Publishing House, Jerusalem 1933. 
Overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

 ספרים וחוברות.

 

 
. "תבנית 1851לא ידוע ביבליוגרפית. 'צאינה וראינה' יוזעפאף, תרי"א  .186

 .אותיות אשר היו מלפנים בסלאוויטא" עותק חסר בסופו

 

חמשה חומשי תורה עם הפטרות וחמש מגילות ותרגום "

בו  'אשר יכונה בשם 'צאנה וראנהלמגילות בלשון אשכנז 

נאסף ונלקט בכל סדרה וסדרה הרבה מדרשים יקרים 

מהמפרשים קדמונים על התורה בלשון אשכנז, עשהו 

האלוף היקר החסיד במה"ו יעקב במה"ו יצחק ז"ל מק"ק 

יאנווא.... בדפוס הרבני הנגיד מהו' דוד סעדי' ישעי' וואקס 

פנים בסלאוויטא ביוזעפאף ובתבנית אותיות אשר היו מל

. עותק חסר ומסתיים בדף תרי"ג 1851י"א"  בשנת תר

ב'תרגום שני' על מגילת אסתר, כלל הנראה במקור 

מהדורה לא ידועה  .ס"מ 23.5מסתיים תרי"ט. 

לא מצאנו בספריה הלאומית ולא במפעל   ,ביבליוגרפית

 .רוזנפלד-הביבליוגרפיה ולא באוצר הספר העברי וינוגרד

ר מעט בלויה. מעט מהדפים בנייר כחול. כריכה חצי עו

מעט נזקי עש וכתמים. במספר דפים הדבקות וקרעים 

  .ומעט פגיעות בטקסט. מצב טוב

Not known bibliographically. 'Tsaina veRehina' Yozefaf, 1851. 

"Pattern of letters that were before in Slavita" copy missing at the 

end. 

A copy is missing and ends on page 613 

A bibliographically unknown edition, we did not find it in the National Library, nor in 

the bibliography plant, nor in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book treasure. 

Slightly worn half leather cover. Some of the pages are on blue paper. Some moth 

damage and stains. Several pages have adhesions and tears and some damage to the 

text. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה 

 



 

  .1933נדיר. 'שערי ציון' כתב עת. פיעטרקוב תרצ"ד  .187

 

מוקדש לדברי " 'שערי ציון' מאסף חדשי

תורה ולחדשות שונות בעולם הרבני 

והתלמודי, גם מילי דחסידותא 

רבי חיים אריה  ובדיחותא". נערך ע"י

 לאנגלעבען אב"ד סערצין והגליל

 . אינו רשום1933פיעטרקוב. תרצ"ד  .

במפעל הביבליוגרפיה. חוברת א': תשרי 

ס"מ. לפנינו  24[ דף; 1[ ה' ]1תרצ"ד. ]

חוברת א', ומעבר לעמוד השער הקדמה 

מיוחדת מאת העורך, רבי חיים אריה 

לאנגלעבען אב"ד סערצין והגליל. העותק 

של רבי אלימלך רדזינר. ללא כריכה. 

  .מעט קרעים וכתמים. מצב טוב

rare. 'Shaarei Zion' magazine. 
Pyeterkov 1933. 
without binding. A few tears and 
stains. Good condition. 

 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

קובץ שבעים ספרי הלכה,  'ילקוט צורת האותיות .188

 ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים על תורת צורת האותיו

סודר ונערך ע"י ר' דוד לייב גרינפעלד ור'  ,ת. נלקט

יורק, מכון -ברוקלין, ניו .אנאטשטייןשמואל אליהו גר

להוראה וחקר ההלכה שע"י ועד משמרת סת"ם, 

 .[ עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד2,]768  .1983

'yalkut tzurat haotiyot' a collection of seventy books of halacha, 

shas and poskim rishonim and achronim 

on the theory of the form of the letters. In 

general, very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

מהדורה ראשונה. אוסף חמישה ספרי 'אגרות משה' למרן  .189

יין. סט כמעט שלם של חיבורו המפורסם.  הגאון רבי משה פיינשט

תשל"ג.  -כרכים(. תשי"ט  7חמישה חלקים ראשונים)בסט השלם יש 

  .מצב טוב מאוד

First Edition. A collection of five books of 'yigrot Moshe'. 

Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 



 

 

מתיבתא דרבי עקיבא' התנא האלוקי רבי עקיבא, תורתו, משנתו,  .190

כו ממאות ספרים בכל מקצועות התורה נדירים ועתיקי  דברי ימיו. נקבצו ונער

  .יומין מאת שרבי שמעון ואנונו. מצב מצוין

'Metivta Derabbi Akiva' excellent condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

מלכות רחל אמנו' אוצר בלום ומקיף ספיר ויהלום בפרד"ס אודות רחל  .191

  .מנו מאת רבי שמעון ואנונו. מצב מצוין א

'Malchut Rachel yimenu' excellent condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

ות התורה ו'תהלות רבנן מהיכל התורה דשאלוניקי' על פרשי .192

את רבי שמעון  קדישי' על תהלים מרבותינו גאוני שאלוניקי ויון. מ

 .ואנונו. מצב מצוין

'mehechal haTorah dessaloniki' excellent condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

כרכים, על ארבעה חלקי שו"ע, מאת  6סט 'שו"ת מנחת יצחק'  .193

 6קב ווייס. ירושלים, תשל"ט. גאון רבי יצחק יע גאב"ד ירושלים ה

 .כרכים. באופן כללי מצב טוב מאוד

Set 'Shut Minchat Yitzchak' 6 volumes, in general very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

תלמוד ירושלמי' מהדורת צילום של דפוס בומברגי  .194

בוונציה)ויניציאה(. הוצאת 'מעשה רוקח' בהשתדלות האדמו"ר 

 .הכריכה משופשפת. מצב טוב מאוד .רוקח מקאזליבשה  רבי מ

'Talmud yerushalmi' photo edition of Bombergi printing house in Venice 

(Vinaicia). The cover is rubbed. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

סיפורי צדיקים, ביוגרפיות ועוד. אוסף ששה ספרים.  .195

למסכת אבות ותיאור קורות חייהם  מעשי אבות' "ביאור' .'א

השליח הנודד על  .'ג .האר"י הקדוש .'ב ."ופועלם של התנאים המופיעים במסכת

חלומות  .'ה .בבא סאלי, תולדותיו הליכותיו ומופתיו .'ד .הרב יוסף חיים שרים

 .מערכות השמיטה. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד .'ו .צפת

Stories of tzadikim, biographies and more. A collection of six books. 

Size and condition varies, overall very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 



 

 

תורה ודעת' אוגדן גליוני הביטאון התורני בתוספת  .196

 -מפתחות. יו"ל ע"י מכון קהל עדת ירושלים. שני כרכים. תשס"ה 

  .ופן כללי מצב טוב מאודס"מ. בא 32תשס"ז.  -תשס"ו 

'Torah veDaat' the magazine of the Torah Beaton magazines plus keys. 

Overall very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

שני ספרי ציונות דתית. א'. הציונות הדתית, קורות   אוסף .197

ומקורות. ב'. שו"ת אמנות מאת הרב דוד אברהם ספקטור עם 

גודל ומצב משתנה, באופן כללי  .ה קוק בנושא אמנותמשנת הראי"

 .מצב טוב

A collection of two religious Zionist books. Size and condition vary, 

generally good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

מזכרת ברכה משמחת הבר מצוה של יצחק יוסף  .198

באופן ד.  אבוחצירא נ"י" מנחה ומעריב עת רצון נוסח ספר

  .כללי מצב טוב מאוד

"Blessing memento from the joy of the Bar Mitzvah of Yitzchak 

Yosef AbuHatzira" a guide mincha and maariv, Sephardic version. In 

general, very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

עמ';  4סדר תשליך וברכת הבנים' המבורג)גרמניה(.  .199

 .מ. מספר קרעים קלים. מצב טוב "ס 7/18

'seder tashlich vebirkat habanim' A few minor tears. Good 

condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

ועד הישיבות' מבט אל מאחורי הקלעים של פעילות מוסתרת  .200

מעין רואים. תחקיר עומק על פעולות ועד הישיבות בא"י לשנים 

 .טוב מאוד -מצב טוב  עותקים. באופן כללי 2. 2016/2019

'vaad haYeshivot' 2 copies. Generally good- very good condition. 
 20$מחיר פתיחה 

 

 

 



' מכון עוז והדר. ספר מפואר שיו"ל לרגל סיום הש"ס. מצב טוב  ממלכת התורה .201

 mamlechet haTorah" Oz veHadar Institute. A magnificent book" .מאוד

published on the occasion of the siyum of the Shas. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

מקומות קדושים וקברי צדיקים בארץ ישראל' מנחם מיכלסון יהודה סלומון  .202

. ספר גדול ומיוחד, מלא 1996ומשה מילנר. הוצאת משרד הביטחון, תשנ"ו 

צדיקים ואתרים  בתמונות צבעוניות עם תיאור, רקע והיסטוריה על קברי ה

 .קדושים בארץ ישראל. מצב טוב

'mekomot kdoshim vekivrey tzadikim be'eretz Israel' Menachem 

Michelson Yehuda Salomon and Moshe Milner. Published by the 

Ministry of Defense, 1996. A large and special book, full of color 

photos with description, background and history of the graves of the 

tzadikim and holy sites in the Land of Israel. Good  

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

איכה לליל תשעה באב, ירושלים תרפ"ו. מח עמ'; תמונות הכותל וקבר  .203

 .רחל אמנו. כריכה רכה עם קרעים. באופן כללי מצב טוב

eycha for the night of Tisha B'Av, Jerusalem 1926. Pictures of the 

Western Wall and Rachel's mother's grave. Paperback with tears. 

In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה:            

 

 

צדק". -ן משפט וצדק דורש עם ישראל מעמי העולם מאת יצחק כה" .204

 מצב טוב’; עמ[ 1, ]39. 1928ירושלים, תרפ"ח 

"mishpat vetzedek doresh am yisrael meamey haolam me'et 

yitzchak cohen tzedek". good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דיני כשרות מתוך הספר תורת חיים להרב ב. שליכטר. תדפיס מיוחד בהוצאת  .205

 .השרות הדתי לצה"ל. תש"ח. שנה א' למדינת ישראל. מצב טוב

 Kosher laws from the book Torat Haim Harav b. Schlichter Special printing 

issued by the Religious Service for tzahal. 1948. Year 1 of the State of 

Israel. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'שב שמעתתא' לבעל הקצות החושן. שני מהדורות. א'. ווארשא,  .206

ווארשא, ללא שנה. חתימות ורישומים. באופן כללי  . ב'.1875תרל"ה 

 .טוב -מצב בינוני 

The book 'Shev Shmatata' for the author of ktzot hachoshen. Two 

editions. Signatures and side scripte. In general, medium - good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 שערים. 1807/1809 ט"תקס - ז"קסת, לינעוויל, תורה חומשי חמשה, שלם סט .207

 ]?[.מקורית, עבה קופסא. עור כריכות. להפטרות נפרדים
 

 ט"תקס - ז"תקס, לינעוויל. ואונקלוס י"רש פ"ע, תורה חומשי חמשה

[ 1: ]שמות; דף' ח[ 1] צא[ 1: ]בראשית. כרכים בחמישה שלם סט. 1807/1809

; דף' ג', ח; ע[ 1: ]במדבר ;דף ח; יא[, 1; ]נג[, 1: ]ויקרא; דף ז י[, 1] פא

 לחלק בסופו נפרד שער כרך בכל. מ"ס 25; דף יב', ה; יד[ 1, ]סא[ 1: ]דברים

]?[. מקורית, עבה קרטון קופסת. משובח נייר. מקוריות עור יכות כר.  ההפטרות

 מאוד ומעט עש נקבי מעט. בשוליים וקרעים הדבקות מספר. נאים שוליים

 .טוב מצב יכלל באופן. זמן כתמי. תעלות

Complete set, Hamisha Humshey Torah, Lineville, 1807/1809. Separate 

title pages for haftarot. Leather bindings. Thick box, original[?]. 

Nice margins. Several adhesions and tears in the margins. Few moth holes 

and very few trenches. Time spots. In general good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

מעט פקסימיליות.  -אומנותיות  -מצוירות  -הגדות לפסח, פירושים  67אוסף    .208

  .אנגליה. חלק מההגדות כפולות -ארה"ב  -ישראל 

 

הגדות לפסח,  67אוסף 

 -מצוירות  -פירושים 

מעט  -אומנותיות 

ארה"ב  -פקסימיליות. ישראל 

ק מההגדות אנגליה. חל -

כפולות. א'. הגדה ע"פ 'דברי 

חיים' מהרה"ק מצאנז, 

בהוצאת רבי ח. צבי 

הלברשטאם בן רבי יעקב 

אב"ד טשאקאווע. ב'. הגדה 

של פסח, מהדורת צילום 

. צבעוני, 1978הוצאת סיני 

עברית ולועזית. ג'. הגדת 

אגו"י באר"י, ניסן תשל"ז. ד'. 

הגדה צבעונית, כרמל מזרחי 

י יינות עם הצעות סוג



ומשקאות לארבע כוסות. ה'. הגדת שי אגודת צרכנים שיתופית מיסודה של 

ס"מ. ז'.  9.5/12.5שכונת בורכוב. ו'. הגדת טריאסטי, צילום מהדורת תרכ"ד. 

הגדה מאוירת בידי ארתור שיק. עברית ולועזית. כריכת קטיפה עם עיטורי 

של פסח כפי מנהג מתכת. ח'. הגדת איחוד הקבוצות והקיבוצים. ט'. הגדה 

. י'. הגדה לילדים "מה נשתנה" עם התמונות הנעות, 1970הספרדים יצ"ו, 

. י"א. הגדה צבעונית, כרמל מזרחי עם 1948ת/חסרות. לונדון  חלקן קרועו

. 1928הצעות סוגי יינות ומשקאות לארבע כוסות. י"ב. הגדה ביידיש, ארה"ב 

ן. ט"ו. הגדה לפסח, תרצ"ה. י"ג. הגדת צה"ל. י"ד. הגדה מיט מיוזיק נאטע

. י"ז. 'יציאת מצרים' אגדות ומדרשים, 1912ט"ז. הגדה לפסח, עברית ולועזית. 

תשכ"ה. י"ח. הגדה לליל שימורים, לונדון. י"ט. הגדה של פסח ע"פ אבודרהם 

ותמונות מתוך הגדת הזהב. כ'. הגדת צילום כת"י קיצע תק"ל. כ"א. הגדת 

"ח. הגדה לפסח הגדת הרעיון מבוארת בידי הרב 'דברי שאול' צילום, ב"ב תשכ

. 1971בנימין זאב כהנא. כ"ב. הגדת מהר"ז. ירושלים, תשמ"ו. כ"ג. הגדת סיני 

כ"ד. הגדת מהר"ל. כ"ה. הגדה ארץ ישראלית עם כריכת בצלאל. כ"ו. הגדה עם 

. 1771ביאורים ומאספים מר' ראובן מרגליות. כ"ז. פקסימיליה הגדת תקל"א 

ה עם איורי האמן יוסי רוזנשטיין. כ"ט. הגדה 'ברכת השיר' תשכ"ט. כ"ח. הגד

ל'. פקסימיליה הגדה של פסח, אלטונה והמבורג באותיות אמשטרדם. ל"א. 

הגדת השערים. ל"ב. הגדת ירושלים. ל"ג. הגדת חברון. ל"ד. הגדה כתובה 

 ומצוירת ע"י משה פנחסי. ועוד ועוד. גודל ומצב משתנה, רובם נראים במצב

 .טוב. האוסף נמכר כמו שהוא

A collection of 67 Haggadats for Passover, interpretations - drawings - 

artistic - a few facsimiles. Israel - USA - England. Some of the Haggadahs 

are duplicated. 

Size and condition varies, most appear to be in good condition. The 

collection is sold as is. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר המעשיות מאת מרדכי בן יחזקאל. מהדורה נדירה בשני כרכים. לא  .209

בח"ב הכריכה הקדמית  .1965מצאנו אותה בספריה הלאומית. תל אביב תשכ"ה 

  .מנותקת. הדבקות על השדרות. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב

 

sefer hamaasiyot by Mordechai ben Yehezkel. Rare edition in two 

volumes. We could not find it in the National Library. Tel Aviv 1965. In part 

B, the front cover is detached. Adhesions on the boulevards. A few stains. 

In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תשובותי להוטיקן שנתתי ודע מה שתשיב, " .210

רבניות -בשנת תרצ"ד על שאלות תלמודיות

חשובות במאד, אני חיים בלאך". עם הקדשת 

’; [ עמ6, ]110. 1943המחבר. ניו יורק, תש"ג 

 .מצב טוב מאוד

 

"veda ma shetashiv, tshuvotay lehotikan 

shenatati bishnat tartza"x al shelot 

talmudiyot-rabaniyot chashuvot bemod, 

ani chayim blach". With the author's dedication. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

תרמ"ד  -פראג, ת"ר  -'מגילת אסתר' קראטאשין  -קול ששון' לפורים ' .211

. רישומים עתיקים, עברית ולועזית. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 1840/84

 .בינוני

'Kol Sasson' for Purim - 'Megillat Esther' Karatashin - Prague, 1840/84. 

Ancient records, Hebrew and foreign. Size and condition varies, generally 

average condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

'רבי ישראל סלנטר', שני ספרי ביבליותיקה גדולה  -לקורות הרבנות' ' .212

. שער מעטפת לכל חוברת. מעט 1910א ורשה תרע" .כרוכים יחד

 .כתמים. מצב טוב

"Lekorot harabanut" - "Rabbi Israel Salanter", two books of a 

large bibliography bound together. Warsaw 1910. mahatefet 

cover for each booklet. A few stains. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ם שנדפסו בוורסאי, כרך ספרי הלכות ופסקי הלכות שיו"ל מהספרים הבודדי .213

הלכות פסוקות או הלכות ראו המיוחסות לתלמידי רב יהודאי ' ספר .'מכתבי יד. א

יו"ל מכ"י עתיק שבאוצר הספרים באוקספורד. עם מכתב משז"ח  'גאון

הלברשטאם, יו"ל ע"י אריה ליב שלוסברג. ""וורסאי"" )צרפת( תרמ"ו 

נדפסו )ספר נדיר ומקום הדפסה נדיר מאוד ;'עמ 148 ,14 ."ה יחידהמהדור" .1886

תשובות גאוני מזרח ומערב " .'ב .(ספרים בעברית עד קום המדינה 3שם סה"כ 

ברלין,  ."אשר העתקתי מתוך כתבי יד וספחתי עליהן הערות, אני יואל הכהן מילר

ה נוספת. ע' דף; שער מעטפת ושער נוסף בשפ ,4 ."מהדורה יחידה" .תרמ"ח

הלכות פסוקות מן " .'ג .השער מעטפת ודף שלאחריו מנותקים וכן דף אחרון

. "מהדורה 1893קראקא תרנ"ג  ."הגאונים הוצאתי פעם שניה אני יואל הכהן מילר

עמ'; כולל שער מקוצר ושער בשפה נוספת  102, 6שניה עם פירושים ומפתחות". 

 .יר יבש ומעט קרעים. מצב טובספרים. כריכה ישנה פגועה. ני 3ומעטפת. כרך 

Of the few books printed in Versailles, a volume of books of halachas and 

rulings of laws that was published from manuscripts. Volume 3 

books. Damaged old cover. Dry paper and a few tears. Good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 בשחור וצילומים מרהיבים צבע איורי עם' הקודש בארץ מסע' ספר .214

 .אנגלית. לבן
 

: ישראל בארץ אתרים בתוכו כולל' הקודש בארץ מסע' ספר

. מ"ס 27'; עמ 302, אנגלית. ועוד נצרת, יריחו, לחם בית, ירושלים

 ודף לשניים מפורק ספר. מוזהב בדיו וכתובה מצוירת פגועה כריכה

 בשחור וצילומים מרהיבים צבע איורי עם דפים. משובח נייר. מנותק

 .טוב מצב כללי באופן. פרגמנט בנייר מוגנים לבן

The book 'masa beeretz hakodesh' with magnificent color 

illustrations and black and white photographs. English. 



Damaged cover painted and written in gold ink. A book torn in half and a 

page torn off. Fine paper. Pages with spectacular color illustrations and 

black and white photographs protected by parchment paper. In general 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תנ"ך לילדים מהדורת כיס, סט כמעט  .215

 )חסר חלק24ספרונים מתוך  23 .שלם

קופסת קרטון צבעונית ומקורית, ירושלים  .בראשית(

חלקו העליון  .המדפיס לפשיץ. כריכות צבעוניות נאות

טוב  -של הקופסא מנותק. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

Children's tana"ch pocket edition, an almost 

complete set of 23 booklets out of 24 (part of 

bereshit is missing) in an original colored 

cardboard box from the Jerusalem printer 

Lepshitz 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 הלוי יהודה ו"בלאאמ ישראל" מאת, ח"ד התורה על' מוריה' .216

 ח"ד". והגליל אפנבאך ק"דק ד"אב גאלדשמידט' דר המכונה אני

 . בגרמנית כולל ושער נפרדים בשערים

 

 הלוי יהודה ו"בלאאמ ישראל" מאת ,ח"ד התורה על' מוריה' 

". והגליל אפנבאך ק"דק ד"אב גאלדשמידט' דר המכונה אני

, 33, 36, 40, 35. בגרמנית כולל ושער נפרדים בשערים ח"ד

. פגועה מעט ישנה כריכה. מ"ס 20.5'; עמ 56, 62, 60, 54

 .מאוד טוב - טוב מצב כללי באופן. קלים וקרעים כתמים מעט

'Moriya' on the Torah 8 parts, by "Ysrael Balaamu Yehuda 

Halevi, I am known as Dr. Galdschmidt Abd DKK Effenbach 

and the Galilee". 4 parts in separate title pages and a 

general title page in German. 

Old cover slightly damaged. A few stains and light tears. 

Generally good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תשכ"א. ככל  -קונטרסים משניות 'קהתי' מבוארות. תש"ך  .217

חוברות  54הנראה לפנינו המהדורה הראשונה של משניות קהתי. 

ס"מ. באופן כללי מצב  17שבועיות. ממספר ס"ג ועד ק"ל)לא ברצף(. 

 .טוב מאוד -טוב 

 

Illuminated 'kahati' mishnayot contrasts. Generally good- very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



. כולל 6חוברות)לא ברצף( החל מחוברת מספר  46קולמוס. מוסף תורני מרתק.  .218

נושאים מעניינים במיוחד, 

מאבקו של הרס"ג נגד  :בהם

הקראים, הבדלי 'קרי וכתיב' 

בתורה, ניטל, ש"ס דפוס ראשון, 

התרנגול המוזר, ועד ארבע 

מתושלח,  הארצות, המשניות של

קולומבוס בעקבות הרב, פולמוס 

הקרבנות, מנורת הסגולות, סידור 

מלא בנישואין, צאינה וראינה עירקי, 

נקבר פעמיים, תחפושות, שם קבור 

הנביא?, המתאם המדהים, 

תעלומת הפייטן, גל עליות לפני 

שנה, היתר מכירה,  800ו1000

 .טוב מאוד הקולופון המזוייף, ועוד ועוד ועוד. באופן כללי מצב

kolmus. A fascinating Torah supplement. 46 booklets (not in sequence) 

starting with notebook number 6. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מחשבת' עיונים בשאלות השקפה והלכה ' .219

חוברות. יו"ל ע"י אל המקורות, ב"ב.  28אקטואליות. 

 .תשמ"ו. באופן כללי מצב טוב -תשל"ד 

 

'Thought' studies on topical questions of hashkafa and 

halacha. 28 booklets. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 20קטלוגים של בתי מכירות פומביות. חלקם כפולים.  31 .220

 ירושלים של 5יודאיקה גלריה,  1סוסיה,  1יודאיקה ירושלים, 

קדמון. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב  1קינג דיוויד,  3זהב, 

 טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא -טוב 

31 auction house catalogs. Some are double. Size and 

condition varies, generally good - very good condition. The 

collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תורגם לאידיש ע"י הגאון רבי יהודה הכהן קרויס אב"ד לקנבאך עם מ .221

, 3. 1896פאקש תרנ"ו  .'צאינה וראינה' ב"ח חתימתו בסוף רשימת התורמים.

 .טוב -ר"ט דף; כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט קרעים רובם קלים. מצב בינוני 

Translated into Yiddish by Rabbi Yehuda HaCohen Krois Abd Lakenbach 

with his signature at the end of the list of contributors. 'Tsaina veReina' 2 

parts. Plain old cover. Stains and a few tears, mostly minor. Average - good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 פראג וגרמנית עברית, איורים עם תורה חומשי חמשה .222

 .מפות, איורים'; עמ 480[, 1. ]1882
 עם. עמודה מול עמודה לגרמנית ותרגום עברית. מ"ס 31

. פירסט יוליוס מאת הדפים בתחתית בגרמנית ביאור

 מרובות והדבקות קרעים. בלויה מעט בד חצי כריכה

 .טוב - בינוני מצב. בטקסט פגיעות ובחלקם

Hamsha Humshi Torah with illustrations, Hebrew and 

German. Slightly worn half-cloth cover. Multiple tears 

and adhesions and some damage to the text. Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 מתלמידי ש"וידא די אליהו רבי' הק מהמקובל וקבלה מוסר' חכמה ראשית' ספר .223

 נאה סמל. עתיקים םרישומי. מ"ס 21; דף א"רי. 1868 ח"תרכ, יוזעפאף. ק"הרמ

 שפשופים מעט. כתמים מעט. נאה מקורית עור כריכת. נאה עותק. אחרון בעמוד

 .מאוד טוב מצב. הכריכה על

. ויראתו' ה לעבודת האדם את המלהיב ומוסר קבלה ספר חכמה ראשית ספר

 בכל החסידות וצדיקי ישראל גדולי כל י"ע ונתחבב יסוד לאבן שהפך ספר

 כשהדפיס. שמים ויראת המוסר ללימוד במעלה הראשון רכספ בו שראו הדורות

 בשנת התניא ספרו את לראשונה התניא בעל מלאדי זלמן שניאור רבי ק"הרה

 יהין לא', חכמה ראשית' הקדוש ספר לומד שלא שמי" לפרסם ציווה, ו"תקנ

 !!!ספרו את ללמוד

'Roshit Chochma' Yozepoff 1868. Nice copy. Nice original leather binding. 

Ancient side scripts. 

A few stains. A few scratches on the cover. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

'מזל טוב'. אוסף שני ספרים מעניינים על כתובות  -הכתובה בעיטורים' ' .224

מעוטרות. עברית ואנגלית. מלווה בתמונות, חלקם בצבע. באופן כללי מצב 

 .דטוב מאו

'haktuba beyiturim' - 'Mazal Tov'. A collection of two interesting 

books on decorated ktubots. Hebrew and English. 

Accompanied by photos, some in color. Overall very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 לכל' ישראל אוצר' אנציקלופדיה! כרכים בחמישה שלם סט .225

 דוד יהודה' ר מאת ימיו ודברי ספרותו, ישראל תורת צועותמק

 .שילה הוצאת, ירושלים. אייזענשטיין

 

 מקצועות לכל' ישראל אוצר' אנציקלופדיה! כרכים בחמישה שלם סט

. אייזענשטיין דוד יהודה' ר מאת ימיו ודברי ספרותו, ישראל תורת

 .מאוד טוב מצב. מקוריות כריכות. שילה הוצאת, ירושלים

A complete set in five volumes! Encyclopaedia 'Treasury of Israel' 

for all subjects of torat Israel, literature and his contemporaries 

by Rabbi Yehuda David Eisenshtein. Jerusalem, Shiloh Publishing. 

Original covers. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

שערי שמחה' על התורה מרבי שמחה בונים סופר. פרשבורג תרפ"ג ' .226

. עותק שניצל מהשואה וניתן במתנה ע"י ישיבת חתם סופר 1923

בירושלים. בדף לפני השער מודבק דף מישיבת פרשבורג בירושלים עם 

תמונות החתם סופר, הכתב סופר, השבט סופר ורבי עקיבא סופר, 

מספר דפים מנותקים ומעט  כריכה ישנה. .ותמונת הישיבה. שער צבעוני

 .קרעים קלים. מצב טוב

'Shaarei Simcha' on the Torah from Rabbi Simcha Bonim Sofer. 

Color title page. Old cover. Several pages are detached and a few 

light tears. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שובות מגדולי האחרונים ומאמרים מקיפים מחכמי קדושת בית הכנסת' אוסף ת' .227

עברית  .התורה בדורנו, בענין חיוב מחיצת פירוד בין גברים לנשים בבית הכנסת

 .ומעט לועזית ויידיש. ניו יורק, תשי"ט. באופן כללי מצב טוב מאוד

"ksushat bet kneset" is a collection of answers from the most recent greats 

tzadikim comprehensive articles from the Torah scholars of our 

generation, on the subject of imposing a partition between men and 

women in the synagogue. Hebrew and a little foreign and Yiddish. 

New York, 1959. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אין שווערע מינוטען' ליעדער. שירים ביידיש מאת יוסף קפלן. לייפציג, ' .228

 .. לכל עמוד מסגרת צבעונית מיוחדת עם שם הספר! מצב מצוין1912/1920

 

'Ain Shvere Minoten' Yiddish poems by Yosef Kaplan. Leipzig, 

1912/1920. Each page has a special colored frame with the name of 

the book! great condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אבני נזר' מוסר לפי נושאים מאת ר' חיים אליעזר מושקאט ממשפחת הגה"ק ' .229

ס"מ. קרע  18.5עמ';  46. 1910ורשה תר"ע  .ר"י מושקאט מפראגא)פרבר ורשה(

 .. מצב טוב9/10עם חסר בעמודים 

'Avnei Nezer' is musar by subject. Tear with missing to the pages 

9/10. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לוית המת' "מהדורה יחידה", נעשה לכבוד ולזכר נשמת הבחור ' .230

ס"מ.  17.5עמ';  1, ק"א, 2. 1854קרוטשין, תרי"ד  .מתתיהו פראנקעל

 .טוב מאוד -כתמים. באופן כללי מצב טוב 

"Levayat hamet" "single edition", was made in honor and in 

memory of the soul of the young man Matityaoo Frenkel. spots. 

Generally good- very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 מץוקו העומר מלא' - ין'מוואלאז ב"להנצי' דבר העמק. 'חומשים ארבעה אוסף .231

 '.המנחה
 

 שני. ין'מוואלאז ב"להנצי' דבר העמק' חומשים'. ב-'א. חומשים ארבעה אוסף

, שמות: ב"כ'. העמק קדמת' בהקדמה מתחיל. שער חסר, בראשית: א"כ. כרכים

. לשבת ומוסף שחרית בסופו. מצויר הראשון, שערים שני. 1879 ט"תרל, ווילנא

 מלא פ"וע רבים פירושים עם חומשים'. ד-'ג. בסופם מעט חסרים שהכרכים ראה

 משנת אחד. ויקרא כרכים שני. צינץ ל"מוהר מאת המנחה קומץ ופירוש, העומר

, מאוד טוב - טוב במצב ורובם פשוטות כריכות. ה"תרל משנת והשני ה"תרמ

 מהדפים וחלק פגוע ומעט כריכה ללא שהוא ה"תרל ויקרא חומש מלבד

 .שחסר ויתכן מנותקים

A collection of four chumashim. 'Haemek Davar' to the natzi"v of Valazin - 

'melo haomer vekometz hamincha'. 

Simple covers and most of them are in good - very good condition, except 

for chumash vayikra 1875 which is unbound and slightly damaged and 

some of the pages are detached and may be missing. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בסדר  ."ת חברי אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדהרשימ" .232

הא"ב, ניו יורק תשי"א, הוצא לאור לרגל יובל אגודת הרבנים אייר 

עמ'; עברית ואנגלית. מעט הדבקות וכתמים. מצב   [4] 78תשי"א, 

 .טוב

"reshimat chavrey agudat harabanim deartzot habrit 

veCanada". In alphabetical order, Hebrew and English. Few 

adhesions and stains. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יהדות ספרד ופורטוגל בבולי דואר בעולם. מאת מרדכי  .233

 .ארבל. מצב טוב מאוד

The Jews of Spain and Portugal on postage stamps in the world. By 

Mordechai Arbel. Very good condition. 

 20$פתיחה: מחיר 

 

 

 של העבריים היד כתבי פאר' לירושלים מרומא' .234

 .2005 ה"תשס, ישראל מוזיאון. הוותיקן ספריית

 

 ספריית של העבריים היד כתבי פאר' לירושלים מרומא'

 תמונות. 2005 ה"תשס, ישראל מוזיאון. הוותיקן

 .מאוד טוב מצב. צבעוניות

'miRome leyerushalayim' the glory of the Hebrew 

manuscripts of the Vatican Library. Israel Museum, 

2005. Color photos. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



הישוב הישן על לוח המודעות" מן המקור, כרך רביעי, מאת בנימין קלוגר. " .235

 .מלווה בתמונות וצילומי מודעות עתיקות. באופן כללי מצב טוב מאוד

 

"hayeshuv hayashan al luach hamodaot" from the source, volume four, by 

Benjamin Kluger. Accompanied by photos and photographs of old ads. 

Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 על מעניינת מודעה.  1933 ג"תרצ לוצין. יחידה מהדורה' יהודה בכורי' ספר .236

 .ישראל לארץ עלייה

 

 להלכה תשובות, ופוסקים ס"בש תורה חדושי' יהודה בכורי' ספר

 ד"גאב יחיא דון למשפחת ליב יהודה רבי מאת ולמעשה

 האחורית במעטפת. 1933 ג"תרצ לוצין. ראשון חלק. טשערניגאוו

 דרושים שבידו שלמרות, מהמדפיס מעניינת הודעה נכתבה

 טעמים מפני" להדפיסם בידו לא מהמחבר נוספים וחידושים

 לארץ לשלום עליתו את למהר המחבר הגאון הוכרח שונים

 שהוא כמו ספרו את תיכף לגמור בקשתו עלי חזקה כ"וע, אבותינו

 בעיר שנדפסו בודדים עבריים ספרים ידועים...".  עתה

 136. העולם מלחמות שני בין, המזרחית שבלטביה( לּודָזה)לוצין

 שערים ושני כללי רשע. רכה מעטפת כריכת. מ"ס 22'; עמ

 מעט. יבש מעט נייר. ת"החידו ולחלק הדרוש לחלק נפרדים

. הכריכה על הדבקות. נחתכו לא מהגיליונות חלק. וכתמים קרעים

 .טוב מצב

The book 'Bikhorey Yehuda' is a single edition. Lucin 1833. An interesting 

ad about immigrating to Israel. 

A little dry paper. A few tears and stains. Some of the sheets were not cut. 

Pasting on the cover. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1908 ח"תרס, יאסי' הארי דרישת. 'יחידה מהדורה. נדיר .237
 

 ישראל מרבי פסח הלכות על הארי שאגת ועם, וחידושים דרושים' הארי דרישת'

 דרישת' ועם ביאסי רב גוטמן שלום רבי י"ע ל"יו. ברוסיא צאוויני ק"אבד איסר

 ח"תרס, יאסי. יחידה מהדורה .גוטמאן יחזקאל מתתיהו רבי מבנו' יחזקאל

 ואחורית קדמית מעטפת. כריכה ללא. מ"ס 23; ’עמ 16, 16, 34[7. ]1908

 כללי באופן. עש וחורי כתמים מעט. מנותקים אחרונים דפים. חסר עם קרועים

 .טוב מצב

rare. Single edition. "drishat haari" Yassi, 1908. 

without binding. Front and back maatefet cover torn with missing. Last 

pages detached. A few stains and moth holes. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . ל"תש - ח"תשכ - ג"תשכ. מצרים, אלכסנדריה. שנה לוחות 8 אוסף .238
 

 החדשה השנה וברכת אהבה מזכרת. "מצרים, אלכנדריה. שנה לוחות אוסף

 עותקים 3, ח"תשכ - עותקים 3, ג"תשכ". אחים עזרת חברת ועוזרי יחידי לכבוד



 8 כ"סה. עותקים 2, ל"תש -

 באופן. לערך מ"ס 13.5. לוחות

 .מאוד טוב - טוב מצב כללי

Collection of 8 calendars. 

Alexandria, Egypt. 1963 - 

1968 - 1970. 

A total of 8 calendars. 13.5 

cm approximately. Generally 

good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

השקפה על תעודת ישראל ותקותו, דתו ותולדתו, " 'תעודת ישראל' ספר .239

מבוארים עפ"י המתבלטת בכתבי הקדש ובדברי רז"ל בתלמוד ובמדרשים, ה

תורת הלשון וחקי ההגיון. על ידי יהודה יהושע פאלק בלאא"מ יעקב ז"ל לבית 

. ע"פ מפעל 1915איזראעליט, הרב דק"ק טשעלסי". בוסטון, תרע"ה 

הביבליוגרפיה נרשם בטעות על המעטפת תרנ"ה. הסכמות רבי שלום אלחנן יפה 

קרעים נוספים. באופן  ורבי אברהם אהרן יודעלאוויץ. המעטפת מעט קרועה ומעט

 .כללי מצב טוב מאוד

The book 'tehudat Israel' "The cover is a little torn and a few 

other tears. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ירושלים,  .ספר אוצרות חכמי ארם צובה על הרמב"ם, חלק מדע .240

 .. מצב טוב מאוד1989תשמ"ט 

Sefer Otzarot Hachmey Aram Tzova on the Ramba"m, science 

part. Jerusalem, 1989. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר מאוד. 'אגדות ירושלמיות' "מוגהות ומפורשות מאת בנימין  .241

. בדפוס ש. חאראזשאנסקי. ספר נדיר אינו 1915עפשטיין". זיטומיר תרע"ה 

פיה של יודלוב וכן לא הופיע במכירות בידספיריט. כמו"כ מופיע במפעל הביבליוגר

ספרים בלבד! טז דף; ללא כריכה.  7/8בבית דפוס זה נדפסו 

 .שוליים רחבים. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב

very rare. 'agadot yerushalmiyot' without binding. Wide 

margins. A few tears and stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

עמק יזרעאל על מסכת ברכות מרבי עזריאל ברקובסקי. נדפס  .242

. כ"ח דף; 1904וילנא תרס"ד  .רק על פרק ראשון. ספר לא מצוי

 .כריכה מעט מנותקת ופגועה. מעט כתמים. מצב טוב

'emek izrael' Cover slightly detached and damaged. A few 

stains. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

נתיבות השלום' ח"ב מהגאון רבי משה נחמיה כהנוב מחסלוביץ. ' .243

נד, יז -[, לא, לג2. ]1861ורשה תרכ"א  .שער נדיר  .""מהדורה ראשונה

 .ספר פגוע .הגהה קצוצה בכ"י ;דף

"Netivot HaShalom" "first edition". A rare title page. Damaged 

book. 

 20$חיר פתיחה: מ

 

 

 ועם עמוד מול עמוד הונגרית תרגום עם אסתר מגילת .244

 עבה נייר. חום דיו. הדפסה שנת ללא, בודפסט. אמנותיים איורים

 .טוב מצב. רחבים שוליים

megilat Ester with a page-by-page Hungarian translation and 

artistic illustrations. Budapest, no year of printing. brown ink 

Thick paper with wide margins. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מוגה ע"פ כת"י ודפוסים ישנים עם הערות  'פירוש התורה להרשב"ם' .245

עמ'; נייר יבש ומעט קרעים  232, 44. 1882ומ"מ מדוד ראזין. ברסלוי תרמ"ב 

  .ודפים מנותקים. באופן כללי מצב טוב

'pirush haTorah leharashb"am', dry paper with a few tears and detached 

pages. In general, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 השנים בין ס"החת י"ע שנכתבו רשימות'. סופר חתם' המוהל פנקס .246

, והמסתעף וכינויים שמות, מילה בענייני והערות בירורים עם ט"תקצ - ג"תקע

 .בפרשבורג משפחות ותולדות, ותוהליכ הלכות, מנהגים

 

 רשימות'. סופר חתם' המוהל פנקס

 - ג"תקע השנים בין ס"החת י"ע שנכתבו

, מילה בענייני והערות בירורים עם ט"תקצ

 הלכות, מנהגים, והמסתעף וכינויים שמות

 בפרשבורג משפחות תולדות, והליכות

 מלווה. למשפחותיהם הנימולים וקורות

 מעניינים בירורים וכולל. תמונות במעט

 בסופו. סופר החתם מרן של במשנתו

 ומפתח הספר שבתוך לבירורים תוספת

 משה רבי י"ע ונסדר נערך. האישים

. ה"תשע ב"ב, קינסטליכער זושא אלכסנדר

 .מצוין מצב

pinkas hamohel 'cHatam Sofer'. Lists written by the chatam Sofer between 

the years 1813 - 1839 with inquiries and comments on matters of mila, 

names and pronouns and branching, customs, halachas and practices, and 

family histories in Pressburg. 

great condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



שם עולם' אוסף '  .מחקרי ארץ פורטוגאל ושפניא". 'שבילי עולם' ח"ג" .247

מחקרי ארץ פורטוגאל ושפניא ותכונת אדמתה וקורותה. ונספחו " :מנהגים. ח"ג

אליו מכתבי יקר מנכבדי ישורן אל המחבר וממנו אליהם, גם העתקת חיי יוזעפוס 

לבוב, תרט"ו  .מהדורה ראשונה .פלאוויוס ומאמר נדחי ישראל" מאת שמעון בלאך

בסוף הספר   ף;[ ד17’, ][ עמ1מז, ]-[, יא1, ]9[ דף, 40’, ]עמ 6[, 6. ]1855

שלמה יהודה רפאפורט ]שי"ר[, ’ קבוצות דפים של חליפת מכתבים בין המחבר ור

צבי הירש חיות וישראל בודק. 'נדחי ישראל' ספורי שלמה המלך ’ יוסף פעריל, ר

ומקור ממלכת כוש ]חבש[ מזרע שלמה אשר ימלכו עד היום הזה. "תולדות יוסף 

חלק מקבוצות דפים אלו כרוכים שלא כסדר. הכהן הוא יאזעפוס פלאוויאוס" ועוד. 

  .כריכה ישנה מנותקת וקרועה. מספר דפים מנותקים. מעט כתמים. מצב טוב

"mechkarey eretz Portugal veShpania". "shviley olam" part 3. First edition. 

Lebov, 1855. Some of these sets of pages are bound out of order. Old cover 

detached and torn. Several pages are detached. A few stains. Good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מלאה קטרת' דרשות והספדים מהגאון רבי זוסמן  .248

 24, פ' דף; 11. 1903מהדורה שניה עם הוספות. פאקש תרס"ג  .סופר

ים ס"מ. כריכה ישנה מנותקת וקרועה. דף כא מנותק ועם מעט קרע

 .קלים. מצב טוב מאוד

'Mlaa Ktoret' from the gaon Rabbi Zussman Sofer. Second 

edition with additions. Pakash 1903. Old cover detached and 

torn. Page 21 is detached and with a few light tears. Very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ות' לרבינו משולם מבדרשי אחד מרבותינו ההשלמה על מסכת ברכ' ספר .249

ברלין, תרנ"ג. עם השער וההקדמה בגרמנית. כריכה עתיקה  .הקדמונים ז"ל

 .מקורית? שער מנותק. מעט קרעים. מצב טוב

The book 'hahashlama al masechet brachot' original antique cover? title 

page is disconnected. A few tears. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

' תוס וחידושי סנהדרין' מס על יונה רבנו חידושי! "נדיר .250

, יוהניסבורג". ה"תס בליוורנו נ"כמש מכות' מס על ץ"שאנ

 .1860 ך"תר
 

' תוס וחידושי סנהדרין' מס על יונה רבנו חידושי' ספר

".  ה"תס בליוורנו נ"כמש' "מכות' מס על ץ"שאנ

 הופיע! נדיר; דף ה"מ, 1', י, 1. 1860 ך"תר, יוהניסבורג

 23.5. 2003 בשנת בלבד אחת פעם פומבית במכירה

 ומעט כתמים. מנותק הקדמי חלקה, עתיקה כריכה. מ"ס

 .מאוד טוב - טוב מצב. זעירים עש נזקי

rare! "chdushey Rabbenu Yona al masechet 

Sanhedrin" and "chidushey tosfot shantz al masechet 

makot" like those that printed at Livorno 1705". 



Johannesburg, circa 1860. Ancient binding, the front part is detached. 

Stains and some tiny moth damage. Good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ספרים 6 אוסף, באבער שלמה י"ע מוגהים מדרשים ספרי/נרדמים מקיצי חברת .251

 מדרשי'. "א. באבער שלמה י"ע מוגהים מדרשים ספרי/  נרדמים מקיצי חברת

 ספר'. ב. 1899 ט"תרנ, ברלין". אשתרוק אנשלמה הקדוש שחיבר התורה

 תהלים מדרש'. ג. ב"תרס, ברלין. ב"ח, מלוניל הכהן אהרן' לר חיים ארחות

. ת"עה והישן הקדום תנחומא מדרש'. ד. 1891, ווילנא.  טוב שוחר המכונה

 בראשית על' טוב שכל מדרש'. 'ו. 1893, ווילנא, משלי מדרש'. ה. ג"תרע ווילנא

 מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל, ספרים ששה כ"סה. ס"תר, ברלין. ושמות

 .שהוא כמו נמכר האוסף. טוב

chevrat Makitzey Nirdaim/sifrey sifrey Midrashim mugahim by Shlomo 

Baber, collection of 6 books. 

Six books total, size and condition vary, generally good condition. 

Collection sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, 3. 1908מונקטש תרס"ח  "חידושי ושו"ת מהר"מ ברודא "מהדורה יחידה .252

 .וב מאוד באופן כללי מצב ט .רשימת חותמים ק"א דף; עמוד אחרון

"chidushey veshu"t Mahara"m Broda" "single edition" last page list of 

signers. Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ברלין  .בית אבות' על פרקי אבות מרבי שלמה זלמן הרשמן אב"ד ניישטאדט' .253

, קכ"ו דף; כריכה מנותקת לשניים וכן מספר דפים מנותקים. 10. 1889ט  תרמ"

  .באופן כללי מצב טוב

'Beit Avot' cover is torn in two as well as several torn pages. In general 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 שם נדפס". ביותר נדיר דפוס מקום"  .254

 לבני הספר בית אנשי חובות!! 'בלבד 2 או 1 כותר

 .גרמנית. 1889 שרושפאטאק' ישראל

 

 הדרכה ספר' ישראל לבני ר הספ בית אנשי חובות'

'; עמ 1, 1, 48, 2. יהודיים תינוקות מלמדי - למורים

 במכירה הופיע? יחידה מהדורה. מ"ס 15.5

. 1889, שארושפאטאק. בלבד אחת פעם פומבית

 מעט. קרועה מעט רכה מעטפת כריכת. גרמנית

 .טוב מצב. כתמים

"Extremely rare printing place". Only 1 or 2 

titles are printed there!! "chovot anshey bet 

hasefer lebney israel Israel" Sharoshpatak 

1889. German. 

Single edition? Appeared at auction only once. 



Soft mahatefet cover slightly torn. A few stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 שפירא אליהו רבי מהגאון, ח"ב מצוות ג"תרי על' יהואל לקט. 'יחידה מהדורה   .255

 ה/ד"תקצ קרוטושין/ברסלוי. לעסלא ד"אב שפירא יאסקי יוסף רבי האדיר הגאון בן

1834/5. 

 

 מנין, ח"ב' אליהו לקט' ספר

 המקבילות עם, ם"לרמב המצוות

 תורה משנה ספר מתוך מצוה לכל

 מביא מצוות בכמה וכן ם"לרמב

, אחרים ומספרים החינוך מספר

 בן שפירא אליהו רבי מהגאון

 יאסקי יוסף רבי האדיר הגאון

 מהדורה.  לעסלא ד"אב שפירא

 מצות ח"רמ ביאור: א"ח. יחידה

, 6. 1834 ד"תקצ ברסלוי. עשין

. לאוין ה"שס ביאור: ב"ח; דף ח"כ

, 7 במקור. 1835 ה"תקצ קרוטושין

 דף שני חסר זה בעותק; דף' מ

. מ"ס 22. אחרון קונטרס אחרונים

 .ב"לח נפרד שער

, יאסקי יוסף רבי האדיר הגאון ה"ה המחבר אבי וחידושי הסכמה הספר בתחילת

, זו במכירה ראה. )ידיו על שנסמך איגר עקיבא רבי מרן רבינו של היחיד תלמידו

 (.איגר עקיבא רבי מרן של תלמידו אביו י"בכת ספר

 מאוד מעט. ירקרק/כחלחל בנייר מהדפים חלק. טוב נייר. פשוטה ישנה כריכה

 .מאוד טוב - טוב מצב. אחרונים דפים במספר בעיקר עש נזקי

Single edition. 'leket Eliyahu' on the tarya"g Mitzvot 2 parts, from the gaon 

Rabbi Eliyahu Shapira ben HaGaon Haadir Rabbi Yosef Yaski Shapira Abd of 

Lassala. Barsloy/Krotoshin 1834/5. 

In the original 7, 40 pages; This copy is missing the last two pages and the 

last contrast. 22 cm. A separate title page for the part b. 

Plain old cover. good paper Some of the pages are in bluish/greenish 

paper. Very little moth damage mainly on the last few pages. Good - 

very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 עברית. נדיר. תורני מאסף" המדרש בית, "במונטרה חיים עץ ישיבת  .256

 ..194.. ש"ת. וגרמנית

 

 עברית". המדרש בית" תורני מאסף, במונטרה חיים עץ ישיבת. נדיר

   ..194.. ש"ת. וגרמנית

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. מ"ס 21.5; דף 11, כג

Yeshiva Etz Chaim in Montra, the "Beit Midrash" Measef Torani. rare . 

Hebrew and German. 194.. 

Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 



גידולי טהרה'. "מהדורה יחידה". הלכות מקוואות ושו"ת מהגאון רבי מנחם '  .257

 .1845מנדל קרגוי מגדולי רבני אשכנז. פיורדא תר"ה 

 

מהגאון רבי  מקוואות ושו"תהלכות  'גידולי טהרה' ספר

מנחם מנדל קרגוי מגדולי רבני אשכנז. מהדורה 

ס"מ.  20.5, נ"ו דף; 3, 1. 1845פיורדא תר"ה  .יחידה

כריכה ישנה. קרע קטן ומעט נזקי עש בשוליים. מעט 

  .כתמים. מצב טוב מאוד

ה'תר"ב[  -]ה'תקל"ב  הגאון רבי מנחם מנדל קרגוי

על ה'נודע  ל הגאונים במגדולי רבני אשכנז. תלמידם ש

ביהודה', בעל ההפלאה ורבי נתן אדלר ועוד. פסקיו 

צוטטו רבות על ידי הפוסקים העוסקים בהלכות 

מקוואות, בהם הגאון רבי שלמה גנצפריד והאדמו"ר 

 .רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש ב'דרכי תשובה' ועוד

'giduley tahara'. "Single Edition". halachas of 

Mekvaot and Shu"t from the gaon Rabbi Menachem 

Mendel Karagoi, one of the great Ashkenazi rabbis. 

Fyorda 1845. 

Old cover. A small tear and some moth damage to the edges. A few stains. 

Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

קווא, תר"ח? תרט"ו? בית משה' על שו"ע אה"ז הלכות פו"ר. זאל'  .258

 .?. ספר לא מצוי כלל56?/1848

 

על שולחן ערוך אבן העזר על הלכות פריה ורביה ואישות,  ח"א 'בית משה' ספר

רבי משה בן רבי שלמה הלוי עפשטיין אבד"ק  מאת

  .זאמושטץ

זאלקווא. הספר נדפס ללא שנת  .ספר נדיר ולא מצוי

כי ישנם הדפסה. במפעל הביבליוגרפיה יודלוב מציין 

ריך זה  , אך תא1848טפסים שנדפס בשער התאריך: 

אינו נכון. וכותב כי ככל הנראה נדפס בערך בשנת 

הספר הופיע במכירה  .ס"מ 37[ פג דף; 2תרט"ו. ]

בדף הפורזץ חותמת הגאון  .פומבית פעם אחת בלבד

 .ברוקלין -הודהאז -רבי עזריאל יהודה ליבוביץ ר"י הוידו

שוליים רחבים. כתמים. קרעים כריכה ישנה פשוטה. 

קלים בשוליים. בשני דפים אחרונים מספר קרעים 

והדבקה קטנה עם מעט פגיעות בטקסט. באופן כללי 

 .מצב טוב

'bet Moshe' on the Shulchan aruch even haezer 

halachas of priya vereviya. 1848?/56?. Book not 

found at all. 

The book appeared at auction only once. 

Plain old cover. Wide margins. spots. Slight tears in the margins. The last 

two pages have several tears and a small paste with some damage to the 

text. In general good condition. 

 

 100$מחיר פתיחה:  



 ל"זצ( רוקח)מיכאל פנחס רבי המפורסם והצדיק הגאון הרב צואת! ביותר נדיר .259

 .1911 א"תרע פינסק. אנטיפאליא ק"האבד

 

 ק"האבד ל"זצ( רוקח)מיכאל פנחס רבי המפורסם והצדיק הגאון הרב צואת'

 תרגום ועם ניצבערג אליעזר חיים רבי מתלמידו וביאור הקדמה עם'. אנטיפאליא

 א"תרע פינסק. ליידיש

 26'; עמ טו[ 4. ]1911

 . מ"ס
 את מצאנו לא!!! נדיר

 במפעל לא הספר

 של הביבליוגרפיה

 הספר באוצר ולא יודלוב

 רוזנפלד-וינוגרד העברי

 בן הספרים באוצר ולא

 עקד בבית ולא יעקב

. חדשה כריכה. ספרים

 משוקמים דפים

 עם ובקצוות בשוליים

 עם הקרעים על הדבקות

. בטקסט פגיעות מעט

 .טוב - בינוני מצב

 מיכאל פנחס רבי הגאון

( רוקח) יטגרויסלי

 הרב של בנו אייזיק ק יצח רבי לאביו נולד[ 1808/1890 א"תרנ - בערך ח"תקס]

 מאיר הרב מצאצאי ולאמו, רוקח אלעזר רבי של נכדו, מפינסק רוקח יהושע

 יותר ומאוחר בשרשוב כרב כיהן. מאמסטרדם הלוי פנחס רבי ונכדת אייזנשטט

 דברי: 'ספריו(. הלבנה הברוסי עיירה, אנטופול) אנטיפאליא של כרבה כיהן

 '.הקוצרים לקט', 'פנחס

 Extremely rare!  The will of the famous rabbi the gaon and tzaddik Rabbi 

Pinchas Michael (rokach) zatza"l Havdak Antipalya. Pinsk 1911. 

rare!!! We did not find the book either in the Yudlov bibliography factory, 

nor in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book treasure, nor in the Ben 

Ya'akov book treasure, nor in Beit Aked Sfarim. New cover. Pages restored 

in the margins and edges with adhesions on the tears with some damage 

to the text. Average - good condition. 

 200$פתיחה:  מחיר

 

 

מגילת איכה ואגדות  ,קול נהי על ציון וירושלים .260

החורבן עם תרגום גרמנית. "מהדורה יחידה". 

. שער מעטפת. רשימות 1829ברסלוי תקפ"ט 

  .חותמים והסכמות חשובות

 

מאת ר' ליפמן  'קול נהי על ציון וירושלים'

לעשטשינסקי. מגילת איכה ואגדות החורבן עם 

 .תרגום גרמנית

 58, 14. 1829ברעסלויא תקפ"ט  .דה מהדורה יחי

 17 .שער מעטפת בעברית וגרמנית ;'עמ

הסכמות חשובות, בהם מהצדיק מגריידיץ,  .ס"מ

הרה"ק רבי אליהו גוטמכר, בצעירותו בתקופה שכיהן 



עמ'( ובסוף  5רשימת חותמים ) בתחילת הספר .כרב וראש ישיבה בפלעשען

ללא כריכה. כתמים ומעט   .ברעסלויאהספר רשימת חותמים קצרה מהעיר 

 .טוב -קרעים. מצב בינוני 

'Col Nehi aal Zion veyerushalayim' megilat echa veagadot hachorban with 

a German translation. "Single Edition". Bresloy 1829. mahatefet cover. 

Lists of signers and important agreements. 

without binding. Stains and a few tears. Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 
 

 

 

דער איינציגער וואס פארשטייט מי איז ר' אברהם אליהו" מתוך  .261

דברי האדמו"ר רבי יואליש מסטמר על המחבר. 'יורה חכימא' מרבי 

 .אברהם אליהו מייזיס

 .כריכת מעטפת קרועה ומנותקת. מצב טוב מאוד

"Der einziger waas farshtate mi iz R' Avraham Eliy ahu" from 

the words of the Rebbe Rabbi Yoalish of satmer about the 

author. 

'Yore cHacima' from Rabbi Avraham Eliyahu Meizis. 

mahatefet cover torn and detached. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

הראשון בעולם המוקדש לרב! נדיר ביותר. 'שי למורה' לכבוד ספר "היובל"  .262

 .1890הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר. ברלין, תר"ן 

 

מאמרי תורה ודעת " 'שי למורה' ספר

להרב  מחוברים לאות תודה ואהבה, מובלים

הגדול גאון ישראל מהור"ר עזריאל 

הילדעסהיימער... ביום מלאת לו שבעים 

ז"ך אייר שנת תר"ן יום  שנה לימי חייו

לפ"ק, מאת אוהביו ותלמידיו". ברלין, תר"ן 

. מאמרים מגדולי הרבנים והחוקרים. 1890

; 111[, 2חלקו בעברית וחלקו בגרמנית. ]

 .ס"מ 25’; [ עמ1, ]167[, 2]

דיר ביותר וככל הנראה נדפס בכמות  ספר נ

מצומצמת. נחשב ל"ספר היובל" הראשון 

בעולם המוקדש לרב המשמש 

 .(מאמרי טוביה' ח"ב, שצז') .ודשבק

כריכה ישנה. שוליים רחבים. מעט כתמי זמן. 

 .מצב טוב מאוד

The first "hayovel" book in the world 

dedicated to the rav! extremely rare. 

'Shai Lamore' in honor of Rabbi Azriel Hildesheimer. Berlin, 1890. 

Some in Hebrew and some in German. 

An extremely rare book and apparently printed in a limited quantity. 

Old cover. Wide margins. A few spots of time. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה 



 .1939מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על האמונה', ניו יורק, תרצ"ט  .263

 

אמונה' "א בעלייכטונג חוברת 'מאמר עיקבתא דמשיחא ומאמר על ה

פון דער יעציקער תקופה", מאת הגאון רבי אלחנן בונם ווסרמן, ר"מ 

. יידיש. 1939ניו יורק, תרצ"ט  .בישיבת אוהל תורה בברנוויטש

מוקדש לחבורה "תומכי תורה" בישיבה "אהל תורה" בברנוויטש, 

עמ'; כריכת מעטפת רכה. מצב  51פולניא. בדף אחרון איור הישיבה. 

  .ב מאודטו

"maamar Eqveta Dameshichta vemaamar al haemuna", New 

York, 1939. Soft mahatefet cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

הסכמה חשובה עם ברכות נפלאות ממרן הדברי חיים מצאנז. ספר  .264

"ד 'הלכה למשה' מהגאון רבי משה אליהו נייאמינץ ראב"ד קראקא. פרמישלא תרל

1874. 

 

חידושים על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא וכתובות ועל  'הלכה למשה' ספר

מהגאון רבי משה אליהו נייאמינץ ראב"ד  ,ת ש"ע יו"ד הלכות רבי

יתברכו ממעון .." .ס"מ 24.5דף;  1, קט"ז, 4. 1874פרמישלא תרל"ד  .קראקא

סכמה חשובה הברכות ברב הצלחות ויכתבו ויחתמו בספר חיים טובים....". ה

  .ממרן ה'דברי חיים' מצאנז

 .כריכה מקורית? מעט בלויה. כתמי זמן. מצב טוב מאוד

An important agreement with wonderful blessings from Maran the divrei 

cHaim of Sanz. The book Halachah Lemoshe by the gaon Rabbi Moshe 

Eliyahu Neyaminz rahava"d of Karaka. Premishla 1874. 

Original cover? A little worn. Time spots. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

מיוחד! 'יהלומים ואבני חן במקורות היהדות'. שני דפי ביוגרפיות קצרות.  .265

 .תמונות וציורים צבעוניים. רמת גן, תשנ"ב

 

י אילני, הרב ספר 'יהלומים ואבני חן במקורות היהדות' מאת הרב צב

יצחק גולדברג, הרב יעקב ויינברגר. רמת גן, תשנ"ב. מוזיאון היהלומים 

יורים צבעוניים. שני דפי  תמונות וצ ע"ש ה' אופנהיימר. דפי כרומו עם

 .עמ'; מצב טוב מאוד 168 .ביוגרפיות קצרות

Special! "yahalomim veavney chen bemekorot hayahadut". Two 

pages of short biographies. Colorful pictures and drawings. Ramat 

Gan, 1992. very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

התבוננות במעשי אבות" ספר 'אברהם אבינו' מהגאון " .מהדורה יחידה .266

. שער נפרד 1946רבי חיים יצחק אייזיק שר ראש ישיבת סלבודקא. ירושלים תש"ו 

 .מ. מצב טוב מאודס" 17ק"ג עמ';  .לכל פרק

Single edition. "hitbonenut bemahase avot" the book 'Avraham Avinu' 

from the gaon Rabbi Chaim Yitzchak Isaac sher, head of th e Selvodka 



yeshiva. Jerusalem 1946. Separate title page for each chapter. Very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

משנת יעבץ' הקדשת המחבר הגאון רבי בצלאל  .267

הרנברג ושני  זולטי אל הגאון רבי יהושע מנחם א

הגהות בכ"י הגאון רבי יהושע מנחם 

ירושלים, תשכ"ג. כריכה מקורית מעט  .אהרנברג

 .בלויה. מספר נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

'Mishnat Yahavatz' original cover slightly 

worn. Number of moth holes. In general good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

". 'באו חשבון' מגבריאל יהודה ליכטנפלד. ורשה תרנ"ה  מהדורה יחידה .268

מנותק וקרוע. פגם בדף  127/128עמ'; כריכה מעט בלויה. דף  216 ,3 ,3 .1895

 .. באופן כללי מצב טוב177/178

"Single Edition". "bohu cheshbon" by Gavriel Yehuda Lichtenfeld. Cover 

slightly worn. Page 127/128 is detached and torn. Defect on page 

177/178. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

החילוקים בין יהודים לגוים והחילוקים בין השבעה עמים  .269

". לנוצרים וכו'. ספר 'דע מה שתשיב' ח"א, "מהדורה יחידה

 .1908ווייטצען, תרס"ח 

 

דע מה שתשיב' ח"א, מאת רבי משה דוד גראס רב ב"ק ' ספר

. 1908ווייטצען, תרס"ח  ."לוצערן במדינת שוויץ. "מהדורה יחידה

ס"מ. כריכה מקורית מעט בלויה. ספר מעט  22.5, קכ"ה עמ'; 24

  .מתפרק ודפים מנותקים. מעט קרעים קלים. מצב טוב

The divisions between Jews and Gentiles and the divisions 

between the seven nations and Christians, etc. The book 'Da 

Ma Shetashiv' part A, "single edition". Whitetzen, 1908. 

Original cover slightly worn. Book is slightly falling apart and 

pages are detached. A few minor tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

, ס' 1. 1764חידושי מהרש"א' על פירוש רש"י עה"ת. פיורדא תקכ"ד  .270

כריכה קדמית   .סכמת הגאון רבי יהודה עמריך שנאטיך צ"ל פ"ב דף; ה

 .מנותקת. ספר מפורק לשניים. כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני

'chidushey maharsha" Detached front cover. A book divided in two. Stains 

and some tears and moth damage. Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 



נדיר. 'צפנת פענח' מהגאון רבי יוסף ראזין "הרוגוצ'ובער". דפוס  .271

 1930ראשון. דווינסק תר"צ 

 

ספר 'צפנת פענח' חידושים על ספר משנה תורה להרמב"ם 

יוסף ראזין אב"ד דווינסק הלכות יסודי התורה מאת הגאון רבי 

  . צ"א דף;1930דווינסק תר"צ  .מהדורה ראשונה  .""הרוגוצ'ובער

ס"מ. כריכה מקורית, ללא שדרה. כתמי זמן. בדף אחרון  30.5

 .פגיעה קלה בטקסט. מצב טוב מאוד

rare. "tzofnat Paaneach" from the gaon Rabbi Yosef Razin 

"The Rogochober". First pattern. Dvinsk 1930 

Original cover, without spine. Time spots. On the last page 

there is a slight damage to the text. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

חוקת הפסח' כמנהג בוכארה עם תרגום פרסית ושיר השירים ופרקי  .272

 .ת ודפים בכ"י. חתימו1907אבות מתורגמים לפרסית. ירושלים תרס"ז 

 

ספר לימוד ותפילות לחודש ניסן, כמנהג בוכארה עם תרגום  'חקת הפסח' ספר

. 1907פרסית ושיר השירים ופרקי אבות מתורגמים לפרסית. ירושלים תרס"ז 

לשיר השירים ופרקי אבות. בתחילה  שער נפרד .ס"מ 22, ע"ג, כ"ח דף; 2

כריכה  .עמודים כתוביםארבעה  כתב יד מזרחי, סה"כ דפים נוספים ב וסוף

ישנה. מסגרת לכל עמוד. כתמים. הדבקות וקרעים בעיקר בשוליים. באופן כללי 

  .מצב טוב

'chukat hapesach' as a Bukharan custom with a Persian translation and the 

shir hashirim and pirkey Avot translated into Persian. Jerusalem 1907. 

Signatures and handwritten pages. 

At the beginning and at the end of additional pages in Mizrahi 

handwriting, a total of four written pages. Old cover. A frame for each 

page. Stains. Pastes and tears mainly in the margins. In general, good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

תלמוד בבלי עם תרגום לגרמנית ע"י אליעזר גולדשמידט. "מהדורה  .273

  .שמונה כרכים .1899/1936תרצ"ו  -ברלין, תרנ"ט -האג-לפסיא ."ראשונה

 

ע"פ המהדורה  תלמוד בבלי

הראשונה של המדפיס הנודע 

דניאל בומברג מוונציה שנדפסה 

רפ"ג, עם חילופי -בשנים ר"פ

נוסחאות ע"פ המהרש"ל, הב"ח, 

רי"ב ועוד, ועם השוואות הג

לנוסחאות בכת"י עתיקים. 

תרגום לגרמנית והערות ע"י  ועם

אליעזר גולדשמידט. דפוס 

במהדורה זו יש גם את  .ראשון

התלמוד בעברית, במהדורה 



תרצ"ו  -ברלין , תרנ"ט -האג-הבאה יש רק את התרגום לגרמנית. לפסיא

  שוליים רחבים. חורי עש ס"מ. כריכות נאות. 29.5. שמונה כרכים. 1899/1936

 .בודדים. באופן כללי מצב מצוין

בכרך הראשון נרשם: תרס"ו "מהדורה שניה מוגהת", אמנם בספריה הלאומית 

זה מופיע כראשון, וכן נראה שהמהדורה הראשונה המדוברת לא נדפסה או 

שלאחר ההדפסה היא הושמדה או נגנזה ע"י המחבר שכן לא מצאנו רישום 

. שמונה כרכים מתוך סט שלם של תשעה כרכים. כרך ט' נדפס שלה באף מקום

 .בתרצ"ו וחסר בסט שלפנינו והוא נדיר במיוחד

 

וח הפריט גם בארץ ובטח לחו"ל ק"ג ומשל 35 -שימו לב!!!! משקל הפריט כ 

 !!! יהיה יקר

 Talmud bavli with a German translation by Eliezer Goldschmidt. "First 

edition." Lepsia-Hague-Berlin, 1899/1936. Eight volumes. 

Eight volumes out of a complete set of nine volumes. 29.5 cm. Good 

bindings. Wide margins. Single moth holes. Overall excellent condition. 

pay attention!!!! The weight of the item is about 35 kg and the 

ry of the item in Israel and certainly abroad will be delive

!!!expensive 
 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

קבלה בלאדינו. 'משרד ארץ ישראלי בשלוניקי'  .274

 .. בול קרן קיימת לישראל1937תרצ"ז 

 

קבלה בלאדינו. 'משרד ארץ ישראלי בשלוניקי' תרצ"ז 

ט  ס"מ. קרעים ומע 5/11 .. בול קרן קיימת לישראל1937

  .חסר בשוליים

Reception in Ladino. 'misrad eretz yisraeli besaloniki' 

1937. keren kayemet leIsrael stamp. 5/11 cm. Tears 

and a little missing in the margins. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

אמנות ועוד. אוסף ששה הגדות לפסח.  -פקסימיליות  -לדינו  .275

הגדה עם ציורי וכתיבת ח. גצלר. הוצאת  .'ב .הגדת התפוצות .'א

הגדה אמשטרדם תנ"ה, הוצאה  פקסימיליה, .'ג .שמואל זימזון ת"א

פקסימיליה צבעונית.  .'ד .מיוחדת ישיבת הכותל מרכז תורני וואהל

. נתונה בקופסת 1739הגדה קופנהגן, אלטונא המבורג, תצ"ט 

הגדה עם תרגום לאדינו.  .'ו ;ת לתשב"ר הגדה מיוחד .'ה .קרטון

אופן הגדות. גודל ומצב משתנה, ב 6סה"כ  .ליוורנו. איורים בדיו אדום

  .כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא

laDino - facsimiles - art and more. A collection of six Haggadot 

for Passover. A total of 6 haggadots. Size and condition varies, 

generally good condition. The collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 ספרי תפילה.



 

 
סדור רב סעדיה גאון' רס"ג. "כתאב גאמע אלצלואת ואלתסאביח" "יוצא לאור  .276

, שמחה אסף, יששכר יואל". ירושלים תש"ס. צילום מהדורת  על ידי ישראל דודזון

 .מקיצי נרדמים תש"א. תלח עמ'; מצב מצוין

'Siddur Rav Saadia Gaon' excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

עוטרים באמנות אוסף ספרים מ .277

תהלים   ספר .'ובכריכות מפוארות. א

'כנור דוד' עם איורים. עברית ולועזית. 

ספר  .'ב .כריכה מפוארת מבית חזין

תהלים עם מעט איורים ותמונות. 

 .'ג .כריכה נאה עם רצועה לסגירה

הגדת חזין מפוארת. גודל ומצב 

  .משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

A collection of books decorated 

with art and luxurious covers. 

Size and condition varies, overall 

very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

אוסף שמונה סידורים ותהלים עם כריכות מתכת, חלקם כריכות  .278

. עברית ולועזית. ב'. סדור עבודת 1965א'. תהלים, הוצאת סיני,  .מהודרות

. עברית ולועזית. ג'. תפילת ישרים לפי מנהגי 1973י ישראל. הוצאת סינ

הספרדים, ירושלים. ד'. סידור שערי תפילה כפי מנהגי הספרדים. עברית ולועזית. 

שכול. נוסח אשכנז.  . ה'. סידור ירושלים השלם, הוצאת א1973הוצאת סיני, 

ירושלים. סידור ירושלים נוסח אשכנז. ז'. תפילת ישרים לפי מנהגי הספרדים,   ו'.

ספרים.  8. נוסח ספרד. סה"כ 1960סידור ירושלים השלם, הוצאת אשכול   ח'.

 .מעט הקדשות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of eight suddurs and tehilim with metal bindings, some of 

them fancy bindings. Size and condition varies, generally 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

ספר 'הקשורים ליעקב' קינות, סגולות, מוסר ורמזים מרבי יעקב  .279

  .רקח

כריכה  .ס"מ 15.5. מ' דף; 1858ליוורנו תרי"ח  .מהדורה יחידה

  .עתיקה בלויה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

'kshurim leYaakov' by Rabbi Yaakov Rakah. "Single edition" 

Livorno 1858. Has not appeared in auctions. 

Single edition. Has not appeared in auctions. Old worn cover. 

A few stains. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 



מלחמת השחרור. 'סדר תפילות למצב השעה  .280

בארץ ישראל' מלוקט ומסודר באספת זקני הרבנים 

רושלם ת"ו בנשיאות מרן רבי הגאונים לעדות הספרדים בי

 .בן ציון מאיר חי עוזיאל

יצא לאור במלחמת השחרור. מכיל: קטע מזוהר, סדר 

תפלות לימי שני וחמישי; פסוקי רחמים; "תפלה מיוחדת" 

 7עותקים.  2, 1948וסדר מ"ב מסעות. ירושלים, תש"ח 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 15דף; כולל המעטפת. 

The war of liberation. "seder hatfilot lematzav hashaa 

beeretz Israel" very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

שירי תקוה ופזמונים  ,כולל שירות ותשבחות 'ספר 'זמרי ישראל .281

שער בעברית  .1933תרצ"ג   ,והקפות לשמחת תורה. בומבי

 .ס"מ. כריכה ישנה. מצב מצוין 19.5ל"ב עמ';  ,4 .ובמארטית

'Zimrei Yisrael' order of hakafot for Simchat Torah. Bombay 1933. 

Old cover. great condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

. כריכת עץ 1802ליקוטי צבי' פרנקפורט דאודר תקס"ב  .282

 .מחופה עור. עותק חסר

 

 .ספר 'ליקוטי צבי' תפילות ותיקונים עם תוספות בקשות מספר שערי ציון

ס"מ. כריכת עץ מחופה  14"ז ד'; בעותק זה חסר דף אחרון. ק -, פ"ג 4ע"ט,  ,1

 .טוב -ומעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני   עור. כתמים

'likutey tzvi' Frankfurt Dawuder 1802. Wooden binding covered with 

leather. incomplete copy. 

This copy is missing the last page. 14 cm. Leather-covered wooden binding. 

Stains and some moth damage and tears. Average - good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

. עותק חסר ופגוע. השלמות 1742סידור של"ה כמנהג פולין, אמשטרדם תק"ב  .283

 .בכ"י עתיק. ספר סגולה

 

 סידור שער השמים לכל השנה, כמנהג פולין, עם ביאורים, הלכות והנהגות על

אמשטרדם, תק"ב  .רבינו ישעיה הלוי הורוויץ -דרך הפרד"ס מהשל"ה הקדוש 

 . מהדורה שניה. 1742

עותק זה מתחיל בדף י"ג בספירה ראשונה ומסתיים במקור כ"ח, תקס"ח דף; 

ה', כ"א, כ"ה,  -בדף תקס"ז, כמו כן חסרים דף י"ד מספירה ראשונה ודפים ד' 

 5ס"ח, בין דף תכ"ג לדף תל"ג חסר  -מ"ח, קי"ג, קל"ה, ר"ס, ש"מ, שס"ו 

 דף. 32דפים, תקמ"א, תקנ"ב, סה"כ חסרים 

כריכה חדשה נאה. נזקי עש והדבקות רבות  .השלמות בכ"י עתיק .ס"מ 16.5 

   .עם פגיעות בטקסט. כתמים וקרעים עם חסרים

 



את סידור זה חיבר השל"ה בעת בואו לארץ הקודש וזהו חיבורו היחיד שביקש 

הו לאחר פטירתו. רבים מצדיקי הדורות חפצו לקבוע תפילתם  פיסומבניו שיד

מתוך סידור קדוש זה כמו שהבטיח רבינו הב"ח בהסכמתו לדפוס הראשון "כל 

 ."מי שמתפלל בתוכו שאין תפלתו חוזרת ריקם

Siddur shl"a as the Polish custom, Amsterdam 1742. incomplete and damaged 

copy. Completions in an ancient handwriting. A virtue book. A virtue book. 
In the original 28, 568 pages; This copy begins on page 13 of the first count and 
ends on page 567, also missing page 14 of the first count and pages 4-5, 21, 25, 48, 
113, 135, 260, 340, 366-68, between page 523 and page 533 5 pages are missing, 
541, 542, a total of 32 pages are missing. Nice new cover. Moth damage and 
numerous adhesions with damage to the text. Stains and tears with missing. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

 

תק"פ  -רבי וואלף היידנהיים. חומש "תורת משה", רעדלהיים, תקע"ח  .284

 .. שלושה כרכים. חתימות עתיקות1818/1820

 

רבי  מדויק בתכלית הדיוק ומסודר בשלימות הסידור מאת 'תורת משה' חומש

וואלף וואלף ב"ר שמשון ז"ל איש היידנהיים. בסוף כל כרך, נדפסו ההפטרות 

חתימות  בדפי הפורזץ .ער נפרד, וכן סדר תפילת שחרית לשבת ופיוטיםבש

[, קלז; כח; עח דף; ויקרא תקע"ט 1, ]1818שמות, תקע"ח  :כרכים 3 .עתיקות

 17[ טז; נ' דף; 1[, קלד, ]1, ]1820[, קז; כד; פ דף; במדבר. תק"פ 1, ]1819



טוב  -צב טוב ס"מ. כריכות חצי עור מעט פגועות. מעט כתמים. באופן כללי מ

 .מאוד

Rabbi Wolf Heidenheim. Chumash "Torat Moshe", Redelheim, 1818/1820. 

Three volumes. Ancient signatures. 

Half leather covers slightly damaged. A few stains. Generally good- very 

good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

ר' עם איורים ומנחה מעריב וסדר מיניאטורי. 'סדר ספירת העומ .285

 .1891קריא"ש על המטה. רעדעלהיים, תרנ"א 

 

סדר ספירת העומר' עם איורים ומנחה מעריב וסדר קריא"ש על '

ס"מ. כריכה  11 .מיניאטורי ;. עב דף1891רעדעלהיים, תרנ"א  .המטה

ה. דף השער מנותק. נייר יבש. מעט קרעים והדבקות.  עתיקה מעט בלוי

 .טוב -ני מצב בינו

miniature. 'seder sfirat haOmer' with illustrations and mincha and 

Ma'ariv  and seder Kiriat shma al hamita. Redelheim, 1891. 

antique cover slightly worn. The title page is detached. dry paper. A 

few tears and adhesions. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

של מחזור שער בת רבים אשר בו התפלל  מחזור רמח"ל' פקסימיליה .286

הרמח"ל בהיותו שליח ציבור בבית הכנסת ק"ק אשכנזים בפאדובה עם 

צילום הפירושים וכוונות על תפילות הימים הנוראים בכתיבת ידו. 

 .תשנ"ה

 

ל רבי פקסימיליה. 'מחזור רמח"ל' מחזור שער בת רבים אשר בו התפל

משה חיים לוצאטו בהיותו שליח ציבור בבית הכנסת ק"ק אשכנזים 

לות הימים הנוראים בעצם  בפאדובה ובו פירושים וכוונות על תפי

  .כתיבת ידו

ר כוללים, פענוח -יו"ל על ידי יוסף אביב"י, ירושלים, תשנ"ה. ע' ]קטו[

 .ס"מ. מצב מצוין 34של כתב היד בתוספת הערות המהדיר. ר' עמ'; 

machzor Ramchal  is a facsimile of the Shaar Bat Rabim machzor 

in which the Ramchal prayed while being a shliach tzibur at the KK 

Ashkenazim bet kneset in Padova with a photocopy of the commentaries 

and intentions on the prayers of the yamim norahim written by his own 

hand. 1995. 

great condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 .וספרי הלכה ספרים עתיקים -ספרי יסוד 

 

 
פני יהושע' חלק ראשון. מהדורה ראשונה. חתימות עתיקות. פרנקפורט דמיין  .287

 .1752תקי"ב 



 

חידושים על הש"ס ח"א על מסכתות ברכות, שבת, פסחים,  'פני יהושע' ספר

גאון רבי יעקב מה ,.ביצה ראש השנה, סוכה, מגילה וקצת חידושים ממסכת יומא

 .'יהושע פאלק בעל ה'פני יהושע

, נ"ב, ס"ו, נ', 2. 1752פרנקפורט דמיין תקי"ב  .דפוס ראשון בחיי המחבר

שער ראשון  ,שני שערים .ס"מ 33ל"ז)צ"ל ל"ו(, כ"ט, כ"ו, ל"א)צ"ל י"ב( דף; 

חתימת:  בדפי השער .בשער ראשון נכתב על רצונו לעלות לארץ ישראל .מנותק

 ."בכריכה האחורית חתימות: "מנלי כ"ץ  יצחק וואהל", "ברוך ב"ר

. בקונטרס 'צדה לדרך' להגה"ק רבי יעקב יחזקי' 78סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

גרינוואלד מפאפא זצ"ל בשם האדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע: "שמעתי בשם 

כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רבי ישכר דוב רוקח זצ"ל סגולה לשמחה, ללמוד 

 .'הושעבספר 'פני י

כריכת עור מהודרת עם מעט פגמים. מעט נזקי עש וקרעים ומעט כתמים. מצב 

 .טוב

'Pney Yehoshua' part one. First Edition. Ancient signatures. Frankfurt 

demane 1752. 

Elegant leather binding with few defects. A little moth damage and tears 

and a few stains. Good condition. 

 400$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר. ספר יסוד. 'מחזור ויטרי' לתלמיד רש"י. דפוס ראשון. ב"ח.  .288

 .1893-1897תרנ"ז  -תרנ"ג  ברלין, 

 

מחזור ויטרי' לרבינו שמחה אחד מתלמידי רש"י. דפוס ראשון '

מכתב יד עתיק, מאת רבי שמעון הלוי איש הורוויץ ועם לקוטי בתר 

-1893נ"ז  תר -ברלין, תרנ"ג  .ברלינר לקוטי מאת אברהם

; 16, 200[, 4חלק ב' כרוך ראשון ולאחריו חלק א'. ] .ב"ח .1897

שני  .הלאומית [ עמ'; המספור הוא ע"פ הספרייה2, ]799

  .ס"מ 25.5בעברית וגרמנית.  ,שערים

מהדורה ראשונה של אחד מחשובי הספרים למנהגי אשכנז 

טוב  -לא שדרה. מצב טוב כריכה ישנה ל .בתקופת הראשונים

    .מאוד



rare. Basic book. 'machzor vitry' for a Rashi pupil. First printing. 2 parts. 

Berlin, 1893-1897. 

Old cover without spine. Good - very good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

 .1765כ"ה שו"ת 'פאר הדור' להרמב"ם. ספר יסוד. דפוס ראשון. אמשטרדם תק .289

 

חלקם על  .ספר 'פאר הדור' תשובות אשר השיב המאור הגדול רבינו הרמב"ם

דברים מספרו 'משנה תורה' ובתשובותיו 

מבאר את דבריו הכתובים שם. תשובות 

אלו הינם חדשות ולא נדפסו באגרותיו 

'שאלות ותשובות'. בתחילת הספר חליפת 

מכתבים בין רבי יעקב ששפורטאש ורבי 

ה, בפורטוגזית. מספר עמודי מרדכי תמ

 .שירים

אמשטרדם תקכ"ה  .ספר יסוד. דפוס ראשון

ס"מ.  24[ נו דף; 1יד ] -עמ', ה  8. 1765

כריכה פשוטה נאה. שולים רחבים. דפים 

 .מצב מצוין .מעט גליים. כתמי זמן

 .362סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

shu"t 'Peher Hador' to the ramba"m. 

Basic book. First pattern. Amsterdam 

1765. 

At the beginning of the book there is a 

exchange of letters between Rabbi 

Yaakov Shashportash and Rabbi Mordechai Tama, in Portuguese. Several 

pages of poems. 

Nice simple cover. Wide margins. Pages slightly wavy. Time spots. great 

condition. 

 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

. 1698שולחן ערוך יו"ד, מהדורת כיס. אמשטרדם, שנת "נחת"  .290

  .רישומים בכ"י

 

שלחן ערוך, יורה דעה עם הגהות הרמ"א, 'באר הגולה'. אמשטרדם 

. פורמט כיס. מהדורה זו של 1698בדפוס עמנואל עטיאש, שנת נח"ת 

ל"ה' ה'שולחן ערוך' הינה חשובה ונדפסה בשנת 'תנ"ח' כספר 'הש

הנודע שנדפס בדפוס זה בשנה זו ואותה מהדורה של השל"ה 

נתקדשה ביותר ע"י החסידים שהרי שנה זו הינה שנת הולדתו של 

מייסד החסידות הבעל שם טוב הקדוש ומסורות שונות נקשרו בין שני 

מאורעות אלו. האדמו"ר הריי"ץ כתב ".......ובשנה ההיא נולד מאורן 

ש"ט נ"ע..... שהוא נולד בשנה שנדפס ורנו הבע של כל ישראל מ

של"ה הקדש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה 

שני דפים ובהם השער  חסרים [ דף; בעותק זה1[, שב, ]1במקור: ] ."....שבלב

ס"מ. כריכה עתיקה ללא החלק הקדמי והשדרה. קרעים  15המצויר בתחילה. 

 .כתמים ומעט נקבי עש. מצב בינוניעם מעט חסר בעיקר בדפים ראשונים. 



Sholan Aruch Yore dea, pocket edition. Amsterdam, year "Nacht" 1698. 

Handwritten drawings. 

This copy is missing two pages including the initially drawn cover. 15 cm. 

Ancient binding without the front and spine. Tears with a little incomplete 

mainly on the first pages. Stains and a few moth holes. Average condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

. מהדורה יחידה. 1714העותק של ה'בן גרני'. ספר 'בני יעקב' קושטא תע"ד  .291

חותמת רבי יוסף ישראל דייטש אב"ד באלאשיארמוט מח"ס 'בן גרני' וחתימות 

 .ים רחבים במיוחדעתיקות. שולי

 

ספר 'בני יעקב' ביאור על הלכות מספר העיטור, מאמרים ושו"ת מאת רבי יעקב 

ס"מ. בדפים  33[, רמג דף; 3. ]1714קושטא תע"ד  .מהדורה יחידה .ששון

ראשונים הקדמות מאת רבי אברהם יצחקי, רבי חיים אלפאנדארי ורבי אברהם 

חותמת רבי יוסף  .רי המדפיסרוזאניס, ובחלק התחתון של השער נדפסו דב

חתימות  בדפי הפורזץ .'אשיארמוט מח"ס 'בן גרני ישראל דייטש אב"ד באל

מעט כתמים וחורי עש.  .כריכה חדשה נאה. שוליים רחבים במיוחד .עתיקות

 .מספר חורים בדף השער והדבקה בדף אחרון. באופן כללי מצב טוב

'bney yaakov' Kushta 1714. Single edition. Ancient signatures. Extra wide 

margins. Nice new cover. Extra wide margins. A few stains and moth holes. 

Several holes on the cover page and pasting on the last page. In general 

good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

האמונות והדעות' לרבינו סעדיה גאון. דפוס  .292

י מנשה בן ישראל ובנו ר' יוסף. כריכת קלף מקורית רב

 .1648ורישומים עתיקים. אמשטרדם ת"ח 

 

האמונות והדעות' לרבינו סעדיה גאון, עם תרגומו ' ספר

אמשטרדם, בדפוס רבי יוסף  .של רבי יהודה ן' תיבון

 -. ב' 1647ישראל בנו רבי מנשה בן ישראל. ת"ח   בן

 19ער הלטיני. נ"ג דף; ללא הש -, ל"ג 1ל"ב, 

כריכת קלף מקורית ורישומים עתיקים בדף  .ס"מ

הכריכה מנותקת. ספר מעט מתפרק. כתמים  .השער

ומעט מאוד נזקי עש. מספר קרעים קלים והדבקות 

 .בשוליים. מצב טוב



'haemunot vehadeot' by Rabbi Saadia Gaon. Printed by Rabbi Menashe 

ben Israel and his son Rabbi Yosef. Original parchment binding and antique 

side scripts. Amsterdam 1648. 

without the latin title page. 

The cover is detached. A slightly falling apart book. Stains and very little 

moth damage. Several minor tears and adhesions in the margins. Good 

condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

 .. כריכת עור מהודרת1777לקוטי צבי' אמשטרדם, תקל"ז  .293

 

עם תוספות בקשות ותיקון חצות מספר שערי ציון,  'לקוטי צבי' ספר

הוגה ע"י רבי  .ונדי ועוד אגרת ויסוד התשובה לרבינו יונה מגר

אנשיל ב"ר יוזפא דאנצגיר. הסכמת רבי שאול 

. דפוס פרופס. ב', קלו דף; 1777אמשטרדם, תקל"ז  .מאמסטרדם

ס"מ. כריכת עור מהודרת ומעט פגועה. נייר עבה. מעט  8/14

 .כתמים ונזקי עש בודדים. מצב טוב

'Likutey Zvi' Amsterdam, 1777. Elegant leather binding. 

Elegant and slightly damaged leather binding. thick paper. Few 

stains and isolated moth damage. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה 

 

 

חלק משו"ת קל"ב ביידיש. מיץ.  .ספר 'שאלות ותשובות' לרבינו מאיר מלובלין .294

חתימות: "הק' מנחם בן לאאמו"ר מו"ה  .ס"מ 32[ ע"ז ד'; 3. ]1769תקכ"ט 

שמואל זצללה"ה דאנאטה" וכן חותמותיו של הרב מנחם דאנאטה אב"ד פיננע 

עתיקה, חלקה האחורי מנותק. הדבקה בדף יח. מעט כתמים.  כריכה .וראנדעגג

  .מצב טוב מאוד

shu"t of Maharam of Lublin. Mitz, 1769. Signatures and seals of harav 

Menachem Danata, av bet din Pinane and Randegg. 

Ancient binding, the back part is detached. Pasting on page 18. A few 

stains. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

כריכות עור אומנותיות ומפוארות ביותר!  .295

ספר 'אור שמח' על הרמב"ם מהגאון רבי 

מאיר שמחה הכהן מדווינסק. מהדורת צילום. 

שני כרכים. כריכות עור מהודרות ביותר 

עשויות ביד אמן. נתונות בתוך קרטון תואם. 

למרות שהספרים על הכריכות נכתב "ריגא" 

 33הם צילום של מהדורת ריגא ווארשא. 

 .ס"מ. עותקים נאים. מצב מצוין

The most artistic and luxurious leather 

covers! The book 'or sameach' 2 

volumes. Photographic edition. 

Nice copies. great condition. 

 20$מחיר פתיחה 



  .1878נדיר! מיניאטורי. 'שלחן הטהור המזוקק' ווילנא, תרל"ח  .296

 

והוא  'מהדורה חשובה ונדירה. 'שלחן הטהור המזוקק

קיצורי דינים הנצרכים לכל אדם מישראל בכל עת 

מהדורה זו נדירה ואף אינה רשומה במפעל  .ומקום

-רפיה ובאוצר הספר העברי וינוגרד הביבליוג

ס"מ.  11 .שערים 2 .1878ווילנא, תרל"ח  .רוזנפלד

כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט נזקי עש וכתמים. מצב 

 .טוב

rare! miniature. 'shulchan hatahor hamezukak' 

and Vilna, 1878. 

This edition is rare and is not even registered in 

the bibliography plant and the Winograd-

Rosenfeld Hebrew book collection. 2 title pages. 

11 cm. Old cover slightly worn. Some moth 

damage and stains. Good condition. 

 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

. דפוס 1785ספר 'שו"ת בית חדש החדשות' קארעץ, תקמ"ה  .297

 .ראשון

 

ספר 'שו"ת בית חדש החדשות' מאת רבינו הב"ח הגאון רבי 

אפרים זלמן מרגליות, ורבי  יואל סירקיש. ומאת הגאונים רבי

מהדורה  .1785קוריץ, תקמ"ה  .אלכסנדר סענדר מרגליות

הסכמות בעל ה'נודע ביהודה' ורבני אשכנז ופולין. סח,  .ראשונה

ס"מ. בדפים האחרונים 'קונטרס אחרון'  33.5ח' )צ"ל ט'( דף; 

רגליות. ישנם מעט עותקים  מהמו"ל הגאון רבי אפרים זלמן מ

ה נוספו שלושה דפים. כריכה חצי עור מעט בהם בקונטרס ז

 .בלויה. הדבקות בשוליים. כתמים. מצב טוב

The book 'Shut Bait Hadash hachadashot', Karaetz, 1785. 

First printing. Slightly worn half leather cover. Adhesions at 

the margins. spots. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

הלכות,  ."ולחן כמזבח' עם הגדה של פסח. "מהדורה יחידהספר 'ש .298

הנהגות ומוסר לשעת הסעודה. עם "זמירות לשבת", ""הגדה של פסח"" 

רבי יהודה  משניות ר"ה וסוכה ומאמרי הזוהר לאמרם בסעודה. לוקט וחובר ע"י

שער מעטפת בצבע  .1907קראקא תרס"ז  .לאבין ובנו רבי אהרן אפרים פישל

תקת וקרועה. ספר מעט מתפרק. מעט  ' דף; כריכה ישנה מנופ ,4 .ירקרק

 .טוב -קרעים. מצב בינוני 

The book 'Shulchan kemizbeach' with the Passover Haggadah. "Single 

Edition". Greenish colored mahatefet title page. Old cover detached and 

torn. A slightly falling apart book. A few tears. Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 



 

 

 

 

חושן משפט מהגאון רבי יצחק  -שו"ת 'בית יצחק' ב"כ, אורח חיים  .299

. 1908/1912תרע"ב  -רס"ח  למברג, ת .יהודה שמלקיש ראב"ד לבוב

 .טוב מאוד -ס"מ. באופן כללי מצב טוב  39

"Beit Yitzchak" shu"t 2 volumes, Orach cHaim - Hoshen Mishpat. 

In general, good- very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

שנחאי וספרי  –שארית הפליטה  –שואה  –אנטישמיות 

 זכרון וקהילות.

 

 
נדיר! 'לידער פון לאגער פיטיוויע' שירים ממחנה המעבר במלחמת  .300

 .העולם השניה 'פיטיבייה' שבצרפת

 

יטיוויע' שירים ממחנה המעבר במלחמת העולם נדיר! 'לידער פון לאגער פ

השניה 'פיטיבייה' שבצרפת. מאת ישראל יהושע צאנדארף. ת"א, תשמ"ז 

. מתחת כל שיר נרשם תאריכי כתיבה. מלווה במעט תמונות. לא מצאנו 1987

רוזנפלד ולא  -ספר זה לא בספריה הלאומית ולא באוצר הספר העברי וינוגרד 

 .צויןבמכירות פומביות. מצב מ

rare! 'Leeder fon Lager Pitivia' songs from the Secon d World War transit 

camp 'Pitivia' in France. We did not find this book either in the National 

Library or in the Winograd - Rosenfeld Hebrew Book Treasury or in 

auctions. great condition. 

 50$יחה מחיר פת

 

 

-ספר 'פשמישל'. ספר קהילה. תל .301

 .אביב תשכ"ד

 

בעריכת ד"ר אריה  'פשמישל' ספר

דפים על רבנים  מנצ'ר. כולל

ואדמו"רים ומעט תמונות, בהם 

תמונת האדמו"ר רבי מרדכי שלום 

יוסף מסאדיגורא ותמונת הרבי 

 מבלאז'וב ותמונת כסא מפואר ש

הוצאת  .אחד מחסידיו קנה עבורו

-י פשמישל בישראל. תלארגון יוצא

אביב תשכ"ד. עברית וחלק 

 .עמ'; מצב טוב מאוד 552ביידיש. 

The book 'Pashmishel'. A community book. Tel Aviv 1964. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 



ברנוביץ' ספר זיכרון עם פרק מיוחד  .302

על רבני ואדמור"י העיר ועל חסידות סלונים 

כרון מוקדם, תל אביב ומוסדותיה. ספר ז

  .1954תשי"ד 

 

מיוחד על רבני   ברנוביץ' ספר זיכרון עם פרק'

ואדמור"י העיר ועל חסידות סלונים 

ומוסדותיה. ספר זכרון מוקדם, תל אביב 

. מעט תמונות. כריכה מקורית 1954תשי"ד 

 .ללא שדרה. מעט כתמי רטיבות. מצב טוב

Baranovich, a book of remembrance with a 

special chapter on the rabbis and admors of 

the city and chasidut slonim and its 

institutions. A book of early remembrance, 

Tel Aviv 1954 

Few pictures. Original cover without spine. A few moisture spots. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 -רבנים  -ן, עם פרק מיוחד על בתי הכנסת רובנה' ספר זכרו .303

אדמורי"ם, המגיד ממזריטש, רבי משה ליב שרה'ס ושאר רבני 

 .1957העיר. ספר זכרון מוקדם, תל אביב תשי"ז 

 

 -רבנים  -רובנה' ספר זכרון, עם פרק מיוחד על בתי הכנסת '

אדמורי"ם, המגיד ממזריטש, רבי משה ליב שרה'ס ושאר 

. מעט 1957רון מוקדם, תל אביב תשי"ז רבני העיר. ספר זכ

 .תמונות. באופן כללי מצב טוב מאוד

'Ruvana' a book of remembrance, with a special chapter 

on the synagogues - rabbis - Admorim, the Magid of 

Mezritesh, Rabbi Moshe Leib Sara's and the other rabbis 

of the city. Book of remembrance early, Tel Aviv 1957. 

 

Few pictures. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 -ספר זכרון לקהילת אוסטרוב  .304

מזוביצק כולל פרק על רבני ואדמור"י העיר. תל 

. מעט תמונות. באופן כללי מצב טוב 1960אביב 

 .מאוד

A memorial book for the community of Ostrov 

- Mazowie ck includes a chapter on the rabbis 

and admors of the city. Tel Aviv 1960. Few 

photos. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 



 -ציונות  -פושעים יהודים בשרות הנאצים)הסוכנות היהודית  .305

שרופי הכבשנים מאשימים' תעודות  חוברת ' השומר הצעיר ועוד(.

 .בני ברק תשל"ה. כתמים. מצב טוב .מסמכים ועדויות -

Jewish criminals in the service of the Nazis (the Jewish 

Agency - Zionism - Hashomer HaTsair and more). The 

brochure 'srufey hakivshanim maashimim' Certificates - 

Documents and Testimonies. Bnei Brak 1975. Stains. Good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

אנציקלופדיה 'שמע ישראל' כ"ג, לתיעוד והנצחת  .306

תש"ה. יוזם,  -מעשים של מסירות נפש בשנות הזעם תרצ"ה 

 .מייסד ונשיא המפעל כ"ק האדמו"ר מקאליב. מעט תמונות. מצב טוב מאוד

Encyclopedia 'Shema Israel' volume 3, for documen ting and 

commemorating acts of self-sacrifice during the years of rage 1935 - 1945. 

Initiator, founder and president of the enterprise K.K. Rebbe M. Kaliv. Few 

pictures. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

שארית הפליטה. אישור מ'הסתדרות פאג"י  .307

 .1947תימות חברי ההנהלה תש"ז בקושיצה')קאשוי( בח

 .רעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב ס"מ. מעט ק 18/29

survivors. Confirmation from the 'Pagi Association in 

Košice' (Kashoi) with the signatures of the board members 

1947. 18/29 cm. A few tears and stains. In general good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

שארית הפליטה. אוסף שני  .308

מחזור לימים נוראים, נוסח ספרד. 

כריכות רכות. באחד מהעותקים  .1949מינכן, תש"ט 

  .ב טוב נקב עש. באופן כללי מצ

survivors. Collection of two machzorim for yamim 

norahim, paperbacks. One of the copies had a moth 

hole. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

  .ספרים 19שארית הפליטה. אוסף  .309

 

שארית הפליטה. אוסף ספרים. א'. חומש אור החיים, פרענוולד תש"ז. ויקרא, 

בסופו שחרית לשבת. ב'. ששה סדרי משנה בכרך אחד. פערנוואלד. ג'. דרך 

עם פירושים. מינכן, ו'. פרקי אבות -הטובה והישרה. ד'. תנא דבי אליהו. ה'

תש"ז. שני עותקים. ו'. קיצור שו"ע עם מנחת שבת. ז'. אביר הרועים. ח'. מסכת 

י"א. משנה תורה, ספר המדע הלכות יסודי התורה. -י'-מגילה, מינכן תש"ז. ט'

שלושה עותקים. י"ב. חובת הלבבות. י"ג. סידור בית יעקב. י"ד. שאגת אריה. 



זאת -הולם תש"ו. י"ז. קיצור שו"ע. י"ח. זכרון זאתט"ו. סידור שמע קולנו, שטוק

דברי אמת. -זכרון

פערנוואלד תש"ז. י"ט. 

גמרא תענית עם לוח עולמי 

למשנה יומית ללומדי דף 

היומי, ההתחלה סיון תש"ז. 

ספרים גודל ומצב  19סה"כ 

משתנה, רובן נראים שלמים 

ומיעוטם חסרים. האוסף 

 .נמכר כמו שהוא

survivors. A collection of 

19 books. 

A total of 19 books of 

variable size and 

condition, most of them appear complete and a few are missing. The 

collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

  .שארית הפליטה. אוסף תשעה ספרי חסידות .310

 

ב עה"ת ח"ב. בעל שם טו .'א .אוסף ספרי חסידות .שארית הפליטה

זאת -זכרון זאת .'ד .דרך פיקודיך . 'ג .אור לשמים .'ב .לנדסברג תש"ח

אביר הרועים' שני ' .'ו-ה' .דברי אמת, פערנוואלד תש"ז-זכרון

מגיד דבריו  .'ח .סדורו של שבת, ב"ח. חלק שני חסר .'ז .עותקים

ספרים. גודל ומצב משתנה.  9סה"כ  .דגל מחנה אפרים .'ט .ליעקב

  .כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא באופן

survivors. A collection of nine Hasidic books. 

Size and condition varies. In general good condition. The collection 

is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

אלה ' .'שואה. שני ספרים. א .311

אוסף תולדות קדושי  'אזכרה

ון. ניו תש"ה, כרך ראש -ת"ש 

יורק, תשט"ז. עברית. 

עמודי תמונות ובהם  בתחילתו

תמונות אדמו"רים ורבנים וכן 

על האדמו"רים מבאבוב, 

אלכסנדר, מדעעש, 

אין די ' .'ב .ועוד מסוכטושוב

בואנוס  ' פאבריקן פון טויט

. יידיש. סה"כ 1948איירעס, 

שני ספרים. גודל ומצב 

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב

holocaust. Two books. Yiddish Total of two books. Size and condition 

varies, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה 



רבי  פלפולים יקרים וסברות עמוקות על סוגיות הש"ס מאת 'ספר 'דעת שלמה .312

 .שלמה זלמן בייטום

מישקולץ, תש"ד  !האחרונים שנדפסו בהונגריה בתקופת השואה  מהספרים

ס"מ. כריכה מקורית. נייר מעט יבש. במעט  21.5[ ד'; 2קנ"ט ] –. ד' ב' 1944

 .דפים מספר חורי עש וכתמים. מצב טוב

One of the last books printed in Hungary during the Holocaust! 'Daat 

Shlomo' Mishkoltz, 1944. Original cover. A little dry paper. A few pages 

have several moth holes and stains. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

שארית הפליטה. עיתון 'פועלי אמוני ישראל' בפולניה תש"ז  .313

1947. 

 

שארית הפליטה. ביולטין מרכז פועלי אמוני ישראל בפולני', 

 . קובץ ביידיש ועברית. הדפ1947אפריל  1947ניסן תש"ז 
ס"מ. מצב  20.5דף;  58[ 1סת סטנסיל. מעטפת מודפסת. ]

 .טוב

survivors. Newspaper 'Poalei Emunei Israel' in Poland 

1947. Stencil printing. Printed envelope. [1] 58 pages; 

20.5 cm. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

יהודי תימני עם פאות נאלץ לצחצח נעליים של חיילים בריטים? בארץ ישראל?  .314

 .40 -שנות ה נח בי)בירזובסקי( .. עיצוב הלועגים לו.

 

יהודי תימני עם פאות נאלץ לצחצח נעליים של חיילים בריטים? בארץ 

 .40 -שנות ה נח בי)בירזובסקי(ישראל? הלועגים לו... עיצוב 

נראה עיצוב של פרץ רושקביץ אולם הגלויות בעיצובו שראינו היו 

אה כבריטים בארץ חתומות בדפוס. לפי הלבוש של החיילים זה נר

 .קרע קל וקמטים בקצוות. מצב טוב  ס"מ. 13/9ישראל. 

A Yemeni Jew with peot forced to shine shoes of British soldiers? 

In the land of Israel? Those who mock him... design. The 40s. 

Noah Bee 

Slight tear and creases at the 

edges. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה 

 

 

שארית הפליטה אוסף צילומים ממחנה  .315

 .צילומים 45 -העקורים באד רייכנהאל. כ 

 

שארית הפליטה אוסף צילומים ממחנה 

צילומים.  45 -העקורים באד רייכנהאל. כ 

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב



ב וקם בבסיס צבאי של הצבא הגרמני והוסה ייכנהלר-מחנה העקורים באד

ע"י שלטונות הכיבוש של הצבא  1945לשמש כמחנה עקורים יהודי בשנת 

יקומו הסמוך לגבול האוסטרי נפש. מ 6000 -האמריקאי . בשיאו מנה המחנה כ

שימש גם כנקודת מעבר חשובה בנתיב ה"בריחה" של יהודים לעבר נמלי 

רסים החשובים ביותר של "שארית  איטליה. במחנה זה נערכו שני הקונג

יטה", ע"י ארגון היהודים המשוחררים באזור הכיבוש האמריקאי. נערכו הפל

בהם דיונים בנושאים פוליטיים, תרבותיים, וחברתיים שנגעו לחיים במחנות. 

כמו"כ במחנה היו מוסדות חינוך שכללו בין השאר גני ילדים ובתי ספר של כל 

, וכן הופיע הזרמים וכן מרפאות, בית מרקחת, ובית יולדות, קבוצות כדורגל

עיתון יומי שנקרא "דער מארגען", לאחר קום המדינה, רוב תושבי המחנה עברו 

 .1951למדינת ישראל, והוא נסגר סופית בשנת 

survivors collection of photographs from the displaced persons camp in 

Bad Reichenhall. About 45 photographs. 

Size and condition vary, generally good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

 -קרות בתינו' תולדות יהודי העיירה שטאמפי ורבניה. פרשבורג  .316

 .1918שטאמפי תרע"ח 

 

רבי משה  תולדות יהודי העיירה שטאמפי ורבניה, מאת 'קרות בתינו' ספר

 22.5. ק"ס עמ'; 1918שטאמפי תרע"ח  -פרשבורג  .שמואל הערצאג

 .גאונים רבי ישעי' זילברשטיין מוויצען ורבי יעקב קופל רייךהסכמת ה .ס"מ

כה מעט קרועה, עם שער בלועזית במעטפת האחורית.  כריכת מעטפת ר

 .שוליים רחבים. מצב טוב מאוד

"korot betenu" the history of the Jews of the town of shTampi and 

Rabbania. Pressburg - Shtampi 1918. 

Soft mahatefet cover slightly torn, With cover page in foreign language on 

the back cover. Wide margins. Very good condition. 

 70$מחיר הפתיחה 

 

 

לזכרון הקדושים שנשרפו על קדושת השם  .317

בהתופת הנאצי תלמידי ישיבות נבהרידוק הי"ד, 

ועד לכתיבת ספר תורה ע"י מרכז ישיבת בית יוסף 

צב  . מ1943בתל אביב". קבלה מאדר ב' תש"ג 

 .טוב מאוד

"To the memory of the martyrs who were 

burned for the sanctity of God in the Nazi 

inferno, the students of the Nevharidok 

yeshiva, and to the writing of a sefer 

Torah  by the Beit Yosef yeshiva center in Tel 

Aviv." Received from Adar II 1943. Very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 



הציונים הרשעים לא נותנים סרטפיקטים לעלות לא"י ואח"כ מאשימים את  .318

היהודים החרדיים על שלא רצו לעלות לא"י. אוסף מכתבי הרב יצחק )איצ'ה( 

 .1932/34רצ"ד ת -מאיר לוין ואגודת ישראל. תרצ"ב 

 

סף תשעה מכתבי הרב יצחק או

)איצ'ה( מאיר לוין ואגודת ישראל. 

באחד המכתבים כותב אודות 

התנהגותם המחפירה של הציונים 

כשהם מונעים מיהודים חרדיים 

לקבל סרטפיקטים)כשמאוחר יותר 

האשימו את היהודים החרדיים 

כאילו הם היו אלו שלא רצו לעלות 

ארבעה מכתבים  .לא"י..........(

ארבעה מכתבים בלועזית  בעברית,

ואחד ביידיש. גודל ומצב משתנה, 

וב  ר .באופן כללי מצב טוב

המכתבים נשלחו לעסקן רבי אהרן 

גודמן חתנו של רבי אברהם 

ארלנגר. היה מראשי אגודת ישראל 

בבריטניה ומזכירה של תנועת 

  .אגודת ישראל העולמית

The wicked Zionists do not give 

certificates to immigrate to the 

Israel and then blame the ultra-orthodox Jews for not wanting to 

immigrate to the Israel. A collection of the letters of Rabbi Yitzchak (Itcha) 

Meir Levin and agudat Israel. 1932 - 1934. 

Four letters in Hebrew, four letters in Polish and one in Yiddish. Size and 

condition vary, generally good condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

חותמת "ישיבת מרכז התורה  .319

בוינדסהיים" בגרמניה. 'שיטה מקובצת' 

 .1901בבא בתרא. ווארשא, תרס"ב 

 

והוא חידושי בבא  'שיטה מקובצת' ספר

חותמת "ישיבת  בתרא. בדף השער

 ים" שבגרמנימרכז התורה בוינדסהי

 34. קנז דף; 1901ווארשא, תרס"ב  .ה

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. מעט קרעים 

 .טוב -וכתמים. מצב בינוני 

Stamp "Yeshivat merkaz haTorah 

boyinshayim" in Germany. 'shita 

mekubetzet' Bava Batra. Warsaw, 

1901. 

Plain old cover. A few tears and 

stains. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 



 

 

חותמות ""וועד הדתי דמחנה פרנבלד"". ספר 'יורה דעה' הלכות  .320

 .1926שחיטה וטריפות. מונקאטש, תרפ"ו 

 

הנקרא אשלי רברבי, הלכות שחיטה וטריפות.  'יורה דעה' ספר

ס"מ. בדף השער ובדף  32. עב דף; 1926מונקאטש, תרפ"ו 

ה פרנבלד"", וכן  עד הדתי דמחנחותמות נדירה ""וו אחריו

כריכה ישנה. הדבקה בשולי דף השער. קרעים  .חתימות עתיקות

 .טוב -בעיקר בשוליים. כתמים ומעט מאוד חורי עש. מצב בינוני 

Seals "vaad hadati demachane Fernbald" The book 'Yore Dea' 

shchita and trefot hakachas. Monkatch, 1926. 

Ancient signatures. Old cover. Paste in the margin of the title page. Tears 

mainly in the margins. Stains and very few moth holes. Average - good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 -קליוולנד. תרצ"ב  -שנחאי  -'פרי עץ חיים', טלז  -'משעורי רבינו'  -שעורי דעת'  .321

  .חוברות ישיבת טלז 6בץ . מק1932/43תש"ג 

 

חוברות ישיבת  6מקבץ 

משעורי רבינו  .1טלז: 

'חומר וצורה' טלז תרצ"ב 

צרת ערוה' טלז ' .2 .1932

שעור ' .3/4 .1934תרצ"ד 

יו"ל ליום הזיכרון של  'דעת

אדמו"ר הגאון מהרי"ל 

בלוך זצוק"ל, עם תמונתו. 

חשון תש"ו -מר שנחאי

שעור  .5עותקים.  2 .1946

פשטה קדושה הלכה '

קליוולנד  -בכולה' ניו יורק 

פרי עץ ' .6 .1943תש"ג 

חיים' חוברת ה' אלול 

 -. ניו יורק 1942תש"ב 

קליוולנד. גודל ומצב 

משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא -טוב 

'shihurey Daat' - 'mishihurey rabenu' - 'Pri Etz Chaim', Talez - Shanghai - 

Cleveland. 1932/43. A collection of 6 Telez Yeshiva booklets. 

Size and condition varies, generally good - very good condition. The 

collection is sold as is. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

 .1946'חידושי תורה' תש"ו  –שנחאי. ספר 'בית ישראל'  .322

 



ולל הערות ובאורים בגמרא ובפוסקים חלק ראשון, כ 'בית ישראל' ספר

רבי  הראשונים ואחרונים על קניני אישות ועל הרבה מקצועות בתורה מאת

קונטרס חידושי תורה מהרב ישראל  בסופו .ישראל זלמן שלאמאוויץ

 2דפים אחרונים  4-ד'; ב 4, 1נ' ד';  ,19 .1946נחאי. תש"ו  שלאמאוויטש. ש

שער נפרד לקונטרס.  .ס"מ 31.5 עמודות. 16עמודות בכל עמוד סה"כ 

הסכמות חשובות: מרבי איסר זלמן מלצר, מרבי חיים עוזר גראדזינסקי ומרבי 

 .ברוך דוב ליבוביץ

 .כריכה ישנה מעט פגועה. חורי עש בעיקר בשוליים. מצב טוב

Shanghai. Book 'Beit Israel' - 'chidushey Torah' 1946. 

Old cover slightly damaged. Moth holes mainly in the margins. Good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

. 'שנות חיים' להגאון רבי 1944נדיר מאוד! אינו בוינוגרד. שנחאי תש"ד  .323

 .חיים מיליקובסקי אביו של האדמו"ר מאמשינוב

 

קונטרס 'שנות חיים' ביאורים בדין שבועת העדות, מהגאון המופלג רבי חיים 

 .של כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"אמיליקובסקי אביו 

עותק סטנסיל נדיר שנדפס בשנחאי בתקופת מלחמת העולם. לפנינו קונטרס 

כאשר בתקופת  ,נדיר מחידושי תורתו של הגאון המופלג רבי חיים מיליקובסקי

עם בני ישיבת מיר לשנחאי ולקח עמו ארגז עץ    מלחמת העולם השנייה, גלה

דושי תורתו המופלאים, עליהם עמל ביגיעה כשבתוכו מונחים מחברות חי

עצומה. אחד מהגויים בראותו את השמירה המיוחדת על הארגז, חשב כי מדובר 

בכסף רב. וגנב אותו. למרות 

חיפושים רבים חידושי תורתו 

אלו לא נמצאו מעולם. רבי 

חיים, מרוב צערו נפל למשכב 

  .למשך תקופה ארוכה

. מח 1944שנגהאי, תש"ד 

ס"מ. ללא כריכה,  25.5עמ'; 

דפים מנותקים. מעט קרעים 

ונקבי עש. באופן כללי מצב 

  .טוב

תרע"ו ] רבי חיים מיליקובסקי

תשנ"ג[ למד בסלונים  -

ומאוחר יותר עבר לישיבת 

מיר. בתקופת המלחמה גלה 

יחד עם הישיבה לשנחאי , שם 

בחר בו הצדיק רש"ש 

מאמשינוב כחתן לנכדתו מרת 

ר נודע דבר השידוך לבחורים החסידים שהיו שם, הם חיה נחמה. מסופר שכאש

פנו בתמיהה לרבי מאיר'ל מדוע לא לקח לחתן בחור הנוהג ולבוש כמנהגי 

החסידים, השיב להם רבי מאיר'ל בפיקחותו: "זקן יכול החתן דנן לגדל תוך 

תקופה קצרה, אבל לדעת ש"ס על בוריו כמוהו, זאת אי אפשר". רבי חיים היה 

יורק -ופלג ובעל ייסורים, כיהן כראש ישיבת ראשית חכמה בניותלמיד חכם מ

ומאוחר יותר כראש ישיבת אמשינוב בירושלים. בנו הוא האדמו"ר מאמשינוב 

 .שליט"א

Extremely rare! is not in Winograd. Shanghai 1944. 'shnot chayim' for the 

gaon Rabbi cHaim Milikovsky, father of the Rebbe of Amshinov. 



No binding, pages detached. A few tears and moth holes. In general good 

condition. 

 150$מחיר פתיחה 

 

 

סט 'שני לוחות הברית' ארבעה חלקים בשני כרכים. שנחאי,  .324

 .. שער נפרד לכל חלק1946תש"ו 

 

 .1946סט 'שני לוחות הברית' ארבעה חלקים בשני כרכים. שנחאי, תש"ו 

ס"מ. כריכה מקורית. מעט כתמים  30.5עמ';  692 .שער נפרד לכל חלק

 .מאוד  טוב -ובמספר מקומות מעט קרעים קלים. מצב טוב 

The 'shney luchot habrit' set, four parts in two volumes. Shanghai, 

1946. Separate title page for each part. 

Original cover. A few stains and a few light tears in several places. 

Good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה 

 

 

 

 

 

עמ'( בהיותו בגלות שנחאי בכ"י וחתימת הצדיק ממונסי רבי  3.5מכתב ארוך) .325

 .מרדכי שוואב)גרמנית( ורבי גדליה זופניק)אידיש גרמנית?(

 

, בכתב ידו 1946מכתב ארוך שנכתב בתקופת הגלות בשנחאי שנת תש"ו 

וחתימתו של הצדיק ממונסי רבי מרדכי שוואב)כתוב בגרמנית( ורבי גדליה 

זופניק)כתוב 

באידיש 

  .גרמנית?(

ס"מ.  28/22

נייר 

דק)פרגמנט(. 

עם המעטפה 

המקורית. 

קרעים בעיקר 

קלים וחורי 

תיוק. באחד 

הדפים קרעים 

גסים ועם מעט 

חסר. מצב 

 .בינוני

הצדיק ממונסי 

רבי מרדכי 

 מנחם

תרע"א ] שוואב

תשנ"ד[  –

תלמידם של 

שנחאי.  –רב ברוך בער מקמניץ, רב ירוחם ממיר ורב יחזקאל לוינשטיין ממיר 

כיהן כמשגיח במתיבתא בית שרגא במונסי ובישיב"ג בפסייק שבארה"ב. 



עבודתו על תיקון המידות בתכלית הייתה כל ימיו והיו שתיאורו זאת כיהלום נקי 

 .למרות שטרח להצניע את עבודת קודשווזך מבריק וזוהר וזאת 

A long letter (3.5 pages) while he was in exile in Shanghai, handwritten 

and signed by the tzaddik from Munsi, Rabbi Mordechai Shwev (German) 

and Rabbi Gedaliah Zupnik (Yiddish, German?). 

28/22 cm. Thin paper (fragment). With the original envelope. Mostly light 

tears and filing holes. One of the pages has rough tears and a little missing. 

Average condition. 

 200$מחיר פתיחה 

 

 

 אוספי ספרים.
 

אוסף ארבעה ספרים חשובים, חלקם מהדורות יחידות או ראשונות,  .326

ודה' יו"ד ב"ח מהגאון רבי יהודה לייבוש לנדא אב"ד יד יה'  .'א  .חותמות וחתימות

, ק"ם ד'; ח"ב 1 1875ח"א דם ומליחה למברג תרל"ה  "סדיגורא "מהדורה יחידה

, קי"ד ד'; חותמות דהויות דן כ"ץ בה"ר 1 1881בשר בחלב קולומיא תרמ"א 

. 1892עה"ת למברג תרנ"ב  'ב'. 'מעשה רוקח  .ליפמאן? ז"ל דומ"ץ פה ווארשא

סטמר תר"צ..  "ג'. 'מהר"ם שיק' על מסכת חולין "מהדורה יחידה  ;'"ו ד, פ2

, 6ע"פ יודלוב  "'משנה התלמוד' ח"א "מהדורה ראשונה ד'.  ;, ע"ו דף2.. 1930

שלמה יואל " חותמות .דף; חסר דף אחרון 4, ק"כ, 6דף; בעותק זה  5קי"ט, 

גודל ומצב  .השער וחתימה מגורדת ודהויה של המחבר מאחורי "יונגער טערנאווע

 .טוב מאוד -משתנה, באופן כללי מצב טוב 

A collection of four important books, some of them single or first editions, 

stamps and autographs. 

at the book 'mishne hatalmud' part a -last page is missing.  

Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

ספרי שירה, סיפורים ועוד. חלקם נדירים ולא  26יידיש. אוסף  .327

 .מצויים

 

ביין די ברעגן פון כנרת.  .'א .אידיש. אוסף ספרי שירה, סיפורים ועוד

די שטימע פון טאל, זאמלבוך. ניו יורק  .'ב .1973חיפה, 

למה פאר וואס?  .'ד .1956לונדון  געזאמלטע שריפטן, כ"א. .'ג .ת"ש

אין חדר אריין,  .'ו .דער בעל תשובה, ת"א תשל"ד .'ה .1988ת"א 

אין זונן און נעבעל, ניו  .'ח .מאמענט פאטאגראפיעס .'ז .לונדון תש"ז

אנטאן  .'י .דער רעדאקטאר, ווארשא, תרע"א .'ט .1918יורק 

א, דאס ערשטע ליד, ווארש .י"א .1954טשעכוו, ווארשא 

ויהי און געווען איז, ישראל תשל"ח  .י"ב .1956

צעקלונגענע שעהען, לייב  .י"ד .1980היימלאזע, ת"א  .י"ג .1978

ער פויגל פון געטא  .ט"ז .אוועק פון פאלק .ט"ו .1975קורלאנד. 

אינ קעלער שטוב, מאסקווע  .י"ז .מאת חוה ראזנפארב

לונדון  געזאמלטע שריפטן, כ"ב. מעט תמונות. .י"ח .1959

בריליאנטן  .'כ .סימפאנישע געזאנגען, ניו יורק, תרצ"ו .י"ט .1958

דער שפיגל  .כ"ב .דורך פינסטערע טויערען, ניו יורק תר"פ .כ"א .1944לונדון, 



פריעדריך ניטשע 'אזוי האט גערעדט  .כ"ג .פון לעבן כ"ד. ת"א תש"ז

בען. קראקא, אין שטורם פון לע .כ"ד .1918זאראטוסרא' ניו יורק תרע"ט 

ספרים. גודל ומצב  26ספרים ללא שער ונראים חסרים. סה"כ  .כ"ו-כ"ה .תרע"א

 .משתנה, באופן כללי רובם נראים שלמים ובמצב טוב. האוסף נמכר כמו שהוא

Yiddish A collection of 26 books of poetry, stories and more. Some are rare 

and not found. 

Size and condition varies, in general most appear intact and in good 

condition. The collection is sold as is. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 

'מחשבות משה'  -'מהר"ם שיק' על מס' אבות עם תולדותיו  -טוב יגאל'  .328

  .ועוד, כרך ששה ספרים חשובים

 

רמב"ן בביה"כ של דרשה שדרש ה 'תורת ה' תמימה' .'ספרים חשובים: א 6כרך 

. 1913חצי יהונתן' פיטרקוב תרע"ג ' .'ב ;. ט"ז דף1911ורשה תרע"א  .ברצלונה

מטה אפרים' עם 'אלף למטה' ו'קצה המטה' מרבי חיים צבי ' .'ג ;כ"ז דף

מהדורה ראשונה של קצה " ;, פ' דף2. 1928הערנרייך. בארדיוב תרפ"ח 

סאיני  "מהדורה יחידה" ,ותיומהר"ם שיק' על מסכת אבות עם תולד' .'המטה". ד

מחשבות משה' על התנ"ך והש"ס מר' ' .'ה ;, ו' עמ', צ"ה דף16. 1929תרפ"ט 

מהדורה יחידה" אינו מופיע באוצר הספר העברי, " ,משה באכנער מקרשנוב

רשימת חותמים קצרה אחרי  ;. ע"ב דף1925קראקא תרפ"ה  .ד רוזנפל-וינוגרד

ושו"ת מהגאון רבי ישכר שלמה אב"ד פישטיאן טוב יגאל' דרשות ' .'ההסכמות. ו

בעל משנה שכיר עם קונטרס 'שיח יצחק' מהגאון רבי יצחק ווייס 

ס"מ.  22.5. מ"ג, כ"ו דף; 1926ברדיוב תרפ"ו  "מהדורה ראשונה" .מווערבוי

 .טוב מאוד -כריכה ישנה מעט בלויה. מעט מאוד קרעים והדבקות. מצב טוב 

'Tov Yigal' - 'Maharam Shik' on tractate avot  with its history - 'Machshavot 

Moshe' and more, a volume of six important books. 

Old cover slightly worn. Very few tears and adhesions. Good - very good 

condition. 

 

 50$מחיר פתיחה 

 

 ספרי וחוברות ירושלים.
 

א'. קונטרס 'פקועות   .שליםאוסף ספרים וחוברות מדפוסי ירו .329

אוסף  'ב'. 'סניגור .1900מבעל ה'שדי חמד. ירושלים תר"ס  'שדה

מאמרי רז"ל על לימוד זכות על עם ישראל ועל קירוב הגאולה מאת 

ג'.  ;'[ עמ2] 102. 1934ירושלים תרצ"ד   רבי ישעיה בארו מזוועהיל.

ת  עצומותירוצים לכמה קושיות  'מהדורה יחידה. 'רכב על דבר אמת

בענייני הלכה על שבת, ועל כמה מדברי הט"ז התמוהים ועל דברי 

צפת. ירושלים, -גאליציה-המהרש"א לרבי יצחק דוד וינקלער מהיבניב

עם סדר נסיעתו  'ד'. ברסלב. 'שבחי הר"ן ;'. כד עמ1926תרפ"ו 

ח"א,  'ה'. ספר 'חמדת דניאל .1936לארץ הקדושה. ירושלים תרצ"ו 

שיטות, הלכות וחדושים על מסכת זבחים, מאת רבי באורים, בירורי 

דניאל זליג זקש. ירושלים תרצ"ב, עם הקדשת המחבר לתלמידו. 

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



A collection of books and pamphlets from Jerusalem printers. 'shivchey 

hara"n' - 'Pecu'ot Sade' - 'rechav al svar emet' - 'sanegor' - 'chemdat 

daniel'. 

Size and condition vary, generally good condition. The collection is sold as 

is. 

 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

. בדף 1869תרכ"ט  .מדרש ויושע' ירושלים, בדפוס רבי ישראל ב"ק .330

 ."תחריט "מערת המכפלה טז

ס"מ.  16דף אחרונים.  4 -בעותק זה חסר שער ראשון ו ד';  4, י"ח, 1במקור: 

 .ללא כריכה. ספר מתפרק. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב

Printed by Rabbi Yisrael BeK. 'Midrash veYoshea' Jerusalem 1869. 

This copy is missing the first title page and the last 4 pages. 16 cm. No 

cover. Book falling apart. A few tears and stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 .פגועים -אוסף ספרים מדפוסי ירושלים המוקדמים. עותקים חסרים  .331

 

 .פגועים -אוסף ספרים מדפוסי ירושלים המוקדמים. עותקים חסרים 

 1עותק  -. ב 1844תר"ד עותקים חלקיים של מועדי ה' וקריאי מועד ירושלים  6*

שערים בעותק נוסף רק שער שני של ח"א. עותקים חלקיים  2שערים של ח"א 

של ח"א וח"ב ללא שער ח"ב ונראה שאין דפים אחרונים באף אחד מהעותקים. 

תר"ח, מספר רב של חלקי ספרים ואין לנו  -*ספרי החיד"א ירושלים תר"א 

לדוד אמת  -עבודת הקודש תר"ד דפי שער בודדים * 3מושג מאיזה מהדורות. 

*אלפסי זוטא הוספות מרבינו מנחם עזריה מפאנו,   לדוד אמת תר"ז. -תר"ד 

 1885תרמ"ה 

כ"ב ד'; *אדרת 

אליהו סגולות 

ורפואות תרי"ט 

. חלקי 1859

שער, חסר רוב 

דפי הספר. 

*שארית יעקב 

. 1883תרמ"ג 

מצב גרוע 

מאוד. *תולדות 

יעקב תרכ"ה 

 4חסר  1865

אשונים. דפים ר

*שבט מוסר 

. 1863תרכ"ג 

 -ח"ב בלבד. *כ 

דפים מספר  40

שולחן הטהור 

דפים  35 -*כ 

מספר כסא 

 -דפים מספר שושנת יעקב  10דפים מספר עטרת שלמה. * 50 -אליהו *כ 



ים מהספר הנדיר תאומי צביה שאלה לגבי  דפ 12חכמת היד והפרצוף *

דפים  5בי משה חאגיז, חסר תרנגולים מגלונא, נדפס ללא שער. *שפת אמת מר

בסוף, מצב גרוע. *מכתם שלום ירושלים דף י"ג ומדף י"ז עד ל"ב כולל. 

*תולדות יצחק, רבי יצחק כהנא רוב הספר חסר התחלה וכנראה גם סוף. *דף 

מספר תוכחת מוסר. דף אחרון של ספר אור החמה על חומש שמות. *אהבת 

אות הארץ מתחיל בהקדמה ישראל חסר שער וסוף הספר וכן באמצע. *תבו

 -י"א. *ספר הזכרון דפים ג'  -ומסתיים בהקדמה לח"ב . *מלאכי קדש דפים ד' 

כ'. *מעשה צדיקים עותק מדף ראשון של ההקדמה עד דף כ"ב. עותק שני מדף 

ס'.  -ל"א עד הסוף, עותקים בגודל שונה. *יצחק ירנן תרט"ו מתחיל בדף ה' 

ר השער ובסוף, שער נמצא. *ספר הישר, *ספר הסגולות חסר מספר דפים לאח

 .כ"ז -נראה שיש את כל הדפים. *נימוקי שזבנ"י, נמצאים דפים ב', ד' 

עותקים  6פילות במקומות הקדושים, תשערי דמעה,  -שערי דמעה וישועה *

 2חלקיים. אין שערים ולא סוף הספר באף אחד מהעותקים. *שבחי האר"י 

סתר עם ביאור הגר"א חסר דף אחרון. שערים מסתיים בדף י"ט. *מגילת א

*שער הגלגולים מתחיל בדף ב' ומסתיים בדף ע"ז. *קונטרס מי מנוחות חסר דף 

סוף וגם  -אחרון. *צל עולם מסתיים בדף כ"ה *חיזוק אמונה חסר התחלה 

 עותקים)שער ודף נוסף( 2באמצע. *ספר הפרכוס 
לב" הספרים לא נבדקו  כפי הנכתב לעיל, הספרים הינם חסרים ופגועים, "שימו

 !!דף דף ומאוד ייתכן שחסר!! דפים נוספים על מה שכתבנו

  !וב. נמכר כמות שהואט -גודל משתנה, מצב גרוע מאוד 

 .מומלץ לבוא לראות את הפריט, לא יתקבלו תלונות

A collection of books from early Jerusalem prints. incomplete- damaged 

copies. 

As written above, the books are missing and damaged, "note" the books 

have not been checked page by page and it is very possible that they are 

missing!! More pages on what we wrote!! 

Size varies, very poor - good condition. Sold as is! 

It is recommended to come see the item, no complaints will be accepted. 

  

 200$מחיר פתיחה 

 

 

 עיתונים וכתבי עת.
 

 

מגיד משנה' שנה ראשונה ליק תרל"ט  .332

. כרך עיתונים מאת דוד גורדון / 1879מ'  -

  ההשלמה לסדר נזיקין, פאריש תרמ"ה

 

מגיד משנה' "מכתב עתי לחכמה ומדע '

ך שנה וידיעות שונות" מאת דוד גארדאן. כר

ראשונה של המוסף השבועי לעיתון 

. 1-49. גליונות 1879מ'  -ליק תרל"ט  .המגיד

 .שער, תוכן העניינים עמ'; מעבר ל 202[ 2]

 

ההשלמה לסדר נזיקין' לרבינו משולם ב"ר '

ח"א. פריז, תרמ"ה  .משה ב"ר יהודה מבדריש



פשוטה. נייר ס"מ. כריכה ישנה  34עד דף; -פב, עג’; עמ XIX, [1] [ דף2. ]1885

 .מעט יבש. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב

'Magid Mishnah' first year Lik - M. 1879. A volume of 

newspapers by David Gordon / hahashlama leseder nezikin, 

Parish 1875 

Plain old cover. A little dry paper. A few tears and stains. 

Good condition. 

 120$יחה מחיר פת

 

 

 -גיליונות שונים: 'המודיע'  3כרך ירחוני 'בית יעקב'. כרוך בתוכו  .333

ראל' מגור. באופן  'שערים' ו'בית יעקב' על פטירתו של ה'בית יש

 .כללי מצב טוב מאוד

"Beit Yaakov" monthly volume. It contains 3 different sheets: 

'hamodia' - 'Shearim' and 'Beit Yaakov' on the passing of the 

'Beit Israel' from Gur. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

נדיר. כתב העת ביידיש 'לשון און לעבן'. שני חוברות.  .334

 .ב טוב . גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצ1974/1967

rare. The Yiddish journal 'lashon on leben'. Two brochures. 

1974/1967. Size and condition vary, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

מאזנים" שבועון אגודת הסופרים  .335

העברים בארץ ישראל. שנה ראשונה, כרך כל הגיליונות. 

 .1929/30תר"ץ  -תרפ"ט 

 

מאזנים" שבועון לספרות, לביקורת ולדברי אמנות. יו"ל "

ארץ ישראל. שנה ע"י אגודת הסופרים העברים ב

. 1929/30תר"ץ  -ראשונה, כרך כל הגיליונות. תרפ"ט 

כריכה ישנה.  .שער לכל גיליון ושער כללי בתחילת הכרך

טוב  -ם ומעט קרעים. מצב טוב  מספר דפים מנותקי

 .מאוד

"Maazanim" weekly of the Association of Hebrew 

Writers in the Land of Israel. First year, volume of all 

issues. 1929/30. 

A cover for each issue and a general cover at the 

beginning of the volume. Old cover. Several pages are detached and a few 

tears. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

  .1856/8י"ח  -תרט"ז  . ליק,54 -גיליונות מ  52עיתון 'המגיד' "שנה ראשונה",  .336

 

עיתון 'המגיד' "מכתב קורות הימים, יגיד ליעקב מהנעשה בכל חלקי תבל אשר 

. כרך גיליונות שנה 1856/8י"ח  -ליק, תרט"ז   ."..ינעם ואשר ראוי לדעת



עמ'; בעותק זה חסרים גיליונות  216. במקור: 54גיליונות מתוך  52ראשונה. 

. כריכה רכה 113-116, 81-84והם דפים  29 -ו  21

קרעים ונקבי עש בודדים. פשוטה. כתמים ומעט מאוד 

 .באופן כללי מצב טוב

 

היה מהראשונים בתולדות העיתונות  'עיתון 'המגיד

העברית. נקרא בשם "מכתב קורות הימים". כיון 

מטרתם  שהמילים 'עיתון' ו'שבועון' טרם הומצאו.

הייתה לפרסם ידיעות מהמתרחש בעולם ובקרב 

הודים. כמו"כ פורסמו גם שירים ומאמרים. מיטב הי

עשרה -הסופרים והמשכילים היהודים של המאה התשע

 .כתבו בו. בעיתון התפרסמו ידיעות רבות על יישוב א"י

The newspaper 'Hamagid' "First Year", 52 issues 

from 54. Lick, 1856/8. 

In this copy, sheets 21 and 29 are missing and they 

are pages 81-84, 113-116. Simple paperback. Stains and very few tears and 

single moth holes. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 

החוברת הראשונה של כתב העת "הקטר" כלי מבטא של  .337

הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף. חיפה, י"ט שבט 

  .1922תרפ"ב 

 

העת "הקטר" כלי מבטא של הסתדרות פועלי כתב 

הרכבת, הדואר והטלגרף. יו"ל ע"י הועד המרכזי. חיפה, 

  מעטפת .ס"מ 24עמ';  32 .1922י"ט שבט תרפ"ב 

מעט קרעים במעטפת. חלק מהגיליונות לא  ,כחלחלה

 .נחתכו. מצב טוב מאוד

The first booklet of the magazine "hakatar" is an 

expression tool of the Histadrut of the Railway, Post 

and Telegraph Workers' Union. Haifa, 19 Shvat 1922. 

Bluish cover, a few tears in the cover. Some of the 

sheets were not cut. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

מהחוברות והספרים הבודדים בעולם היהודי שנדפסו  .338

זהובה מתחילה ועד סוף!!! נדיר באופן מיוחד. חוברת ראשונה של כתב העת בדיו 

"הקטר" כלי מבטא של הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף. חיפה, י"ט 

 .1922שבט תרפ"ב 

 

הקטר" כלי מבטא של הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף. יו"ל ע"י "

 24עמ';  32. 1922"ב הועד המרכזי. חוברת ראשונה, חיפה, י"ט שבט תרפ

 .ס"מ

נדיר באופן מיוחד!!! חוברת זו כולה כתובה בדיו מוזהב מתחילתה ועד סופה!!! 

והיא מהחוברות והספרים הבודדים בעולם היהודי שנדפסו בדיו זהובה מתחילה 

חוברות/ספרים בדיו מוזהב  4/5ועד סוף!!! למיטב בדיקתנו נדפסו בסך הכל 

כל זה מלבד נדירותו וחשיבתו של חוברת זו !!!! םבכל עולם הספר היהודי בעול



בפני עצמה שגם היא לא מצויה וגם לא כל העותקים של חוברת זו נדפסו בדיו 

 .מוזהב כפי שניתן לראות במכירה זו חוברת דומה אך בדיו רגיל

עותק נאה. נייר טוב. דיו זהוב. מעטפת כחלחלה, מעט קרעים במעטפת. חלק 

 .. מצב טוב מאודמהגיליונות לא נחתכו

One of the few booklets and books in the Jewish world printed in golden 

ink from start to finish!!! exceptionall y rare. The first booklet of the 

magazine "hakatar", an expression tool of the Railway, Post and Telegraph 

Workers' Union. Haifa, 19 Shvat 1922. 

Nice copy. good paper golden ink Bluish cover, a few tears in the cover. 

Some of the sheets were not cut. Very good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

 ביבליוגרפיות וביוגרפיות.

 

 
ה'תש"ל. "עשרים  -אוצר הרבנים' מתקופת הרבנות ד'תש"ל  .339

". מאת הרב נתן צבי  מפתחות.... הכל בכרך אחדאלף ערכים עם 

 .טוב מאוד -פרידמן. כריכה מקורית. מצב טוב 

'otzar harabanim' original cover. Good - very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

  .'בית עקד ספרים', פרידברג. ירושלים, תשס"ג. סט שלם במצב מצוין  סט .340

Set 'Beit Aked Sfarim', in excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

 

 



רבותינו  1000 -רבנן תקיפי ארעא' תולדותם ומשנתם של כ  .341

  .שבשאלוניקי ויוון

 

ספר 'רבנן תקיפי ארעא' ובו תולדותיהם ומשנתם של כאלף 

גדולי הפוסקים וההוראה ראשי מתיבתא, אבירי הרועים רבנן 

חכמי וגאוני יוון קדישי וקשישאי איתני עולם דפקיע שמייהו 

משפחה ורשימת   לדורותיהם, כולל מפתחות לפי שמות, ולפי

 .עמ'; מצב מצוין 1015חיבוריהם ומעט תמונות. 

'Rabbanan Takifey Area' the history and teachings of about 

1000 of our rabbis in ssaloniki and Greece. 

Excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

פחת קובו רבניה וגביריה' ספר גדול ומצא בצילומי מש .342

ועם הרבה ידע חשוב על גדולי ישראל שציטטו   שערים ותמונות

בספריהם רבנים ממשפחת קובו, תולדות, היסטוריה ועוד. מצב 

 .טוב מאוד

'mishpachat Kobo rabanea vegvigea' a great book and found in title pages 

photos and pictures and with a lot of important knowledge about the 

great men of Israel who quoted rabbis from the Kobo family in their books, 

history, and more. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

  .סט שלם 'משפחות רבנים אין אונגארין' ג"ח .343

 

ספר 'משפחות רבנים אין 

סט שלם, ג"ח, ספר  אונגארין'

ביידיש על גדולי רבני ואדמור"י 

הונגריה ומשפחותיהם. בהם 

אייגער גינז, משפחות  משפחות

הסופרים, המהר"ם שיק, דעעש, 

רבי הלל מקאלאמייא, סאטמאר, 

מנוחת אשר טשענגער, סיגעט, 

מונקאטש ועוד ועוד..... שלושה 

כרכים גדושים בחומר רב ומלווה 

 אילנות יובמעט תמונות וציורי 
 -תשנ"ה  -חסין. ב"ב, תשנ"ד 

תשנ"ו. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

'mishpachot rabanim in ungarin' 

3 parts. complete set 

3 volumes that full of a lot of material and accompanied by a few photos 

and drawings of genealogy. bney brak, 1994-95. In general, excellent 

condition. 

 120$מחיר פתיחה 

 

 



עמ'; מצב  216הגאונים והראשונים' / יוסף ניצן, משה יעקובי. ירושלים, ]תשנ"ו[  .344

  .טוב מאוד

"hageonim veharishonim" / Yosef Nitzan, Moshe yaakovi. Jerusalem, very 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

אוסף כרטיסים נתונים בתוך כריכה  .שומים ועודכרטיסי ספר ביבליוגרפיים, רי .345

ישנה חלקם כתובים בלועזית, וחלקם בעברית ובהם רישומים ביבליוגרפים של 

ספרים ומעבר לכרטיסים רישומים שונים 

ס"מ  12.5/7.5כרטיסים בגודל  25 -בכ"י. כ 

  .לערך. באופן כללי מצב טוב

Bibliographic book cards, side scripts 

and more. A collection of cards pleced 

inside an old cover, some of them 

written in foreign language, and some 

of them in Hebrew, including 

bibliographic records of books and, 

beyond the cards, various handwritten 

records. About 25 cards measuring 

approximately 12.5/7.5 cm. In general, good condition. 

 20$מחיר פתיחה 

 

 

סט 'אוצר הספר העברי'. ספר ביבליוגרפיה, שני חלקים. מאת ישעיהו וינוגרד.  .346

 .1993/1995 ירושלים, תשנ"ד תשנ"ה

 

ספר "אוצר הספר העברי" שני חלקים, מאת ישעיהו וינוגרד. הספר מכיל 

שית הדפוס העברי בשנת רכ"ט ועד רשימת הספרים שנדפסו בעברית מרא

ספרים עם פרטים ביבליוגרפים  32,000-שנת תרכ"ג. בספר מופיעים למעלה מ

 .מפתחות שימושיים רבים רבים לכל ספר ו

ספרים ומחברים, מקרא וספרים חיצונים, תפילה, תלמוד  -חלק א. מפתחות 

ה. חלק ב. ומדרש, נושאים ומדפיסים, שנים ושפות, נושאי שם ומוסדות. תשנ"

 .רשימת הספרים ערוכה לפי מקומות הדפוס. תשנ"ד

 .ס"מ. כריכות מקוריות. מצב טוב מאוד 28



'otzar hasefer hayivri' set. Bibliography book, two parts. by Ishaiahu 

Winograd. Jerusalem, 1993/1995. 

28 cm. Original covers. Very good condition. 

 250$מחיר פתיחה 

 

 

תולדות יצחק' תולדותיו של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, אשר נכתבו על ידי  .347

 .1896רבי יעקב ליפשיץ. ווארשא תרנ"ז 

 

תולדות חייו ופועלו של הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור.  'ספר 'תולדות יצחק

קב ליפשיץ שהיה מזכירו ועוזרו במשך שנים רבות בהנהגת  נכתב על ידי רבי יע

ולל גם על מחלוקת הדפסת הש"ס והמחלוקת בישיבת וולוז'ין כ הכלל

ס"מ. כריכה  21[ ס"ד דף; 2. ]1896ווארשא תרנ"ז  .מהדורה ראשונה .ועוד

 .ישנה מעט מנותקת ופגועה. תמים. מצב טוב

'toldot Yitzchak' The history of Rabbi Yitzchak Elhanan Spector, which was 

written by Rabbi Yaakov Lifshitz. Warsaw 1896. 

First Edition. Old cover slightly detached and damaged. 

complete. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

סט 'בית עקד ספרים' לקסיקון ביבליוגרפי לידיעת הספרות העברית  .348

שנדפסו באותיות עבריות החל משנת רל"ד עד שנת תש"י, מאת חיים 

 .עה כרכיםארב .דב פרידברג

 

סט 'בית עקד ספרים' לקסיקון ביבליוגרפי לידיעת הספרות העברית 

שנדפסו באותיות עבריות החל משנת רל"ד עד שנת תש"י, מאת 

אופן כללי מצב טוב  כרכים. כריכות מקוריות. ב 4 .חיים דב פרידברג

 .מאוד

Set 'Beit Aked Sfarim' a bibliographic lexicon for knowledge of 

Hebrew literature printed in Hebrew letters from 1474 to 1950, by Haim 

Dov Friedberg. Four volumes. Original covers. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

רישומים  –הקדשות והגהות  –חתימות וחותמות 

 ועותקים מיוחסים.

 
הקדשת האדמו"ר מתולדות יהודה, רבי  .349

דכי מנשה )ר' מוטל( זילבער על ספרו 'משבצות זהב'. מר

 .ניו יורק, תשנ"ב

 

מאמרי חסידות על התורה  'משבצות זהב' ספר

מהאדמו"ר רבי מרדכי מנשה )ר' מוטל(  והמועדים

ס"מ.  26[ עמ'; 1[ רלז ]2. ]1992ורק, תשנ"ב  ניו י .זילבער

הקדשת המחבר האדמו"ר מתולדות יהודה,  בדף הפורזץ

כתמי רטיבות וכריכה  .דכי מנשה )ר' מוטל( זילבעררבי מר

  .מעט בלויה. מעט קשקושים על ההקדשה



Dedication of the Rebbe of toldot yehuda, Rabbi Mordechai Menashe 

(Rabbi Motel) Silver for his book 'Mishbetzot Zahav'. New York, 1992. 

moisture spots and slightly worn cover. A little chatter on the dedication. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

התחלתי משניות זרעים ביום היארצייט של האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן הגדול  .350

מקרלין" רישומים וחותמות: "פנחס הלוי הורוויץ". משניות סדר נשים טשערנוביץ 

  .1843תר"ג 

 

עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה  משניות סדר נשים

וספות יום טוב, כפי מה שנדפסו באמשטרדם עם ות

 25. קס דף; 1843תוספות חדשים. טשערנאוויץ, תר"ג 

  .ס"מ

בגליונות  ."חותמות: "פנחס... הלוי הורוויץ בשער הספר

אחת חתומה: פ"ה ]=פנחס  ,הגהות בכתב יד 3 הספר

הלוי[. בדף הפורזץ רישומים בכתב ידו על מספר פעמים 

תרפ"ו. -ם בין השנים תרפ"בשהוא סיים סדר זרעי

ברישום הראשון הוא מציין שסיים ביארצייט של אביו. 

ביום היארצייט של רבי  ובאחד מהם הוא מציין שהתחיל

 .אהרן הגדול מקרלין זיע"א

ללא כריכה. ספר מתפרק. נזקי עש מרובים עם פגיעות 

 .בטקסט. כתמים ומעט קרעים. מצב גרוע

"hetchalti mishnayot zraim beyom haYo'arzait shel haadmor harahak rabbi 

Aharon HaGadol meKarlin" sidescripts and stamps: "Pinchas Halevi 

Horowitz". mishnayot seder nashim Chernowitz 1843. 

without binding. A book falling apart. Multiple moth damage with text 

vulnerability. Stains and a few tears. bad condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

אפיקי ' .'עותקים מיוחסים. אוסף שלושה ספרים. א .351

חקירות ומשא בעניינים שונים מרבי יחיאל מיכל  'ים

חותמת האדמו"ר רבי יעקב יוסף ווייס  .רבינוביץ. ניו יורק

דרוש והלכה, ח"ג.  'חיי נפש' .'ב .ונולו( מספינקא)ד

ב משה הגר רמת ויז'ניץ חיפה. ראש חותמת הר .תשמ"ה

לרבינו יצחק  'ישיבת סערט ויז'ניץ. ג'. 'דרכי הגמרא

חותמת אוצר ספרי הרב נתן צבי פרידמן מבני  .קנפנטון

 .טוב מאוד -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב  .ברק

Attributed copies. A collection of three books. 

Size and condition varies, generally good - very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לרבי יחיאל מיכל  ,מיכל מים חיים' ח"א' .'ספרים. א 4הקדשות המחברים. אוסף  .352

מושקין. הקדשת המחבר לרב י. פרידמן. ב'. 'דעת חיים' מרבי חיים ישראל 

חיי נפש,  .'הקדשה לכ"ק האדמו"ר מסטריקוב. ג .תשי"ט ,צימרמן



הקדשת רבי ישראל ארי'  ."זתשמ

 -יבנה  -קרית צאנז  -רב בעכו  זלמנוביץ

ד'. שו"ת יד נתן לרבי נתן יהודה  .ברגן בלזן

אורטנר, עם הקדשתו לרבי משה 

ספרים גודל ומצב משתנה.  4סה"כ  .וובר

 .באופן כללי רובם במצב טוב מאוד

A total of 4 books of varying size and 

condition. In general, most of them are 

in very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר! הקדשת האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א על ספר 'דרך אמונה' מאביו  .353

 .האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן. ירושלים, תשנ"ג

לחזק הלבבות לאמונה בבורא יתברך בכל מיני זמנים " 'ספר 'דרך אמונה

חה פרטית ומעל התבוננות בגדולת הבורא יתברך, מלוקט ולהאמין שהכל בהשג

מדברי ראשונים ואחרונים ובמיוחד מדברי 

מאת  "הבעש"ט ותלמידיו הקדושים זיע"א

 .האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן

בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד קודשו 

וחתימתו של האדמו"ר רבי דוד קאהן 

 .הרן שליט"א מתולדות א

 24.5כא עמ'; [ ק5] ירושלים, תשנ"ג.

כרוך עמו )בשער נפרד(: ספר 'תקות  .ס"מ

[ עג דף; כריכה 1ירושלים, תשנ"ד. ] 'הגאולה

מקורית. כתמי ונזקי רטיבות קשים. ההקדשה 

דהויה עקב הרטיבות. דפים צמודים ומעט 

 .גרוע -כתמי עובש. מצב בינוני 

Dedication of the Rebbe from toldot 

Aharon Shalita on the book 'Derech 

Emunah' by his father Rebbe Rabbi 

Avraham Yitzchak Kahn. Jerusalem, 1993. 

Original cover. Stains and severe moisture damage. The dedication is faded 

due to the humidity. Close pages and a few spots of mold. Average- poor 

condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

די בימה' דרשות רבי יהודה לייב לאזעראוו. חתימות רבי ישראל גולדמן  .354

מגראסווארדיין וחותמת רבי מאיר גולדנברג אבד"ק שאץ. ניו יורק, תרפ"ד 

 .1824/25תרפ"ה 

 ,רבי יהודה לייב לאזעראוו כרך חוברות של דרשות על התורה מאת 'די בימה'

אנשי  -רב ביהכ"נ 'חיי אדם 

 .'מינסק

תרפ"ה  -ו יורק תרפ"ד ני

מ"ב.  -. חוברות: כ"ה 1824/25

שער נוסף באמצע. בדפי 

חתימות הגאון רבי   השערים



חמיו של המקובל הצדיק רבי חיים משה מנדל.  .ישראל גולדמן מגראסווארדיין

אבד"ק שאץ.  חותמת הגאון רבי מאיר גולדנברג ספרו: כנסת ישראל על אבות. ו

ללא שדרה. כתמים ומעט נקבי עש. באופן כללי כריכה בלויה מעט מנותקת ו

  .מצב טוב

'Di Bima' Sermons Rabbi Yehuda Leib Lazarev. The signatures of Rabbi 

Israel Goldman of Grasswardene and the seal of Rabbi Meir Goldenberg 

Avdak Shatz. New York, 1824/1825. 

Slightly worn cover detached and without spine. Stains and a few moth 

holes. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. חותמות: "בית המדרש הגדול בני אמונה פה 1855חוות דעת' למברג  .355

קאזמיר בקראקא", "אוצר הספרים שע"י ישיבת מאמר מרדכי מנדבורנה, תל 

ק עם הדף האחרון. כתמים וקרעים חורי מנות כריכה פגועה וחלקה הא ."אביב יפו

 .גרוע -ונזקי עש. מצב בינוני 

'chavat daat' Lemberg 1855. Stamps. Cover is damaged and the back part is 

detached with the last page. Stains and tears and moth damage. Average - 

poor condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בי יחיאל לייפער מטמשוואר ירושלים וחותמות בניו. אוסף חתימת האדמו"ר ר .356

  .שלושה ספרים וקונטרס

אוסף שלושה ספרים וקונטרס. א'. 'הצעטיל קטן והנהגות האדם' מהרה"ק הרבי 

ר' אלימלך מליז'נסק. כולל קריאות קודש ע"ד איסור קריאת ספרים ועיתונים 

תשכ"ז. בדף הכריכה חתימה  ים. ירושלים, חפשיים וליקוטים בענין שמירת העני

)דהויה( של האדמו"ר 

רבי יחיאל לייפער 

מטמשוואר ירושלים. 

ב'. ספר 'שמחת 

הנפש' ביידיש. 

חותמות רבי מאיר 

לייפער. ג'. ספר 'דרך 

צדיקים' חותמת רבי 

יוסף לייפער. ד'. 

סידור ותהלים 'בית האוצר' הקדשה לבר מצוה של רבי מאיר לייפער עם חותמו. 

 .עה ספרים, גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טובסה"כ ארב

The signature of the Rebbe Rabbi Yechiel Leifer of Tameshvar Jerusalem 

and the seals of his sons. A collection of three books and a counters. 

A total of four books, size and condition varies, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



קובץ מאמרים מלוקטים  '. 'חכמת המצפון הקדשת המחבר .357

מספרי רבותינו חכמי התורה וגדולי המוסר מתקופת הגר"י מסאלנט ועד 

ב"ב, תשל"ד. כריכה  .מאת רבי משה יבגי, ניס צרפת .תקופתנו, ח"א

 .מקורית. שוליים רחבים. מצב טוב

Author's dedication. "chochmat hamatzpun" original cover. Wide 

margins. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

העותקים של האדמו"ר מפעסט רבי  .358

אליעזר צבי שפיצר. 'שיח שרפי קודש' מארבעה 

'תו  -  עמודי עולם, מפשיסחא, קוצק, דור ואלכסנדר

יהושע' ב"ח, הלכות דרך ארץ והנהגת האדם. חתימות 

בן רבי  מו"ר רבי אליעזר צבי שפיצר מפעסטהאד וחותמות

 חיים משולם פייש אב"ד יארמא וחתן רבי מנחם זלצר בנו ש
ל רבי דוד זעלצער ממונקאטש. נכדם של רבי מאיר מטאש 

ורבי ברוך מרדכי פרענקל. היה מקורב לצדיקי דורו. בסוף 

ימיו עלה לירושלים וכיהן כאדמו"ר מפעסט. נפטר בשנת 

 .תשל"ט

ב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו גודל ומצ

 .שהוא

The copies of the Rebbe of Pest Rabbi Eliezer Zvi 

Spitzer. 'siach Sarapey Kodesh' 

Size and condition vary, generally good condition. Sold 

as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות וחותמות האדמו"ר רבי ישראל טויסיג  .359

 .ף. אוסף שבעה ספריםממטרסדור

אוסף ספרים עם חתימות/חותמות האדמו"ר רבי ישראל טויסיג 

מנורת  .'ב .חיי אדם ו'נשמת אדם'. ב"ח. ווארשא .'ממטרסדורף. א

ברכה משולשת  .'ג .1890המאור ע"פ נפש יהודה. ווילנא, תרנ"א 

חידושי המאירי על  .'ד .1928על מסכת ברכות, ברעסלא תרפ"ח 

אילת אהבים על מסכת כתובות.  .'ה .1862ין תרכ"ב מסכת שבת, וו

חידושי המאירי על מס'  .'ז .אור חדש, ווארשא, תרמ"ד .'ו .ווארשא

ספרים. גודל ומצב משתנה,  7ילגורייא תרפ"ו. סה"כ  פסחים. ב

  .באופן כללי מצב טוב, האוסף נמכר כמו שהוא

כ"ח( תש-דיין דק"ק מטרסדורף )תרמ"ט הרה"צ רבי ישראל טויסיג

בעל ספרי 'בית ישראל'. שימש שנים רבות כרבה של שכונת בתי 

 .'אונגרין במאה שערים שבירושלים וכמו"ץ מטעם 'העדה החרדית

Signatures and seals of the Rebbe Rabbi Yisrael Tuisig of 

Mattersdorf. Collection of seven books. 

Size and condition vary, generally good condition, collection 

sold as is. 

 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

אוסף ארבעה ספרים. חותמות רבי חיים מרדכי ברונרוט ראב"ד  .360

אביב יפו, ולפנים רבן של טשרווין וחורז'יל ואב"ד טשכנוב. -תל

א'. עינים למשפט על מסכת ברכות, ח"א מאת רבי יצחק אריאלי, 

יעית מהראי"ה קוק. ירושלים, תש"ז. ב'. זבת הארץ הלכות שב

ירושלים, תרצ"ז. ג'. עין יהודה מהגא"י רבינוביץ הקדוש הי"ד, 

ו"ת טוב טעם ודעת מאת רבי שלמה  ירושלים, תש"ח. ד'. ש

ספרים גודל ומצב משתנה, באופן  4סה"כ   .1884קלוגר. לבוב, 

  .טוב -כללי מצב בינוני 

A collection of four books. Seals of Rabbi Chaim Mordechai 

Bronroth raavad of Tel-Aviv Jaffa, 4 books in total, size and condition 

varies, in general medium - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 –אוסף ספרים. חותמות האדמו"ר רבי חנוך העניך טברסקי מראדאמישל  .361

ילקוט יהודה מר' יהודה  .'ב .שער בת רבים' עה"ת, ח"א. ווארשא תר"נ' .'מאלין. א

ילקוט יהודה מר' יהודה  .'ג .ליב גינזבורג, ספר שמות, דווינסק, תרצ"ג

שו"ת דברי חיים. ניו יורק,  .'ד .1934ליב גינזבורג, ספר במדבר, לטביה 

ספרים חותמות האדמו"ר. גודל ומצב  3ספרים, על  4תש"ה. סה"כ 

  .שהוא משתנה, באופן כללי מצב טוב. האוסף נמכר כמו

 –]תרמ"ו  מאלין –האדמו"ר רבי חנוך העניך טברסקי מראדאמישל 

[ נולד לאביו האדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל 1886/1971תשל"א 

מראדאמישל שהיה בנו של האדמו"ר רבי גדליה ממאהלין. מצאצאי רבי 

נחמן מברסלב ורבי אהרן מטשרנוביל. רבי חנוך העניך טברסקי כיהן 

ישל ולאחר פטירת אביו נתמנה לאדמו"ר. בשנת כרבה של ראדאמ

שנה וחבר אגודת האדמו"רים  40תרפ"ד עבר לשיקגו ושם כיהן כרב כמעט 

ומרכז הרבנים בשיקגו וכן חבר ועד הפועל של קרן הצלה בשיקגו. בשנת 

 .עלה לא"י 1967תשכ"ח 

A collection of books. The seals of the Rebbe Rabbi Hanoch Haenich 

Tversky of Radamischel - Malin. A total of 4 books, on 3 books the seals of 

the Rebbe. Size and condition vary, generally good condition. The 

collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חותמות הגאון רבי יוסף לערנער "השו"ב  .1860ח"א, בוקרשט, תר"כ  'פלא יועץ .362

תשמ"ח[ חתן רבי דוד צימרינג. חסידו של  -]תרס"ט  "של מרן החזון איש

האדמו"ר רבי יצחק ובנו רבי יעקב יוסף מסקווירא. כיהן כרב ברומניה. בשנת 

תש"י עלה לא"י וסירב לכהן כרב. מרן החזון איש 

לאחר שתהה על קנקנו ומצאו מלא וגדוש בתורה ויראה 

שסירב ביקשו  ניסה להציע לפניו שיכהן כרב ולאחר

  .שיכהן כשו"ב של ב"ב ואף הקפיד לאכול משחיטתו

 .כריכה ישנה מנותקת. כתמים. באופן כללי מצב טוב

'pele yoetz' part one. The seals of Rabbi Yosef 

Lerner 

Detached old cover. spots. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

ימת רבי עזרא הדאיה. הגדה לפסח חשובה עם כרך שני ספרים חשובים! חת .363

מהאלשיך, מהשל"ה, 'צפנת פענח', רבי יעקב עמדין, 'מעשה רוקח',  פירושים

ווארשא,   'נודע ביהודה', מחתם סופר ועוד.

על ההפטרות  'כוכב מיעקב' - 1879תר"מ 

גיד מדובנא ומתלמידו רבי אברהם  מהמ

מעט   בערוש פלאהם. ווילנא, תר"מ בערך.

 .י עש וכתמים. מצב טובנקב

Volume two important books! Signature of Rabbi Ezra Hadaya. Few moth 

holes and stains. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כרכים,  14אוצר הפוסקים' אבן העזר.  .364

העותקים של האדמו"ר רבי יעקב יוסף ווייס 

 .תשל"ז -מספינקא. ירושלים, תשכ"ב 

כרכים,  14הפוסקים' אבן העזר. אוצר '

חותמות האדמו"ר רבי יעקב יוסף ווייס 

ט"ו, למעט כרך ט'.  -מספינקא. כרכים א' 

  .ס"מ. באופן כללי מצב טוב 4 3

The "otzar haposkim" even haezer. 14 

volumes, the copies of the Rebbe 

Rabbi Yaakov Yosef Weiss of Spinka. 

Jerusalem, 1962 - 1977. 

In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מחזור ויטרי' העותק של רבי משה יוסף שוורץ אב"ד  .365

. כריכה קדמית מנותקת. מצב טוב 23 19נירנבערג, תרפ"ג  .פריישטאטל

 .מאוד

The Vitri machzor, the copy of Rabbi Moshe Yosef Schwartz Abd 

Freishtatel 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יערות דבש' ב"ח, העותק של  .366

רבי יעקב חי לובאטון מחכמי טבריה 

כריכה פגועה.  .ושד"ר במקומות רבים

ודפים ראשונים פגועים   כתמי רטיבות

 .עם חסר. מצב בינוני

'yearot dvash' 2 parts, the copy of 

Rabbi Yaakov Hai Lovaton from the 

sages of Tiberias and ShDa"R in 

many places. Cover damaged. Damp 

stains and first pages damaged with 

missing. Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



אוסף תשעה ספרים. העותקים של רבי חיים אורי ליפשיץ בן האדמו"ר רבי משה  .367

  .וויליפולי -מפילדלפיה 

שה אוסף ספרים עם חותמות רבי חיים אורי ליפשיץ בן האדמו"ר רבי מ

 .וויליפולי -מפילדלפיה 

אור הישר' על מסכתות ' .'ב .1913שרגי נפישי' ווילנא, תרע"ג ' .'א

לין,  ערכין ותמורה מרבי שמואל יצחק הילמן מלונדון. בר

אור הישר' על מסכת בכורות מרבי שמואל יצחק הילמן ' .'ג .תרפ"ג

זיקין, אור הישר' על ירושלמי נשים ונ' .'ד .מלונדון. לונדון, תרפ"א

דברי  .'ה .ח"ב, מרבי שמואל יצחק הילמן מלונדון. ירושלים, תש"ח

תורת חובות  .'ז .גחלי אש' תרפ"ח' .'ו .שלמה, ניו יורק, תש"ח

חד"ר נאה, ירושלים, תרע"א. עותק  .'ח .הלבבות, ברלין תרפ"ב

ספרים. גודל ומצב  9סה"כ  .'שירי מצות' ו'שירה לחיים' .'ט .חסר

 .טוב מאוד -לי רובם במצב טוב משתנה, באופן כל

A collection of nine books. The copies of Rabbi Chaim Uri Lifshitz 

son of the Rebbe Rabbi Moshe of Philadelphia - Willipoli. 

A total of 9 books. Size and condition varies, in general most of 

them are in good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותקים של רבי יצחק גלאזער שו"ב דקה"י אראד עם  .368

חותמותיו. סדור 'דרך החיים' עם תוכחות מוסר בעברי טייטש, 

שיחת חולין של ת"ח החדש, מונקאטש  - 1908נוסח ספרד. וינה, 

 .ה, באופן כללי מצב טוב שערים. גודל ומצב משתנ 2תרס"ט. 

The copies of Rabbi Yitzchak Glazer Shob Dakhi Arad with his 

seals. siddur 'drerch chayim' - sichat chulin shel talmidey 

chachamim hachadash, 2 title pages. Size and condition 

vary, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ארצות החיים' ח"א לרבי מאיר לייבוש מלבי"ם, עם  .369

 .1860יד קדשו? ווארשא, תר"כ חתימת 

ספר 'ארצות החיים' על שו"ע או"ח ח"א, לרבי מאיר לייבוש 

שני שערים. בדף השער השני חתימה עתיקה, אולי  .מלבי"ם

בוש  חתימת יד קודשו של המחבר רבי מאיר לי

ס"מ. כריכה  25[ דף; 1[ פו ]4. ]1860ווארשא, תר"כ  .מלבי"ם

הקדמי והשדרה. כתמי ישנה פשוטה מנותקת וללא החלק 

 .טוב -רטיבות ומעט נקבי עש. מצב בינוני 

"artzot hachayim" part A. by Rabbi Meir Leybush malbi"m, 

with his signature? Warsaw, 1860. 

Old plain cover detached and missing the front and spine. 

Damp spots and a few moth holes. Average - good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

מרבי יחיאל מיכל ב"ר אליעזר.  'שברי לוחות' ספר .370

ס"מ. בראש  19עמ';  3, ס"ב, 20. 1913וואיטצען תרע"ג 



רבי שמשון אלטמן אב"ד פאקש. בדף  השער חותמת דהויה של

כריכה ישנה מנותקת וכן דפים  .אחרון רשימת הנדיבים

  .ים. מצב טובאחרונים. מעט כתמים וקרע ראשונים ו

תש"ד  –]תרנ"ז  רבי שמשון אלטמן אב"ד פאקש הי"ד

[ חתנו של הגאון רבי שמעון סופר. כיהן כרבה 1897/1944

של סענדרא ומאוחר יותר בפאקש. נספה בשואה על קידוש 

 .'ה

The copy of Rabbi Shimshon Altman Abd fakesh. 'shivrey 

luchot' Vaitzen 1913. 

 

Detached old cover as well as first and last pages. A few 

stains and tears. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הדרת זקנים' של המקובל האלוקי רבי אליהו משה מערבי ורבי  .371

ספר 'הדרת   .1862חיים משען מחכמי דמשק, ליוורנו תרכ"ב 

אדרא זוטא לקרות בליל חג השבועות האדרא רבא. ובליל הו"ר ה" 'זקנים

וכן בליל ל"ג לעומר ... ועוד ... שנהגו בארץ הטובה עיר הקודש ירושלם 

ק"ח דף;  ... ללמוד בליל כח לחודש אייר ליל פטירת שמואל הנביא....".

שה  חתימת המקובל האלוקי רבי אליהו מ בדף שלפני השער  .ס"מ 19

למיד תרע"ט[ מחכמי דמשק ומגדולי חכמי ירושלים. ת -]תרל"ג  מערבי

חתימת בעלים   .הרב השד"ה –מובהק בקבלה לרבי שאול דוויק הכהן 

אולי הוא רבי חיים מרדכי משען  -בשער משנת תרכ"ז: "חיים משען" 

)ראה 'לקדושים אשר בארץ' אות ל"ה(. כריכה חצי עור  מרבני דמשק

מנותקת ומעט פגועה. שוליים נאים. מעט כתמים. דף אחרון מנותק. מצב 

 .טוב

'Hadrat Zkenim' by the Divine kabbalist Rabbi Eliyahu Moshe 

Ma'arvi and Rabbi Chaim Mish'an of the Sages of Damascus, Livorno 

1862. 

Detached and slightly damaged half-leather cover. Nice margins. A 

few stains. Last page detached. Good condition. 

 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תרמ"ד -'תרומת הדשן' ב"ח, ווארשא תרמ"ב  -כרך ספרים: 'תשובות הרשב"א'  .372

חתימת הרה"ח הצדיק רבי משה ברוך עלבערג מראדזימין,  בשער הספר .1882/3

בדף הפורזץ  .עלברג  זקנו, אבי אביו של הרב המפורסם רבי שמחה

חתימות   והשער

וחותמת של הרה"צ 

רבי ישראל טויסיג 

דיין דק"ק 

תשכ"ח( בעל ספרי 'בית ישראל'. שימש שנים רבות כרבה -)תרמ"ט רסדורףמט

 .'של שכונת בתי אונגרין במאה שערים שבירושלים וכמו"ץ מטעם 'העדה החרדית

, ס"ז דף; תרומת הדשן: 1883תשובות הרשב"א המיוחסות להרמב"ן: תרמ"ד 

נפרד דף; שער  1. ח"א שו"ת ע"ג דף; ח"ב פסקים וכתבים ל', 1882תרמ"ב 

ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה מנותקת לשניים וללא שדרה. מספר  31לכל חלק. 

  .דפים ראשונים מנותקים. מעט קרעים קלים. מצב טוב



The signatures and seals of the Rebbe Rabbi Yisrael Tuisig of Mattersdorf 

and the Rabbi Moshe Baruch Alberg, the grandfather of the famous Rabbi 

Simcha Alberg. Volume of books: "tshuvot haRashb"a" - "trumat 

hadeshen" 2 parts, Warsaw 1882/3. 

Old, slightly worn cover torn in half and without spine. Several first pages 

are detached. A few minor tears. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'תוספות  .ת הגאון רבי חיים פנחס לוריא מדייני לודז' רבות בשניםחתימו .373

רי"ד מאת רבינו ישעי' דטראני על המסכתות: עירובין, פסחים, ביצה, ראש השנה, 

ס"מ. כרוך עם זה  36.5נ"ח דף;  ,2 .זיר, מגילה ונדרים סוכה, מועד קטן, יומא, נ

ראה קניגסברג תרי"ט. קונטרס 'משובב נתיבות' מבעל הקצות, ללא שער כנ

כריכה ישנה מעט בלויה וללא שדרה. כתמי 

 .זמן ורטיבות. מצב טוב

תש"א[ -]תרכ"ד הגאון רבי חיים פנחס לוריא

מחכמי פולין. בהכוונת רבו האדמו"ר מגור 

כיהן כדיין בלודז'. ספריו: 'פתח הדעת' 

  .'הלכות מליחה, שו"ת 'משיב הלכה

The signatures of the Gaon Rabbi Chaim 

Pinchas Luria from the dayanim of Lodz for many years. 'Tosfot Ri"d' 

Lemberg 1869. 

Old cover slightly worn and without spine. Time and moisture stains. Good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'לב מרפא' כללים דרשות ושו"ת מרבי  .374

ירושלים  .ה ראשונהרפאל מאיר פאניז'יל. מהדור

מאחורי   ס"מ. 34, קכ"ז דף; 6. 1887תרמ"ז 

הקדשה מודפסת מהמחבר עם הוספות  השער

בכ"י וחתימת המחבר הגאון רבי רפאל מאיר 

חתנו של הרב אשר הלוי  (1804/1893) פאניז'יל

מגדולי רבני ירושלים. כיהן כהראשון לציון 

וכממלא מקום החכם באשי. בחלקו העליון של 

חותמות גומי של הרב רבי  ובמקומות נוספיםהדף 

ראש ישיבת  (1883–1832)שלום משה חי גאגין

המקובלים בית קל. בנו של הרב חיים אברהם 

  .וחתנו של הרב חיים נסים אבולעפיה

כריכה עתיקה פגועה וחלקה האחורי מנותק. 

שוליים רחבים. דף השער ודף אחריו ודף אחרון 

חתון של דף השער מנותקים ופגועים וחלקו הת

חסר. מעט נזקי עש וקרעים. כתמים. מצב בינוני 

 .טוב -

"lev merape" dedicated harav Panigel and the stamps of Rabbi shalom 

moshe chay Gagin. First edition. Jerusalem 1887. 

A damaged ancient binding and the back part is detached. Wide margins. 

The title page and the page is followed and the last page is detached and 



injured and the bottom of the title page is missing. A little moth damage 

and tears. Stains. Medium - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ר 'שער ספ  .ה'שער המלך' של תלמידי הישיבה הרמה בפרשבורג .375

המלך' ג"ח. על הרמב"ם מרבי יצחק נוניס עם הגהות וחידושים בשם "טעם 

דפוס ראשון של 'טעם המלך'. ברין תקס"א   .המלך" מרבי ברוך ייטלס

אכס ליבריס של אוצר הספרים של ישיבת  בצידה הפנימית של הכריכה .1801

רת פערל  פרשבורג משנת תרצ"ה, על תרומת הספר מהאשה החשובה מ

חתימה נוספת   .חתימת אביה רבי אהרן לאוובער מבוסקוביץ בשער הספר .ץכ"

 ."צבי הרש וואססערטלינג מבוסקוביץ" :בתחילת הספר ובסופו

ח"ג  ,שער נפרד לח"ב .דף בסוף ח"א 2 -, קל"ז, ק"ד ד'; ללא ה 1פ"ח,  ,4

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה. ספר מעט מתפרק. נזקי עש  37נדפס ללא שער. 

 .טוב -רעים. מצב בינוני ומעט ק

The 'shaar hamelech' of the students of Yeshiva Harma in Pressburg. 

Breen, 1801 

Without the 2nd page at the end of Part A. A separate cover for Part B, 

Part C is printed without a title page. Old damaged cover. A slightly falling 

apart book. Moth damage and a few tears. Average- good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

סט המשניות של רבי יעקב מאיר זוננפלד בנו של רבי יוסף חיים זוננפלד רבה  .376

. 1898של ירושלים. ווילנא, תרנ"ט 

  .עותקים נאים ומהודרים

סט משניות מדפוס ווילנא תרנ"ט 

ת חצי עור כרכים. כריכו 6. 1898

( שני 4מהודרות. בחלק מהכרכים)

שערים, הראשון צבעוני. בכל כרך 

חותמות רבי יעקב מאיר זוננפלד בנו 

של רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של 

ירושלים. ובכרך סדר טהרות ייתכן 

ף הפורזץ החתימה היא בכתב  שבד

ידו. שוליים רחבים ונאים. מצב טוב 

  .מאוד. עותקים נאים

The Mishnayot set of Rabbi Yaakov 

Meir zonnenfeld, son of Rabbi Yosef 

Chaim zonnenfeld, Rabbi of 

Jerusalem. Vilna, 1898. Beautiful and elegant copies. 

Wide and beautiful margins. Very good condition. Nice copies. 

 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתנו רבי מנחם  -בנו רבי נחמיה צבי  -בל חתימות וחותמות הרבנים רבי יוסף נו .377

כרכי  18דונט, ורבי משה אליעזר דונט אחיו של רבי מנחם. אוסף 

, 1891שו"ת בית שלמה מרבי שלמה דרימר ח"ה למברג תרנ"א  .'א .ספרים

שו"ת מהר"פ והוא ח"א מספר תשובה  .'ב .חותמות רבי משה אליעזר דונט



שו"ת חיים שאל  .'ג .מנחם דונטרבי חתימת , 1912תרע"ב קשוי מאהבה 

שו"ת יד  .'ד ., חתימת רבי מנחם דונט86 18מהחיד"א למברג תרמ"ו 

, חתימות וחותמות רבי מנחם דונט 1905יצחק ח"ב ווראהל תרס"ה 

שו"ת מהרש"ם ב"ח ורשה  .'ה .וחתימה דהויה של חמיו רבי יוסף נובל

ום שקנה הספר , חותמות בלועזית של רבי מנחם דונט וריש1902תרס"ב 

משניות סדר טהרות ברלין תרכ"ג  .'ו .מהדיין רבי חיים אלעזר ליפינסקי

, חותמות בלועזית של אחד מבני משפחת דונט)אולי רבי מנחם?( 1863

ברכת אברהם תשובות רבי אברהם בן  .'ז .וחתימת רבי יוסף נובל

ף , חותמות רבי מנחם דונט וחתית חמיו רבי יוס1859הרמב"ם ליק תר"כ 

אהל דוד על מסכתות שבועות ויבמות מרבי דוד דייטש אב"ד  .'ח .נובל

ביאור על  .'ט ., ללא חותמות וחתימות1836עיר חדש פרסבורג תקצ"ו 

, חתימה עתיקה 1808התורה מרבינו עובדיה ספורנו למברג תקס"ח 

, 1860תורת זבח מרבי שלמה גנצפריד למברג תר"כ  .'י .דהויה בשער

 .י"א .של רבי מנחם דונט וחתימת חמיו רבי יוסף נובל חותמות בלועזית

בית לוי על מסכת גיטין מרבי נפתלי צבי סג"ל הלוי פרמישלא תרל"ח 

שו"ת לבושי מרדכי מהדורא תליתאי  .י"ב ., חתימת רבי יוסף נובל1878

על או"ח ויו"ד "דפים ראשונים בלבד" חתימות וחותמות רבי מנחם דונט 

, חתימת רבי 1861ורי על מס' שבת וין תרכ"א כרוך עם זה ספר בן א

. משנת רבי 2שושנת אברהם ללא שער.  .1 ספרים 2י"ג. כרך  .יוסף נובל

, 1862נתן על משניות מהגאון רבי נתן אדלר פרנקפורט דמיין תרכ"ב 

ספר המקנה והוא  .י"ד .חתימות רבי יוסף נובל וחתנו רבי מנחם דונט

, חתימות רבי יוסף 1801ה" אופביך תקס"א ח"ב מספר הפלאה "מהדורה ראשונ

שו"ת  .ט"ו! עותק חסר ופגוע, נובל וחתנו רבי מנחם דונט וחתימה עתיקה דהויה

 2כרך  .ט"ז ., חתימת רבי יוסף נובל1895חיים של שלום ח"א למברג תרנ"ד 

, חתימת רבי נחמיה צבי? נובל 1892. דר"ך המלך ח"א למברג תרנ"ב 1ספרים 

, חתימת רבי מנחם 1889. שו"ת נר למאור ורשה תרמ"ט 2בן רבי יוסף. 

שערים הראשון צבעוני,  2 1908חידושי חת"ס כתובות סטמר תרס"ח  .י"ז .דונט

, חתימת רבי מנחם 1908חוות יא"ר פאקש תרס"ט  .י"ח .חתימת רבי יוסף נובל

 .דונט

רובם , כרכים, חלקם מהדורות יחידות או ראשונות. גודל ומצב משתנה 18סה"כ 

מצב גרוע או בינוני, בחלק מהספרים חסר דפים או סוף הספר. האוסף נמכר 

 !!כמות שהוא

 

[ אב"ד טאטוס ומרבני 1917–1839תרע"ז  -]תקצ"ח  רבי יוסף נובל )נאבעל(

הלברשטט. מחבר ספרים רבים. תלמיד סבו רבי אהרן קוטנא ותלמיד רבי 

ס וטשאנגראד, ולאחר מכן עזריאל הילדסהיימר באייזנשטט. כיהן כאב"ד טאטו

  .שנים בהלברשטט כרב וכמרביץ תורה בקלויז 37-כיהן כ

כיהן כרב בקלן בקניגסברג  [1871/1922] בנו רבי נחמיה צבי אנטון נובל

בלייפציג ובקהילה הכללית בפרנקפורט. נערץ בחוגים רחבים ביהדות גרמניה 

  .חכמות ובמדעיםוהיו לו קשרים עם רוזנצווייג מרטין בובר ועוד. בקיא ב

בן רבי שמואל דונט רו"מ בפרשבורג. כיהן כרב בפולדא  חתנו רבי מנחם דונט

ובמקומות נוספים בגרמניה. עלה לא"י בשנת תרצ"ט ונתיישב בירושלים. נפטר 

 .בשנת תשל"ז

בן רבי שמואל דונט רו"מ בפרשבורג. כיהן כר"מ  רבי משה אליעזר דונט

עיר חדש. משנת תרצ"ג מילא את מקום בטאפאלטשאן ומשנת תרפ"ה כאב"ד 

אביו בפרשבורג. נהרג על קידוש ה' בשנות המלחמה. ספריו: 'אהל משה', 

 .''דבורי אמת

The signatures and seals of Rabbis Rabbi Yosef Noble - his son Rabbi 

Nehemiah Zvi - his son-in-law Rabbi Menachem Donat, and Rabbi Moshe 



Eliezer Donat, Rabbi Menachem's brother. A collection of 18 book 

volumes. 

A total of 18 volumes, some of them are single or first editions. Size and 

condition vary, most are in poor or moderate condition, some of the books 

!!The collection is sold as isare missing pages or the end of the book.  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת 'חמדת שלמה' העותק של הגאון רבי חיים משולם קויפמאן  .378

אב"ד גוסטאנין עם הגהה ארוכה בכ"י וחתימתו. עותק נאה. כריכת 

 .1836עור עתיקה מהודרת. ווארשא, תקצ"ו 

ספר שו"ת 'חמדת שלמה' מאת רבי שלמה זלמן 

 .ס"מ 35, צ"ז, קי"ז דף; 1836.3תקצ"ו ווארשא,  .ליפשיץ

חותמות הגאון רבי חיים משולם קויפמאן אב"ד  בשער הספר

ובתוך  .גוסטאנין, וכן רישומי בעלות נוספים בשער ובדף שלפניו

תימתו.  הגהה ארוכה בכ"י וח הספר בדף נג בספירה הראשונה

כריכת עור עתיקה מהודרת, מעט פגועה. שוליים  .עותק נאה

 .מעט כתמים וחורי עש. מצב טוב מאודנאים. 

תרפ"ד[ מחכמי  -]תרכ"א  הגאון רבי חיים משולם הכהן קויפמן

ורבני פולין הנודעים. תלמידם של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר 

יחיאל מאוסטרובצא ושל הרה"ק רבי חיים אליעזר וקס 

מפיעטרקוב בעל ה'נפש חיה'. כיהן כרב בראציונז, ומאוחר יותר 

ובפולטוסק. עמד בראש ישיבה. ספריו: 'פתח האהל',  בגוסטינין

 .'אלה המצות', 'נס לשושנים' ועוד

Shu"t 'Hemdat Shlomo' the copy of the Gaon Rabbi Chaim Meshulam 

Koiphman Abd Gostanin with a long proofreading in his handwriting and 

signature. Nice copy. A fancy antique leather binding. Warsaw, 1836. 

Nice copy. A fancy antique leather binding, slightly damaged. Nice 

margins. A few stains and moth holes. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תורת משה' )אלשיך( עותק הגאון רבי משה יצחק אביגדור אב"ד קאוונא בעל  .379

 .1710רדם ת"ע 'פרדס רמונים'. אמשט

קנ"ה, קנ"ט,  ,4 .1710ספר 'תורת משה' עה"ת מהאלשיך הק'. אמשטרדם ת"ע 

  .ס"מ 31דפים אחרונים.  3דף; בעותק זה חסרים  3

 -רישום בעלות שהספר שייך לרבי יצחק אב"ד וואשילישאק  בדף המגן האחורי

נים' הוא הגאון רבי יצחק אביגדור אב"ד קאוונא בעל הספר הנודע 'פרדס רמו

קאוונא כיהן כרב בקהילת וואשילישאק  על הלכות נדה. אשר לפני רבנות ב

 .שבפלך ווילנא

כריכת עור. הדבקה על השדרה. הדבקות ושיקומים בדף השער וכן במעט דפים 

 .טוב -נוספים. כתמי רטיבות ומעט חורי עש. מצב בינוני 

'Torat Moshe' (Elshich) copy of the Gaon Rabbi Moshe Yitzchak Avigdor 

Abd Kavana owner of 'Pardes Rimonim'. Amsterdam 1710. 

This copy is missing 3 last pages. 

leather book cover. Paste on the spine. Pastes and restorations on the 

cover page as well as on a few other pages. moisture stains and a few 

moth holes. Average - good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



גדולי תרומה' עותק 'הצדיק מווארשא' הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג  .380

וגיסו רבי צבי הירש טיפענבאך מלונטשיץ. רשימת חותמים חשובה. זלקאווא 

 .1808תקס"ט 

גדולי תרומה' מרבי עזריה פיג'ו על ספר התרומות מרבי ' ספר

, לד; סו; מז, 4. ד', ט', 1808זלקאווא תקס"ט  .דישמואל הסר

 .ס"מ 38מב; לב; יט דף; -סד; יד, יז-נח, ס-מט

חותמות 'הצדיק מווארשא' הגאון רבי חיים  בדף השער ועוד

רישום  ורישומי בעלות עתיקים, בהם יעקב נפתלי זילברברג

שהספר שייך לגביר הרבני רבי צבי הירש טיפענבאך 

ן רבי משה ליב אב"ד דאברי )הוא הגאון חתן הגאו מלונטשיץ

ת רענן( חתנו זה של בעל זית רענן וגיסו של רבי נפתלי  בעל זי

הנ"ל, לא נזכר בין רושמי תולדותיו של בעל 'זית רענן'. 

שלושה עמודים חשובים של רשימת חותמים  בתחילת הספר

כולל מגדולי החסידות, החוזה מלובלין, המגיד מקוזניץ, רבי 

דל מרמינוב וכן מרבי עזריאל הורוויץ 'הראש הברזל' מנחם מנ

 .מלובלין. בתחילת העמוד הסכמת הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ

כריכת עור מעט פגועה. שוליים נאים. נייר טוב. מעט חורי עש. 

 .מצב טוב מאוד

]תר"י  'הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג 'הצדיק מווארשא

ן זילברברג אב"ד וויערשוב בנו של הגאון מקוטנא תר"צ[ בן רבי אברהם בנימי -

בעל 'זית רענן'. תלמידם של הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב ושל בעל ה'שפת 

אמת' מגור והגר"י סלאנט וה'בית הלוי'. פעל רבות לחיזוק שמירת השבת 

  .והטהרה ושמירת ההלכה, וכן עסק רבות להוצאת כתבי המהרא"ל צינץ

"Gdoley Truma" copy of "The Tsaddik of Warsaw" the gaon Rabbi Chaim 

Yaakov Naftali Zilberberg and his brother-in-law Rabbi Zvi Hirsch 

Tiefenbach of Luntschitz. important signers list. Zalkawa 1808. 

Leather binding slightly damaged. Nice margins. good paper A few moth 

holes. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מוגה" בכי"ק של מרן החפץ חיים. כרך ליקוטי הלכות ממרן החפץ חיים. ווארשא  .381

 .1913/23תרפ"ג  -פיעטרקוב, תרע"ג  -

 

כרך ליקוטי הלכות ממרן החפץ חיים. מסכת 

 -ווארשא  .בכורות, כריתות, ערכין, נזיר, סוטה ונדה

. חלקם 1913/23תרפ"ג  -פיעטרקוב, תרע"ג 

 74[ 1, ]54, 3-53, 43, 3-38, 65בשערים נפרדים. 

רישום "מוגה" בכי"ק  ס"מ. בדף הפורזץ 23עמ'; 

כריכה ישנה מעט מנותקת  .של מרן החפץ חיים

וללא שדרה. דף שער בכורות מנותק. נייר מעט יבש 

 .רעים קלים. מצב טוב ומעט ק

"Muge" in the handwriting of Maran Hefetz 

Chaim. A volume of collections of halachas from 

Maran Hafetz Chaim. Warsaw - Pietarkov, 1913-

1923. Old cover slightly detached and without 

spine. Detached bchorot title page. Paper a little dry and a few light tears. 

Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



. חותמות 1863א'. מסכת ברכות תרכ"ג  .רים מגוון. חתימות/חותמותאוסף ספ .382

"סופר סת"ם משה דוב כהנאוויץ ווילנא. וחתימות רבי אברהם יצחק שטעסל. ב'. 

שבחי ר' חיים ויטאל. ג'. יערות דבש, ב"ח. ווארשא, תרמ"ט.ד'. 'מגילת סדרים' 

לרבי יעקב היילברוין. מהדורת סטנסיל. קעא 

. דפים לא כרוכים. ה'. 'דברי ס"מ 21/33עמ'; 

חיים' עה"ת מרבי חיים מחסלאוויטיש. ה"ח 

בכרך אחד. הסכמות חשובות מרבני ליטא. 

שער נפרד לכל חלק. ו'. 'תקון האדם' מאת 

. ז'. 1926רבי עזרא אלטשולר. קובנה. תרפ"ו 

. אגדת שמואל והוא מדרש 1כרך ספרים, 

. 2. 1851שמואל רבתא. ווארשא, תרי"ב 

. 3. 1851ישרים, ווארשא, תרי"ב  מסילת

. ח'. מעבר יבק, 1844'אמונת ישראל' תר"ד 

. ט'. ספר חרדים, 1883ווארשא, תרמ"ג 

. י'. 'בירת מגדל עוז'. 1879ווארשא, תרל"ט 

י"א. מקראות גדולות, ויקרא, ווילנא, תרפ"ז 

שערים, הראשון מאויר. י"ב.  2. 1927

מקראות גדולות, במדבר ווילנא, תרפ"ז 

. ללא השער הראשון. י"ג. מקראות 1927

 2. 1927גדולות, דברים, ווילנא, תרפ"ז 

שערים, הראשון מאויר. י"ד. ספר יוחסין 

השלם מאת רבי אברהם זכות. ווארשא. ט"ו. ספר חשבון פרטי המצות, עותק 

ספרים. גודל  17סה"כ  .במספר ספרים חתימות רבי חיים יעקב שעהר  חסר.

 .נמכר כמו שהוא ומצב משתנה. האוסף

A diverse collection of books. signatures/seals. A total of 17 books. Size 

and condition varies. The collection is sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי זאב צבי שטיין  – מדרש תלפיות' חתימה וחותמת של רבי וואלף הירש שטיין .383

פילדער שהיה תלמיד מרן -ן רבי פרץ טוביה שטייןמקלויזנבורג בנו של הגאו

ה'חתם סופר', משפחתו היא מצאצאי מרן ה'בית יוסף')ראה 'עלי זכרון' חוברת יח 

  .. עותק חסר בסופו ופגוע1875עמ' כו(. למברג, 

Original covers. Very good 

condition. 'Midrash Talpiot', 

signature and stamp of Rabbi Wolf 

Hirsch Shtein - Rabbi Ze'ev Zvi 

Shtein of Cloisenburg, son of the 

Gaon Rabbi Peretz Tovia Shtein-Fielder, who was a student of Maran the 

'Hatam Sofer', a copy missing the end and damaged. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הגאון רבי 'שב שמעתתא' העותקים של  -ייטב פנים' ח"א מהדורה ראשונה  .384

ישראל מאיר גליק עם חתימותיו/חותמותיו וחתימות נוספות ממשפחת גליק. 

 .1872/1881תרמ"ב  -למברג, תרל"ב 

כרך שני ספרים חשובים, עותקי הגאון רבי ישראל מאיר גליק עם 

חתימותיו/חותמותיו וחתימות נוספות ממשפחת גליק. א'. 'ייטב פנים' ח"א, 

ולחנוכה מאת האדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל  מאמרי חסידות לימים נוראים

 .יהודה טייטלבוים



[ דף בסופו. ב'. 2[ קסג דף; חסר ]1. ]1881דפוס ראשון. לעמבערג, תרמ"ב 

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה.  25. פ' דף; 1872'שב שמעתתא' למברג תרל"ב 

 .מעט קרעים חלקם עם חסר ומעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

אל מאיר הגאון רבי ישר

תש"ב[  -]תרל"ב לערך  גליק

בן רבי יצחק וחתן רבי אברהם 

ג רבה וראש הישיבה  גרינבר

בקעזמרק. תלמידו של רבי 

שמואל רוזנברג באונסדורף. 

משנת תר"נ כיהן כדיין ומורה 

הוראה בקעזמרק. וכן היה 

מגיד מישרים בבית הכנסת 

'ש"ס חברה'. ספרו: 'אמרי 

 .'ישראל

'Yitat panim' part one. First 

edition - 'Shev Shamatata' 

the copies of Rabbi Israel 

Meir Glick with his 

signatures and additional 

signatures from the Glick family. Lemberg, 1872/1881. 

Plain old cover. A few tears, some with missing and a few moth holes. In 

general good condition. 

 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 –חתימת יד קודשו וחותמו של האדמו"ר רבי חנוך העניך טברסקי מראדאמישל  .385

מאלין. ספר 'ילקוט הדרוש' ספר ראשון חלק שני. מבחר הדרוש והפשטים מחכמי 

דורנו יו"ל ע"י רבי שלום יצחק לעוויטאן 

וורשה,  .ורבי אליעזר ליפא וויסבלום

טפת, קשה. . כריכת מע1925תרפ"ה 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

Signature of his holy hand and the seal 

of the Rebbe Rabbi Hanoch Haenich 

Tavarski of Radamishel - Malin. The 

book 'Yalkut Hdarush' first book, part two.mahatefet Cover, hard cover. In 

general, very good condition. 

 20$תיחה: מחיר פ

 

 

ספר 'נחלת שבעה' עם הגהות ממהדורא בתרא ועם  .386

חלק ב' הנקרא 'שאלות ותשובות' מאת רבי שמואל ב"ר 

האדמו"ר רבי  . חותמות1902דוד משה הלוי. ווארשא 

תשל"ה[ בן  –]תרנ"ח  פילדלפיא –משה ליפשיץ מויליפולי 

ן נטע דוב  רבי דוד אריה בריזל חתנו של הרה"ק רבי נת

י. וחתנו של רבי אשר זעליג ליכטמן. עלה לא"י עם מוילפול

הוריו בילדותו, מאוחר יותר עבר לארה"ב ונתיישב 

בפילדלפיא, שם כיהן כהאדמו"ר מויליפולי. בשנת תשי"ח 

 .עלה שוב לארץ הקודש ושם נשאר על לפטירתו



 .כריכה ישנה פשוטה. באופן כללי מצב טוב מאוד

The book 'Nachalat Shiva' with postscripts from the mahadura baTra and 

with part 2 called 'shehelot vetshuvot' by Rabbi Shmuel son of rabbi David 

Moshe Halevi. Simple old cover. In general, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'תפארת העותק של הכהן הגדול מאחיו האדמו"ר הרה"ק צדיק יסוד עולם בעל  .387

שלמה' מראדומסק עם חותמותיו ובנו האדמו"ר הרה"ק החסד לאברהם עם 

רה ראשונה". חו"מ, "מהדו -יו"ד  -חתי"ק וחותמותיו. שו"ת 'בית אפרים' או"ח 

 .1818למברג תקע"ח 

ספר שו"ת 'בית אפרים' על או"ח, יו"ד וחו"מ מאת הרה"ק רבי אפרים זלמן 

 .1818 מרגליות. דפוס ראשון. למברג תקע"ח

חותמות האדמו"ר הרה"ק  בשער הספר ובדף הקדמת או"ח ובדף ל"ב של יו"ד

 ."רבי שלמה רבינוביץ הכהן מראדומסק בעל "התפארת שלמה

חתימת בנו ממשיך דרכו האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם ישכר בער  בדף השער

 .הכהן רבינוביץ מראדומסק, וכן חותמותיו בדף השער ובדף א' של אורח חיים

מת רבי מרדכי יוסף בלאס חתנו השלישי של רבי אברהם ישכר ה'חסד חות

  .לאברהם' מרדומסק, וחתימת וחותמת ר' פנחס שטראם

שער נפרד לכל  ;, צ"ב דף5, פ"ה דף; חו"מ: 5ו"ד: י  דף; 1, צ"ג, 3או"ח: 

תמי זמן ס"מ. כריכה ישנה. מעט מהדפים בנייר כחלחל. נייר טוב. כ 34.5 .חלק

 .דדים וזעירים. שוליים נאים. מצב טוב מאודוחורי עש בו

האדמו"ר הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי שלמה רבינוביץ בעל ה'תפארת שלמה' 

לי גאוני וצדיקי החסידות. רבי חיים דוד תרכ"ו[ מגדו -]תק"ס לערך  מראדומסק

הרופא הקדוש מפיעטרקוב העיד שמקובל בידו מרבו החוזה מלובלין סימנים 

אמיתי וכל אותם הסימנים מצויים בהרב מראדאמסק)אוצר מיוחדים לצדיק 

ישראל( כן העיד עליו כי בו נשמת התנא רבי עקיבא חכמת שלמה המלך ובחינת 

יוסף הצדיק)ימי זיכרון(. משנת תקצ"ד כיהן כאב"ד ראדומסק. ברבות הימים 

נהרו אליו המונים. ה'תפארת שלמה' פסק כ'החוזה מלובלין' שיש להשפיע 

בני אדם, וכן היה למעשה שכל תלמידי וחסידי ראדאמסק היה להם עשירות ל

נפטר בליל  פרנסה בריוח ורובם היו עשירים גדולים מאוד)פניני תורה וחסידות(.

שישי לאחר חצות בער"ח ניסן תרכ"ו תוך כשהוא מעיין בזוהר פ' אחרי מות בני 

מות על אהרן ונתקיים בו מה שאמר פעם 'תמיהני מה שעולם רואים זכות ל

מטתם מה החשיבות בכך הלא יותר נאה להפטר במקום שעסקו בו בתורה'. 

)ימי זכרון, חודש אדר, תשס"ב(. ספרו 'תפארת שלמה' הינו מספרי היסוד של 

 .החסידות

האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יששכר הכהן רבינוביץ מראדומסק בעל ה'חסד 

רבי שלמה רבינוביץ  וממשיך דרכו של הרה"ק בנו רנ"ב[ת -לאברהם' ]תר"ג 

בעל ה'תפארת שלמה' מראדומסק. היה מגדולי אדמו"רי דורו ואלפים נהרו 

אליו. היה אוהב ישראל גדול ואוהב שלום ונודע בקדושתו וצדקותו. ספריו: 'חסד 

 .לאברהם' עה"ת והמועדים

hacohen hagadol me'echavv copy, the Rebbe HaShed, Tsadik Yesod Olam, 

owner of the 'Tiferet Shlomo' from Radomsk with his seals and his son, the 

Rebbe hachesed Leavraham, with his holy signature and his seals.shu"t 

Beit Ephraim orach chayim - yore dea - choshen mishpat, "first edition". 

Lemberg 1818. 

 



A separate title page for each part. 34.5 cm. Old binding. Few of the pages 

in bluish paper. Good paper. Time stains and a few tiny moth holes. Nice 

margins. Very good condition. 

 5,000$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם ישכר "החסד לאברהם" מראדומסק  .388

אבן העזר "מהדורה ראשונה" למברג תקע"ח  עם חותמותיו. שו"ת בית אפרים

1818.  

ספר שו"ת 'בית אפרים' על אבן העזר מאת הרה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות. 

 .1818דפוס ראשון. למברג תקע"ח 

חותמות האדמו"ר רבי אברהם ישכר בער הכהן רבינוביץ  'בדף השער ובדף א

בדף  .וסף בלאסחותמות חתנו השלישי רבי מרדכי י בדף השער .מראדומסק

 .חותמת וחתימת ר' פנחס שטראם טז

ס"מ. כריכה ישנה. מעט מהדפים בנייר כחלחל. נייר טוב.  34.5רס"ד דף;  ,5

 .כתמים ומספר חורי עש בודדים וזעירים. שוליים נאים. מצב טוב מאוד

שכר הכהן רבינוביץ מראדומסק בעל ה'חסד  האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יש

תרנ"ב[ בנו וממשיך דרכו של הרה"ק רבי שלמה רבינוביץ  -]תר"ג  'לאברהם



בעל ה'תפארת שלמה' מראדומסק. היה מגדולי אדמו"רי דורו ואלפים נהרו 

אליו. היה אוהב ישראל גדול ואוהב שלום ונודע בקדושתו וצדקותו. ספריו: 'חסד 

 .לאברהם' עה"ת והמועדים

The copy of the Rebbe Rabbi Avraham Ishchar "hachesed leAvraham" from 

Radomsk with his seals. shu"t Beit Ephraim even Ha'Ezer "first edition" 

Lemberg 1818. 

Old cover. Some of the pages are in bluish paper. good paper Stains and a 

number of individual and tiny moth holes. Nice margins. Very good 

condition. 

 1,000$מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות עתיקות: 1810בית אפרים' ח"ב, "מהדורה ראשונה". לבוב תק"ע  .389

 .""יוסף לנדא" ו"יונה לנדא

ספר 'בית אפרים' על שחיטות וטריפות ח"ב, מהרה"ק רבי אפרים זלמן 

לבוב תק"ע  .מרגליות. דפוס ראשון

יוסף לנדא" ו"יונה " :חתימות עתיקות .1810

אולי ממשפחת הרה"צ רבי יחיאל לנדא", 

, קכ"ט דף; 4לנדא חתן ה'תפארת שלמה'. 

ס"מ. כריכה ישנה. מספר דפים בנייר  34.5

כחלחל. במספר דפים ראשונים ואחרונים 

ם עם חסר, וכן חורי עש בעיקר  מעט קרעי

בדפים אלו. הדבקה בדף אחרון. מצב בינוני 

 .טוב -

"Beit Ephraim" part 2, "first edition". 

Lebov 1810. Ancient signatures: "Yosef 

Landa" and "Yona Landa". 

Old cover. Several pages on bluish paper. 

Several first and last pages have a few 

tears with missing, as well as moth holes 

mainly in these pages. Paste on last 

page. Average- good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

העותקים של רבי ישראל ליבוביץ מדייני זענטא בן הגאון רבי משה ליב. שני  .390

כ"א: שבת, עירובין,  .1922כרכים גדולים של תלמוד ירושלמי, וילנה תרפ"ב 

כ"ב:   פסחים. שער נפרד למסכת פסחים.

בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, 

ה, סנהדרין, שבועות ומכות, עבודה זר

 41.5הוריות ונדה. חלקם בשערים נפרדים. 

ס"מ. כריכות בלויות, שדרות מפוארות 

 .טוב מאוד -פגועות. באופן כללי מצב טוב 

The copies of Rabbi Yisrael Leibovitz of 

Dayaney Zenta ben HaGaon Rabbi 

Moshe Leib. Two large volumes of 

Talmud yerushalmi. Worn covers, 

damaged spines. Generally good- very 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

הגמרות של נשיא העדה בסאטמאר רבי משה מאיר ב"ר שמשון צבי הכהן  .391

מסכתות  :. כ"א1865/1868רייטער, עם חותמותיו. שני כרכי גמרות. ברלין, 

לק שערים נפרדים, ח .בבא בתרא, עבודה זרה :כ"ב .זבחים, מנחות, בכורות

כריכות חצי עור פגועות.  .דום מאותיות השערים בדיו א

 .מעט קרעים ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב

The gmarot of the president of the community in 

Satmer, Rabbi Moshe Meir B.R. Shimshon Zvi HaCohen 

Reiter, with his seals. Two volumes of gmarot. 

Separate title pages, some of the cover letters in red 

ink. Damaged half-leather bindings. A few tears and 

moth damage. In general, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

השו"ע חו"מ של הגאון רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם עם חתימותיו. שני  .392

 .1882כרכים. למברג, תרמ"ב 

. בדפי השערים חתימות 1882ט, ב' כרכים. למברג, תרמ"ב שו"ע חושן משפ

[ רעז, עא, ב' דף; שני שערים. 2כ"א: ] .הגאון רבי דוב אריה ריטר אב"ד רוטרדם

ס"מ. כריכות חצי עור מעט  46יט דף; -י; ו; יג-פב; ז-[, רטו; ע, עג1כ"ב: ]

 .טוב מאוד -בלויות. באופן כללי מצב טוב 

תרצ"ו[ כיהן רבה של רוטרדם. היה חוקר  –]תרט"ו  הגאון רבי דוב אריה ריטר

נודעים. עזב את משרת הרבנות כמחאה על נישואי  תורני ומגדולי התורה ה

התערובת הגואים בהולנד בימיו. גילה את הזיוף שבתלמוד ירושלמי על סדר 

 .קדשים, והיה הראשון שפרסם את הדבר

The Shulchan aruch Choshen mishpat of the Gaon Rabbi Dov Aryeh Ritter 

abd of Rotterdam with 

his signatures. Two 

volumes. Lemberg, 1882. 

Half leather covers 

slightly worn. Generally 

good- very good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

השו"ע חו"מ ח"ב של הגה"ק רבי יצחק מנחם  .393

וחתימת בנו? קיזעלניק אב"ד ראזאוולי, עם חותמותיו 

 .דוד? עותק חסר

השו"ע חו"מ ח"ב של הגה"ק רבי יצחק מנחם קיזעלניק 

עותק  ?אב"ד ראזאוולי, עם חותמותיו וחתימת בנו? דוד

ס"מ.  46ו' דף; -[ ב', ד1י, ]-רטו, פב, ז'-חסר. י"א

חותמות הגה"ק רבי יצחק מנחם  פב-בדפים יא ו

 כריכה ישנה ?קיזלניק. בדף קנד חתימת בנו? דוד

פשוטה. מעט כתמים. הדבקות וקרעים עם חסרים 

פים ראשונים ואחרונים. באופן כללי מצב  בטקסט בד

 .טוב

תרע"ו[  –]תקצ"ח  הגה"ק רבי יצחק מנחם קיזלניק

תלמיד מובהק וחביב של הגאון רבי מנחם א"ש 



מאונגוואר. חתן רבי שמואל חסיד מריזאווליה. חסידו של האדמו"ר ה'צמח 

ץ שאף הורה לו לקבל קוויטלאך. נודע כציס"ע ואיש מופת. הספד צדיק' מוויז'ני

 .עליו מובא בספר 'יגל יעקב' להגאון רבי מרדכי יעקב גוטליב

the shulchan aruch choshen mishpat part 2 of Rabbi Yitzchak Menachem 

Kizelnik abd Razavli, with his seals and his son's signature? david? 

incomplete copy. 

11-215, 82,7, 7-10 [1] 2', 4-6 page; 46 cm. On pages 11 and 82 are the 

stamps of Rabbi Yitzhak Menachem Kizelnik. On page 154 is his son's 

signature? david? 

Plain old cover. A few stains. Pastes and tears with missing text on first 

and last pages. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'כלי חמדה' של הגאון רבי זאב מוזס אב"ד קאליש עם הגהותיו. 'כלי חמדה'  .394

 .1906מות "מהדורה ראשונה". פיעטרקוב, תרס"ו ש -בראשית 

שמות, מהגאון רבי מאיר דן פלאצקי. דפוס -ספר 'כלי חמדה' עה"ת בראשית

הגהות בכת"י הגאון רבי זאב  17 בתוך הספר .1906"ו פיעטרקוב, תרס .ראשון

חילת הספר רישומים שהיה שייך לו  מוזס )רבי וואלוועל קאלישער( ובת

קס"ז דף;  .וחותמות עזבונו

ס"מ. כריכה ישנה  24

בלויה. כתמים. מעט 

קרעים והדבקות עם חסר 

ופגיעות בטקסט. מצב 

  .טוב -בינוני 

The 'Kli Hemda' of the 

Gaon Rabbi Ze'ev Mozes 

Abd Kalish with his post 

scripts. 'Kli Hamda' in bereshit - Shmot "first edition". Pietarkov, 1906. 

Old worn cover. spots. A few tears and adhesions with missing and 

damaged text. Average - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

של הגאון  ה'שיטה מקובצת' .395

רבי מאיר שפירא מלובלין עם הגהות 

בכתב יד קודשו וחותמותיו. ווארשא, 

 .1901תרס"ב 

ספר 'שיטה מקובצת' והוא אסיפת 

זקנים על מסכת כתובות ב"ח מרבי 

ווארשא, תרס"ב  .בצלאל אשכנזי

רכב; קסג  .ב"ח בשערים נפרדים .1901

  .ס"מ 32.5]צ"ל קסח[ דף; 

ם כתב יד שני הגהות בעצ בתוך הספר

קודשו של רבינו המהר"ם שפירא. 

כמו"כ בדף   ההגהות קצוצות מעט.

נוסף ישנם שני מילים בכ"י )כעין 

  .הוספה או מראה מקום(



 ותמות הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין)שני סוגי חותמח בדף השער והפורזץ
ות, אחת מתקופת כאב"ד בגלינא והשניה מתקופת כהונתו בפיעטרקוב(. 

כריכה חדשה נאה.  .רבי מאיר גאלדענבערג אבדק"ק סוצבה והגלילותחותמות 

כתמי רטיבות. מעט הדבקות וקרעים קלים ומספר חורי עש זעירים. חלק שני 

 .וב מאודט -הושלם מעותק אחר והוא במצב מצוין. באופן כללי מצב טוב 

The 'shita mekubetzet' of Rabbi Meir Shapira of Lublin with postscripts in 

his holy hndwriting and his seals. Warsaw, 1901. Nice new cover. moisture 

stains. A few adhesions and minor tears and several tiny moth holes. Part 

two was completed from another copy and is in excellent condition. 

Generally good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון החסיד רבי חיים אברהם  .396

דייטשמאן)רבינוביץ( מח"ס שמועות טובות/רזין 

דאורייתא. שו"ת 'בית יצחק' ב"ח מרבי יצחק דנציג מגיד 

 .1898/1900תר"ס  -מישרים בפטרבורג. ווארשא, תרנ"ט 

ספר שו"ת 'בית יצחק' ב"ח מרבי יצחק דנציג מגיד 

, מ"ב 4. 1898ח"א: ורשה תרנ"ט  .ישרים בפטרבורגמ

. 1900ח"ב: ורשה תר"ס  .ער מעטפת שערים וש 2 ;דף

ס"מ. בשער בח"א  31שערים.  2, ל"ה דף; 3

חותמות הגאון החסיד רבי חיים אברהם  ובח"ב

דייטשמאן)רבינוביץ( מח"ס שמועות טובות/רזין 

נקבי עש ומעט כתמים. כריכה ישנה מנותקת ופגועה. מעט מאוד  .דאורייתא

  .מצב טוב

The copy of the Chasidic genius Rabbi Chaim Avraham Deitchman 

(Rabinowitz) author of the book Shmuot Tovot/Razin Daorieta. "Beit 

Yitzchak" shu"t 2 parts by Rabbi Yitzchak Danzig Magid Misharim in St. 

Petersburg. Warsaw, 1898/1900. Old cover detached and damaged. Very 

few moth holes and a few stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

כסף מזוקק' הקדשת הרב חיים פינטו  .397

תשמ"ז. כריכה  .שליט"א

ט  מקורית מעט פגועה. מע

 .כתמים. באופן כללי מצב טוב

'kesef mezukak' dedication of 

Rabbi cHaim Pinto Shlita. 1987. 

Original cover slightly damaged. Few 

stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון רבי זלמן סורוצקין. 'פסיקתא  .398

 .1912רבתי דרב כהנא'. ווארשא, תרע"ג 

עם ארבעה  'פסיקתא רבתי דרב כהנא' ספר

הרב  פירושים. "נדפס ויצא לאור בהוצאות

מנחם מענדל יוסטמאן מגור וכעת ’ הצדיק ר



אברהם יוסף קליימאן" ’ אדמו"ר בפילץ, וכעת נמכר הזכות לצמיתות לר

ס"מ. בשער ובמספר מקומות  22עמ';  340. 1912ווארשא, תרע"ג 

 .חותמות הגאון רבי זלמן סורוצקין נוספים

 -מצב בינוני כריכה פגועה, מנותקת וקרועה. ספר מתפרק. נייר יבש וקרעים. 

 .טוב

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

סלובודקה, וואלוז'ין וטלז. בשנת תרס"ה נישא לבתו של הרב אליעזר גורדון 

מטלז. היה ממקימי ועד הישיבות בווילנה. בשנת תרפ"ט נבחר לכהן כרבה 

ודת ישראל עוד באירופה. בשנת היה מראשי אג  הראשי של לוצק וחבל ווהלין.

ת"ש נמלט מפולין ועלה לארץ ישראל והיה בין מקימיה מחדש של היהדות 

החרדית בארץ לאחר המלחמה. לאחר פטירת הרב איסר זלמן מלצר כיהן כיושב 

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

בא"י. ספריו: 'אזנים לתורה' )ה"ח(,  מחדש בשנת תש"א את ועד הישיבות

 .'הדעה והדיבור' )ג"ח( ועוד

The copy of Rabbi Zalman Sorotskin. "Psikata Rabati Derav Kahana". 

Warsaw, 1912. 

Cover damaged, detached and torn. A book falling apart. Dry and torn 

paper. Average - good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:
 

 

ה'ערוך השולחן' של המשגיח הגאון רבי חיים פרידלנדר. ירושלים, תשכ"ב. סט  .399

 .כמעט שלם. תשעה כרכים

ה'ערוך השולחן' של המשגיח הגאון רבי 

חיים פרידלנדר. ירושלים, תשכ"ב. סט 

חסר רק כרך ט'  .כמעט שלם. תשעה כרכים

מתוך סט של עשרה כרכים. כריכות 

 .צב טובמקוריות. מעט נזקי עש. מ

תשמ"ו[  –]תרפ"ג  רבי חיים פרידלנדר

מדמויות ההוד של אנשי תנועת המוסר 

בדור האחרון והמשגיח בישיבות פוניב'ז 

והנגב. עסק רבות בתורת הרמח"ל וההדיר 

 .חלק מכתביו

The 'Aruch haShulchan' of the mashgiach 

Gaon Rabbi Chaim Friedlander. 

Jerusalem, 1962. An almost complete 

set. Nine volumes. 

Original covers. A little moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

בדף השער ובדף  .ספר פירוש לספר תהלים לרבינו מנחם ב"ר שלמה המאירי .400

חתימות בכ"י האדמו"ר רבי  לפניו

אברהם אלימלך שפירא 

 .1936ירושלים, תרצ"ו  .מגרודז'יסק

VIII, 304 כריכה ישנה.   ס"מ. 24’; עמ

כתמי רטיבות ומעט נקבי עש. מצב 

 .טוב



תשכ"ז  –]תרנ"ד  האדמו"ר רבי אברהם אלימלך שפירא מגרודז'יסק

[ בן האדמו"ר רבי ישראל שפירא מגרודז'יסק וחתנו של האדמו"ר 1894/1966

ז'ניץ. עלה לא"י בשנת תרפ"ח והיה ממייסדי כפר  רבי ירחמיאל משה מקו

ם. לאחר תקופה עבר לירושלים ומשנת תש"ו כיהן כאדמו"ר בבית מדרשו חסידי

ברחוב חפץ חיים. דברי קודשו נדפסו בסוף הספר 'אמונת ישראל' של תורת 

 .אביו

The commentary of the Meiri to the tehilim of the Rebbe Rabbi Avraham 

Elimelech Shapira of Grodzisk with his signatures. 

Old cover. moisture spots and a few moth holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרים עם חתימות וחותמות רבי שמואל נפתלי הירש הלוי עפשטיין  5אוסף  .401

רבה של גירטגאלי ומח"ס 'אמרי שפר')ווילנא תרל"ד( ושל בנו רבי מרדכי יצחק 

    .אנגליה –לוין אב"ד קהילת שעפילד 

. 1874פר 'קול יעקב' על חמש מגילות מהמגיד מדובנא. ווארשא, תרל"ד ס .'א

 ."חתימה: "רבי שמואל נפתלי הירש הלוי עפשטיין אב"ד גירטעגאלי

. חתימת רבי שמואל נפתלי 1875ספר 'חזקוני' על התורה. ווילנא, תרל"ה  .'ב

י מרבי י עפשטיין אב"ד גירטגאלי. כרוך עם: ספר 'רב פנינים' על משל הירש הלו

 .1876משה אלשיך. וורשא, תרל"ו 

ספר 'מדרש שמואל' על מסכת אבות, מרבי שמואל די אוזידה. וורשא,  .'ג

. חתימה: "מרדכי יצחק הלוי לעווין בלא"א מורי הרב שנ"ה 1869תרכ"ט 

 ."זללה"ה

. חותמת רבי מרדכי יצחק הלוי 1872ספר 'הברית השלם' וורשא, תרל"ב  .'ד

 .שפילד עפשטיין אב"ד דק"ק

של  . חתימה בעיפרון1879פירושי אלשיך' על חמש מגילות. וורשא, תרל"ט ' .'ה

 .רבי מרדכי יצחק לוין, אב"ד שפילד )אנגליה(

 .ספרים. גודל ומצב משתנה. באופן כללי מצב טוב 5סה"כ 

Signatures and seals of Rabbi Shmuel 

Naftali Hirsch Epshtein av bet din 

Girtegali and his son Rabbi Mordechai 

Yitzhak Levin av bet din of the 

Sheffield community - England. A 

collection of five books. 

A total of 5 books. Size and condition varies. Generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ם אבא באהמאץ. העותק של חתן האדמו"ר ה'שפתי צדיק' מפילץ רבי אברה .402

קניגסברג  'בית אברהם' הלכות שחיטה מהגה"ח רבי אברהם זוסמן מלונדון.

 .1853תרי"ג 

מרבי אברהם  ביאור על שו"ע יו"ד הלכות שחיטות וטריפות 'בית אברהם' ספר

 .זוסמן

 .ס"מ 23.5, קכ"ה, י"ב דף; 8. 1853קניגסברג תרי"ג  .מהדורה יחידה

מות וחותמות רבי אברהם אבא באהמאץ חתן חתי בדף השער ובמקומות נוספים

האדמו"ר השפתי צדיק מפילץ נכד ה'חידושי הרי"ם' מגור, וממקורביו של 

האדמו"ר ה'אמרי אמת'. מעבר לעמוד אחרון רישום מעניין: "התחלתי לשחוט 

שחיטת עופות בחמשה עשר באב שנת תרנ"ז ]?[ .. לאדז", וחתימת ידו של 

 .רבי אברהם אבא



ה מעט פגועה. מעט נזקי עש. קרעים והדבקות בדפים ראשונים  תיקכריכת בד ע

  .ואחרונים. כתמי רטיבות. מצב בינוני

The copy of the 

son-in-law of the 

Rebbe the 'Sifati 

Tsadik' from piltz 

Rabbi Avraham 

Abba 

baHammatz. 

'Beit Avraham' 

Halchut Shchita from Rabbi Avraham Zussman of London. Königsberg 

1853. 

antique cloth binding slightly damaged. A little moth damage. Tears and 

adhesions on the first and last pages. moisture stains. Medium condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת האדמו"ר ה'כנסת יחזקאל' מדעעש. 'מעגלי צדק' דעעש, ב"ח.  .403

 .1884ראשונה". מונקאטש. תרמ"ד "מהדורה 

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

מהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל פאנעט מדעש.  ואמרי קודש בדרך החסידות

ס"מ. שער נפרד  25[ קכה ד'; 1. קכב; ]1884מונקאטש, תרמ"ד  .דפוס ראשון

שונה ביידיש של הקונטרס 'דרכי צדק מהדורה רא בתחילת הספר  לח"ב.

הקדשה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק  בדף שער ח"א  .'הנהגות טובות

כריכה ישנה בלויה. מספר דפים  .רבי יחזקאל פאנעט ה'כנסת יחזקאל' מדעעש

 .טוב מאוד -מנותקים. מעט קרעים קלים. מצב טוב 

Dedication of the Rebbe the Knesset Yehezkel of Daesh. maagaley tzedek 

daesh 2 parts. "First Edition". Monkatch. 1884 

 

At the beginning of the book, the first edition in Yiddish of the Contres 

'darchey tzedek, hanagot tovot'. 

Old worn cover. Several pages are detached. A few minor tears. Good - 

very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 



 

שם הגדולים ועד לחכמים' מהחיד"א העותק של רבי שמעון בן רבי  .404

פרשבורג תרכ"ד  .שלמה יחזקאל)יהודה( מחכמי בבל בארץ ישראל עם חותמו

, 8. בשער כתוב שנדפס בוינה ומאחורי השער נכתב שנדפס בפרשבורג. 1864

כריכה עתיקה פגועה. כתמים  .נפרדיםב"ח בשערים  .ס"מ 22דף;  1פ"ב, פ"א, 

 .טוב -ומעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני 

ה'תרצ"ט[ בן רבי שלמה יחזקאל יהודה רב  -]ה'תרי"ד  ון רבי )משה( שמע

ובן דודו של מרן ה'בן  19-ספרדי וממנהיגי הקהילה היהודית בירושלים במאה ה

 .בת חסד אלאיש חי'. נישא למרת דבורה לבית לוי. עמד בראשות ישי

'shem hagdolim vaad lechachamim' 2 parts on separate title pages. Old 

damaged cover. Stains and some tears and moth damage. Average - good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשות המחבר הצדיק המופלא  .405

רבי זעליק תרשיש גיסו של הסבא 

תרשיש' מנוברדוק על ספרו 'עין 

 .1932עותקים( קובנה תרצ"ב  2ח"א)

 

כולל  ,ח"א 'עין תרשיש' ספר

חידושים על הרמב"ם ועל הש"ס 

הגאון רבי יהושע  ועל חו"מ מאת

זעליג בן הגאון רבי ישעיה בינוש 

  .תרשיש סג"ל

שני עותקים. בשני הכרכים, בדף השער הקדשות בכי"ק של המחבר הצדיק 

 ."חותם "המחבר .של הסבא מנוברדוק המופלא רבי זעליק תרשיש גיסו

ס"מ. כריכה רכה מעטפת עם מעט קרעים  1 3’; [ עמ2. צו ]1932קובנה תרצ"ב 

 .קלים וכתמים. שוליים רחבים. באופן כללי מצב טוב מאוד

ת"ש[ גאון וצדיק  -]תרכ"ב  הצדיק המופלא רבי יהושע זעליג תרשיש סג"ל

לאחותו היתומה, והוא כיהן  מופלא. גיסו הסבא מנובהרדוק בחר בו כחתן

בתקופה הראשונה לאחר נישואיו כרבה של קורטביאן על מקומו של חמיו כתשע 

שנים וכן כיהן כרב במספר מקומות נוספים. בשנת תר"נ נשלח ביוזמת גיסו ע"י 

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור לייסד ישיבה בעיר ברדיטשוב. בשלב מסוים 

ש מענייני העולם הזה ויגע בלימוד התורה החליט לעזוב את הרבנות ולפרו

ועבודת השם בסלבודקא וקלם. נודע בתפילותיו וכבעל מופת והיה מתבודד 

כשהוא עטור בטלית ותפילין. בשנת תרצ"ז עלה לארץ הקודש. ספרו: 'עין 

 .'תרשיש

Dedications of the tzadik author Rabbi Zelik Tarshish, the saba from 

Novarduk brother-in-law , on his book 'Ein Tarshish' part A (2 copies) 

Kovna 1932. 

Soft cover mahatefet with a few light tears and stains. Wide margins. 

Overall very good condition. 

 70$מחרי פתיחה: 

 

 

מנחת בכורים' ספרו הראשון של רבי שמחה עלבערג שכתב בעודו בחור, עם  .406

 .1936ו. הקדמות מעניינות והסכמות חשובות. ורשה תרצ"ו הקדשת

 



רעיונות, הגיונות, חידושים והערות בכמה מקצועות תוה"ק,  'מנחת בכורים' ספר

הגאון רבי שמחה עלבערג. ספרו הראשון של המחבר שכתב בעודו  מאת

הקדשה בכ"י  ס"מ. בדף השער 23.5, ס"ו עמ'; 14. 1936ורשה תרצ"ו  .בחור

בהם: הגאון רבי מנחם זעמבא, האדמו"ר רבי יצחק  ,הסכמות חשובות .המחבר

הגאון   סוקולוב-זליג מורגנשטרן מקוצק

בתחילת הספר  .רבי אלי' ליפשיץ ועוד

הקדמות מעניינות במיוחד ובאחד מהם 

נכתב בסופו לאחר חתימת "המחבר": 

"על הרי מונתרה המכסים שלג עולמי 

  ."בירח אדר שנת תרצ"ו, שויץ

א כריכה. מעטפת כחלחלה. שוליים רחבים. מעט קרעים קלים וכתמים. מצב לל

 .טוב מאוד -טוב 

Minchat Bikoorim is the first book of Rabbi Simcha Elberg that he wrote 

while still a boy, upon his dedication. Interesting introductions and 

important agreements. Warsaw 1936. 

without binding. Bluish mahatefet. Wide margins. A few light tears and 

stains. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ברוקלין. ספר  -הודהאז -העותק של הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ ר"י הוידו .407

 .1879תר"מ שו"ת על שו"ע יו"ד, מבעל טיב גיטין. "מהדורה ראשונה" קראקא 

 

על שו"ע חלק יורה דעה, מבעל  'שאלות ותשובות' ספר

 .הגאון רבי צבי הירש העלר המחבר טיב גיטין

ס"מ. בדף  31.5. כ' דף; 1879קראקא תר"מ  .דפוס ראשון

חותמות הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ  השער והפורזץ

 5כריכה צבעונית פשוטה.  .ברוקלין -הודהאז -ר"י הוידו

אחרונים מנותקים. נייר מעט יבש וקרעים קלים. באופן  דפים

חתנו של   הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ .כללי מצב טוב

הודהאז ועמד -רבי יצחק רוזנברג רבה של העיירה הוידו

בראשות הישיבה בעיירה. מאוחר יותר כיהן כאב"ד ור"מ 

 .בק"ק 'עדת יראים' ברוקלין

The copy of the Gaon Rabbi Azriel Yehuda Leibovitz 

head of Yeshiva Hoydo-Hodhaaz - Brooklyn. A Shu"t 

book on Shulchan aruch Yore dea, from Baal Tiv Gitin. "First edition" 

Krakow 1879. 

Simple colored cover. Last 5 pages detached. Paper a little dry and light 

tears. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ. 'פתחא זוטא' הל'  .408

שו"ת 'חקר הלכה'. מונקאטש  -עירובין "מהדורה ראשונה" 

 .1898/1907תרנ"ח/ס"ז 

שובים. א'. 'פתחא זוטא' על תיקוני עירובין מרבי  כרך שני ספרים ח

שו"ת  .', נ"ו דף; ב4 .1907מונקאטש, תרס"ז  .פנחס חיים הורוויץ

. צ"ד דף; 1898מונקאטש תרנ"ח  .'חקר הלכה' מאת רבי אלעזר קליר



-חותמות הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ ר"י הוידו ס"מ. בדף הפורזץ 23

 .טוב מאוד -כריכה ישנה. מצב טוב  .ברוקלין -הודהאז 

The copy of Rabbi Azriel Yehuda Leibovitz. "Fitcha Zuta" Halachas of Eruvin 

"first edition" - "Heker Halacha" shu"t. Munkatsch 1898/1907. 

Old cover. Good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

המחזור שמיני עצרת ושמח"ת של רבי אשר פויכטוונגר חתנו של רבי דוד ששון  .409

מח"ס אשר למלך. רעדלהיים תקס"ג 

 .". "מהדורה ראשונה1803

 -מחזור מנהג אשכנז לשמיני עצרת 

שמחת תורה ושבת חול המועד 

 .סוכות

דפוס ראשון. רעדלהיים תקס"ג 

ז' ]צ"ל ד'[, קטו, יב דף;  ,7 .1803

 .ס"מ 19חסר שער ראשון. 

חתימת רבי אשר  בדף הפורזץ

חתנו של רבי דוד ששון פויכטוונגר 

החתימה   .מח"ס אשר למלך

 .בעיפרון

. חיתוך דפים כריכת עור מעט בלויה

 .וזהב. מעט כתמים. מצב מצוין מ

the machzor shmini Atzeret and 

Simchat tora of Rabbi Asher Feuchtwanger, son-in-law of Rabbi David 

Sassoon, author of Sefer Asher Lamelech. Redelheim 1803. "First Edition". 

Leather binding slightly worn. Gilded page trimming. A few stains. great 

condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

בעל הורוויץ הלוי  פנחסמידיו הקדושות של המחבר הגאון הקדוש רבי  .410

"הפלאה", "מהדורה ראשונה". חתימות ורישומים  -ספר כתובה  ."ה"הפלאה

  .1787עתיקים. אופנבך תקמ"ז 

ספר כתובה "והוא חלק אחד מן ספר 

על הלכות מסכת  ,"הפלאה

מהגאון הקדוש רבי פנחס הלוי  כתובות

איש הורוויץ, תלמידו של המגיד 

ממעזריטש, אב"ד פרנקפורט דמיין, 

ורבו של מרן ה'חתם סופר'. דפוס 

, 1. 1787תקמ"ז   אופיבאך. .ראשון

ס"מ. בתוך  32דף;  1, פ"ו, 2קע"ט, 

  .שני הגהות עתיקות בכ"י הספר

לות רישום בע מעלהבשער הספר ל

עתיק בחתימת רב ]"הק' יוסף... 

החופ"ק..."[ שקיבל את הספר במתנה 

רישומי בעלים נוספים "שייך  .מהמחבר

להק' מו"ה אלכסנדר יהונתן 

 איסטרייך". )ראה עלי זכרון מ"ב(



כריכה ישנה פשוטה. מעט מהדפים בנייר כחלחל. נקבי עש ומעט תעלות. בדף 

 .ובט -בשוליים. מצב בינוני  השער ובדף אחרון הדבקות וקרעים בעיקר

From the holy hands of the holy gaon author Rabbi Pinchas HaLevi 

Horwitz, the author of the "haflaa". Sefer Ktuvah - The "haflaa", "First 

Edition". Signatures and ancient records. Offenbach 1787. 

Plain old cover. Some of the pages are in bluish paper. Moth holes and a 

few ditches. On the title page and the last page, adhesions and tears, 

mainly in the margins. Average - good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

הגמרא הקדושה של סידנא בבא סאלי זיע"א, המקובל האלוקי רבי ישראל  .411

תמו בצעירותו מתקופתו בתאפילאלת שבמרוקו וחותמות נוספות אבוחצירא עם חו

מאוחרות יותר וייתכן אף חתימות בעצם כתב יד קודשו. מסכת כתובות, ווילנא, 

 .1895תרנ"ה 

 

הגמרא הקדושה של סידנא בבא סאלי זיע"א, המקובל האלוקי רבי ישראל 

 .ס"מ 28. 1895מסכת כתובות. ווילנא, תרנ"ה  .אבוחצירא

חותמו האישי של הבבא סאלי עוד מתקופתו בתאפילאלת שבמרוקו,  ערבדף הש

חותמות נוספות מאוחרות יותר וכן  בדף הפורזץ .1912בצעירותו, שנת תרע"ב 

רישומים ועיטורים שייתכן שהינם בעצם כתב ידו הקדושה. החותמת בדף השער 

 .בדף הפורזץ הינם דהויות ביותר  שלימה ברובה והחותמות

קה משוקמת. כתמי רטיבות, בחלק מהדפים כתמים קשים עם קרעים כריכה עתי

וחסרים מרובים)בגמרא מונחת מעטפה ובתוכה חלקי דפים "שיירי קודש 

 .גרוע -מהגמרא הקדושה של סידנא בבא סאלי זי"ע"(. מצב בינוני 

תשד"מ  –]תר"נ  הבבא סאלי –המקובל האלוקי, רבי ישראל אבוחצירא 

ן וגדול המקובלים בדור האחרון, היה מקובל על כל [ קדוש עליו1889/1984

העדות והחוגים והמונים נהרו אליו כדי לקבל עצה, לזכות בברכה ולהיוושע מפיו 

 .הקדוש אשר כידוע חולל מופתים וניסים, ורבים נושעו על ידו

The Holy Gmara of Sidna Baba Sali ZIA, the Divine Kabbalah Rabbi Yisrael 

AbucHatzira with his seal in his youth from his time in Tafilalat in Morocco 

and other later seals and possibly even signatures in his holy handwriting. 

Tractate of ktubot, Vilna, 1895. 



Restored antique cover. Damp stains, some pages have severe stains with 

multiple tears and missing parts (in the Gmara there is an envelope and 

inside it are parts of pages "Holy Remains from the Holy Gmara of Sidna 

Baba Sali ZIA"). Moderate - poor condition. 

 2,000מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי בנימין שמעון הלוי מח"ס דעת  .412

עם חתימות ורישומי בניו. 'מרגניתא קדושים)דקדוק( 

שפירא' על דיני שופר. מהדורה יחידה. אמשטרדם 

  .1767תקכ"ז 

אספקלריא המאירה, ראשית " 'מרגניתא שפירא' ספר

חכמה יראת ה' טהורה", דיני שופר וענייני תשובה 

מאת רבי אברהם בן לב אופנהיים. אמשטרדם תקכ"ז 

-ים ב'דפ חסרים , ע"ח דף; בעותק זה5. 1767

  .ס"מ 20 ."מהדורה יחידה" .'ג

רישומים בכ"י וחתימת רבי צבי  בדפי הפורזץ והשער

י בנימין  הירש ורבי פייבל שהספר שייך לאביהם רב

ורישומים נוספים מאת בנו   ,שמעון הלוי מאשטרדם

רבי צבי הירש )שהוציא לאור את ספר אביו 'דעת 

  .קדושים' ועם הקדמה ממנו(

פגועה ומנותקת. דף השער והפורזץ הקדמי מנותקים.  כריכת עור עתיקה

  .כתמים. באופן כללי מצב טוב

The copy of Rabbi Binyamin Shimon Halevi, the author of Sefer Da'at 

Kadoshim (grammar) with the signatures and notes of his sons. 'Marganita 

Shapira' on Dinei Shofar. Single edition. Amsterdam 1767. 

Pages 2-3 are missing in this copy 

Damaged and detached antique leather binding. The cover page and the 

porzatz page are detached. spots. In general good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון רבי משה יונה הלוי  .413

טוורפן עם חתימתו צווייג אב"ד אטיק ואנ

וחותמו. 'אבי עזרי' סדר נשים וקדושה 

ממרן הרב שך. ירושלים, תש"ח. כריכה 

 .טוב מאוד -מקורית. מצב טוב 

The copy of the Gaon Rabbi Moshe 

Yona Halevi Zweig Abd Attik and 

Antwerp with his signature and seal. 

'Avi Ezri' Seder Nashim and 

Keddusha from Maran harav Shach. 

Jerusalem, 1948. Original cover. 

Good - very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



אבן האזל' על נזיקין. תיקונים בכ"י המחבר הגאון רבי איסר זלמן מלצר  .414

 .1935והגהות בכ"י הרב א. י. זסלנסקי. מהדורה ראשונה. ירושלים, תרצ"ה 

ם, הלכות נזקי ממון ונזיקין מאת הגאון רבי איסר ספר 'אבן האזל' על הרמב"

 .זלמן מלצר

בתוך הספר ששה תיקונים בכתב ידו שלך המחבר הגאון רבי איסר זלמן מלצר, 

ירושלים, תרצ"ה  .ומעט הגהות בכ"י הרב א. י. זסלנסקי. מהדורה ראשונה

 ס"מ. כריכה פשוטה. קרעים בדף אחרון. מצב 34  [, עב דף;1[ פו ]2] .1935

 .טוב מאוד -טוב 

תשי"ד[ תלמיד הגר"ח מבריסק. היה אב"ד  –]תר"ל  רבי איסר זלמן מלצר

וראש ישיבת סלוצק. עלה לירושלים וכיהן כראש ישיבת "עץ חיים" ויו"ר מועצת 

 .גדולי התורה

 'Even Haezel' on nezikin. Handwritten corrections by the author, the 

great Rabbi Isser Zalman Meltzer, and handwritten proofreadings by Rabbi 

A. J. Zaslansky. First Edition. Jerusalem, 1935. 

Simple cover. Tears on last page. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי יוסף גראסבערג מרבני בודפסט עם חתימתו. ספר 'שמות  .415

ותוספות יום הכפורים וכפות תמרים מרבי משה אבן  יום תרועה, 'בארץ

הגהות מאת הרב הגאון מוהר"ר עקיבא איגר ... וחידושי  והוספנו חדושים ו" .חביב

תורה על פרק לולב הגזול דמסכת 

סוכה, שיצאו מפי קדוש עליון... מו"ה 

פיעטרקוב,  ."סופר זצוק"למשה 

. ק' דף; כריכה ישנה 1912תרע"ב 

וקרועה לשניים. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים. נייר יבש פגועה מנותקת 

 .מצב בינוניוקרעים בעיקר קלים. 

'shemot baaretz' Old damaged cover detached and torn in two. First and 

last pages are detached. Dry paper and mostly light tears. Medium 

condition. 

 20$מחרי פתיחה: 

 

 

ם סופר' סוגיות של הגה"ק ה'חת .416

הדיין המופלא שזכה לגילוי אליהו הנביא רבי 

משה יוסף הופמן מפאפא ושל תלמידו הגאון 

רבי יצחק מרקוביץ אב"ד טשקאני עם 

חתימותיהם. ספר 'חתם סופר' סוגיות הש"ס 

 .1893ח"א, דפוס ראשון. ירושלים, תרנ"ג 

ספר 'חתם סופר' על סוגיות הש"ס ח"א, 

בינו החתם סופר. יו"ל פעם מאת מרן ר

ירושלים,  .ראשונה מעצם כתב יד קודשו

 32.5עד דף; ’; עמ 4[, 2. ]1893תרנ"ג 

  .ס"מ

חתימת יד קודשו של הגאון  בדף הפורזץ

הקדוש רבי משה יוסף הופמן מפאפא ושל 

תלמידו הגאון רבי יצחק מרקוביץ אב"ד 

 .טשקאני וחותמו



רזץ מנותק וקרוע בשוליו ומעט מאוד על כריכה פגועה ומנותקת לשניים. דף הפו

חתימתו של הגה"ק רבי משה יוסף מפאפא. נייר יבש ומעט קרעים ברובם קלים. 

  .באופן כללי מצב טוב

[ נולד 1842/1928תרפ"ח  –]תר"ב  הדיין הצדיק רבי משה יוסף הופמן מפאפא

 בסרדאהלי להרה"ג רבי מיכאל תלמידו של מרן החת"ס, למד תורה אצל אביו

ומהגאון רבי יהודה אסאד ומהגאון רבי נטע וואלף ליבר ראב"ד פרשבורג 

ומהכתב סופר. כיהן כראש ישיבה בסרדאהלי. ומשנת תרמ"ב כיהן כדיין וראש 

ישיבה בפאפא. בשנת תרס"ו עלה לארץ הקודש ונתיישב בבתי אונגרין 

נביא, שבירושלים, ידוע היה כבעל מופת ואף סיפרו עליו שזכה לגילוי אליהו ה

 .'ספריו: 'מי באר מים חיים

ב במארצאלטא ומשנת תרס"א בטשקאני. ספרו: ר צחק מארקאוויטשי רבי

 .''שארית יצחק

The 'Hatam Sofer' issues of the miraculous genius who received the 

revelation of Eliyahu hanavi Rabbi Moshe Yosef Hoffman of Papa and his 

student the Gaon Rabbi Yitzhak Markowitz Abd Tashkani with their 

signatures. The book 'Hatam Sofer' issues on the Shas part A, first printing. 

Jerusalem, 1893. 

Cover damaged and torn in half. The porzatz page is detached and torn at 

the margins and very little on the signature of Rabbi Moshe Yosef hofmn 

of Papa. Dry paper and a few tears, mostly light. In general, good 

condition. 

 150$פתיחה:  מחיר

 

 

"מ' ורשה י'שו"ת חלקי  -תורת השמיטה' עותק הגאון רבי יעקב העניך סנקביץ  .417

נטשוף סבו של בית שלמה' ח"א דרשות מהגאון רבי שלמה מפי' - 1916תרע"ו 

 .1926האדמו"ר ה'תפארת שלמה' מרדומסק ירושלים תרפ"ו 

 .כרך ספרים חשובים

, ל"ב עמ'; בדף 4. 1938תרח"צ  ."א'. ספר 'תורת השמיטה' "מהדורה ראשונה

רישום ששייך לגאון רבי יעקב העניך סנקביץ ר"י שפת אמת)הרישום  השער

 .מעט קצוץ(

ת רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוף זקינו ב'. 'בית שלמה' "מהדורה יחידה" מא

ירושלים  .של האדמו"ר רבי שלמה הכהן רבינוביץ "התפארת שלמה" מרדומסק

מכתבים ... לאדומ"ר זקני בעמח"ס " :, ל"ב דף; דף לב, ב4. 1926תרפ"ו 

"ל", מאת הרה"ק רבי חיים האלברשטאם מצאנז  תפארת שלמה מרדאמסק זצ

והרה"ק רבי יצחק מאיר 

 .וראלטר מג

ג'. 'שו"ת חלקי י"מ' חידושים 

ש"ס ושו"ע,  -מדרש  -עה"ת 

וכעת יצא על שו"ת בעניין 

 -ידיעה ובחירה  -חלב בפסח 

מהדורה " 1926ורשה תרע"ו  ."ביאת המשיח" מר' יוסף מאיר יאנאווער

 ;ו' עמ', ס"א דף "יחידה

טוב  -ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב  23

 .מאוד

"Torat haShmita" copy of the Gaon Rabbi Ya'akov Haenich Sankevitz - 

"Shut cHelkei Ya"m" Warsaw 1916 - "Beit Shlomo" part A. Sermons from 

the Gaon Rabbi Shlomo of Pintschof, the grandfather of the Rebbe the 

'Teferet Shlomo' of Radomsk Jerusalem 1926 



23 cm. Plain old cover. A few tears and stains. Overall good - very good 

condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

-הקדשה עצמית בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדי .418

פאלו הי"ד וחותמות הגאון רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד פאביאנהאז 

שונה" של הוספות רבי זוסמאן סופר על שו"ת "מצל מאש" והגליל. "מהדורה רא

 .1878מרבי יעקב אלפנדראי. פרסבורג. תרל"ח 

ספר 'מצל מאש' מהגאון רבי יעקב אלפנדראי עם הערות מהגאון רבי זוסמאן 

פרעסבורג,   .סופר ועם הקדמתו. מהדורה ראשונה של הוספות רבי זוסמאן

 .כריכה. נזקי עש מרובים. מצב גרוע ס"מ. ללא 32[ נ"א דף; 3, ]1878תרל"ח 

הקדשה עצמית בכתב יד קודשו וחתימתו של הגאון הקדוש  ר הספר בדף השע

פאלו הי"ד שקיבל את הספר מרבי מרדכי -רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד נאדי

גראס מטשעגענר תלמיד מובהק של 

הגאון הקדוש בעל 'מנוחת אשר' וחתן 

תמות חו  .הגאון מהריא"ץ אב"ד מרגרטן

של רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב"ד 

שני סוגי חתימות  .פאביאנהאז והגליל

מתקופת רבנותו בפאביאנהאז ופעהר 

חותמו של הגאון  יארמוט. מעבר לשער

רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש, 

 .'בעל 'ילקוט אליעזר

 תש"ד[ תלמיד ה'שבט סופר' -]תרמ"ב  הגאון הקדוש רבי אשר אנשיל ווייס

וה'ערוגת הבושם'. מגדולי מרביצי התורה ומורי ההוראה בטרנסילבניה. נודע 

בבקיאותו העצומה בספרי ראשונים ואחרונים. הרביץ תורה באוהעל, ומשנת 

פאלו. נספה בשואה. מכתביו נדפס 'שמן למנחה', על -תרע"ג כיהן כאב"ד נאדי

 .ג' כרכים –התורה וסוגיות הש"ס 

בן רבי שמואל דוד הלוי  רייז אב"ד פאביאנהאז והגלילרבי אשר אנשיל הלוי יונג

יונגרייז אב"ד פעהר יארמוט )תלמיד ה'כתב סופר'( בן רבי שרגא פייש הלוי 

יונגרייז אב"ד טשעטשא )תלמיד ה'חתם סופר'( אחיו של הצדיק הנודע ה'מנוחת 

  .אשר' מטשענגער. כיהן כרב בפאביאנהאז ופעהר יארמוט. נפטר בשנת תרצ"ד

Self-dedication in the handwriting and signature of Rabbi Asher Anshil 

Weiss Abd Nadi-Palu Hashem Yikom Damo and the seals of Rabbi Asher 

Anshil Halevi Jungreiz Abd Fabianhaz and the Galilee. "First edition" of the 

additions of Rabbi Zossman Sofer on the shu"t "Mutzal Me'esh" of Rabbi 

Yaakov Alfandrai. Pressburg. 1878. 

without binding. Multiple moth damage. bad situation 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת המחבר הגאון רבי שלום דוד רבינוביץ לגאון רבי אריה ליב ראשקעס על  .419

 .1903ספרו 'שאילת שלום'. וילנה תרס"ד 

חידושים וביאורים בסוגיות הש"ס ובפוסקים מאת הגאון ספר 'שאילת שלום' 

 .רבי שלום דוד רבינוביץ

רישום: "מתנה נתונה מאתי המחבר להרב הגאון המפורסם וכו' מ'  בדף השער

 "ארי' ליב ראשקעס נ"י



היה מחשובי רבני וילנא, ונזכר באגרות רבי  המחבר רבי שלום דוד רבינוביץ

היה רבה של שניפישאק פרבר  ב ראשקעסרבי אריה לי חיים עוזר. המקבל

ווילנא, ומחשובי הרבנים במחוז ווילנא בדורו, 

  .ומשנת תר"ס בירושלים

ף; בתוך  , ע"ט ד2. 1903וילנה תרס"ד 

ייתכן מאוד שזה בכ"י  ,מספר תיקונים בכ"י הספר

ס"מ.  32של הגאון רבי אריה ליב ראשקעס. 

כריכה ישנה מנתקת ופגועה. כתמים ונקבי עש 

 .בעיקר בשוליים. מצב בינוני

The dedication of the author Rabbi Shalom 

David Rabinowitz to Rabbi Aryeh Labe 

Rashkes for his book Sheh'ilat Shalom. Vilna 

1903. 

Inside the book are several handwritten 

corrections, it is very possible that it is in the 

handwriting of Rabbi Aryeh labe Rashkes. 

Old cover is torn and damaged. Stains and 

moth holes mainly on the edges. Medium 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

תורת משה' ויקרא ממרן החת"ס. חותמת נכדו המו"ל רבי שמעון סופר  .420

ו'  -ונקאטש תרנ"ב מ -'תורת משה נתן' דרשות. פרשבורג  -ה'התעוררות תשובה' 

1892/6. 

כרך שני ספרים. א'. 'תורת משה' על ויקרא "מהדורה 

ס"ו דף; בתחתית   ,1. 1892פרשבורג תרנ"ב  ."ראשונה

חותמת הגאון רבי שמעון סופר ה'התעוררות  השער

 .'תשובה

דרשות ח"א, מאת רבי משה נתן נטע  'ב'. 'תורת משה נתן

הלוי בן רבי אשר אנשיל ה'מנוחת 

פ"ב  ,2 ."מהדורה ראשונה" .'אשר

ס"מ. כריכה פשוטה  24דף; 

מנותקת. מעט מאוד קרעים ונקבי 

 .עש. באופן כללי מצב טוב

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 -ה'חזקוני' של הגאון רבי משה שטרן אב"ד פאליאן  .421

 .1859ריסקווא עם חתימות יד קודשו. למברג, תרי"ט 

ב"ר רבינו חזקיה  פירוש עה"ת מאת 'חזקוני' ספר

חתימות יד קדשו של  בדף השער ובדף הפורזץ .מנוח

 -]תרי"ב  ריסקווא -הגה"צ רבי משה שטרן אב"ד פאליאן 

תרפ"ג[ נשא ונתן עם הרה"ק רבי מנחם מנדל פאנט 

בשו"ת אבני צדק )יו"ד סי' קנ"ח( חתנו הוא הגאון רבי דוד 

  .שפרבר אב"ד פרשוב בעל אפרקסתא דעניא

ס"מ. ללא  20[ עח דף; 1מב ] . נא,1859למברג, תרי"ט 

 .כריכה. נייר טוב. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מצב טוב



The 'cHizkuni' of the Gaon Rabbi Moshe Shtern Abd Falian - Risqua with 

the signatures of his holy hand. Lemberg, 1859. 

without binding. good paper Stains and a few tears and moth holes. Good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

השלמות ומעט הגהות בכתב יד.  -'פתח האהל', הוספות  -מקור חיים'  .422

 .1893/94תרנ"ד  -עדן, תרנ"ג 

מקור חיים' הלכות שחיטות וטריפות מאת רבי יחיא צאלח ' .'כרך שני ספרים. א

[ 6בעותק זה: ] [ קל"ז דף;8. במקור: ]1893עדן, תרנ"ג  מצנעא עם הוספות.

פתח האהל' דיני הלכות גיטין, קידושין ועוד, מאת רבי יחיא בן ' .'ב ;קלז דף

נוספו  ס"מ. בתחילה וסוף הספר 21. ס"ג דף; 1894עדן, תרנ"ד  יוסף עמוד.

השלמות  וחצי דפים נוספים. בתוך בספר 2סה"כ  ,דפים עם הוספות בכתב יד

יות של רצועות לסגירה. הכריכה כריכת עור עם שאר .יד  ומעט הגהות בכתב

מעט פגועה. הדבקות עם השלמות טקסט בכ"י עליהם ומעט קרעים. באופן 

 .טוב -כללי מצב בינוני 

'Mekor cHaim' - 'petach Hao'el', additions - completions and a few 

handwritten postscripts. Eden, 1893-1894. 

volume of 2 books. a. mekor chayim' In the original: [8] 137 pages; In this 

copy: [6] 137 pages; b. 'petach Hao'el'. At the beginning and end of the 

book, pages with handwritten additions were added, a total of 2 and a 

half additional pages. Inside the book are the completions and a few 

handwritten postscripts. 

Leather binding with remnants of straps for closure. The cover is slightly 

damaged. Pastes with handwritten text completions on them and a few 

tears. In general, medium - good condition. 

 20$מחיר פתיחה:

 

 

י משה אלשיך' של מרן שר התורה הגאון רבי שו"ת הרידב"ז' ח"ג ו'שו"ת רב .423

חיים קניבסקי עם חתימת יד קודשו וחותמותיו, שנתנו לחתנו כבנו הרב קולדצקי. 

-?1681תקמ"א  -תק"ל? -שלוניקי? ברלין? תמ"א? -כרך שני ספרים. פיורדא 

1770/?1781. 

כרך שני ספרים של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי עם חתימת יד 

שו"ת הרדב"ז' ח"ג, ' .'ודשו וחותמותיו, שנתנו לחתנו כבנו הרב קולדצקי. אק



דף;)המספור  2מ"ו,  -, נ"ח, מ"א 1. 1781"מהדורה ראשונה". פיורדא תקמ"א 

 .ע"פ יודלוב(

, כך נרשם בשער, 1781סלאנעק)שלוניקי( תמ"א   ,שו"ת רבינו משה אלשיך .'ב

ר הוחלף והושמטו ההסכמות. ס' אלא שהשע 1766אה ברלין תקכ"ו  ובאמת כנר

 .גהה ארוכה בכ"י עתיקה דף; בדף נ"ח של ספר שו"ת הרדב"ז

חתימת יד קדשו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי וחותמותיו,  בדף הפורזץ

 .וחתימות עתיקות נוספות

כתמים. קרעים ומעט הדבקות ובמיעוטם אף  ס"מ. כריכה עתיקה פגועה. 35

 .עש. מצב בינוני פגיעות בטקסט. מעט נזקי

'shu"t haridbaz' part c. and 'shu"t rabbi moshe alshech' that belong to of 

Maran the Torah scholar Rabbi Haim Kanievsky with the signature of his 

holy hand and his seals, which he gave to his son-in-law as his son harav 

Koldetsky. Volume two books. Fiorda - Thessaloniki? Berlin? 1681?-

1770?/1781. 

35 cm. Damaged ancient cover. Stains. Tears and a few adhesions and in 

their minority even damage to the text. A little moth damage. Average 

condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי עם  אורים ותומים' ח"א העותק של .424

  .1860חתי"ק שנתן במתנה לחתנו כבנו הגאון הרב קולדצקי. שטעטטין, תר"כ 

ספר 'אורים ותומים' על שו"ע חושן משפט, חלק ראשון, מהגאון רבי יהונתן 

 .אייבשיץ

תימת יד קודשו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי. החתימה ח בדף הפורזץ

חותמת הגאון רבי צבי  בדף השער  .פרון, חותמותיו בדף הפורזץ ובשערבעי

הירש כהנא אב"ד סטרימטערע הי"ד. בדף הפורזץ חתימה משנת תרכ"א: 

 .""קניתי ממעות מעשר... יעקב דוד הכהן

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. נזקי עש  40.5. קס"ב דף; 1860"כ  שטעטטין, תר

 .וכתמים. באופן כללי מצב טוב

אב"ד דק"ק סטרימטערע וראש ישיבת בית  גאון החסיד רבי צבי הירש כהנאה

אהרן ובעל ספר 'נחלת צבי', נודע בשם רבי הערש כהן. נולד בשנת תרס"ד. 

מצד אמו נין ונכד להגאונים הקדושים בעל ה'קדושת לוי', בעל ה'מצח ה' לצבי' 

ען מסיגעט נכד בעל ובעל ה'באר מים חיים' ומצד אביו נין ונכד לרבי יהודה מודר

 .''קונטרס הספיקות



תלמיד מובהק להגה"ק רבי חיים מאיטיניא, רבי מנחם מנדל הגר 

מאויבערווישווא ורבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר )ראה קרן לדוד סי' קמ"ג( 

נספה בשואה. מחיבוריו נדפסו 'נחלת צבי' על הלכות מקוואות ו'נחלת צבי' על 

 .התורה ובראשו תולדותיו

'Urim veTummim' part 1. the copy of Maran the Torah sar rabbi Chaim 

Kanievsky with his signature which he gave as a gift to his son-in-law as his 

son the gaon harav Koldatsky. Shtettin,   1860. 

Plain old cover. Moth damage and stains. In general good condition. 

 250$מחרי פתיחה: 

 

 

אורים ותומים' ח"ב העותק של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי עם חתי"ק  .425

 שנתן במתנה לחתנו כבנו הגאון הרב קולדצקי

 

ספר 'אורים ותומים' על שו"ע חושן משפט, חלק שני, מהגאון רבי יהונתן 

 .אייבשיץ

י חיים קניבסקי. תימת יד קודשו של מרן שר התורה הגאון רבח בדף הפורזץ

החתימה בעיפרון, חותמותיו בדף הפורזץ ובדף ראשון, וכן חותמת הגאון רבי 

 .סטרימטערע הי"ד  צבי הירש כהנא אב"ד

ס"מ. כריכה ישנה  40.5דף;  3. ללא שער, קל"ג, 1860שטעטטין, תר"ך 

 .ובט -פשוטה. כתמים. נזקי עש עם פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב בינוני 

'Urim veTummim' part b the copy of Maran the Torah sar Rabbi Chaim 

Kanievsky with a copy that he gave as a gift to his son-in-law as his son the 

Gaon harav Koldatsky. 

No title page, plain old cover. spots. Moth damage with damage to the 

text. In general, medium - good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 



חסידות. שו"ת 'בית שלמה' ב"ח, מהגאון החסיד רבי שלמה דרימר מסקאלא.  .426

העותק של הגאון רבי אברהם ליב זילברמן מצפת עם חתימותיו וחותמותיו. 

 1889/91נ"ב  -למברג תרמ"ט 
ח"ה( מהגאון -שו"ת 'בית שלמה' ב"ח)ח"ד

 .לאהחסיד רבי שלמה דרימר מסקא

העותק של הגאון רבי אברהם ליב זילברמן 

מצפת עם מספר חתימותיו וחותמותיו. 

למברג  .והגהה ככל הנראה בכתב ידו

, קנ"ב ד'; 4. ח"ד 1889/91נ"ב  -תרמ"ט 

 .ס"מ 37.5, צ"ח דף; 3ח"ה 

כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט נזקי עש 

 .טוב -וקרעים. מצב בינוני 

chasidut. "Beit Shlomo" shu"t, 2 parts, 

from the chasidic gaon Rabbi Shlomo 

Dreamer of Skala. The copy of the gaon 

Rabbi Avraham Leib Zilberman of tzfat 

with his signatures and seals. Lemberg 

1889/91 

Old cover slightly damaged. Some moth 

damage and tears. Average - good condition. 

 80$חיר פתיחה: מ

 

 

ה'סדר הדורות' של המקובל האלוקי רבי אליהו סולימאן מני רבה של חברון עם  .427

 .1858חתימת יד קודשו. סדר הדורות ח"א, למברג, תרי"ח 

 

ספר 'סדר הדורות' מאת רבי יחיאל הלפרין. "וגם שמתי עליו נוספות מהרב 

  .""י אב"ד לבובהגאון האמיתי מוהר"ר יוסף שאול הלוי נ"ז ]נאטאנזאהן[ נ

חתימת יד קודשו של הגאון הנודע המקובל האלוקי רבי אליהו  בדף השער

 ."סולימאן מני רבה של חברון. "זה הספר שלי הצעיר אס"מ יצ"ו

כריכה ישנה מעט פגועה.   ס"מ. 23.5, ק"ד דף; 14, ח', 1. 1858למברג, תרי"ח 

  .נזקי עש וכתמים. מצב בינוני

תרנ"ט[ מגדולי חכמי  -]תקע"ח  רבי אליהו סלימאן מניהחכם המקובל האלוקי 

ורבני בבל ורבה הראשי של העיר חברון. נולד 

  בבגדאד, והיה לתלמידו המובהק של רבי
עבדאללה סומך. כבר בצעירותו עסק בחכמת 

הנסתר, בצומות ובסיגופים לתיקון השכינה, 

ולמד עם מרן ה'בן איש חי'. בשנת תרט"ז 

הקודש ולהצטרף לחכמי החליט לעלות לארץ 

ישיבת המקובלים 'בית אל' שבירושלים. בשנת 

תרי"ח עבר לעיר חברון ובשנת תרכ"ד מונה 

לכהן כאב"ד העיר, הקים את בית הכנסת בית 

יעקב בחברון ע"פ מנהגי המקובלים והמכוונים 

 .של ישיבת בית אל

The 'seder hadorot' of the divine kabbalist 

Rabbi Eliyahu Suleiman mani rav of cHevron with the signature of his 

Holiness. seder hadorot, Part I, Lemberg, 1858. 

Old cover slightly damaged. Moth damage and stains. Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



 

 

הגאון רבי שרגא פייביש שנייבלג, עלי הגהה לספרו "שרגא המאיר" עם  .428

 .וספות ומחיקות בכתב ידוה -תיו, תיקונים חתימו

עלי הגהה לספר 'שרגא המאיר' בכ"י המחבר הגאון רבי שרגא פייביש שנייבלג, 

הוספות ומחיקות  -עם חתימותיו, תיקונים 

גודל ומצב  .דפים 40 -בכתב ידו. למעלה מ 

משתנה, באופן כללי קרעים בשוליים, מצב 

  .טוב

בנו של  בלגהגאון רבי שרגא פייביש שניי

 הגאון רבי דוד צבי שנייבאלג. הוא רב ביהמ

 '"ד 'אהבת ישראל

ויז'ניץ בלונדון. ספריו: 'שרגא המאיר' ח' 

 .חלקים ועוד

The Gaon Rabbi Shraga Faivish 

Shnaiblag,   proofread papers for his book 

"Shraga HaMeir" with his signatures, 

corrections - additions and deletions in his 

handwriting. 

Over 40 pages. Size and condition varies, 

generally tears in margins, good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

עשרות הגהות בכ"י, על ספר 'ערוגת הבושם' עה"ת, ח"ב. "מהדורה  .429

  .1913ראשונה" חוסט תרע"ג 

הרה"ק רבי משה גרינוואלד אב"ד ספר 'ערוגת הבשם' על התורה, ח"ב, מאת 

 .חוסט. דפוס ראשון

הגהות שנמחקו)כנראה  3הגהות חלקם ארוכות מאוד ועוד  45 -כ  בתוך הספר

 .רובם כתובות בעיפרון ומיעוטם בדיו .ע"י הכותב(

ס"מ. כריכה חצי עור מעט בלויה.  24.5, קפ"ד דף; 8. 3 191חוסט תרע"ג 

 .מצב טובכתמים. חלקו העליון של השער חסר. 

Dozens of handwritten postscripts, on the book 'Erugat haBosem' on the 

Torah, part 2. "First edition" Khust 1913. 

Slightly worn half leather cover. spots. The top part of the title page is 

missing. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, תיקונים והוספות בכ"י המחבר הגאון רבי ישראל יעקב קהלות יעקב' ב"ח .430

 ."קניבסקי "הסטייפלר

ספר 'קהילות יעקב' 

ב"ח, על מסכת גטין 

ועל מסכת נדרים, 

מאת מרן הגאון רבי 

ישראל יעקב קניבסקי 

  .""הסטייפלר

בכל חלק שני תיקונים 

והוספות בכתב יד 



ם והוספות בכתב יד קודשו של המחבר מרן הסטייפלער. סה"כ ארבעה תיקוני

 .קודשו

וב ט -כות. מעט דפים מנותקים. מצב טוב  כרי תשכ"א. ללא -בני ברק, תשי"ט 

 .מאוד

[ 1899/1985תשמ"ה  –]תרנ"ט  הסטייפלער –מרן רבי יעקב ישראל קנייבסקי 

היה מתלמידי ישיבת נובהרדוק. גיסו של מרן החזו"א וממשיכו בקודש לאחריו. 

ות והכל חרדו למוצא פיו. בנו היחיד הוא מרן שר התורה פרוש וקדוש, פועל ישוע

 .רבי חיים קנייבסקי

'Kahilot Ya'akov' 2 parts, corrections and additions in the handwriting of 

the gaon author Rabbi Yisrael Ya'akov Keniyevsky "The Staipler". 

without bindings. A few pages are detached. Good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'זכריה משלם'. "מהדורה יחידה". תיקונים  .431

והגהות בכי"ק וחתימתו של המחבר המקובל רבי זכריה מענדל 

-1779תק"ם -תלמיד ומחותן בעל ה'פני יהושע'. פ"פ דאדר, תקל"ט

1780.  

י זכריה חיבור בעומק הלכה ובפוסקים מאת רב 'זכריה משלם' ספר

 .מענדל פדהייץ’ ונקרא במדינה זו ר  מענדל מק"ק בוטשאטש

בתוך הספר תיקונים והגהות בכי"ק וחתימתו של המחבר המקובל 

רבי זכריה מענדל תלמיד ומחותן בעל ה'פני יהושע'. רובם חתומות 

  .בסופם ז"מ)="זכריה מענדל"(

ס"מ. ללא  33. עב דף; 1779-1780תק"ם -פ"פ דאדר, תקל"ט

יכה. נזקי עש וקרעים עם חסר. כתמי רטיבות. מצב בינוני כר

 .גרוע -

rare! 'Zcharia meshalem'. "Single Edition". Corrections 

and proofs in the handwriting and signature of the 

kabbalist author Rabbi Zcharia Mendel, a disciple and -in-law of the 

'Penei Yehoshua'. Frankfurt Duder, 1779-1780.    

without binding. Moth damage and tears with missing. moisture 

stains. Average- poor condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

הגהה ארוכה חתומה בכי"ק וחתימתו של רבי אליהו לביא מלוב. חמישה  .432

 ?[1657דפים מספר 'ילקוט חדש'. ]פראג, תי"ז 

ליקוט מדרשים, זוהר וכתבי קבלה ]ע"פ סדר א"ב[  'ט חדשילקו' ספר

]פראג, תי"ז  .ז'( -דפים מתוך הספר)דפים ג'  5 .מרבי ישראל מבלזיץ

 .?[. נזקי עש, קרעים וכתמים1657

 ."פה "הצעיר אליהו לביא הגהה ארוכה בכתב יד חתומה בסו  ,'בדף ז

המקובל רבי  תרמ"א[ מגדולי חכמי לוב. נכד -]תק"פ  רבי אליהו לביא

שמעון לביא בעל 'כתם פז'. בשנת תרכ"ב מונה לאב"ד בבנגאזי 

וכמנהיגה של הקהילה היהודית. ספריו: גאולת ה' על הגדה של פסח, 

 .'ארח ישרים' ועוד

A long proof signed in the handwriting and signature of Rabbi 

Eliyahu Lavi of Libya. Five pages from the book 'Yalkut chadash'. 

[Prague, 1657?] 



The book 'Yalkut chadash', a collection of Midrashim, Zohar and Kabbalah 

writings [according to Seder AB] from Rabbi Israel of Belzitz. 5 pages from 

the book (pages 3 - 7). [Prague, 1657?]. Moth damage, tears and stains. 

 50$יר פתיחה: מח

 

 

פני יהושע' ח"א, "מהדורה ראשונה". העותק של הגאון רבי דוד בן שמעון  .433

ה"מעט דבש", ושל הגאון רבי אליעזר ברגמן מראשי כולל הו"ד. פרנקפורט דמיין 

 .1752תקי"ב 

חלק ראשון, על מסכתות ברכות, שבת, פסחים, ביצה, ר"ה,  'פני יהושע' ספר

הגאון רבי יעקב יושע אב"ד  על מסכת יומא, מאת סוכה, מגילה וקצת חידושים

  .'פרנקפורט בעל ה'פני יהושע

ראש עדת המערבים בירושלים. בעל  חתימת רבי דוד בן שמעון בשער למעלה

 .""מעט דבש  חתום –שער החצר 

תלמיד הגאון רבי אברהם בינג  חתימת רבי אליעזר ברגמן מתחת לכותרת

גרמניה לארץ ישראל. מראשי כולל  –כנז אב"ד וירצבורג. מראשוני עולי אש

רב  חותמות הרב בן ציון רחלזון הו"ד בעל ספר בהר יראה. בתוך הספר שני

 .בחיפה

, נ"ב, ס"ו, נ', 2. במקור: 1752פרנקפורט דמיין תקי"ב  ."מהדורה ראשונה"

ל"ז)צ"ל ל"ו(, כ"ט, כ"ו, ל"א) צ"ל י"ב( דף; עותק זה ללא השער המצויר! דף ג' 

דפים אחרונים משוקמים,  2 -ראשונה נכרך אחרי דף ו'. שער ו  בספירה

שיקומים בשוליים הפנימיים של דפים ראשונים. כריכה ישנה פשוטה. נזקי עש 

  .חלקם בשוליים ובחלקם אף על הטקסט. מעט כתמים. מצב בינוני

תרי"ב[ תלמיד הגאון רבי אברהם בינג  -]תקנ"ח  הגאון רבי אליעזר ברגמן

ג והגאון רבי וולף המבורגר בפיורדא. למד עם הגאון בעל ה'ערוך לנר'. מוורצבור

הולנד ודוישטלנד(. בנו -גרמניה ומראשי כולל הו"ד ) –היה מראשוני עולי אשכנז 

רבי יהודה היה חתן הגה"ק רבי נחום משאדיק. התכתב בענייני הלכה עם גדולי 

ן היה בקשרי ידידות עם דורו, בהם: ה'כתב סופר', רבי ישראל משקלוב ועוד. וכ

 .'רב יהוסף שוורץ בעל תבואות הארץ. ספריו: 'שערי אביב', 'בהר יראה

תר"ם[ ראש עדת המערבים בירושלים ומגדולי  -]תקפ"ו  רבי דוד בן שמעון

חכמי המערב בדורו. בשנת תרי"ד עלה לארץ הקודש. נתיישב בירושלים והקים 

עדה המערבית שעמד בראשו. נהג בה בית כנסת, תלמוד תורה וישיבה ובי"ד ה

לחתום בענוותנותו "מעט דב"ש" ולא הזכיר את שמו בספריו. ספריו: 'שער 

 .החצר', 'שער המטרה', 'שער תקדים', ועוד

"Pnei Yehoshua" Part I, "First Edition". The copy of the Gaon Rabbi David 

ben Shimon the "meat dvash", and of the Gaon Rabbi Eliezer Bergman one 

of the heads of colel Ho"d. Frankfurt Demaine 1752. 



In the original: 2, 52, 66, 50, 37 (should say 36), 29, 26, 31 (should say 12) 

page; This copy does not include the illustrated cover! Page 3 in the first 

count is bound after page 6. Cover and 2 last pages are restored, 

restorations on the inner margins of the first pages. Plain old cover. Some 

moth damage in the margins and some even on the text. A few stains. 

Medium condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

ע' ח"ד העותק של הגאונים רבי משה ספר יסוד. "מהדורה ראשונה". 'פני יהוש .434

שלמה זלמן בושקא אב"ד קראקא ורבי פנחס שטיין אב"ד ס. מיקלאש. פיורדא 

 .1780תק"מ 

חלק רביעי, על מסכתות חולין, מכות, שבועות, ועל חושן  'ספר 'פני יהושע

 .גאון רבי יעקב יושע אב"ד פרנקפורטה משפט, מאת

ין חתימת הגאון רבי פנחס שטי ,בשער הספר

תרמ"ו[ בעל 'שו"ת  -תק"צ ] אב"ד ס. מיקלאש

קנאת פנחס ו'קנאת פנחס' על התורה. 

"ם  ר' ומהר תלמידם של הגאונים ה'כתב סופ

 [.א"ש ]החתם סופר ותלמידיו עמ' תרל"ה

חותמו של הגאון רבי משה שלמה  ,בסוף הספר

רבי משה שלמה בושקה,  – זלמן אב"ד קראקא

אמוטש אב"ד אחיו של הגאון רבי צבי הירש מז

גלוגא בראד ואה"ו בעל 'תפארת צבי'. היה 

גאון גדול בדורו, )ראה אודותיו בספר כלילת 

קלו, ב'(. בדף שלפני -יופי ח"א דף קלו, א

השער, חתימה: "טוביה גדליה לפקוביץ 

 "מסאטמר

[ פ"א 2]  ,1780פיורדא, תק"מ  .דפוס ראשון

דף ההסכמות איננו רשום   .ס"מ 31דף; 

 .ומית ובמפעל הביבליוגרפיהבספריה הלא

כריכה ישנה פשוטה. מעט נקבי עש ובחלקם מעט פגיעות בטקסט. מעט כתמים. 

 .מצב טוב  שיקומים בשולי דף השער. באופן כללי

בקונטרס 'צדה לדרך' להגה"ק רבי יעקב יחזקי' גרינוואלד מפאפא זצ"ל בשם 

בי ישכר דוב מהרי"ד מבעלזא זי"ע: "שמעתי בשם כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן ר

 .'רוקח זצ"ל סגולה לשמחה, ללמוד בספר 'פני יהושע

Basic book. "First Edition". 'pnei Yehoshua' Part D The copy of the geonim 

Rabbi Moshe Shlomo Zalman Bushka ab"d Karaka and Rabbi Pinchas 

Shtein Rabbi S. Miklash. pyurda 1780. 

The agreement page is not registered in the National Library and the 

bibliography factory. 

Plain old cover. A few moth holes and some damage to the text. A few 

stains. Restorations in the margins of the title page. In general good 

condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

ה ראשונה". האורים ותומים ח"ב של הגאונים רבי יוסף דוב ספר יסוד! "מהדור .435

בעריש הכהן אב"ד וואידסלוב בן הגאון בעל קצות החושן ובנו, ושל הרב הקדוש 

 .1777רבי שמואל אריה זנוויל ליב צאהלין עם חתימותיהם. קרלסרוא תקל"ז 



 

שיץ. ספר 'אורים ותומים' על שו"ע חושן משפט, ח"ב, מהגאון רבי יהונתן אייב

 36.5 דף; 5שפ"א,  -, ר"ה 1. 1777קרלסרוא תקל"ז  .דפוס ראשון. ספר יסוד

 .ס"מ

חתימה: "הק' מרדכי בהרב מוהר"ר יוסף דב בעריש הכהן נ"י.  בדף הפורזץ

וס' שב שמעתא וס' אבני מלואים, נכד של  "בבה"ס ]בן בעל ספר[ קצות החושן

 .' מעדני מלךהגאון המפורסם בעל תוס' יו"ט וס' לחם חמודות וס

במספר מקומות רישומי בעלות שהספר שייך לרבי יוסף דוב בערוש, ביניהם 

מבנו הנ"ל: "זה הספר שייך לי שנתן לי כבוד אבי מורי הרב החריף המפורסם 

מו"ה יוסף דב בעריש הכהן", וכן רישום נוסף: "זה הספר אורים ותומים שייך 

הרב הגאון בעל קצות החשן".  להרב החריף הגאון מוה"ר יוסף דובער הכהן בן

חתימה נוספת "לה' הארץ ומלואה, הק' שמואל זנווייל... צהלין" ככל הנראה 

  .'מחותנו של בעל 'צות החושן

כריכת עור פגועה, החלק האחורי חסר. כתמים ומעט נזקי עש. בלאי בשולי 

 .טוב -דפים אחרונים. מצב בינוני 

די אביו מספר פעמים יאב. נזכר על אב"ד וואידסל כהןה רבי יוסף דוב בעריש

בספריו: 'קצות החושן' סי' של"ו סק"א, סי' שפ"ו סק"ז, 'שב שמעתא' ש"ד פ"ה 

בשו"ת שבסוף ספר אבני מילואים סי' כא וכן נדפסו ממנו חי' באבני מלואים סי' 

נא, נפטר תר"ג. תשובה אליו כרבה של וואידסלוב נדפסה בשו"ת חמדת 

 .גשלמה, יורה דעה סי' ל"

Basic book! "First Edition". The Urim Vetumim part b of the geonim Rabbi 

Yosef Dov Barish HaCohen Abd Vadislov ben HaGaon Baal Katzot 

Hachoshen and his son, and of the holy Rabbi Shmuel Aryeh Zanvil Liv 

Tsahlin with their signatures. Karlsruhe 1777. 

Damaged leather binding, the back is missing. Stains and some moth 

damage. Wear on the margins of the last pages. Average - good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

הגמרא של רבי שלמה זלמן פעדער בעל ספר ציוני שלמה. מסכת עבודה זרה,  .436

 1928ווילנא תרפ"ח 

  .1928ן תלמוד בבלי. ווילנא, תרפ"ח מסכת עבודה זרה מ



חתימה וחותמת של הרה"ח רבי שלמה  בדף הפורזץ

 .זלמן פעדער בעל ספר ציוני שלמה. וחתימה נוספת

שנה פשוטה. נייר יבש. מעט קרעים ונקבי  כריכה י

 .טוב -עש. מצב בינוני 

למד אצל הגה"צ בעל ה'תורת  רבי שלמה זלמן פדר

"ר רבי יואל מסאטמר יקותיאל', וכן אצל האדמו

והגה"צ רבי יהודה רוזנר מסקהליד בעל 'אמרי 

 -יהודה'. )ראה תולדותיו בראש ספרו ציוני שלמה 

 .שבת(

The Gmara of Rabbi Shlomo Zalman Feder, 

author of the book Ziyonei Shlomo. tractate 

avoda zara, Vilna 1928 

Plain old cover. dry paper. A few tears and moth holes. Average- good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת הגאון מאוזרקוב רבי שלמה אברהם רזעכטא מח"ס ביכורי שלמה. ספר  .437

  .1867'ליקוטי רצב"א' ורשה תרכ"ז 

 

ספר 'לקוטי רצב"א' 

עה"ת ומגילות מרבי 

צבי הירש כהנא רב 

בבלבירישאק, לאזדי, 

ורשה  .ובווארשא

במקור  .1867תרכ"ז 

דף; בעותק  1  נ"ד,

 .ס"מ 24הסכמות ולוח הטעות(. -דף לאחר השער)  5 חסר זה

חתימת הגאון מאוזרקוב רבי שלמה אברהם רזעכטא מח"ס ביכורי  בדף השער

 .שלמה

כריכה ישנה פשוטה. הדבקה בדף השער וקרע עם חסר בתחתית דף השער. 

 .טוב -כתמים ומעט קרעים וחורים. מצב בינוני 

תרפ"ח[ מגדולי משיבי  -]תר"ג  גאון מאוזרקוב" רבי שלמה אברהם רעזכטעה"

דורו שהתכתב בהלכה ועוד עם גדולי וגאוני דורו, אדמורי"ם ורבנים, בהם: רבי 

אברהם מסוכטשוב, רבי יצחק אלחנן מקובנא, רבי אברהם מרדכי מגור, ה'שדי 

ר זה נדפסו חמד', רבי יהושע מקוטנא ועוד. ספרו: 'ביכורי שלמה', בספ

 .תשובותיהם של גדולי וגאוני דורו

The signature of the Gaon of Ozarkov, Rabbi Shlomo Avraham Razachta, 

author of the book Bicurei Shlomo. The book 'Likoti Ratzab"a' Warsaw 

1867. 

In this copy, 5 pages are missing after the title page (the agreements and 

the error table). 

Plain old cover. Pasting on the title page and tear with missing at the 

bottom of the title page. Stains and a few tears and holes. Average - good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 



מהדורה חתימת המקובל רבי מרדכי לבטון מגדולי רבני ומקובלי אר"ץ. " .438

דברי הימים. -עזרא ונחמיה-ראשונה". מצודת דוד ומצודת ציון על הנ"ך דניאל

 1780/3מ"ג  -ליוורנו תק"מ 
מהדורה ראשונה" של מצודת דוד ומצודת "דברי הימים. -עזרא ונחמיה-דניאל

קפ"ה דף;  -, ל"ג 1 במקור: ל"ג, .1780/3מ"ג  -ליוורנו תק"מ  .ציון על הנ"ך

עזרא לשערים נפרדים  .דניאל וארבעה דפים ראשונים שער חסר בעותק זה

 .ס"מ 17 .ונחמיה ולדברי הימים

חתימת המקובל  בשער חלק עזרא ונחמיה

רבי מרדכי לבטון מגדולי רבני ומקובלי 

  .אר"ץ

ללא כריכה. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. 

 .טוב -מצב בינוני 

הגאון המקובל רבי חיים מרדכי 

[ מגדולי רבני תרכ"ט -]תק"ם  לבטון

נודע כבעל רוח הקודש  ומקובלי ארם צובה.

רו בשמו. פיוטיו  וסיפורי מופתים רבים נקש

מושרים בשבתות בשירת הבקשות. ספריו: 

'נכח השלחן' ו'בן יאיר'. לאחר פטירתו 

הוציא נינו רבי יום טוב ידיד הלוי ספר הכולל 

את תולדותיו וקדושתו בשם 'שבחי 

  .'מהר"ם

The signature of the kabbalist Rabbi 

Mordechai Lavton, one of the great 

rabbis and kabbalists of Israel. "First 

edition." metzudat David and metzudat  Zion on the na"ch Daniel-Ezra and 

Nechemiah-divrey hayamim. Livorno 1780/3. 

This copy is missing Daniel's title page and four first pages. Separate title 

pages for Ezra and Nehemiah and duvrey hayamim. 17 cm. 

without binding. Stains and some moth damage and tears. Average - good 

condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

יוורנו 'ארעא דרבנן' ל -חתימת רבי אליהו לומברוזו מרבני תוניס. 'שמע יעקב'  .439

 .. עותק חסר ופגוע1783תקמ"ד -תקמ"ג

ספר 'שמע יעקב' על התורה)בראשית ושמות( וספר 'ארעא דרבנן' כללי המצוות, 

מרבי יעקב ישראל אלגאזי. בשער ספר 'ארעא דרבנן' חתימת רבי אליהו 

נודע כמעתיק כתבי יד ואף הגיה את ספר 'דעת קדושים'  .לומברוזו מרבני תוניס

 .לרבי דוד הכהן

, קס"ח דף; עותק זה מתחיל בדף א' 2. במקור: 3 178תקמ"ד -ליוורנו, תקמ"ג

דף ס"ה  וחסר באמצע מ

עד ע"ח, וחסר דף אחרון, 

ייתכן שחסרים מעט דפים 

ס"מ. ללא  30נוספים. 

כריכה. נזקי עש מרובים. 

כתמים ומעט הדבקות עם 

 .פגיעות בטקסט. מצב גרוע

Signature of Rabbi Eliyahu Lombrazo from the rabbis of Tunis. 'Shma 

Ya'akov' - 'Araa Derabanan' Livorno -1783. Missing and damaged copy. 



In the original: 2, 168 pages; This copy begins on page A and is missing the 

middle of page 65 to 78, and is missing the last page, possibly a few more 

pages are missing. 30 cm. Unbound. Multiple moth damage. Stains and 

some adhesion with damage to the text. Poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

חתימות רבי חנניה יו"ט ליפא רוזנברג בן הגאון רבי יקותיאל יהודה וחתימת  .440

ר 'תנובת יהודה', הרה"ח רבי שלמה זלמן פעדער מח"ס ציוני שלמה. ספ

 1895/6ו'  -ראקא תרנ"ה ק -"מהדורה יחידה" אונגוואר 

 

ספר 'תנובת יהודה' על הש''ס מאת הגאון רבי ראובן בן רבי יצחק איציק 

. תחילת 1895/6ו'  -קראקא תרנ"ה  -מהמבורג. מהדורה יחידה. אונגוואר 

פיה ההדפסה התחילה באונגוואר והמשיכה בקראקא)לפי מפעל הביבליוגר

יולדוב מציין כי תחילת הההדפסה הייתה 

דף; עותק זה מתחיל  1, קנ"ז, 3במקור:  .במונקאטש(

חתימת  בצדה הפנימי של הכריכה .ס"מ 24.5בדף ח'. 

בנו של הגאון רבי  –רבי חנניה יום טוב ליפא רוזנברגר 

יקותיאל יהודה רוזנברג אב"ד דיערש בעל שו"ת תורת 

וחתימת הרה"ח רבי שלמה  רישום בדף הפורזץ .יקותיאל

זלמן פעדער בעל ספר ציוני שלמה. ברישום נאמר שקיבל 

את הספר במתנה מידיו של רבי חנניה יום טוב ליפא 

כריכה ישנה מנותקת וקרועה. מעט נזקי עש.  .רוזנברג

למד  רבי שלמה זלמן פדר .כתמים ומעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב

קותיאל' בצוותא עם בנו רבי חנניה יום טוב ליפא וכן אצל הגה"צ בעל ה'תורת י

למד אצל האדמו"ר רבי יואל מסאטמר והגה"צ רבי יהודה רוזנר מסקהליד בעל 

 .''אמרי יהודה

The signatures of Rabbi Hanania Yom Tov Lipa Rosenberg ben HaGaon 

Rabbi Yekutiel Yehuda and the signature of Rabbi Shlomo Zalman Feder, 

author of the book tziyoney Shlomo. The book 'Tnuvat Yehuda', "single 

edition" Ungvar - Krakow 1895/6. In the original: 3, 157, 1 page; This copy 

begins on page 8. 24.5 cm. Old cover detached and torn. A little moth 

damage. Stains and a few tears and adhesions. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

המסכתות של הגאון רבי משה אהרן נאטאנזאהן אב"ד זלאטשוב)פולין(  .441

מתלמידי החידושי הרי"מ, רבי חנוך העניך מאלכסנדר וה'שפת אמת'. כרך 

 .1818מסכתות מתלמוד בבלי ומסכתות קטנות. דיהרנפורט תקע"ח 

וד בבלי, מסכת סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, עדיות, כרך מסכתות מתלמ

)אבות, אבות דר"נ, מסכת סופרים, מסכת שמחות, מסכת כלה, מסכת דרך 

עם פרש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי  .ארץ, הלכות קטנות(

 .הרא"ש ופירוש המשניות מהרמב"ם ז"לו עם הגהות רבי ישעיה ברלין והגר"א



ת בשער מסכ

חתימת רבי משה  סנהדרין

אהרן נאטאנזאהן 

]נתנזון[אב"ד 

תלמיד ומקורב  .זלאטשוב

לגה"ק בעל חידושי הרי"מ, 

רבי חנוך מאלכסנדר ובעל 

שפת אמת. נפטר בשנת 

תרע"ד. ראה אודותיו בספר 

 .חכמי פולין עמ' תל"ה

ס"מ. שערים  37.5קכז, סא, כז, יח, נח דף;   .1818דיהרנפורט תקע"ח 

כריכה ישנה פשוטה. נזקי עש וכתמים. מעט הדבקות וקרעים. מצב נפרדים. 

 .בינוני

The tractates of the Gaon Rabbi Moshe Aharon Natanzahn Abd Zlatchov 

(Poland) from the students of the Chidushey hari"m, Rabbi Hanoch Enich 

of Alexander and the 'Sfat Emet'. A volume of tractates from the Talmud 

bavli and small tractates. Diehrenfoort 1818. 

separate title pages. Plain old cover. Moth damage and stains. Few 

adhesions and tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות רבי וואלף ליב מיאווא תלמיד ה'ברוך טעם' ו'החתם  .442

ת רבי משה חיים העכט אב"ד סילאש באלהאש. רי"ף, סופר', וחתימ

  . כרך גדול1807ח"ג, וינה תקס"ז 

על יבמות כתובות  ,הלכות רב אלפס ]רי"ף[. חלק שלישי כרך חמישי

חתימת רבי וואלף ליב  ,גיטין קדושין. בדף הפורזץ בפינה השמאלית

אלף ליב פיקסל אב"ד  מיאווא. הוא הגאון רבי בנימין וו

תרכ"ח[ תלמיד מרן החתם סופר וה'ברוך טעם'.  -]תקנ"ב  .ניישטאט

רבו החתם סופר בתשובה אליו משבח את חידושיו )ראה החתם סופר 

פד ובקובץ גינת ורדים )סאטמר( טבת תשע"ג עמ' -ותלמידיו עמ' פג

חתימת רבי משה חיים העכט אב"ד  ,יא(. בנוסף מצד ימין לחתימה הנ"ל

 .(ץ הגר עמ' קמושם הגדולים מאר) סילאש באלהאש

. )התאריך ע"פ מפעל הביבליוגרפיה יודלוב, ואף 1807ווין, תקס"ז 

"(. שני שערים, בשער ראשון איור 1804מציין כי בשולי השער נכתב "

ס"מ.  42[, רסח דף; 2ומעט מאותיותיו בדיו אדום, שער שני קצר. ]

כריכת עור פגועה ומעט מנותקת. ספר מעט מתפרק. כתמים. מעט 

 .ם ונזקי עש בעיקר בשולים. מצב בינוניקרעי

The signatures of Rabbi Wolf Lieb of Yava, a student of the Baruch 

Taam and the Hatam Sofer, and the signature of Rabbi Moshe 

Chaim Hecht Abd Silash Balash. Ri"f., part 3, Vienna 1807. Large volume 

Two title pages, on the first title page an illustration and some of his 

letters in red ink, the second title page is short. The leather binding is 

damaged and slightly detached. A slightly falling apart book. spots. A few 

tears and moth damage mainly on the edges. Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 



חתימתו הנדירה ביותר של "הדברי העם" האדמו"ר רבי עקיבא מאיר הכהן  .443

 .1819טורנהיים מליקיווא. 'לבושי שרד' יו"ד הרובשוב תקע"ט 

 

דינים ודיני שמוטת ושבורת עצמות בבהמה ועוף", דיני ריאה " 'לבושי שרד' ספר

וד שלמה אייבשיץ בעל ה'ערבי מהרה"ק רבי ד ,מלוקטים השייכים ליורה דעה

 .ס"מ 35.5, ק"ב דף; 1. 1819הרובשוב, תקע"ט  .'נחל

חתימת האדמו"ר הרה"ק רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהיים מלוקווא,  בדף השער

חתימות נוספות: "מרדכי הלוי הורוויץ",  ."הדברי העם". חתימה נדירה מאוד

הגהה בכתב יד בשולי אחד  "צבי הירץ שו"ב", "אליעזר שו"ב" מווארקא, ועוד.

  .הדפים

כריכה ישנה פשוטה. הדבקות בדף השער ובקצוות דפים ראשונים עם פגיעות 

 .בטקסט. נזקי עש ומעט כתמים. מצב בינוני

תרע"ט[ בן  -]תר"ג  האדמו"ר הרה"ק רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהיים מליקווא

צבי מפוריסוב. נודע הרה"ק רבי ישכר דוב מוולברוז'. תלמיד הרה"ק רבי יעקב 

בחלומותיו וחזיונותיו בדברי תורה ורזין שהתגלו אליו שחלקם העלה על הכתב. 

 'ספרו: 'דברי העם

The rarest signature of "hadivrey am" the Rebbe Rabbi Akiva Meir 

HaCohen Tornheim of Likiva. 'lvushey Srad' Yore Dea Harobshov 1819. 

Plain old cover. Adhesions to the title page and the edges of the first pages 

with damage to the text. Moth damage and a few stains. Medium 

condition. 

 700$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות הגאון רבי משה הרצפלד תלמיד מרן החת"ס ורבי צבי הירש חריף.  .444

 ?..1820 'סדר הדורות' עותק חסר התחלה וסוף. תק"פ..?

..? עותק חסר התחלה וסוף. )מתחיל 1820תק"פ..?  'סדר הדורות' ספר

ס"מ. בדף  35בהקדמה או באמצע הקדמה ומסתיים באמצע המפתחות(. 

תלמיד מרן  שני חתימות יד קדשו של רבי משה הרצפלד הפורזץ ובדף הראשון

ב"ד הירש חריף. חתן הגאון רבי דניאל פרוסטיץ רא  החתם סופר ורבי צבי

 .פרשבורג, )ראה החתם סופר ותלמידיו עמ' שמ"ח(

 .כריכה עתיקה פגועה. קרעים והדבקות מרובות. נזקי עש. מצב בינוני



The signatures of the 

Gaon Rabbi Moshe 

Herzfeld, a student 

of Maran the chatam 

sofer and Rabbi Zvi 

Hirsch cHarif. 'Seder 

haDorot' copy 

without beginning 

and end. 1820..? 

Old damaged cover. 

Multiple tears and 

adhesions. Moth 

damage. Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר הברית. חתימות המקובל רבי שלום הדאיה ורבי יוסף יום טוב ענתבי.  .445

 .1865למברג תרכ"ה 

המקובל רבי  חתימות . בדף השער1865למברג תרכ"ה  .ספר הברית השלם

שלום הדאיה ורבי יוסף יום טוב ענתבי)אולי הוא רבי יום טוב ענתבי מחכמי 

(. רבי 862טבריה, ראה 'ארזי הלבנון' עמוד 

שלום הדאיה חתום גם באמצע הספר בראשי 

  .תיבות שלו"ה

ס"מ.  21הספר ללא מספור ואינו שלם. 

כריכה פגועה, החלק האחורי חסר. נזקי עש 

 .חרונים מנותקים. מצב בינוניוכתמים. דפים א

 –]תרכ"ד  ק רבי שלום הדאיה המקובל הצדי

[ מגדולי חכמי ארם צובה 1864/1944תש"ה 

וירושלים. כיהן כדיין וכראש ישיבת המקובלים 

פרקי   בית אל. ספריו: 'ש"ה לבית אבות' על

 .אבות, 'שלום לעם' ועוד

sefer habrit. Signatures of the Kabbalist 

Rabbi Shalom Hadaya and Rabbi Yosef 

Yom Tov Entabi. Lemberg 1865. 

The book is unnumbered and incomplete. 21 cm. Cover damaged, back 

part missing. Moth damage and stains. Last pages detached. Fair 

condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מדייני ירושלים ושד"ר ירושלים בסוף  חתימתו הנדירה של הגאון רבי נתן קוראל .446

. 'מזרחי' על התורה פיורדא 19 -שנות הת"ק מחצית הראשונה של המאה ה 

 .1763תקכ"ג 

 

ספר 'אליה מזרחי' על פירוש רש"י עה"ת, מאת רבי אליהו מזרחי 

-דפים רי חסר , רמ"א דף; בעותק זה2. במקור: 1763פיורדא תקכ"ג  .)הרא"ם(

 .ס"מ 31ייתכן שחסרים דפים נוספים. ריא)הדף עם האיור( ו



און רבי נתן קוראל, מדייני ירושלים  חתימתו הנדירה של הג בדף אחרי השער

ושד"ר ירושלים בסוף שנות 

הת"ק מחצית הראשונה של 

  .19 -המאה ה 

כריכה עתיקה פגועה. נזקי עש 

וקרעים והדבקות עם פגיעות 

 .בטקסט. כתמים. מצב בינוני

גדולי דייני מ רבי נתן קוראל

ירושלים. תשובה אליו מופיעה 

ברוח חיים לרבי חיים פלאג'י. 

בספר מעשה אברהם מרבי 

נסים אברהם אשכנזי מספר שהיה ביחד עם רבי נתן קוראל בבית מוהר"ש חכים 

  .שקיבץ עשרה ת"ח לנדות את המינים ואת לוקחי ספריהם. נפטר בשנת תקצ"ו

The rare signature of the Gaon Rabbi Natan Koral of Dayinei Jerusalem and 

Shada"r of Jerusalem in the late 1740s, the first half of the 19th century. 

'Mizrachi' on the Torah Fiordah 1763. 

This copy is missing pages 210-211 (the page with the illustration) and it is 

possible that additional pages are missing. 31 cm. 

Old damaged cover. Moth damage and tears and adhesions with damage 

to the text. spots. Medium condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 כתבי יד.

 

 
כתב יד. ספר 'הנקור' לרבי שלמה אלטמאן. ווארשא, תרע"ט  .447

1918. 

, ובראש הספר באים ביאורים על דיני נקור אחוריים של בהמה 'ספר 'הנקור

ווארשא, תרע"ט  .הרב שלמה אלטמאן דינים נבעו. מאת המקורים שמהם ה

ס"מ. קרע קטן בדף אחרון. מצב  20.5 .עד דף; כתובים משני הצדדים .1918

 .טוב מאוד

Manuscript. The book 'Hanikur' by Rabbi Shlomo Altman. Warsaw, 

1918. 

Small tear on last page. Very 

good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

טיוטת הספר  .448

'תורת הניקור הירושלמי' לרבי 

נחום כהן לעוין. תיקונים בכתב יד. 

 .1942ירושלים, תש"ב 

ההכנה לדפוס" טיוטת הספר "

הלכות  ''תורת הניקור הירושלמי

הלכות ניקור, חלב ודם וגיה"נ 

מספרי  מגמרא וראשונים ושו"ע ו

רבי  ל ספרי ניקור מאתשו"ת ומכ

ירושלים, תש"ב  .נחום הכהן לוין



תיקונים בכתב  )הספר נדפס בשנת תש"ג(. כתוב במכונת כתיבה ועם1942

דפי הסכמות חשובות)מכונת כתיבה(. כריכה רכה  בתחילתו מונחים צרור .יד

   .מעט קרועה. מצב טוב

The draft of the book "Torat haNikur Hayerushalmi" by Rabbi Nachum 

Cohen Levin. Handwritten corrections. Jerusalem, 1942. 

Soft cover slightly torn. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

כתב יד קורות חיי וסביבתי, 'נולדתי בעדן  .449

ארבעה חוברות, אחת כתובה על רובה  .'בשנת תרפ"ו

 -ה והשאר רק על מיעוט מהדפים. נכתב בישראל, שנות 

 .מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב בקירוב. גודל ו 60/70

Manuscript of my biography and surroundings, 

'noladeti beEden beshnat 1926. Four booklets, one 

written on most of the pages and the rest only on a 

minority of the pages. Written in Israel, approximately 

the 60s/70s. Size and condition vary, generally good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עמודים כתובים.  15צרור דפים בכת"י.  .450

כתב יד מזרחי. נראה מלא בדברי תורה, 

אך לא נבדק התוכן ולא ידוע לנו מי 

מעט נקבי עש. באופן כללי מצב   הכותב.

 .טוב. נמכר כמו שהוא

A bunch of handwritten pages. 15 

written pages. Oriental manuscript. 

It seems to be full of Torah words, 

but the content has not been 

checked and we do not know who 

the author is. Few moth holes. In 

general good condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ל סמיכה מרבינו עקיבא איגר!!! כתב יד קודשו של הגאון היחיד שזכה לקב .451

האדיר רבי יוסף יאסקי שפירא אב"ד לעסלא. אוטוגרף המחבר על מסכת עבודה 

 !!דף גדולים מלאים 184זרה. 

 

אוטוגרף בכתב יד קודשו של המחבר הגאון האדיר רבי יוסף יאסקי שפירא 

כתב סמיכה מהגאון רבי אב"ד לעסלא שזכה להיות היחיד שקיבל היתר הוראה ו

 .עקיבא אייגר לאחר שקיבל ע"ע שלא ליתן הסכמה

דף גדולים מלאים!! כתובים משני  184אוטוגרף המחבר על מסכת עבודה זרה. 

הצדדים בכתב יד. כל עמוד נחלק לשני עמודות, ברוב הדפים רשום למעלה שם 

  .ומספר הפרק וישנם עמודים עם הוספות בצדדים

ם לא כרוכים ומנותקים אחד מהשני. נתונים בתוך כריכת ישנה ס"מ. הדפי 34.5

 .ה. מעט קרעים קלים והדבקות. מצב טוב מעט פגוע



הצדיק מגריידיץ כותב באחד מכתביו כי הגאון מרן רבי עקיבא אייגר קיבל ע"ע 

לא ליתן כתב הסכמה וגם ייעץ לו לעשות כן עקב מעשה באחד שקיבל מהם 

צא מגדרו במקרה יחיד כשהוא העניק היתר הוראה הסכמה וקלקל מעשיו, אך י

וכתב סמיכה להגאון רבי יוסף יאסקי שפירא זצ"ל )ראה 'מאורן של ישראל' עמ' 

 .רע"ז(

לשון כתב ההסכמה: "חזיתי איש מהיר במלאכתו מלאכת שמים על התורה 

והעבודה ה"ה ידידי הנוכחי הרב המופלג הוותיק חריף ובקי מו"ה יאסקי נ"י 

פ"ק ראוויטש שעשעתי עמו הרבה בהלכה ופוסקי מצאתיו מלא דבר מילידי 

בפוסקי ראשונים ואחרונים קולע אל השערה ולא יחטיא וגם ראיתי שיראתו 

קודמת לחכמתו במדותיו התרומיות, ולזה אף כי מגדרי שלא ליתן בכתב 

מטעמי' הכמוסי' עמי אעפ"כ לעומת האי גברא רבא בידעי ומכירי אותו   סמיכה

 ."...היטב יצאתי מגדי לסמוך אותו בהיתר הוראה באו"ה ובדיני ממונות היטב

The only one who received smicha from Rabbi Akiva aiger!!! A sacred 

handwritings of the great genius Rabbi Yosef Yaski Shapira Abd of lAssala. 

Autograph of the author on a tractate avoda zara. 184 full large pages!! 

184 full large pages!! Handwritten on both sides. Each page is divided into 

two columns, on most pages the name and number of the chapter are 

written at the top and there are pages with additions on the sides. 

 

34.5 cm. The pages are not bound and detached from each other. placed in 

an old, slightly damaged cover. A few light tears and adhesions. Good 

condition. 

 4,200$מחיר פתיחה: 

 

 

חידושין על מסכתות...". רשימת מסכתות בכי"ק של מרן הרב אלישיב, דף  .452

 .ותק חסרשמונח בתוך ספר 'לפלגות ראובן' ח"ו. ע

ספר 'לפלגות ראובן' ח"ו חידושים וביאורים על הרי"ף והר"ן מסכת חולין, הגאון 

 30ללא שער וחסר בתחילתו וסופו.  .רבי זעליג ראובן בענגיס גאב"ד ירושלים

 .ס"מ

בתוך הספר מונח דף בעצם כתב יד קודשו של מרן הגאון רבי יוסף שלום 

מחבר  ."...."חידושין על מסכתות סכתות ובראשם הרישום אלישיב עם רשימת מ



הספר הגאון רבי זעליג ראובן בנגיס הסמיך את מרן הרב אלישיב לרבנות 

 .וכנראה שהרב אלישיב היה תלמידו

 .ובט -ללא כריכה. מעט קרעים ודפים מנותקים. מצב בינוני 

"chidushin al masachtot..." A list of tractates in the handwriting of Maran 

harav Elyashiv, a page that is placed inside the book 'Lepalgot Reuven' Part 

6. incomplete copy. 

Without a title page and missing at the beginning and end. 

without binding. A few tears and detached pages. Average - good 

condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 ה.אוסטרובצ

 

 
עמ'( ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל  3מכתב ארוך) .453

 .מאוסטרובצא עם פרטים על בנו רבי אברהם יצחק

 

עמ'( ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל  3מכתב ארוך)

 .מאוסטרובצא

בעהי"ת, יצו ד' את הברכה לידיד נפשי היקר הרב החסיד המופלג בתורה "

תבונה כש"ת מ' יצחק גבריאל שיחי', אחדשה"ט, זה כמה שקותה  ויראה איש

י נפשי לדעת משלומו הטוב, עתה זה היום שקויתי מצאתי................ המכסה אנ

מאוהבי להודיעהו חסדיו המרובים שעשה עמנו שריפא לבני אברהם יצחק בן 

תרפא בילא מירל שהי' במחלה אנושה על לונרעען אונצדייג ובחסדי הבורא נ

מהשי"ת וחזק כוחו ללמוד באהבה ויראה, כי הוא לומד בהתמדה וביגיעה רבה 

וצריך אני לעשות בקרוב נשואין שלו עם נכד הרה"ק מגור שליט"א 

 .השי"ת יתן לי די סיפוקו בהרחבה

עתה הנני לבקשו כאשר נפשי יודעת מאוד מצבו של ידיד נפשינו היקר הרב הג' 

יע וכי הוא צריך לעשות נשואי בתו שתחי' ויש הר' יהושע שליטא אב"ד מוואל

ת"ל שידוכים טובים, אך צריך לסלק לזה פ' שישה או שמונה מאות דאלר, וגם 

סכום זה וגם בנו היקר מוטל עליו  צרכי המלבושים והוצאות חתונה ג"כ עולה כ

וצריך לשכור לו דירה, בכלל הוא מסובב בהצטרכות מרובה השי"ת ירחם עליו 

..... לזאת נא לראות לפעול אצל אחיו היקר הר' המופלג י"א מ' בכלל ופרט

מיכאל ישכר שיחי' השי"ת ירחם עליו להחלימהו ולרפאהו רפה"נ ורפה"ג שיהי' 

 לו לעזר ולהושיעו מעני' ולהפריש עבורו סכום הנצרך לו. ובזכות זה יושע לטובה

ודו היקר יעשה ויקויים בו כל הברכות הנאמרים לעזריה אחי שמעון, ואקוה שכב

למען הידידות לעורר אהבה הישנה עבורו ולהחיות נפש ת"ח וצדיק כמוהו ונא 

להשיבני בזה. רציתי לכתוב מכתב ד"ת, אך לא נפנתי כעת, אי"ה עוד חזון 

למועד לבא בארוכה. נא לשמחני במכתב משלומו הטוב ומהנשמע אתו, ואסיים 

יים וברכה ושלום ויתפללו גם בברכה שהשי"ת יתן לו ולכל היושבים בארה"ק, ח

עבורינו, ירחם ה' להשיב נדחינו למקום קדשינו ותפארתינו בב"א, אוהבו בלב 

  ."ונפש הצעיר יחזקאל בלאאמו"ר שליט"א מאוסטראווצא החוב"ק נאשעלסק

 .ס"מ. נייר עבה. כתוב על שלושה עמודים. מצב טוב מאוד 12/19.5

A long (3 p.) and interesting letter in his holy handwriting and the 

signature of the Rebbe Rabbi Yehezkel of Ostrovetsa with details about his 

son Rabbi Avraham Yitzchak. 



12/19.5 cm. Thick paper. Written on three pages. Very good condition. 

 1,200$מחיר פתיחה: 

 

 

דת יצחק' מאלכסנדר עם בן האדמו"ר רבי הזמנה לחתונת בת האדמו"ר ה'עקי .454

עמ'( בכי"ק של האדמו"ר רבי יחזקאל  2יחזקאל מאוסטרובצא, עם מכתב ארוך)

  .מאוסטרובצא

הזמנה לחתונת בת האדמו"ר ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר עם בן האדמו"ר רבי 

עמ'( בכי"ק של האדמו"ר רבי יחזקאל  2יחזקאל מאוסטרובצא, עם מכתב ארוך)

  .צאמאוסטרוב

בכן אבקש לכל אהובים והידידים שיחי' לשמוח עמנו אי"ה בשמחתינו וד' הטוב "

 ."ישמח לבנו בישועתו ובקול רנה ותודה בית ד' נעלה

הזמנה מהאדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל הלוי מאוסרובצא לרגל חתונת בנו 

  .הבחור חיים עם בתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מנחם דנציגר מאלכסנדר

ס"מ. ארבעה עמודים, בעמוד ראשון ההזמנה, ובשני עמודים נוספים  14.5/22.5

שו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצא. מספר חורים  מכתב בכתב יד קוד

  .וקרעים קלים. מצב טוב מאוד

An invitation to the wedding of the daughter of the Rebbe the 'Ekidat 

Yitzchak' from Alexander with the son of the Rebbe Rabbi Yehezkel of 

Ostrovetsa, with a long letter (2 pages) in the handwiting of the admor 

Rabbi Yehezkel of Ostrovetse. 



14.5/22.5 cm. Four pages, on the first page the invitation and on the other 

two pages a letter in the holy hand of the Rebbe Rabbi Yehezkel of 

Ostrovetsa. Several holes and minor tears. Very good condition. 

 1000$מחיר פתיחה: 

 

 

דרשת שבת הגדול מכ"ק האדמו"ר  .455

רבי יחזקאל מאוסטרובצה. לא נדפס. 

 .מכונת כתיבה

דרשת שבת הגדול מכ"ק האדמו"ר 

רבי יחזקאל מאוסטרובצה. לא נדפס. 

 .תיבהמכונת כ

שני דפים כתובים מצד אחד של הדף. 

ס"מ. נייר פרגמנט. קרעים  22/27

  .בעיקר בשוליים וכתמים

Rabbi Yehezkel of Ostrovetza's 

Shabbat hagadol Sermon. Not 

printed. Typewriter. 

Two pages are written on one side 

of the page. 22/27 cm. Parchment 

paper. Tears mainly in the margins and stains. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ועתה נצטויתי היום מכ"ק שליט"א לכתוב  .456

לכבודו עוד היום את כל הדרשה משבת תשובה". 

דרשת שבת תשובה מהאדמו"ר מאוסטרובצה, שנת 

 .תרצ"ח. מכונת כתיבה

דרשת שבת תשובה מהאדמו"ר מאוסטרובצה, שנת 

ם כתובים בצד עמודי  תרצ"ח. מכונת כתיבה. ששה

אחד של הדף. בסוטף הדף האחרון מכתב מודפס על 

הדף וחתום בכ"י. בין הדברים נכתב: "ועתה נצטויתי 

היום מכ"ק שליט"א לכתוב לכבודו עוד היום את כל 

 ."הדרשה משבת תשובה

ס"מ בערך. קרעים בעיקר  22/32נייר דק/פרגמנט. 

  .בשוליים ובמספר מקומות עם מעט חסר בטקסט

"And now I was ordered today by the rebbe to 

write in his honor the entire sermon from Shabbat 

Teshuvah." Shabbat Teshuvah sermon from the Rebbe of Ostrovetsa, 

1938. Typewriter. 

Thin paper/fragment. Approximately 22/32 cm. Tears mainly in the 

margins and in several places with a little missing in the text. 

 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 3תיעוד נפלא של שיחה בין האדמורי"ם מגור ואוסטרובצה. מכתב ארוך) .457

  .עמודים( בכ"י וחתימת הגאון רבי יהודה מאיר לוין ראש ישיבת אוסטרובצא

 



דומ"ץ  מכתב ארוך בכתב יד וחתימת הגאון החסיד רבי יהודה ליב לעווין

וראב"ד קראקא אל הרה"ח רבי יצחק גבריאל ראדזינער מגדולי חסידי 

במכתבו מתנצל רבי יודל על שזה  .אוסטרובצה ומיקירי קרתא דעיר הקודש צפת

זמן רב, לא כתב מכתב לרבי יצחק גבריאל ובשולי דבריו מביא שיחה נאה 

רב הקדוש שהייתה בין שני אלי תרשישים ואראלים האדמו"ר מאוסטרובצה 'וה

 רבן של ישראל מגור שליט"א' ]בעל ה'אמרי אמת'[
וזה תוכן הדברים בקצרה: האדמו"ר מגור שאל את האדמו"ר מאוסטרובצה, 

תבו, וכן אמר לו שבמכוון הסיב את דרך נסיעתו דרך  מדוע לא השיב לו על מכ

אוסטרובצה, כדי לשמוע 

 .מדוע לא השיב לו

וענה לו האדמו"ר 

ם מאוסטרובצה: שרבי

מקשים מדוע יוסף 

הצדיק לאחר שירד 

למצרים, לא כתב לאביו 

מכתב, הרי אביו שאלו 

 ?מה שלום אחיו

ענה על כך הרה"ק 

מאוסטרובצה: יוסף 

רצה לבשר לאביו 

בשורות טובות מאחיו, 

על כן לא יכול היה 

לענות לו במכתב שיש 

מריבה בין האחים וכל 

מה שעשו לו וכו', והיה 

עומד ומצפה ליום שבו 

 יוכל לבשר לו בשורות טובות
והוסיף האדמו"ר מאסטרובצה: אף אני כך, בטח כ"ק האדמו"ר רצה לשמוע 

ממני בשורות טובות 'כי הנני בריא ואוכל ושותה ככל אנשים' וזה עדיין אינני יכול 

 .לבשר לו והנני מחכה לישועת הי"ת ולכן לא השבתי על מכתבו

עמ'. סימני  3ס"מ. כתוב על גבי  14*21. בלאנק אישי 1925קראקא, תרפ"ה 

 .קרעים בקיפולי הדף, ללא חסרון בגוף המכתב

ובמיוחד התפרסם  רבי מאיר הלוי מאוסטרובצה איש אלוקים קדוש היה

בצומותיו שכבר מגיל צעיר הרגיל את עצמו לצום ומנהג זה הפך אצלו לקבע 

 כשבמשך ארבעים שנה נהג לצום, ורק בלילה היה אוכל אכילה מועטת.

התנזרותו מאוכל גרמה לו להיות אדם חולה וחלוש וידידו הרה"ק בעל אמרי 

 .אמת דאג ודרש בשלומו

אהבה עזה הייתה שוררת בין שני גדולי עולם, אלו אדירי תורה וחריפי מוח בלתי 

רגיל ופעם ששהו יחד הרה"ק מאוסטרובצא והרה"ק בעל אמרי אמת 

י אמת שידבר על לב רבם באוטוואצק, בקשו חסידי אוסטרובצה מבעל אמר

שיחדול מהצומות, תיעוד מפגישה זו מספר רבי איסר ידידיה פרנקל בספרו רבי 

 .39-40יחיאל מאיר הלוי מאוסטרובצה )ת"א תשי"ג( עמ' 

שהיה נקרא גם רבי יודל ליפסקר, היה  הגאון החסיד רבי יהודה ליב לעווין

בי מאיר מאוסטרובצה, מגדולי מורי ההוראה בקראקא, ומגדולי חסידי הרה"ק ר

רבי יודל היה למדן מובהק וחריף כדרך למדני אוסטרובצה והאדמו"ר רבי מאיר 

מינה אותו להיות המלמד של הרה"ק רבי יחזקאל מאוסטרובצה )אלה אזכרה 

 (50ח"ד עמ' 
Wonderful documentation of a conversation between the Rebbe of gur 

and Ostrovetsa. A long letter (3 pages) in the handwriting and signature of 

Rabbi Yehuda Meir Levin, head of the Ostrovetsa yeshiva. 



Personal blank 21*14 cm. Written on 3 pages. Marks of tears in the folds of 

the page, no flaw in the body of the letter. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 .וך בדברי תורה מהעיר אוסטרובצה עם ד"ת ששמע מהאדמורי"םמכתב אר .458

מכתב ארוך בדברי תורה מהעיר אוסטרובצה 

נשלח לרבי  .עם ד"ת ששמע מהאדמורי"ם

יצחק גבריאל ראדזינער מיקירי קרתא 

דעיה"ק צפת וחסיד מובהק לאדמו"רי 

 .אוסטרובצא ונכתב ע"י בנו

ים גדולים, כתובים משני הצדדים.  שני דפ

ס"מ. קרעים בעיקר במקומות הקיפול  22/35

 .ומעט כתמים

A long letter in Torah from the city of 

Ostrovetsa with Torah words he heard 

from the Admori"m. 

Two large pages, written on both sides. 

22/35 cm. Tears mainly at the folds and a 

few stains. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ארוך בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה  .459

 .לחתונת בנו עם בת האדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב

מכתב ארוך בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצא על הזמנה 

  .אדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב לחתונת בנו עם בת ה

ס"מ. נייר מקופל, ההזמנה היא על העמוד  13.5/21ההזמנה בדיו מוזהב. 

שורות בכי"ק  18החיצוני והמכתב בכי"ק של הרבי הוא בעמוד הפנימי. 

 .מצב טוב  וחתימתו. מעט כתמים וחורי )הידוק(.

A long letter in the handwriting and signature of the Rebbe Rabbi Yehezkel 

of Ostrovetze on an invitation to his son's wedding with the daughter of 

the Rebbe Rabbi Yehoshua Asher of Porisov. 

The invitation is in golden ink. 13.5/21 cm. Folded paper, the invitation is 

on the outside page and the Rebbe's handwritten letter is on the inside 



page. 18 lines in his handwriting and signature. A few stains and holes 

(stitching). Good condition. 

 1000$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה  .460

לחתונת בנו עם נכדת האדמו"ר רבי נתן נחום מקרימילוב בת חתנו רבי ישעי' 

         .אנגלארד

 

תימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה מכתב בכי"ק וח

לחתונת בנו עם נכדת האדמו"ר רבי נתן נחום מקרימילוב בת חתנו רבי ישעי' 

  .אנגלארד

ס"מ. נייר מקופל, ההזמנה היא על העמוד החיצוני  14/22ההזמנה בדיו מוזהב. 

תו. מעט שורות בכי"ק וחתימ 12והמכתב בכי"ק של הרבי הוא בעמוד הפנימי. 

 .כתמים וחורי )הידוק( או קרעים קלים. מצב טוב

A letter in the handwriting and signature of the Rebbe Rab bi Yehezkel of 

Ostrovetze on an invitation to his son's wedding with the granddaughter of 

the Rebbe Rabbi Natan Nachum of Karimilov, the daughter of his son-in-

law Rabbi Yeshaia Engelrad. 

The invitation is in golden ink. 14/22 cm. Folded paper, the invitation is on 

the outside page and the Rebbe's handwritten letter is on the inside page. 

12 lines in his handwriting and signature. A few stains and holes (stitching) 

or light tears. Good condition. 

 1000$מחיר פתיחה: 

 

 ביאלה.

 

 
העותק של האדמו"ר רבי משה שפירא מבלינדוב? 'מאמר המידות )והחסידות('  .461

'מאמר שמירת הדעת' ספר שחיבר האדמו"ר מלברטוב בגיל  -"מהדורה יחידה" 

 .1927/28תרפ"ח  -! נדיר ביותר! תרפ"ז 14



המדות' מאת האדמו"ר רבי משה יחיאל אלימלך רבינוביץ מלברטוב. מאמר '

תרפ"ח  .מהדורה יחידה

מאמר ' -  ; , י"ד דף1928

שמירת הדעת' מאת 

האדמו"ר רבי משה יחיאל 

אלימלך רבינוביץ 

מלברטוב שחיברו בגיל 

י"ד שנים! מהדורה 

שנדפס כספר  ראשונה

. 1927בפני עצמו. תרפ"ז 

 19י"ב דף; 

"משה  חותמות .ס"מ

שפירא בלענדאוו" יתכן 

שאלו חותמותיו של 

האדמו"ר רבי משה 

ללא  .שפירא מבלינדוב

כריכה. ספר מתפרק. 

נקבי עש בעיקר בשוליים. 

 .באופן כללי מצב טוב

תש"א  -]תרנ"ה  המחבר האדמו"ר רבי משה יחיאל אלימלך רבינוביץ

רה"ק [ היה האדמו"ר מלברטוב משושלת ביאלא. בן האדמו"ר ה1895/1941

רבי נתן דוד מפרצובה, אמו הייתה בתו של האדמו"ר רבי יחיאל יעקב מקוז'ניץ. 

הורוביץ הנודע בשמו -משגיח ישיבת יח"ל הגאון רבי אברהם שמעון הלוי אנגל

 ."רבי שימעלע זשעליחאווער" נמנה על חסידיו ואף שלח בחורים אליו

ק בנו של ה'שרף בן רבי יעקב יצח ביאלא-האדמו"ר רבי משה שפירא מבלנדוב

ממוגלניצא'. כיהן כרבה של גראווילין. בזוו"ר חתן דודו רבי אלימלך מגרודזיסק. 

 .נפטר בי"ז אב תרפ"ז

The copy of the Rebbe Rabbi Moshe Shapira of bLindov? 'maamar haMidot 

(vehachasidut)' "Single Edition" - 'maamar shmirat hadaat' a book 

authored by the Rebbe of Libertov at the age of 14! Extremely rare! 

1927/28. 

without binding. A book falling apart. Moth holes mainly on the edges. In 

general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ומהרה בקרוב ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים ובכל תפוצות ישראל קול  .462

  .ול שמחה" מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטשששון וק

מכתב קודש בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה 

שורות בכי"ק וחתימתו המלאה. נייר שורות כפול, בצדו  13יהודה ממזריטש. 

השני מכתב הגבאי 

 11/18בחותמת האדמו"ר. 

ס"מ. בצדו של מכתב 

  חסר האדמו"ר הדף
בתחתיתו וקרוע קצת גם 

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 Diaspora 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. 

 350$מחיר פתיחה:  
 

 

אבל יד הישועה פתוחה וטרם השערים נסגרו לכל הפושט יד לברכה וישועה"  .463

מכתב ארוך כולו בכי"ק ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

 .ממזריטש

 

שנת ברכה וארשת שפתם מימים ויתברכו בהגיון לבם לטובה ויחדש עליהם "

של רצון יתקבלו". מכתב קודש ארוך, כולו בכי"ק ובחתימתו המלאה של 

 ,האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש. נייר שורות כפול

ס"מ. מצב  11/17.5שורות בכתי"ק וחתימתו וחותמתו.  18ממשיך בעמוד השני. 

  .טוב מאוד

"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. 

 450$מחיר פתיחה: 

 

 

עמודים(  2מנך מתנות איש לרעהו". מכתב ארוך)סימנך ליהודים הייתה אורה וסי .464

 -בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ מביאלה 

  .מעזריטש



"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה  עמודים( בכי 2מכתב ארוך)

שורות בכי"ק וחתימתו  36צדדים,  2  .מעזריטש -יהודה רבינוביץ מביאלה 

 .ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב טוב 13/21לאה וחותמתו. המ

"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. 

 450$מחיר פתיחה: 

 

 

ובטובו לכתוב לי מפורש מי ומי הנותנים ואתן ברכתי גם עליהם". מכתב קודש  .465

כולו בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה רבינוביץ 

 .מזריטשמ

מכתב קודש כולו בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה 

 .רבינוביץ ממזריטש

שורות בכי"ק וחתימתו המלאה וחותמתו. ענייני מעמדות וקופת רבי מאיר  26

ס"מ. מספר כתמים וקרעים קלים. מצב  12/19.5בעל הנס. נייר שורות כפול. 

  .טוב



"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. 

 450$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתבו מקודם חנוכה קיבלתי בעת הדלקת נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין  .466

כמבואר הכוונה בזוה"ק והכל מכוון לטובה". מכתב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר 

 ."שלמה יהודה ממזריטש "משל"י

מכתב חשוב במיוחד  ."...והכל מכוון לטובה בעת רצון להזכירו לחיים טובים"

ה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש. בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הר

בתחילת המכתב הרבי מזכיר את עבודת קדשו ואת הזמן המסוגל והנשגב בעת 

 .הדלקת נרות חנוכה עם המנהגים והכוונות ע"פ הזוהר הקדוש

שורות בעצם  14

כתב יד קודשו 

וחתימתו 

המלאה. נייר 

שורות כפול. 

ס"מ.  12/19.5

מעט כתמים. 

 .מצב טוב מאוד

"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. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

וקרובה ישועתכם לבוא" מכתב קודש כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של  .467

 "האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר שלמה יהודה ממזריטש "משל"י

 

כולו בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר  מכתב קודש

שלמה יהודה ממזריטש. ענייני קופת רמבה"ן "וכולם יעמדו על הברכה" "לכן 

 ."גם אנוכי מכניס א"ע בכלל ישראל וה' יתן הטוב לטובים

שורות  19

בכתי"ק 

וחתימתו 

  המלאה
וחותמתו. 

תרצ"ו. נייר 

שורות כפול. 

ס"מ.  13/21



 .מאוד מצב טוב

"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. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

קודש לחסות ולהרגיש קדושה של מטה המכוון לקדושה של  המסתופפים בהררי .468

 .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 שלום כולם בברכה", "ניתן ברכתי אשר יתהפך הכל לטוב כמו שאיתא 

.... הוא לשון נטוי והפכה לטוב..... להגדיל ולהרחיב בספה"ק על סדר פ' שמות

ישועות ישראל בכל קצוי ארץ". מכתב קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר 

  .מזריטש שלמה יהודה מ

שורות בכתב  20

יד קודשו 

וחתימתו 

המלאה וחותמו. 

נייר משבצות 

 13/21כפול. 

ס"מ. מעט 

כתמים וקרעים 

קלים. מצב טוב 

  .מאוד

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. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 מכתבי רבנים ואדמורי"ם.
 שטר המכר על קניית "חצר שטרויס"!! בכתב יד וחתימת רבי שמואל ב"ק .469

 שטר המכר על קניית "חצר שטרויס"!! בכתב יד וחתימת רבי שמואל ב"ק
וחתימת רבי שמואל ב"ק וחתימות העדים ברוך  שטר מכר משנת תרנ"ה בכ"י

מכתב מפורט מאוד: מיצרי החצר,   .יעקב זק"ש ורבי יצחק בהרא"ב זללה"ה

ס"מ. נייר כפול. קרעים קלים. באופן  23/29הקונים, באי כוחם, השותפים וכו'. 

 .כללי מצב טוב



היא מבנן של כשלושים דירות ובית מדרש בלב שכונת מוסררה  חצר שטרויס

בירושלים, שהקים הנדבן ר' שמואל שטרויס מקרלסרוהה שבגרמניה. נינו של 

הרה"ק "הבעל שם ממיכלשטט". היה מקורב ל"הסבא מקלם". בשנת תרנ"ד 

ל שטרויס יזם פעולת צדקה לעילוי נשמתה, ובחר ברבו  לאחר פטירת אשתו ש

 הרב יעקב שור לשליחו ומימן את נסיעתו לארץ ישראל, כדי לעזור במפעל

יישובה. במרכז חצר שטרויס הוקם במימונו מבנה לישיבת 'אור חדש' שנוסדה 

על ידי קבוצה מתלמידי 'הסבא מקלם' בראשותם של הרב שמואל הלל שינקר 

והרב ברוך מרקוס. חצר שטרויס הייתה מרכז תורה ומוסר בירושלים. במקום 

בירושלים, התגוררו גדולי המוסר מהמפורסמים שבדור, שעלו מליטא ונתיישבו 

בהם: רבי יצחק בלאזר, רבי נפתלי אמסטרדם, רבי צבי לויטן, רבי יצחק מלצן 

ורבי אריה לייב ברוידא, אחיו של "הסבא מקלם". הקשר של השכונה לתנועת 

המוסר היה חזק כל כך עד שנהגו לומר כי מקור שם השכונה 'מוסררה' הוא מן 

ף הם קבעו את מקום לימודם המילה 'מוסר'. קבוצה נוספת מיהודי ירושלים, א

בחצר, ונודעו אף הם בהתמדתם ובהנהגות פרישות ומוסר. בהם: הרב מאיר 

הלר, הרב צבי הירש ויספיש )נכדו של הרב נחום משאדיק(, הרב שמואל 

תפילינסקי, הרב יונה ראם, הרב אליהו ברוך פרלמן, הרב חייקל מילצקי, הרב 

ן תושבי חצר שטרויס היה הרב צבי פסח יהודה הולצמן והרב זליג לייב לוין. בי

פרנק. ובין ילידי המקום היה הרב שמחה זיסל ברוידא, ראש ישיבת חברון )בן 

 .משפחת "הסבא מקלם"( והרב חיים יעקב גולדוויכט, ראש ישיבת כרם ביבנה

The bill of sale for the purchase of the "chatzar Shtrois"!! Handwritten and 

signed by Rabbi Shmuel B.K 

A very detailed letter: the straits of the yard, the buyers, their attorney, 

the partners, etc. 23/29 cm. Double paper. Slight tears. Generally good 

condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

וברות מכתב המקובל רבי מנחם מענכין הלפרין ומעט הוספות בכי"ק. כרך ח .470

 .מחיבוריו



מכתב המקובל רבי מנחם מענכין הלפרין ומעט הוספות בכי"ק. כרך חוברות 

מבשר ואומר נחמות מנחם וקונטרס קול בעתו על עשרת השבטים  .'מחיבוריו. א

שירי מנחם  .'ב .. כל החלק בעברית ודפי המפות מהחלק באנגלית1928תרפ"ח 

ואת וחשבון הנפש או נשמת מנחם תיקון המדות רפ .'ג .'עמ 6. 1939ירושלים 

שובו אל הבורא דברי  .'ה .מליצי יושר וידוי הגדול והכללי, ת"ש .'ד .תרצ"ז

רזין טמירין  .'ו .מנחם)וקול בעתו ח"ש(, תרצ"א

דברי הלכה או משנת  .'ז .ליקוטי מנחם. תרצ"ז

זבחי צדק שו"ת,  .'ח .מנחם, תרצ"ה

נחפשה דרכינו ונשובה אל ה',  .'ט .תרפ"ו

דמעות ונחמות מנחם וסדר הגאולה,  .' י .רצ"בת

בתוך החוברת הראשונה מכתב ברכת  .תרצ"ט

שנה טובה בכי"ק של המחבר חותם "המחבר" וכן 

ללא כריכה  .הוספות בכ"י המחבר -תיקוני  2/3

וחלק מהחוברות והדפים מנותקים. נקבי עש 

 .טוב -ומעט תעלות בעיקר בשוליים. מצב בינוני 

The letter of tha kabbalist Rabbi Menachem 

mAnchin Halperin and a few additions in his 

handwriting. A volume of pamphlets from his 

writings. 

No cover and some of the booklets and pages 

are detached. Moth holes and a few ditches mainly on the edges. Average 

- good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

שטר תנאים בחתימת רבי אריה לוין ורבי יודא יעקב קופרשטוק אבי בית המוסר  .471

 .בחצר שטרויס

שטר תנאים בחתימת רבי אריה 

לוין ורבי יודא יעקב קופרשטוק 

  .אבי בית המוסר בחצר שטרויס

ס"מ. דיו כחול. קרעים  31.5/47

  .בשוליים. מצב טוב

תשכ"ט[  -מ"ה ]תר רבי אריה לוין

יות ההוד של ירושלים.  מדמו

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  רבי יעקב יהודה

מופלג ובעל צדקה בדרגות 

שנכתב עליו בעיתון 'קול ישראל' לאחר פטירתו שהוא הציל גדולות מאוד, כפי 

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. 

 50$מחיר פתיחה: 



מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משה חר"ג הממונה של כולל ויז'ניץ בצפת  .472

 .ע"י האדמו"ר הצמח צדיק מויז'ניץ

אני מקנה ד' אמות קרקע לח"ר ...". מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי משה "

כולל ויז'ניץ בצפת  ונה של חר"ג הממ

ע"י האדמו"ר הצמח צדיק מויז'ניץ, 

שמו מוזכר בפולמוס כוללי צפת. 

שורות בכ"י  3ס"מ.  14.5/10

 .וחתימתו. מצב טוב מאוד

A letter in the handwriting and 

signature of Rabbi Moshe Kharag, 

the supervisor of Kolol Vizhnitz in 

Safed, by the admor the Zemach 

Tsaddik of Vizhnitz. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב תנאים בין המחותנים רבי  .473

 -יהודה לייב קרויטהמר מקולומייא 

צפת, לרבי דוב בער מנכדי הבעש"ט 

 .1880הקדוש. צפת תר"מ 

נים רבי  מכתב תנאים בין המחות

 -יהודה לייב קרויטהמר מקולומייא 

ר מנכדי צפת, לרבי דוב בע

צפת תר"מ  .הבעש"ט הקדוש

ס"מ. מספר קרעים  14/12.5. 1880

 .קלים. מצב טוב מאוד

על השידוך ויחוס רבי דוב בער 

הנ"ל ראה ב'ליקוט בענייני תורה 

ותפילה' מכון משכנות הרועים. 

 .באיאן, חלק ז' עמ' ר"ו

Letter of tnahim between the in-laws Rabbi Yehuda Leib Kreuthamer of 

Kolomiya - Safed, to Rabbi Dov Ber of the grandchildren of the Holy baal 

shem tov. Safed 1880. 

A few minor tears. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסף ארבעה מכתבי המלצה בחתימת ידו של  .474

 .'הגאון האדיר רבי דוד פוברסקי ראש ישיבת פונובז

בקש בזה להואיל ולתת לו הלוואת הנני ממליץ ומ"

גמ"ח ומענק בסכום המקסימלי האפשרי לקראת סידורו 

   ."הראשון בחיים לברכה

אוסף ארבעה מכתבי המלצה בחתימת יד קדשו של 

 .'אש ישיבת פונובז הגאון האדיר רבי דוד פוברסקי ר

 .. מצב טוב מאוד1998בלנק ישיבת פוניבז'. תשנ"ח 

A collection of four letters of recommendation 

signed by the great gaon Rabbi David Povarsky, 

head of the Ponovitz Yeshiva. 



Blank Ponovitz Yeshiva. 1998. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 .שטר תנאים בחתימת האדמו"ר מרחמסטריווקא רבי דוד טברסקי שליט"א .475

שטר תנאים בחתימת יד קודשו של האדמו"ר רבי דוד בסימן טוב ובמזל טוב" "

טווערסקי מרחמסטריווקא 

 21/33חותם כעד.  .שליט"א

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

האדמו"ר רבי דוד טברסקי 

י  מגדולי אדמו"ר שליט"א

הדור. בן האדמו"ר רבי 

ישראל מרדכי 

מרחמסטריווקא ותלמידו של 

הגאון רבי משה אריה פריינד. 

קדושות נודע בהנהגותיו ה

 .ובתפילותיו הטהורות

A deed of tnahim signed by 

the Rebbe of 

Rahmastrivka, Rabbi David 

Tversky, Shalita. 

Sign as a witness. 21/33 

cm. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

פרוזבול בחתימת האדמו"ר רבי משה נתן נטע  .476

 .למברגר ממאקאווא

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 20.5/16ט. פר אתא. אלול תשי" כ

Pruzbul signed by the Rebbe Rabbi Moshe Natan Neta 

Lemberger of Makawa. 

Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

  .טטנר שטר פרוזבול בחתימת הגאון רבי נתן גש .477

ס"מ. באופן כללי מצב טוב  14/20.5בני ברק, כ"ז אלול תשל"ג. 

 .מאוד

Prozbol bill signed by Rabbi Natan Geshtetner. Overall very 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



להיות עבד נאמן לה' ולתורתו ולהצליח  .478

בעבודה רבת האחריות". מכתב ברכות בכי"ק 

ייס גאב"ד  וחתימתו של הגאון רבי יצחק טובי' וו

 .ירושלים זצ"ל

און רבי יצחק מכתב ברכות בכתב ידו וחתימתו של הג

מכתב מוקדם  .טובי' ווייס גאב"ד העדה החרדית

מתקופתו באנטוורפן בה כיהן כרב וכר"מ בישיבת עץ 

שורות בכי"ק וחתימתו.  14חיים. נייר מכתבים אישי. 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 21/27

"lehiyot eved ne'eman lehashem veletorato 

velehatzliach baavoda rabat haachrayut." A letter 

of congratulations in the handwriting and 

signature of the Gaon Rabbi Yitzchak Tuvia' Weiss 

Gaba'd of Jerusalem zt'al. 

Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ויבנו בית גדול של תורה ועבודת  .479

ה'.. מתוך שפע ברכה והצלחה". 

מכתב ברכות לחתונה בכי"ק 

תו של גאב"ד העדה החרדית וחתימ

 .הגאון רבי יצחק טוביה ווייס זצ"ל

מכתב ברכות בכתב ידו וחתימתו 

של הגאון רבי יצחק טובי' ווייס 

מכתב מוקדם  .גאב"ד ירושלים

מתקופתו באנטוורפן בה כיהן 

כרב וכר"מ בישיבת עץ חיים. נייר 

שורות בכי"ק  12מכתבים אישי. 

ס"מ. מצב טוב  21/27תו.  וחתימ

 .אודמ

"And they built a great house 

of Torah and avodat hashem... out of abundance of blessing and success." 

A letter of congratulations for the wedding, handwritten and signed by the 

Rabbi of the eda-hacharedit, Rabbi Yitzhak Tovia Weiss ztzel. 

Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין לרבי אברהם  .480

שורות בכ"י  11ס"מ.  9.5/14.5חנוך קוטיינר על ספרו 'חנוכת הבית'. נייר דואר. 

  .וחתימתו. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

A letter in the handwriting and signature of Rabbi Yitzchak Zilberstein to 

Rabbi Avraham Hanoch Kutainer about his book 'Hanukat Habait'. Postal 

paper. 9.5/14.5 cm. 11 lines in his handwriting and signature. A few stains. 

Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



מדושינסקיא  אוסף גדול של מכתבי האדמו"ר רבי ישראל משה בן המהרי"ץ .481

ואמו הרבנית מרת אסתר. שני מכתבים בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר ושלושה 

מכתבים עם הוספות בכי"ק וחתימתו. מכתבים נוספים מאמו הרבנית מרת אסתר 

 .והרבנית מרת אלטה מרים לאה

מכתבי האדמו"ר רבי ישראל משה בן המהרי"ץ מדושינסקיא ואמו  14אוסף 

 .הרבנית מרת אסתר

מכתבים בכי"ק וחתימתו  2 :טפירו

 3אדמו"ר רבי ישראל משה,  של ה

מכתבים עם הוספות בכי"ק 

מכתבים עם חתימת  3וחתימתו, 

מכתבים בלועזית עם  3יד קודשו. 

חתימתה)בעברית( של הרבנית 

מרת אסתר)אמו של האדמו"ר רבי 

ישראל ואשת חבר לאדמו"ר 

מכתבים בכ"י  2המהרי"ץ(. 

עברית. בלועזית, ללא חתימתה ב

כרטיסי שנה טובה מהאדמו"ר רבי 

ישראל משה והרבנית מרת אלטה 

 .מרים לאה

האדמו"ר רבי ישראל משה 

תשס"ג  –]תרפ"ב  דושינסקי

[ בנו של המהרי"ץ דושינסקיא, היה האדמו"ר וראש ישיבת 1921/2003

 .דושינסקיא וגאב"ד העדה החרדית בירושלים

Collection of 14 letters from the Rebbe Rav Yisrael Moshe, son of the 

Maharitz of Dushinsky and his mother, Rebbetzin Esther. 

2 letters written and signed by the Rebbe Rav Yisrael Moshe, 3 letters with 

additions in his handwriting as well as his signature, 3 letters with his 

signature. 3 letters in a foreign language with the signature (in Hebrew) of 

Rebbeztin Esther (the mother of the Rebbe R' Yisrael and wife of the 

Rebbe the Maharitz.) 2 letters written in her handwriting in a foreign 

language, without her signature in Hebrew. Shana tovah cards from the 

Rebbe R' Yisrael Moshe and his wife, Rebbetzin Alta Miriam Leah. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 -מברק הרב מפוניבז רבי יוסף כהנמן  .482

מברקי  11הרב אוירבך, אוסף  -האדמו"ר מערלוי 

ומכתבי רבנים ואדמורי"ם ברכות מזל טוב לגאון רבי 

 .יצחק צבי ברנפלד לחתונת בתו

מברקי ומכתבי רבנים ואדמורי"ם ברכות  11אוסף 

 .מזל טוב לגאון רבי יצחק צבי ברנפלד לחתונת בתו

מברקים: הרב יוסף כהנמן ישיבת פוניבז, מודפס. 

האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר ומשפחתו, מודפס. 

רבי אברהם סופר ומשפחתו, מודפס. הרב אוירבך)רבי 

 .ץ"י. משפחת קולי שלמה זלמן?( וביתו, בכת

מכתבים: רבי אברהם שרייבר סופר, בכת"י, רבי 

שמחה בונים סופר בן הדעת סופר, בחתימתו. רבי 

מרדכי מילר מבית המדרש למורות בגייטסהד)המכתב 

 -באנגלית בכת"י(, הגאון רבי אלימלך אשכנזי ברזיל 

ארה"ב, בכת"י. הרב לייב ציביאק מנהל  -אוסטרליה 



. רבי יצחק צבי ליברמן ממנצ'סטר, בית מדרש גבוה בליקווד, בחתימתו

 .טוב מאוד -פריטים, גודל משתנה מצב טוב  11סה"כ  .בכת"י

A telegram from the harav of Funibz, Rabbi Yosef Kahanaman - the Rebbe 

of Erloy - harav Ooyerbach, a collection of 11 telegrams and letters from 

rabbis and rebbes congratulating to the Gaon Rabbi Yitzhak Zvi Bernfeld on 

his daughter's wedding. 

Total 11 items, size varies. good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב תנחומים בכ"י וחתימת האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן  .483

  .סופר. כולל המעטפה המקורית והאישית

חתימת האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן מכתב תנחומים בכ"י ו

 שורות בכי"ק וחתימתו. כולל המעטפ 10ס"מ.  13/18סופר. 

מצב טוב מאוד. המעטפה  .ה המקורית והאישית של הרבי

  .קרועה וחסרה בחלקה

A letter of condolence, handwritten and signed by the 

Rebbe of Erloy Rabbi Yochanan Sofer. Including the 

original and personal envelope. 

Very good condition. The envelope is torn and 

partially missing. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב קצר ומעניין בכ"י וחתימת האדמו"ר מערלוי לרבי משה  .484

 .שיינברגר שהיה מג"ש בישיבתו

גר מכתב קצר ומעניין בכ"י וחתימת האדמו"ר מערלוי לרבי משה שיינבר

 .ג"ש בישיבתו שהיה מ

במכתב מסביר על בחור מסוים שהיה אמור לשבת בקבלת קבל בזמנים 

קבועים במכון של ערלוי ולא הגיע, ולכן נאלץ להחליפו בחור אחר )נראה 

 7ס"מ.  11/14שנכתב כהסבר מדוע הבחור לא הגיע לשיעור או לסדר(. 

  .שורות בכי"ק וחתימתו. מעט כתמים וקרעים קלים

A short and interesting letter in his handwriting and signed by the 

Rebbe of erloy to Rabbi Moshe Sheinberger who was a maga"sh at 

his yeshiva. 

7 lines in his handwriting and signature. A few stains and light tears. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

בישיבה כלפי הבחורים. מכתב בחתימת תחום אחריות של מגיד שיעור  .485

 .האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי למגידי השיעור בישיבתו

מכתב בחתימת האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי למגידי השיעור בישיבתו. 

במכתב חמישה סעיפים מפורטים בדרך חינוך וחיזוק בחורי הישיבה, בין 

הבוחן על תוצאות הבחינה  על המגיד שיעור להתעניין אצל" :הדברים נכתב

והתרשמותו על התקדמות בחורי הכתה...... על התנהגות הבחורים בשעות 

שהמגידי שיעור נעדרים מהישיבה", "להתמסר במיוחד עם כל בחור ובחור 

מכתתו, שיפיק התכלית היותר גדול האפשרי...... לקרבם ולעודדם עד שיתרגלו 

ת היום ללימוד בהתמדה, ושיתנהגו וילמדו בחשק ובהתמדה". "ושינצלו כל שעו

אותה לכל בחורי הכתה, ואח"כ בעת הצורך  בדרך הטובה", "לדאוג לחברותא נ



להפריד או להחליף החברותות )ולפעמים טוב שיהיה לאחדים מהם ב' 

 ."חברותות(

אור ליום אדר"ח אייר 

ס"מ. נכתב  14/21תשל"ג. 

במכונת כתיבה וחתום 

בחתימת יד קודשו של 

. כולל המעטפה האדמו"ר

האישית של הרבי. נייר 

דק)פרגמנט(. מעט כתמים 

 .וקרעים קלים. מצב טוב

Area of responsibility of a 

yeshiva magid shihur 

towards the boys. A letter 

signed by the Rebbe, Rabbi 

Yochanan Sofer of erloy, to 

the magidey hashihur at 

his yeshiva. 

Written on a typewriter 

and signed with the 

Rebbe's holy hand signature. Including the Rebbe's personal envelope. 

Thin paper (fragment). Few stains and light tears. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 מכתב משפחתי מעניין בכ"י וחתימת הרב מרדכי שמואל קרול רבה הראשון של .486

כפר חסידים עם אזכרת שמות בנותיו בצעירותם, שנישאו מאוחר יותר לרבנים 

 .וגאונים

אנו ב"ה חיים וקיימים, שושנה גומרת השנה את הסמינריון למורות, פנינה "

עוברת לכתה ד' באותו הסמינריון, שלמה לומד בישיבה בחיפה, ושולמית גומרת 

 ."................השנה את בית הספר, גם מינה'לע לומדת טוב

מכתב משפחתי מעניין בכ"י וחתימת הרב מרדכי שמואל קרול רבה הראשון של 

 .כפר חסידים

רבה של המושב חמ"ד וראש ישיבת חמדת  נח קרול  בנו הרב שלמה

  .שמואל. היה ממייסדי ארגון הפעילים

ראש ישיבת  בתו מרת שושנה נישאה לרבי אליהו אליעזר מישקובסקי

 .בה של כפר חסידיםכנסת חזקיהו ור

אב"ד בחיפה ומח"ס  בתו מרת פנינה נישאה לרבי יעקב ניסן רוזנטל

 .''משנת יעקב

רבה של רמת השרון.  ,בתו מרת שולמית נישאה לרבי יעקב אדלשטיין

 .מרת מינה לאחר פטירתה נשא הרב אדלשטיין את אחותה

ס"מ. הדבקות סלוטייפ על הקרעים שבמקומות  16/20דף שורות. 

  .ול ומעט קרעים נוספיםהקיפ

An interesting family letter handwritten and signed by Rabbi 

Mordechai Shmuel Krol, the first rabbi of Kfar Hasidim, with a 

mention of the names of his daughters in their youth, who later 

married rabbis and geonim. 

lined page. 16/20 cm. Adhesive tape on the tears at the folds and 

a few other tears. 

 50$מחיר פתיחה: 



עמ'( בכ"י וחתימת רבי זבולון המבורגר בבחרותו לאביו  6מכתב ארוך בלימוד) .487

 .רבי אברהם משה

עמ'( בכ"י וחתימת רבי זבולון המבורגר בבחרותו לאביו  6מכתב ארוך בלימוד)

 .רבי אברהם משה

כתב בהיותו בישיבת סלאנים ברמת גן בשנת תשכ"ג, בעניין הענקה לעבד המ

ואמה עבריה והאם מחויבים 

 .יורשי האדון

עמודים כתובים  3נייר שורות. 

ס"מ.  17/24משני הצדדים. 

 .מעט כתמים. מצב טוב

נולד  הרב זבולון המבוגר

בירושלים לאביו רבי אברהם 

משה המבורגר שהיה שקדן 

סופר כי היה ומתמיד עצום ומ

 .שעות ביממה 18לומד 

למד בישיבת טשעבין, סלונים 

ובישיבת מיר. ברבות השנים 

למד מפי גדולי המקובלים 

בירושלים. היה פרוש מענייני 

העולם הזה, כאשר עשרות 

שנים ישן על הארץ והיה 

מסתפק באוכל מועט. גדולי 

בודת השם. רבים או בו כאחד הצדיקים הנסתרים. חיזק וקירב יהודים לע הדור ר

השכימו לפתחו לקבלת עצה וברכה, ושמו נודע כפועל ישועות ובקי בחכמת 

  ."הפרצוף. ספריו: סדרת הספרים "שערי זבול

A long letter in the study (6 pages) in the handwriting and signature of 

Rabbi Zvulun Hamburger in his youth to his father Rabbi Avraham Moshe. 

Lined paper. 3 pages written on both sides. 17/24 cm. Few stains. Good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שטר פרוזבול בחתימות הגאונים רבי  .488

ישראל יעקב פישר זצ"ל רבי מאיר 

"ל ולהבל"ח רבי משה  ברנדסדופר זצ

כ"ה אלול   .שטרנבוך שליט"א

במקום ס"מ. קרע קל  16.5/22 תשס"א.

 .הקיפול ומעט קמטים. מצב טוב

Pruzbul bill with the signatures of the 

geonim Rabbi Yisrael Ya'akov Fisher 

zatzal Rabbi Meir Brandsdoffer zatzal and 

Rabbi Moshe Shterenbuch Shlita. 

Slight tear at the fold and a few creases. 

Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



שטר פרוזבול בחתימת הגאונים רבי ישראל יעקב פישר, רבי  .489

 ?אברהם דוד הורוויץ ורבי יעקב בלוי

ס"מ. קרע קטן  13.5/21כ"ח אלול תשנ"ד.  .חותמות הבי"ד

 במקום הקיפול. מצב טוב מאוד

Pruzbul bill signed by the geonim Rabbi Israel Yaakov 

Fisher, Rabbi Avraham David Horowitz and Rabbi Yaakov 

Bloy? 

Small tear at the fold. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכתב מהגאון רבי אפרים צבי מינזבערג  .490

 10תשט"ו. נייר שורות.  .אב"ד פאקיפסי ניו יורק

שורות בכ"י וחתימתו וחותמו. חורי תיוק וסימני 

 .קיפול. מצב טוב מאוד

היה חבר אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה  זבערגצבי מינ  רבי אפרים

ומחשובי הרבנים. למד בישיבות סובאלק, לומז'ה וואלאז'ין. כיהן כרב 

  .בבירוטש, ליסקאווא, ומאוחר יותר כאב"ד בפאקיפסי שבניו יורק

Letter from Rabbi Ephraim Zvi Minzberg Abd Poughkeepsie New 

York. 1955. Lined paper. 10 lines in his handwriting with his 

signature and stamp. Filing holes and fold marks. Very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב תעודה על בחינה לילד בכ"י חתימת וחותמת רבי מאיר חיים אונגר  .491

 .ירושלים -מלאקענבאך 

יים אונגר מכתב תעודה על בחינה לילד בכ"י חתימת וחותמת רבי מאיר ח

 -מלאקענבאך 

ס"מ. מספר  19.5/11.5 .ירושלים

 .קרעים וחורים קלים. מצב טוב

הגאון רבי מאיר חיים אונגר 

 -]תרס"ה  אב"ד לאקענבאך

תשי"ח[ בן רבי יעקב וחתן רבי 

יהודה הכהן קרויס אב"ד 

לאקענבאך. משנת תרצ"ה מילא 

מקום חותנו ברבנות. עלה לא"י 

ונתיישב בירושלים עיה"ק. 

ספריו 'מאור התורה' ו'מאור 

חיים'. חתנו הגאון הנודע רבי 

 .נתן גשטטנר זצ"ל

Certificate letter about an 

examination for a child, 

handwritten signature and 

seal of Rabbi Meir cHaim Unger of Lakenbach - Jerusalem. 

Several minor tears and holes. Good condition. 

 150$יר פתיחה: מח

 



ברכת מזל טוב וברכת השנים מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי  .492

 .אלחנן "חונא" היילפרין מרדומישלא

שורות בכי"ק וחתימתו. סימני  9ס"מ.  21/18.5נייר מכתבים אישי. 

 .קיפול. מצב טוב מאוד

נולד בקאשוי בשנת תרפ"ב לאביו  הגאון רבי אלחנן חונא הלפרין

לפרין רבה של דובשיץ. אמו היא בתו של הגאון רבי הגאון רבי דוד ה

שמואל ענגיל, למד אמל זרנו המהר"ש אנגל וכן אצל הגאון הרב 

 14ישראל שמואל קליין )חתנו של הגאון רבי שמעון סופר(. בגיל 

כתב מכתב לגאון רבי יוסף רוזין )'הרוגוצ'ובר'(, ובמכתב התשובה 

היה רב בשכונת גולדרס גרין כינה אותו הראגוצ'ובי "הרב הגאון"!!! 

בלונדון ונשיא "התאחדות קהילות החרדים". אב"ד ראדומישלא על 

ום רבנות סבו ורבו המובהק הגה"ק רבי שמואל ענגיל. בגיל  שם מק

כתב מכתב לרבי יוסף רוזין )הרוגוצ'ובר(, ובמכתב התשובה כינה  14

שלום משאץ, לאחר אותו הראגוצ'ובי "הרב הגאון". היה מקורבו של הרה"ק רבי 

היה מקורב  המלחמה התקרב לגאון מטשעבין וראה בו כרבו המובהק.

לאדמו"רים רבים. כיהן כרב בגולדרס גרין בלונדון וכנשיא "התאחדות קהילות 

החרדים". כונה אב"ד ראדומישלא על שם מקום רבנות סבו הגאון רבי שמואל 

פריו: 'אמרי חן', 'שדה ענגיל. היה מחותנם של רבים מגדולי וצדיקי הדור. ס

 .אלחנן' ועוד

The blessing of Mazal Tov and the blessing of the years A letter in the 

handwriting and signature of Rabbi Elchanan "cHuna" Heilperin of 

raDomishla. Personal stationery. 21/18.5 cm. 9 lines in his handwriting and 

signature. Fold marks. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

אומר שחשדתם בכשרים כאילו נפגעתי במה שקוראים "קליפה של קנאות  .493

מכתב ארוך ומעניין בכ"י וחתימת הגה"צ רבי  .זרה!" בלשון הה"צ מקלוזנבורג

 .אלחנן "חונא" היילפרין

 .חונא היילפריןמכתב ארוך ומעניין בכי"ק וחתימתו של הגה"צ רבי אלחנן 

שורות בכי"ק וחתימתו.  21ס"מ.  20.5/29.5נייר דואר, נשלח לקריית אתא. 

 .מצב טוב

נולד בקאשוי בשנת תרפ"ב לאביו הגאון רבי דוד  הגאון רבי אלחנן חונא הלפרין

הלפרין רבה של דובשיץ. 

אמו היא בתו של הגאון 

רבי שמואל ענגיל, למד 

אמל זרנו המהר"ש אנגל 

הגאון הרב ישראל וכן אצל 

שמואל קליין )חתנו של 

הגאון רבי שמעון סופר(. 

כתב מכתב לגאון  14בגיל 

רבי יוסף רוזין 

)'הרוגוצ'ובר'(, ובמכתב 

התשובה כינה אותו 

הראגוצ'ובי "הרב 

הגאון"!!! היה רב בשכונת 

גולדרס גרין בלונדון ונשיא 

"התאחדות קהילות 

החרדים". אב"ד 

ראדומישלא על שם מקום 



כתב מכתב לרבי  14בנות סבו ורבו המובהק הגה"ק רבי שמואל ענגיל. בגיל ר

יוסף רוזין )הרוגוצ'ובר(, ובמכתב התשובה כינה אותו הראגוצ'ובי "הרב הגאון". 

היה מקורבו של הרה"ק רבי שלום משאץ, לאחר המלחמה התקרב לגאון 

ן כרב מטשעבין וראה בו כרבו המובהק. היה מקורב לאדמו"רים רבים. כיה

בגולדרס גרין בלונדון וכנשיא "התאחדות קהילות החרדים". כונה אב"ד 

ראדומישלא על שם מקום רבנות סבו הגאון רבי שמואל ענגיל. היה מחותנם של 

 .רבים מגדולי וצדיקי הדור. ספריו: 'אמרי חן', 'שדה אלחנן' ועוד

Says you suspected kosher as if I was hurt by what they call "a shell of 

foreign bigotry!" In the words of the rebe of Klausenburg. A long and 

interesting letter in the handwriting and signature of Rabbi Elhanan 

"cHuna" Heilperin. 

Postal paper, sent to Kiryat Ata. 20.5/29.5 cm. 21 lines in his handwriting 

and signature. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 -מכתב ברכות לחתונה בכתב יד וחתימת הגה"ק רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי  .494

 .ארה"ב

מכתב ברכות לנישואין בכתב יד קודשו וחתימתו של הגה"ק רבי רפאל בלום 

 .ארה"ב -אב"ד קאשוי 

כולל המעטפה שורות בכי"ק וחתימתו.  6ס"מ.  21.5/14בים אישי.  נייר מכת

 .המקורית. באופן כללי מצב טוב מאוד

תשס"ה[ תלמידו של הגה"ק  -]תרע"א  הגה"ק רבי רפאל בלום אב"ד קאשוי

רבי שאול בראך רבה של קאשוי. לאחר מלחמת העולם כיהן כאב"ד קאשוי ועסק 

רבות בהיתר עגונות. בשנת תש"ח עבר לארה"ב והקים את קריית קאשוי, ייסד 

ואת ישיבתו הרמה עם תלמידים רבים. היה מחשובי הרבנים שם בתי מדרש 

  .ונודע בלמדנותו וצדקותו המופלגת וכפועל ישועות

A handwritten letter of congratulations for the wedding and the signature 

of Rabbi Raphael Blum Abd Kashoi - USA. 

Personal stationery. 21.5/14 cm. 6 lines in his handwriting and signature. 

Including the original envelope. In general, very good condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתבים וצ'ק בחתימת האדמו"ר רבי שמעון לעמבערגער  -לוט ארבעה אישורים  .495

 .ממאקאווא



מכתבים וצ'ק בחתימת האדמו"ר רבי שמעון  -אוסף ארבעה אישורים 

  .ערגער ממאקאוואלעמב

 3זה בכתב יד קודשו.  דף האישור בעברית ייתכן ש

דפים על נייר מסמכים של ישיבת מאקאווא ודף נוסף על 

נייר מכתבים אישי של אביו האדמו"ר רבי משה נתן 

 .טוב מאוד -נטע. גודל משתנה, באופן כללי מצב טוב 

Lot of four certificates - letters and a check signed 

by the Rebbe Rabbi Shimon Lemberger of Makawa. 

The confirmation page in Hebrew may be in his holy 

handwriting. 3 pages on document paper of the 

Makawa yeshiva and another page on personal 

letter paper of his father Rabbi Moshe Natan Neta. 

Size varies, in general good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני מכתבים ארוכים בדברי תורה  .496

והדרכה בחתימת הרה"צ רבי אפרים 

לעמבערגער אב"ד מאקאווא ארה"ב וכן 

 .פריטים 4מכתב קצר והזמנה לחתונתו. 

לבנות בית נאמן בהדרת קודש". אוסף "

שני מכתבים ארוכים בדברי תורה 

  ה בחתימת הרה"צ רבי אפריםוהדרכ
לעמבערגער אב"ד מאקאווא ארה"ב וכן 

 4מכתב קצר והזמנה לחתונתו. 

פריטים. גודל משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב מאוד

Lot of two long letters on Torah and 

guidance signed by Rabbi Ephraim 

Lemberger Abd of mAkawa USA as well as a short letter and an invitation 

to his wedding. 4 items. 

4 items. Size varies, overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

יישר כוח על הערתו", גלויה בחתימת יד  .497

קודשו של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי. עם פתק 

 .ההערה

גלויה בחתימת יד קודשו של מרן הגאון רבי חיים 

הגלויה מהודק פתק עם הערה בספרו קניבסקי. על 

'נחל איתן' של מרן הגר"ח, ומרן השיב "יישר כח על 

ה השני של הגלויה חתם מרן בכתי"ק  ההערה". בצד

 9/14.5את שמו ומקום מגוריו וכן את פרטי הנמען. 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד

"Yishar Khoach on his note", postcard with the 

signature of the holy hand of Maran HaGaon Rabbi 

Chaim Kanievsky. with the note. 

Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



המלצה להדפסת חידושי הגאון רבי  .498

חיים שלמה ליבוביץ בחתימות הגאונים 

הגדולים רבי גרשון אדלשטין ורבי ברוך 

 .דוב פוברסקי

להדפיס מדברי תורתו ושיעוריו..... "

כלי הישיבות שיהי' לחלקם בהי

לזכות.....", "וזכות התורה תעמוד 

  ."לישועה ורפואה במהרה

המלצה להדפסת חידושי הגאון רבי 

חיים שלמה ליבוביץ בחתימות 

הגאונים הגדולים רבי גרשון אדלשטין 

 .ב פוברסקי ורבי ברוך דו

 .ס"מ. מצב טוב 15/20.5

Recommendation for the printing of 

the innovations of Rabbi Chaim Shlomo Leibovitz with the signatures of 

the great geonim Rabbi Gershon Edelshtane and Rabbi Baruch Dov 

Povarsky. 

Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שני דפים בכי"ק של רבי משה שטרנבוך מתוך ספרו מועדים  .499

 .וזמנים

של הגאון רבי משה שטרנבוך  שני דפים גדולים בכתב יד קודשו

  .שליט"א, בעניין היתר עיסקא מתוך ספרו מועדים וזמנים

ט כתמים וקרעים קלים בשוליים. מצב  ס"מ. מע 21/29.5נייר שורות. 

 .טוב

Two pages in Rabbi Moshe Sternbuch's handwriting from his 

book Moadim vezmanim. 

Lined paper. 21/29.5 cm. A few stains and light tears in the 

margins. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב מזל טוב בכ"י וחתימת הגאון  .500

רבי יוסף נפתלי שטרן חתן רבי שלמה 

אלכסנדרי סופר אל הגאון רבי יצחק צבי 

 .ברנפלד

מכתב ברכות מזל טוב בכ"י וחתימת 

הגאון רבי יוסף נפתלי שטרן חתן רבי 

רי סופר אל הגאון רבי שלמה אלכסנד

ירושלים, א' דר"ח  .יצחק צבי ברנפלד

שורות בכ"י  12אלול תשכ"ז. 

ס"מ.  17/28וחתימתו. נייר דואר. 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

]תרמ"ח  הגאון רבי יוסף נפתלי שטרן

תשל"א[ למד אצל הגאונים רבי פנחס שטיינר רבה של אילוק, רבי ישעי'  -

למלך' והמהרי"ץ דושינסקיא בגלנטה. נישא לבתו של  זילברשטיין בעל 'מעשי

סופר נכדו של מרן החתם סופר. בשנת -הגאון רבי שלמה אלכסנדרי שרייבר

תש"ח עלה לא"י וכיהן כראש ישיבת פרשבורג וכן היה במועצת גדולי התורה, 



כמו"כ היה נשיא מכון "אוצר הפוסקים". התמסר לההדרת והוצאת כתבי החתם 

שר הדוק עם האדמו"ר רבי יהודה הורוויץ מדז'יקוב, ועסקו רבות סופר. היה בק

בליבון תורת מרן החתם סופר. הערותיו של רבי יוסף נפתלי נדפסו בשולי ספרי 

מרן החתם סופר בשם 'שער יוסף'. נפטר בשנת תשל"א כשליד מיטתו היו 

ה ממקורביו: האדמו"ר רבי יוחנן סופר מערלוי, האדמו"ר רבי ישראל  שלוש

משה דושינסקי, והרב יששכר דב גולדשטיין. נקבר בחלקת הרבנים בהר 

המנוחות בירושלים, בסמוך לקברו של הגאון רבי עקיבא סופר מפרשבורג, בעל 

 .'ה'דעת סופר

Mazal Tov letter in the handwriting and signature of the Gaon Rabbi Yosef 

Naftali Shtern son-in-law of Rabbi Shlomo Alexandri Sofer to the Gaon 

Rabbi Yitzhak Zvi Bernfeld. 

12 lines in his handwriting and signature. Postal paper. 17/28 cm. In 

general very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ברכות לחתונה בכ"י וחתימת הגאון  .501

רבי רבי משה ניישלאס אב"ד שיכון סקווירא אל הגאון 

 .יצחק צבי ברנפלד

מכתב ברכות לחתונה בכ"י וחתימת הגאון רבי משה 

ן רבי יצחק צבי  ניישלאס אב"ד שיכון סקווירא אל הגאו

 .ברנפלד

שורות בכ"י  14ס"מ.  13.5/21נייר מכתבים אישי. 

 .וחתימתו. באופן כללי מצב טוב מאוד

היה רב העיר סרדהאלי  הגאון רבי משה ניישלאס

ומאוחר יותר רב שיכון סקווירא בארצות שבסלובקיה, 

הברית. חמיו של האדמו"ר רבי דוד מרחמסטריווקא 

 .שליט"א

A letter of congratulations for the wedding, 

handwritten and signed by the Gaon Rabbi Moshe Naishlas Abd Shikhon 

Squirra to the Gaon Rabbi Yitzhak Zvi Bernfeld. 

Personal stationery. 13.5/21 cm. 14 lines in his handwriting and signature. 

In general very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ברכת מזל טוב לחתונת בת  .502

הגאון רבי יצחק צבי ברנפלד, 

מכתב ברכות בכי"ק וחתימתו 

 .של פוסק הדור מרן הרב ואזנר

מכתב ברכות בכתב יד 

של מרן  קודשו וחתימתו

פוסק הדור הגאון רבי שמואל 

הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי'. 

ברכת מזל טוב לחתונת בת 

הגאון רבי יצחק צבי 

  .ברנפלד

 14/21.5נייר מכתבים אישי. 

 שורות בכי"ק וח 10 .ס"מ



  .קמטים. באופן כללי מצב טוב מאוד .תימתו

A Mazal Tov blessing for the wedding of the daughter of Rabbi Yitzhak Zvi 

Bernfeld, a congratulatory letter handwritten and signed by the posek 

hador Maran harav Vozner. 

Personal stationery. 14/21.5 cm. 10 lines in his handwriting and signature. 

Wrinkles. In general very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 
 

 

בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא  מכתב .503

 .בעניין טומאת אוכלין

המכתב  .מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא

הוא בעניין טומאת אוכלין ולגבי מה שכתב בגיליון ספר חזון אי"ש שלו. 

 13.5/17.5 שורות בכ"י וחתימתו. נייר שורות. 16.  מצורף גם מכתב השאלה

  .ס"מ. מצב טוב מאוד

A letter in the study in the handwriting and signature of the Gaon 

Rabbi Dov Lando head of the Salvodka yeshiva regarding tumat ochalin. 

16 lines in his handwriting and signature. Lined paper. 13.5/17.5 cm. 

Very good condition. 

 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא בעניין טומאת מי  .504

 .חטאת

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו 

בעניין טומאת מי חטאת, כותב  ר"י סלבודקא

תשובה לעניין מה שכתב בגיליון ספר חזון אי"ש 

 ס"מ. מ 13.5/17.5שורות בכ"י וחתימתו.  5שלו. 

 .צב טוב מאוד

A letter in the study in the handwriting and 

signature of the Gaon Rabbi Dov Lando, the 

head of the Salvodka Yeshiva, 

regarding tumat mey chatat. 

5 lines in his handwriting and signature. 13.5/17.5 cm. Very good 

condition. 

 50$יחה: מחיר פת
 

 

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא  .505

 .בעניין שיעור כביצה בטומאת אוכלין

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא בעניין 

מתייחס למה שכתב בגיליון ספר מקדש  .שיעור כביצה בטומאת אוכלין

שורות בכ"י  14יר שורות רנוביץ. ני דוד מרבי דוד רפפורט מב

וחתימתו. באחד המילים הגאון רבי דוב לנדו ניקד את המילה בכ"י כדי 

ס"מ. מצורף גם דפי  3.5/17.5שלא יטעה הקורא בהבנת המילה. 

  .השואל. מצב טוב מאוד



A letter in the study in the handwriting and signature of the Gaon Rabbi 

Dov Lando, head of the Selvodka Yeshiva, regarding shihur kebetza 

betumat ochalin. 

very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ביאור בעניין ריבית בכ"י הגאון רבי דוב לנדא ר"י סלבודקא על גבי מכתב  .506

 .השאלה, לא חתום. נכתב בעיפרון

ביאור בעניין ריבית בכ"י הגאון רבי דוב 

ל גבי מכתב לנדא ר"י סלבודקא ע

 17נכתב בעיפרון.  .השאלה, לא חתום

שורות  3שורות בכתב ידו. נייר שורות. 

שורות קצרות בכתב ידו של  3-ארוכות ו

הגאון רבי דוב לנדו. חורי תיוק. מצב טוב 

 .מאוד

Explanation regarding ribit matters in the handwriting of the Gaon Rabbi 

Dov Landa Rosh Yeshivat Selvodka on the letter of the question, not 

signed. written in pencil. 17 lines in his handwriting. Lined paper. 3 long 

lines and 3 short lines in the handwriting of Rabbi Dov Lando. Filing holes. 

Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י מכתב בלימוד בכ"י ו .507

 .סלבודקא בעניין טומאת אוהלין ובעניין אם יש קבר לאבר מן החי

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא 

העניין  .בעניין טומאת אוהלין ובעניין אם יש קבר לאבר מן החי

 ראשון הוא ממה שכתב על גיליון ספר חזון אי"ש "פרה". מצורף

"י  שורות בכ 9ס"מ.  13.5/17מכתבי השאלה. נייר שורות. 

 .וחתימתו. מצב טוב מאוד

A letter in the study in the handwriting and signature of the 

Gaon Rabbi Dov Lando, head of the 

Salvodka Yeshiva, regarding tumat 

Ohalin and regarding im yesh kever 

laevar min hachay. 

Lined paper. 13.5/17 cm. 9 lines in his handwriting 

and signature. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י  .508

 .סלבודקא בעניין שביתת בנו בשבת

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י 

מתייחס לחד"ת  .בנו בשבת סלבודקא בעניין שביתת

שכתב במקומות שונים ומעתיק בתשובה מהגהותיו 

בגיליון ספר אחיעזר מרבי חיים עוזר. מצורף דף 

שורות בכ"י וחתימתו. במספר  20השאלה. נייר שורות. 



ס"מ.  14.5/19כ"י של הגאון, כדי שלא ישתנה משמעות המילה.  מילים ניקוד ב

 .מצב טוב מאוד

A letter in the study in the handwriting and signature of the Gaon Rabbi 

Dov Lando head of the Salvodka yeshiva regarding his son's strike on 

Shabbat. 

Lined paper. 20 lines in his handwriting and signature. A number of words 

are punctuated by the gaon handwriting, so that the meaning of the word 

does not change. 14.5/19 cm. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא  .509

 .בעניין מעשה שבת בשביתת בנו

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא בעניין 

שורות בכ"י  10בנו. מצורף דף השאלה.  ת מעשה שבת בשבית

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 3.5/17נייר שורות.  .וחתימתו

A letter in the study in the handwriting and signature of the Gaon 

Rabbi Dov Lando, head of the Selvodka yeshiva, regarding the 

Shabbat act in his son's strike. 

10 lines in his handwriting and signature. Lined paper. 3.5/17 cm. 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י  .510

 .סלבודקא על ג' עניינים, שבת וטהרות

נדו ר"י  מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב ל

': שביתת עבדו. ב': עניין א  ,סלבודקא על ג' עניינים

בעניין טבילת כלים מטומאה לטהרה, מתייחס לדברים 

שכתב במקומות שונים. ג': הפרשת תרומות ומעשרות 

שורות בכ"י וחתימתו.  18בשבת. מצורף דף השאלה. 

 .ס"מ. נייר שורות. מצב טוב מאוד 13.5/17.5

A letter in the study in the handwriting and 

signature of the Gaon Rabbi Dov Lando head of 

Yeshiva Salvodka on 3 matters, Shabbat and taharot. 

18 lines in his handwriting and signature. 

13.5/17.5 cm. Lined paper. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

איני אחראי למה שמדפיסים בשמי ואיני יודע אם הם מדייקים ואיני  .511

מכתב ייחודי ומעניין, ואזכור על עניין מצה מתבואה חדשה בכ"י  .ין בהםמעי

 .וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא

השאלות הם  .מכתב מעניין בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י סלבודקא

בדבריו שנדפסו בקבצים ועלונים שונים ומשיב הגאון כי אינו אחראי למה 

מסתכל מה מדפיסים בשמו וגם ייתכן כי ישנם דברים כן שאינו  שנכתב שם ו

שנאמרו לחידודא בעלמא. בהמשך מתייחס בקצרה על שאלה בעניין מה 

שכתב על מצה מתבואה חדשה ומציין בהערה למטה שכתב במקום אחר עוד 

  .בעניין זה אבל זה בספרים המיוחדים לפסח וקשה להגיע אליהם כעת



 .ס"מ. מצב טוב מאוד 13.5/17ימתו. שורות בכ"י וחת 10נייר שורות. 

I am not responsible for what is printed in my name and I do not know if 

they are accurate and I do not review them. A unique and interesting 

letter, and a mention of yinyan matzah mitvua chadasha in his hand 

writing and the signature of Rabbi Dov Lando, head of Yeshiva Salvodka. 

Lined paper. 10 lines in his handwriting and signature. 13.5/17 cm. Very 

good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י  .512

סלבודקא בעניין הזאה במצורע, משא ומתן בדברי 

 .ון אי"שמרן החז

מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי דוב לנדו ר"י 

סלבודקא בעניין הזאה במצורע, משא ומתן בדברי 

מצורף  .שורות בכ"י וחתימתו 12מרן החזון אי"ש. 

צב טוב  ס"מ. מ 13/17נייר שורות.  דף השאלה.

 .מאוד

A letter in his handwriting and signed by the 

Gaon Rabbi Dov Lando Rosh Yeshivat Selvodka 

regarding hazahs bemetzora, negotiations in the 

words of Maran the Chazon Ish. 

12 lines in his handwriting and signature. Attached is the question page. 

Lined paper. 13/17 cm. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

מת מכתב בלימוד בכ"י וחתי .513

הגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי ר"י 

טשיבין זצוק"ל בעניין עשה דוחה לא 

 .'תעשה וכו

מכתב בלימוד בכ"י וחתימת הגאון 

האדיר רבי אברהם גניחובסקי ר"י 

טשיבין זצוק"ל בעניין עשה דוחה לא 

הערות לספר 'נתיבי  תעשה וכו'. במכתב

עזר זכריש.  הספקות' מהגאון רבי אל

שורות בכ"י  18 ס"מ. 21/29.5

 .וחתימתו. מצב טוב מאוד

A letter in the study in the 

handwriting and signature of the 

great gaon Rabbi Avraham 

Ganichovsky, the head of the tChibin 

yeshiva Zetzukal, regarding do before 

don't do, etc. 

18 lines in his handwriting and signature. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 



עמודים גדולים( בלימוד בכ"י וחתימת הגאון הגדול רבי אברהם  2מכתב ארוך) .514

 .גנחובסקי ר"י טשיבין בעניין ספק דאורייתא בבן נח

מכתב ארוך בלימוד בכ"י 

וחתימת הגאון הגדול רבי 

אברהם גנחובסקי ר"י 

טשיבין בעניין ספק 

הערות  .דאורייתא בבן נח

על ספר נתיבי הספיקות 

מהגאון רבי אלעזר זכריש. 

מצורף תמלול המכתב. 

 ,A4 כתוב על שני עמודים

שורות בכ"י  44סה"כ 

 .ב מאוד וחתימתו. מצב טו

A long letter (2 large 

pages) in the study's 

handwriting and the 

signature of the great 

Gaon Rabbi Avraham 

Ganhovski, the head of 

the tChibin Yeshiva, concerning safek Deoriita beBen Noach. 

  Attached is the transcript of the letter. Written on two A4 pages, a total 

of 44 lines in his handwriting and signature. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

י וחתימתו של הגאון רבי שמאי קהת תשובה בהלכות נדה בכ" .515

פרדס שמאי  -  הכהן גרוס מרבני חסידי בעלז, מח"ס שו"ת שבט הקהתי

ס"מ.  14.5/20.5ורות בכ"י וחתימתו.  ש 16ומשא בני קהת. נייר שורות. 

 .מצב טוב מאוד

Tshuva in halchas Nida in the handwriting and signature of the Gaon 

Rabbi Shamai Kehat HaKohen Gros from the Rabbis of the Chassidim 

of Belez, author of the book Shevet HaKehati - Pardes Shamai and 

Masa Bnei Kehat. Lined paper. 16 lines in his handwriting and 

signature. 14.5/20.5 cm. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ים כלי פלסטיק מקבל .516

טומאה?? תשובה ארוכה 

להערות על ספרו מנחת אשר הלכות 

טומאה ונידה בחתימת הגאון רבי אשר 

זעליג וייס אב"ד בי"ד צאנז ור"י דרכי 

 -ח"ס מנחת אשר על הש"ס  תורה מ

 .שו"ת ועוד. מצב טוב מאוד -תורה 

Plastic utensils get impurity?? A long 

answer to the comments on his book 

Minchat Asher. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

תשובה בעניין הלכות כיבוס בגדים בתשעת הימים כדי להניח לאחר  .517

כ"י וחתימת הגאון רבי אליהו שלזינגר רבה של שכונת גילה.  תשעה באב, ב

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 17.5/25שורות בכ"י וחתימתו.  13נייר מכתבים אישי. 

A response regarding the halachas of washing clothes on the nine days to 

be placed after Tisha B'av, in the handwriting and signature of Rabbi 

Eliyahu Schlesinger, rav of the Gila neighborhood. Personal stationery. 13 

lines in his handwriting and signature. 17.5/25 cm. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ויש לי בזה ג"כ עניין להכניס הצעירים למלאכת הקודש)הוראה(".  .518

עמ'( בכ"י נכדו  3מכתב הגאון רבי יוסף ליברמן ותשובה הלכתית ארוכה )

 .הגאון רבי עקיבא ואזנר נכד מרן פוסק הדור הרב ואזנר

שמכיוון "שקשה לי לפנות להשיב כראוי מכתב הגאון רבי יוסף ליברמן בו כותב 

לפי הכבוד מסרתיו לנכדי החשוב שהוא 

השבט הלוי.....". לפנינו   ג"כ נכד הגאון

אף תשובת נכדו הגאון רבי עקיבא וואזנר 

נכדו של מרן פוסק הדור הגאון רבי 

תשובה ארוכה   .שמואל הלוי וואזנר

 .'בהלכות נדה, דיני מעוברת ומינקת וכו

דפים, דף אחד בכ"י הגאון  סה"כ ארבעה

שורות  8רבי יוסף ליברמן, נייר שורות, 

דפים בכ"י הגאון רבי  3בכ"י וחתימתו. 

 70 -עקיבא ואזנר, נייר מכתבים אישי, כ 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 15/21שורות בכ"י. 

"And I also have an interest in 

introducing young people to the holy work (teaching)." The letter of the 

Gaon Rabbi Yosef Lieberman and a long halachic answer (3 pages) in the 

handwriting of his grandson the Gaon Rabbi Akiva vozner, the grandson of 

Maran Posak Hador harav vozner. 

A total of four pages, one page in the handwriting of Rabbi Yosef 

Lieberman, lined paper, 8 lines in his handwriting and signature. 3 pages in 

the handwriting of Rabbi Akiva Wazener, personal stationery, about 70 

lines in his handwriting. 15/21 cm . Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

י פסח אוסף מכתבי רבנים, רבי צב .519

 .הרב הרצוג ועוד -הרב יצחק נסים  -פראנק 

הרב  -אוסף מכתבי רבנים, רבי צבי פסח פראנק 

 .הרב הרצוג ועוד -יצחק נסים 

י וחתימת רבי צבי פסח  מכתב המלצה בכ" .1

. המלצה עבור "הצדקות המאוחדות" 2פראנק. 

. המלצה 3בחתימת הרב הראשי רבי יצחק נסים. 

" בחתימת הרב עבור "הצדקות המאוחדות

. מכתב 4הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. 

דו"ד בכ"י וחתימת רבי שרגא פייביל פראנק בן 

הגאון רבי צבי פסח)שם המקבל ושם אביו 



. מכתב התנצלות על אי השתתפות בשמחה בכ"י וחתימת הגאון רבי 5נמחקו(. 

תב תודה . מכ6יששכר דוב גאלדשטיין מח"ס ליקוטי הערות על שו"ת חת"ס. 

. 7על תרומה לבית הכנסת בכ"י וחתימת הרב אלעזר אלבז רב גבעת שמואל. 

 .מכתב הרב יחזקאל פייגין מזכיר הריי"ץ, המכתב לא שלם ואין את החתימה

 .טוב מאוד -גודל משתנה, מצב טוב 

A collection of rabbinical letters, Rabbi Zvi Pesach Frank - harav Yitzhak 

Nissim - harav Herzog and more. 

7 items 

Size varies, good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ואלה שמות אבותינו הקדושים  .520

ולצאצאיהם אחריהם מצבת קודש 

למזכרת עולם" אילן יוחסין למשפחת 

ה"צ רבי אברהם ווייס  הרהג

טבריה אבי הגה"ק רבי  -ממונקאטש 

והגאון רבי יצחק אייזיק מסוואליעווע 

דף  .שמואל צבי ראב"ד מונקאטש

גדול מקופל, בני ברק תשל"ח. 

ס"מ. מעט קרעים קלים  46.5/56

 .במקומות הקיפול. מצב טוב

Genealogy of the family of Rabbi 

Avraham Weiss of Monkatesh - 

Tiberias, the father of Rabbi 

Yitzchak Isaac of Sawalieva and 

the gaon Rabbi Shmuel Zvi Rabbi 

of Monkatesh. A large folded 

page, a few light tears at the 

folds. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 -מסמכים  -אוסף גדול של ניירת  .521

עיתונים ועוד. מאות דפים,  -גלויות  -מכתבים 

 -מצב משתנה, רובם מצב טוב  לא נספר. גודל ו

 .ת שהואטוב מאוד. נמכר כמו

A large collection of paperwork - documents 

- letters - postcards - newspapers and more. 

Hundreds of pages, we won't count. Size and 

condition vary, most in good - very good 

condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



עולי אפגניסטאן בארץ  .522

 -מלא)קרוב ל  ישראל. קלסר

 -פריטים( מסמכים  100

מכתבים חתימות ועוד. בית 

כנסת הראשון לעולי אפגניסטאן 

 .ברמת גן

עולי אפגניסטאן בארץ 

 -ישראל. קלסר מלא)קרוב ל 

בית כנסת   פריטים(. 100

הראשון לעולי אפגניסטאן 

ברמת גן. האוסף כולל 

 חתימות -מכתבים  -מסמכים 

 רטים פנקס חשבונות מפו -

 -תשכ"ח  -נים תשכ"א  מהש

מסמכים והזמנות  -תמונות 

ועוד ועוד. גודל ומצב 

משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב

Afghan immigrants in the Land of Israel. Full binder (close to 100 items) 

documents - letters, signatures and more. The first synagogue for Afghan 

immigrants in Ramat Gan. 

Size and condition vary, generally good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 0527-602-610המכירה והתצוגה תתקיים במשרדנו התצוגה בתיאום בטלפ' 

 בעזרת ה'

בשעה   24/11/22חמישי ל' חשון "ר"ח כסלו תשפ"ג המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

19:00  

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/28182/1?lang=he 

 לתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישור

ים, בבקשה את כל השאלות אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינ

 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

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

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

mailto:c7602610@gmail.com


ם שאתם מעוניינים לרכוש כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטי

 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 payוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות. י

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

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

 

 

התשלום לפי שער היציג ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה 

 מביניהם!!

ing to the representative rate on the day of Payment accord

sale or on the day of payment, whichever is higher 

 

שימו לב למרות התיאור באנגלית, בכל מקרה של בעיה התיאור 

 בעברית הוא הקובע!!

The English description in the catalog is intended for the 

o not speak Hebrew, however, convenience of buyers who d

the English text lacks information about the items. Therefore 

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

!Hebrew. And the description in Hebrew is decisive 

 

 התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו 

)לקוחות הרוצים להגיע יה פתוחה לקהל הרחבמכירה ח

 יום לפני המכירה( טלפוני למכירה בבקשה ליצור קשר



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 

 or the We accept items f

following auctions: in all 

Palestine  -areas of Judaica 

silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 

.antiquities 
 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 
 

 


