
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .30קטלוג מכירה מספר 

  

שני כ"ג שתתקיים ביום  30שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 
 )שעון ישראל( במשרדנו 19:00בשעה  16/1/23תשפ"ג טבת 

נקווה שתפיקו תועלת מהקטלוג, לכל שאלה או הערה אפשר לפנות אלינו 
 c7602610@gmail.com ובמייל;ווטסאפ  –בטלפון 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

  

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

 בעזרת ה'

 19:00  בשעה 16/1/23תשפ"ג שני כ"ג טבת המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

 c7602610@gmail.com אימייל: 0527 – 602 – 610  לפרטים:

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/29730/1?lang=he 

 לתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישור

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 
 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

We ask all customers and interested parties, please all questions and 
difficulties regarding the items to ask before the sale and not after. 

אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש כמו כן: 
 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 pay יוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות.
within 12 business days from the date of sale will be blocked 

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

  

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


  

התשלום, הגבוה התשלום לפי שער היציג ביום המכירה או ביום 
 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!!

ded for the The English description in the catalog is inten
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 

  

 מכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינוהתצוגה וה

)לקוחות הרוצים להגיע מכירה חיה פתוחה לקהל הרחב

 בבקשה ליצור קשר טלפוני יום לפני המכירה( ,למכירה

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספרי יסוד
 

 1839 ט"תקצ, ווארשא. איגר עקיבא רבי דושיוח דרוש. ראשון דפוס. יסוד ספר .1
 

 .איגר עקיבא רבי הגאון מרן מאת ס"בש סוגיות על' וחידוש דרוש' ספר
 לאחר קצרה תקופה איגר עקיבא רבי בני י"ע נדפס! ראשונה מהדורה! יסוד ספר

 השער בדף .חשובה הקדמה עם פטירתו

 שני ספר שהו היא הכוונה אך" שני ספר" נכתב

 מספר שנדפס איגר עקיבא רבי תשובות לספר

 .קודם שנים
; דף יג; מח; לח; מד. 1839 ט"תקצ, ווארשא

 .עתיקים רישומים ומעט י"בכ מ"מ. מ"ס 34
 .81' מס יסוד ספרי סטפנסקי

 מתפרק ספר ומנותקת פגועה עתיקה כריכה

 פגיעות עם עש ונזקי כתמים. מנותקים ודפים

 .  בינוני מצב. רחבים שוליים. בטקסט

Basic book. First pattern. drush 
vechidush Rabbi Akiva Aiger. Warsaw, 
1839 
Damaged and detached antique cover 
Book falling apart and pages detached. 
Stains and moth damage with damage 
to the text. Wide margins. Medium 
condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 חתימה. טהרות - קדשים". הוספות עם" שניה מהדורה', נחת כף מלא' משניות .2

 1737 ז"תצ אופיבאך. עתיקה

 

 שניאור רבי מאת', נחת כף מלא' הפירוש עם טהרות - קדשים משניות

 .פייבוש

 וגם השער אחרי בדף וכן" קאשטל אייזיק( "פעמיים)בשער עתיקה חתימה

  .הדפים בראשי בהמשך

': ו חלק; דף שכו-קד[, 2. ]קדשים': ה חלק ".הוספות עם" שניה מהדורה

 . מ"ס 14; דף תקן-תצג, קנח[, 1. ]טהרות

. עש ונזקי קרעים ומעט כתמים. ובלויה מנותקת מעט עתיקה עור כריכת

 .טוב מצב כללי באופן. הטקסט על מעט חתוכים השוליים דפים במספר

Mishnayot 'Melo Kaf Nachat', second edition "with additions". Kdoshim - 
taharot. Ancient signature. Opibach 1737. 
Ancient leather binding slightly detached and worn. Stains and some tears 
and moth damage. On several pages the margins are cut slightly on the text. 
In general good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 



 תנ"ך ומפרשיו
 

אוסף שלשה ספרי "המגיד מכתובים" מדפוסי זולצבאך. הסכמות חשובות. כרך אחד  .3

  .בכריכת עץ מחופה עור ועם שאריות אבזמים

 

נביאים  :כ"א ם". אוסף שלשה ספרי "המגיד מכתובי

, קס"ב, פ"ד 1. במקור 1769ראשונים, פיורדא תקכ"ט 

ד'; בעותק זה חסר דף אחרון. הסכמות )בחלק א ובחלק 

ג(: רבי יוסף משטיין הרט, רבי יושע העשיל לבוב, רבי 

. ג': 1769כתובים, פיורדא תקכ"ט  כ"ב:נתנאל ווייל. 

שצא דף. חלק ג' -[, שץ1[, שפו, ]1כתובים, תרי עשר. ]

וצאת פיורדא תקכ"ז, ורק הוחלף השער. נותר הוא ה

שמו של המדפיס הנך בוכבינדר בסוף דברי הימים. 

המגיד מכתובים, כנראה  כ"ג:הסכמות כנ"ל כ"א. 

השער המצויר  ללא. 1770מהדורת זולצבאך תק"ל 

 .וללא דף אחרון ש"ץ

ס"מ בערך. כריכות מעט פגועות. אחת כריכת עץ   20.5

אבזמים, השנייה כריכת עור  מחופה עור ועם שאריות

והשלישית כריכת בד. מצב משתנה, באופן כללי מצב 

 .טוב -בינוני 

A collection of three books "Hamagid Mektuvim" from Soltzbach Prints. important 
Agreements. One volume in leather-covered wooden binding with remnants of buckles. 
A collection of three books "Hamagid Mektuvim". Volume I: In the original 1, 162 this 
copy is missing the last page. Volume 3: without the painted cover and without the last 
page of Shatz. 
Approximately 20.5 cm. Bindings slightly damaged. One wooden binding covered with 
leather and with remnants of buckles, the second leather binding and the third cloth 
binding. Variable condition, in general medium - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. ספר יחזקאל עם  .תווי נגינה ועוד -נייר כחלחל  -אוסף ספרי תנ"ך. תרגומים  .4

. נייר כחלחל. ב'. ספר ויקרא, רעדלהיים. עברית ולועזית. 1835אשכנזי. ווין  תרגום

. ד'. חמשה חומשי תורה, באזעל? 1953ג'. תנ"ך קטן מהדות צילום לונדון תרפ"ב. 

תשי"ח. ה'. ספר דברים, רעדלהיים. עברית ולועזית. ו'. ספר במדבר, רעדלהיים. 

ואר ע"י רבי שמשון ב"ר רפאל הירש. עברית ולועזית. ז'. ספר תהלים מתורגם ומב

 8פפד"מ, תרפ"ד. ח'. חמשה חומשי תורה עם תווי נגינה לטעמים. ארה"ב. סה"כ 

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

sheet  -bluish paper  -A collection of tana"ch books. Translations 

books, size and condition varies. music and more. A total of 8 

.very good condition -Generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 . חתימות עתיקות1761/5כ"ה  -סט חומשים עם אלשיך. פרנקפורט דאודר תקכ"א  .5

 



חמישה חומשי תורה, עם תרגום ופירוש רש"י ומסורה ותולדות אהרן, בעל הטורים 

סט שלם  .1761/1765קכ"ה ת -נקפורט דאודר, תקכ"א פר .ופירוש תורת משה אלשיך

[, שיג; מה דף. ויקרא: רה; 1. ]שעו דף; שמות-[ שלב, שלא6בראשית. ] .בחמישה כרכים

 .ס"מ 22.5[ מט דף; 1[; ]1[, כד דף. דברים: רעו, ]1[, ריא; ]1[, כח דף. במדבר: ]1]

ילת חלק בראשית דפי לפני ההפטרות בחלק דברים: "צורת כתיבת שירת האזינו". בתח

 .הקדמות והסכמות

בחלקים בראשית שמות ויקרא, שני שערים, הראשון מצוייר. בחלקים במדבר ודברים רק 

 !השער המצוייר. בכל הכרכים שער נפרד לחלק ההפטרות

גרשון מפרנקפורט ’ מעבר לשער המצוייר בחומש ויקרא נדפסה ההסכמה השנייה של ר

 .קדמת "המדפיסים" המודיעים על חילוף המו"ליםדאודר. מתחת להסכמה נדפסה ה

כריכת ישנות פשוטות. כריכת בראשית מעט מנותקת. כתמים. במספר מקומות מעט מאוד 

 .וב מאודט -נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב 

A set of chumashim 
with Alsheikh. 
Frankfurt Dowder 
1761/5. Ancient 
signatures 
Simple old cover. 
The cover of bereshit 
is slightly detached. 
spots. In several 
places very few moth 
holes and tears. 
Generally good - 
very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 זיטאמירסלאוויטה ו
 

ספר 'לבושי שרד' על יו"ד מהרה"ק רבי דוד שלמה איבשיץ מסורקא. זיטאמיר,  .6

פט -במקור: ו', ט' .1854פוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. תרי"ד בד

טוב. לספרי  -נייר כחלחל. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני  ר.חסר שע דף; עותק זה

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

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

 .קדושים אלו ידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה
The book 'levushey srad' this copy is missing a titlepage. Bluish paper. 

.good condition -Stains and some moth damage. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק "בית המדרש הגדול דע"י פה אומאן". 1825וויטא תקפ"ה חק לישראל' ויקרא, סלא' .7

  .עותק חסר



 

. חותמות: "בית המדרש 1825ספר 'חוק לישראל' ויקרא, סלאוויטא תקפ"ה 

  .ס"מ 17רלב דף; -הגדול דע"י פה אומאן". עותק חסר. מתחיל בדף צ"ז. צ"ז

 .טוב -מצב בינוני  ללא כריכה. נייר טוב. כתמי זמן ומעט קרעים קלים ונזקי עש.

"chok leIsrael" vayikra, Slavita 1825. Copy of the "Beit haMidrash haGadol 
De'i Pa Uman". incomplete copy. 
without binding. good paper Time stains and some light tears and moth 
damage. Average - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 עתיקיםספרים 

 
 1747 ז"תק פיורדא' יהודא לחם בית' ספר .8

 

 יהודה לחם בית הפירוש עם, דעה יורה ע"שו' יהודא לחם בית – צבי עטרת' ספר

 .מווילנא עזריאל רבי בן אליק ד"אב הירש צבי רבי מאת, אפרים ושער

 שני. מ"ס 33; דף[ 8, ]קכ ".הוספות עם" שניה מהדורה. 1747 ז"תק, פיורדא

 .עתיקות הגהות

 מצב. בטקסט חסר עם אחרונים דפים בשני הדבקות. עש נזקי. כתמים. חדשה כריכה

 .בינוני

The book 'Bet lechem Yehuda'pyurda 1747. 
Two ancient postscripts. 
New cover. spots. Moth damage. Pasting on last two pages with missing 
text. Medium condition. 

 60$פתיחה: מחיר 

 

 

מרבינו הקדוש האור החיים. "מהדורה ראשונה" בחיי המחבר  פירות גינוסר .9

 .. עותק חסר1742הקדוש! אמשטרדם תק"ב 

 

פרי חדש' מאת רבינו חזקיה די ' ספר 'פירות גנוסר' שו"ע יורה דעה עם

סלוה, ועם 'פרי תואר', מאת רבינו חיים בן עטר בעל ה'אור החיים' 

  .הקדוש

ראשון שנדפס בחיי המחבר ה'אור החיים' הקדוש רבינו חיים בן דפוס 

עטר. בחיבורו 'פרי תואר' ישנם השגות רבות על פסקיו של רבי חזקיה די 

סילוה שבספרו 'פרי חדש'. ולכן, בחר ה'אור החיים' הקדוש רבי חיים בן 

עטר להדפיס את חיבורו שלפנינו כשפסקי השו"ע מופיעים במרכז 

 .'צדדים ה'פירות': 'פרי חדש' ו'פרי תוארהעמוד, ובשני ה

דף; בעותק זה חסר שער ודף  1, רע"ה, 4. במקור: 1742אמשטרדם תק"ב 

 .ס"מ. הגהה עתיקה מעט קצוצה 33אחריו. 

כריכה ישנה פשוטה. כתמים. דפים מעט גליים. הדבקות חלקם על הטקסט אך רובם 

  .פים. מצב טובשקופות. בדף ההסכמות קרע עם חסר וכן מעט קרעים נוס



'perot Ginosar' from rabenu hakadosh the or hachayim. "First edition" in the life of the 
holy author! Amsterdam 1742. incomplete copy. 
In the original: 4, 275, 1 page; This copy is missing a title page and a page after it. 33 cm. 
Old proof slightly trimmed. 
Plain old cover. spots. Pages slightly wavy. Pastes are some on the text but most are 
transparent. On the agreement page there is a tear with a missing one and a few other 
tears. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

. עתיקים ורישומים חתימות. יחידה מהדורה. זיסקינד ם"מהר ת"שו .10

 .1716 ו"תע, המבורג

 

 .רוטנבורג זיסקינד מרדכי רבי להגאון' תשובות שאלות' ספר

 הפורזץ בדפי. מ"ס 19; דף' ע[ 5. ]1716 ו"תע, המבורג .יחידה מהדורה

  .עתיקים רישומיםו חתימות

 מצב. עש ונקבי קרעים מעט. נאים שוליים. בלויה מעט ,עור מחופה עץ כריכת

 .מאוד טוב - טוב

shu"t mahara"m Ziskind. Single edition. Signatures and ancient 
records. Hamburg, 1716. 
Leather-covered wooden binding, slightly worn. Nice margins. A few 
tears and moth holes. Good- very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

שלשה ספרי רבינו יוסף יעבץ על שרשי האמונה התמימה. 'מאמר כרך  .11

 1794האחדות', 'יסוד האמונה', 'אור החיים'. נאווי דוואהר, תקנ"ד 

 

כרך שלושה ספרי החסיד רבינו יוסף יעבץ מגדולי רבני מגורשי ספרד, 

 ומגדולי הלוחמים נגד חכמת
  .הפילוסופיה ושאר חכמות חיצוניות

ב'. 'יסוד האמונה', ג'. 'אור החיים'. בענייני שרשי  א'. 'מאמר האחדות',

 .האמונה התמימה

ס"מ.  20יא; יב; כ דף;  [1] .שער נפרד לכל ספר .1794נובידבור, תקנ"ד 

. כריכה ישנה פשוטה. מעט 110-111-112מעל דגלי המדפים המספרים 

 .כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב

Volume three of the books of Rabbi Yosef Yaavetz on the roots of 
innocent faith. 'maamar haachdut', 'yesod haemuna', 'or hachayim'. 
Navi Davahar, 1794 
Plain old cover. Few stains and very few moth holes. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

גאון הדור  שתי הלחם' לרבי משה חאגיז. "מהדורה ראשונה". הסכמת' .12

 1633"הפני יהושע". ונדזבק תצ"ג 

 

 .מהגאון רבי משה חאגיז שאלות ותשובות 'שתי הלחם' ספר

ס"מ. בעמוד  20[ נט דף; 1. ]1633וואנזיבעק, תצ"ג  .מהדורה ראשונה

  ע'.הסכמת מרן ה'פני יהוש אחרון

כריכה ישנה פשוטה. כתמים. מעט נקבי עש עם מעט פגיעות בטקסט. מצב 

 .טוב -בינוני 



'shtey halechem' to Rabbi Moshe cHagiz. "First Edition". The consent of the gaon of the 
generation the "Pne Yehoshua". Wandsbek 1633 
Plain old cover. spots. A few moth holes with some damage to the text. Average - good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 1808ספר הרשב"א. על מסכת שבועות. פראג, תקס"ח  .13
 

נכתב  .1808חידושי הרשב"א על מסכת שבועות. פראג, תקס"ח 

חשתי ולא התמהמתי להוציא לאור.... לסקל הקמשונים אשר " :בשער

 22מד דף;  ."מרדכי יארמוט’ נפלה בדפוס בשאלונקי ובלבוב.... הק

 .אופן כללי מצב טובס"מ. כריכה עתיקה. כתמים ומעט נזקי עש. ב

Sefer Harashba. On the tractate Shvuot. Prague, 1808. 
Old cover. Stains and some moth damage. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 1876ספר 'ילדי הזמן'. מהדורה יחידה. פראג תקמ"ו  .14

 

מרבי ידעיה הפניני)עם הפנים( ספר 'ילדי הזמן' ובו פירוש על ספר 'בחינות עולם' 

 20.5  [, לג דף;1. ]1876פראג תקמ"ו  .מאת רבי אליהו העכים. מהדורה יחידה

 .טוב -ס"מ. כריכה ישנה פגועה. כתמים ומעט נקבי עש. מצב בינוני 

The book 'yaldey hazman'. Single edition. Prague 1876 
Damaged old cover. Stains and a few moth holes. Average- good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. הסכמות 1820דר משנה' דפוס ראשון. פראג תק"פ 'ס .15

 חשובות מאוד

 

מהגאון רבי  ,חידושים וביאורים על הרמב"ם חלק ראשון 'סדר משנה' ספר

זאב וואלף בוסקוביץ בן הגאון מהר"ש הלוי מקעלין בעל ה'מחצית השקל'. 

  .ס"מ 35.5[, צד דף; 3. ]1820תק"פ  פראג .מהדורה ראשונה

הסכמת מרן החתם סופר, הרה"ק בעל ה'ברוך טעם', הגה"ק מהר"ם 

 .בנעט ועוד

 .טוב -כריכה מנותקת ופגועה. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

'Seder Mishna' first pattern. Prague 1820.  very important 
Agreements 
Detached and damaged cover. Moth damage and stains. 
Average- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

. נייר כחלחל. עותק חסר שער ודף 1820עמודי גולה "סמ"ק" קפוסט תק"פ  .16

ספרי ישיבת מוה"ר .. רב " חותמת ;נ"ח דף -ו' צ"ל ה', צ"ג, נ"א, מ', ל"ט  -ב'  2 .אחריו

בחלקם פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב אח"אי זצוק"ל ......". מעט כתמים ונזקי עש ו

 .טוב -בינוני 



amudey gola"cama"k", bluish paper. A copy without a title page and a page after it. A 

few stains and moth damage and some damage to the text. In general, medium - good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אסתר והגדה של פסח מהגאון רבי  -רות  -חן, גור אריה יהודה' על התורה יעלת ' .17

 36ר"ט, כ' דף;  ,1 ."מהדורה יחידה" .1802זלקווא תקס"ב  .יהודה אריה ליב תאומים

רבי דוד יהודה פריינד  העותק של הגאון ."לא הופיע במכירות פומביות" .ס"מ

  .מסאסרגאן

 .גרוע -פגיעות בטקסט. מצב בינוני ספר מפורק. נזקי עש ורטיבות עם 

'Yalat Chen, Gur Aryeh Yehuda' on the Torah - Ruth - Esther and the Passover 
Haggadah from the gaon Rabbi Yehuda Aryeh Lib Tehomim. Zalkva 1802. 
"Single edition". "Did not appear at auctions." The copy of the Gaon Rabbi David 
Yehuda Friend of Sasargan. 
A broken book. Moth and moisture damage with damage to the text. Average- 

poor condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

יום ישועה' על הגדה של פסח עם פירוש 'אמת ליעקב' מרבי יעקב ' .18

זאלקאווא מליסא ופירוש 'חסד לאברהם' מרבי אברהם דוב בעריש פלאהם. 

כ"ח ד'; נזקי עש מרובים  .". מהדורה שניה "עם הוספות רבות1836תקצ"ז 

 .גרוע -וכתמים. מצב בינוני 

yom yeshua' on the Passover Haggadah with the commentary 'emet '

.poor condition -leyaakov'. Multiple moth damage and stains. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דרש תנחומא' המהדורה הקטנה, אמשטרדם תצ"ג מ'  .19

. עם תפילות ודברי קבלה בכ"י עתיק. כריכת עץ מחופה 1733

 עור

 

הנקרא ילמדנו והוא מדרש על חמשה חומשי  'מדרש תנחומא'

ס"מ.  17רפ"ו דף;  ,2 .1733המהדורה הקטנה, אמשטרדם תצ"ג  .תורה

  .בלה בכ"י עתיקתפילות ודברי ק בדפי הפורזץ וכן מונח דף נוסף עם

 .כריכת עץ מחופה עור, עם מעט בלאי. מעט מאוד קרעים ונזקי עש. מצב טוב

'Midrash Tanchuma' the small edition, Amsterdam 1733. With prayers 
and words of Kabbalah in an ancient handwriting. Leather-covered 
wooden binding 
Wooden binding covered with leather, with some wear. Very few tears 
and moth damage. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

לקוטי הפרדס' לרבינו שלמה יצחקי "רש"י", פסקי דינים ' .20

ושו"ת עם הוספת שו"ת מהגאון רבי יששכר בער מסלוצק. אמשטרדם 

 1715תע"ה 
 

"רש"י", פסקי דינים ושו"ת עם לקוטי הפרדס' לרבינו שלמה יצחקי '

. 1715אמשטרדם תע"ה  .הוספת שו"ת מהגאון רבי יששכר בער מסלוצק

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. הדבקות בדף השער. כתמים. מצב  21ל"ב דף; 

 .טוב מאוד

'Likutey haPardes' Rabbi Shlomo Yitzchaki "Rashi", legal rulings 
and a shu"t with the addition of shu"t from the gaon Rabbi Issachar 
Ber of Slutsk. Amsterdam 1715 
Plain old cover. Pasting on the cover page. spots. Very good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

? 1737ראשית חכמה' אמשטרדם תצ"ז? ' .21

 דף ראשונים בכתב יד עתיק 30-שער ו

 

דף ראשונים בכתב  30-? שער ו1737ראשית חכמה' אמשטרדם תצ"ז? '

 .יד עתיק

אך המספור שם  1776השער בכתב יד הוא של מהדורת אמשטרדם תקל"ו 

, רע"ה, י"ב דף; והמספור בעותק שלפנינו מסתיים בדף של"ג וזה 1הוא: 

, ה', של"ד דף; ובעותק זה 1שמספורה הוא:  1737מתאים למהדורת תצ"ז 

 .ס"מ 19.5חסר דף אחרון. 

ה. כתמים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. מעט הדבקות וחלקם על כריכה פשוט

 .גרוע -הטקסט. מצב בינוני 

'Reshit Chochma' Amsterdam 1737? Cover and first 30 pages in ancient 
handwriting 
This copy is missing the last page. 
Simple cover. Stains and moth damage with damage to the text. Few 
adhesions and some on the text. Average - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1751פרנקפורט דאודר תקי"א . מרכבת המשנה' ח"א' .22

קכח; יח דף; בעותק זה חסר דף השער -מט, נב-במקור: לח, לז

ודף אחריו. ספר מתפרק. כתמים ונזקי עש. באופן כללי מצב 

 .בינוני

haMishnah' part 1. This copy is missing the  merkavat'

title page and the page after it. The book is falling 

apart. Stains and moth damage. In general, average 

condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 הגר"א             
 

. חתימות 1808משניות זרעים, עם הגהות הגר"א. פראג תקס"ט  .23

 ורישומים עתיקים
 

משניות סדר זרעים עם פרושי רע"ב ותוס' יו"ט. ועם "הגהות 

[ 4. ]1808פראג תקס"ט  .הגר"א". ההגהות נדפסו בדף ]ד'[

 .חתימות ורישומים עתיקים .ס"מ 25.5קלב דף; 

כריכת ]עור?[ עתיקה עטופה בדבק ניילון. כתמים. מעט נזקי עש 

 .וקרעים. באופן כללי מצב טוב

Mishnayot Zraim, with GRA postscripts. Prague 1808. Ancient 
signatures and side scripts 
Antique [leather?] binding wrapped in nylon glue. spots. Some 
moth damage and tears. In general good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

גליונות לא חתוכים. 'קבלת הגר"א' מאת יוסף עותקים בלבד!! נייר כחול עז!  50 -נדפס ב  .24

 אביבי

 

אודות גילוי אליהו, מבוא לקבלת  'קבלת הגר"א' ספר

הגר"א, עשרה כללים מהגאון מווילנא, יו"ל ע"פ כתב יד 

 .שנתגלה עתה. על ידי יוסף אביב"י. ירושלים, תשנ"ג

עותקים בלבד, על נייר כחול.  50 –נדיר מאוד. נדפס ב 

 .ס"מ 25קנ"ב עמ';  .ו לא ממוספרהעותק שלפנינ

ללא כריכה. גיליונות לא חתוכים ומעט מנותקים אחד 

מהשני. שוליים רחבים מאוד מאוד. מעט כתמים. מצב 

 .טוב

Printed in 50 copies only!! Bright blue paper! Uncut 
sheets. "kabalat haGr"a" by Yosef Avivi 
Extremely rare. Printed in 50 copies only, on blue 
paper. This copy is not numbered. without binding. 
Sheets uncut and slightly detached from each 
other. Very very wide margins. A few stains. Good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 פולמוס
 

מחברי זמננו' אופן תקצ"ט / פולמוס. 'הרואה ומבקר  1845חפש מטמונים' ברלין תר"ה ' .25

  .. "מהדורות יחידות". כרך שני ספרים מעניינים ולא מצויים1839

 

  .כרך שני ספרים מעניינים ולא מצויים



כתב עת  ."הוא קבוץ דברים יקרים ועתים לחכמי ישראל הקדמונים"' חפש מטמונים' .'א

הערותיו והערות אנשי מדע להוצאת כתבי הגאונים והראשונים, "הוציאם לאור ע"י הדפוס עם 

איש בער גאלדבערג מילידי פולין". 

חוברת ראשונה)לא נדפס 

ברלין תר"ה  .מהדורה יחידה .יותר(

  ;’[, צב עמ4]  .1845

הרואה ומבקר ספרי מחברי " .'ב

השגות חריפות על  .חוברת שניה "זמננו

חיבורים שונים, מאת קבוצת חכמים 

שי"ר ’ נוסדה על ספרי ... ר"" .מגליציה

הכהן ועל דברי המשכיל שד"ל 

מפאדובה, מאת ארבעה מבקרים ... 

רבנים תורניים מופלגים ... מוהר"ר 

נחמן יצחק הכהן פישמאן ומ"ו מנחם 

מענדיל מאהר ומ"ו יעקב בודק ומ"ו 

  .""יעקב מענטש

מהדורה יחידה. נדפסו שתי חוברות 

בלבד. גם החוברת שלפנינו נאסרה 

  .ס"מ 19עמ';  167. 1939אופן, תקצ"ט  .מוע"י הצנזורה וחלקם הוחר

 .כריכה פשוטה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

'chapes matmonim' Berlin 1845 / Polemus. "haroe humevaker mechabrey zmanenu" ofan 
1839. "Single editions". Volume two interesting and rare books. 
Single edition. Only two booklets were printed. This booklet was also banned by the 
censors and some of them were confiscated. 
Simple cover. A few stains. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

פולמוס. 'אהלי שם' על שמות אנשים ונשים מהגאון רבי שלמה  .26

 1878גאנצפריד. דפוס ראשון. אונגוואר, תרל"ח 

 

 .ספר 'אהלי שם' על שמות אנשים ונשים מהגאון רבי שלמה גאנצפריד

הספר שלפנינו גרר אחריו פולמוס רחב מצד חסידי צאנז שכן בספרו חולק 

המחבר על פסקי מרן הגה"ק ה'דברי חיים'. נגד ספר זה יצא הרב מאדא 

א הגאון רבי מרדכי אליעזר וובר בספרו 'מלחמת חובה', ונגד ספר זה הוצי

הגאון רבי שלמה גאנצפריד קונטרס בשם 'מכסה לאהל', ואז הוציא בשנית 

 .הרב מאדא מהדורה חדשה של ספרו מלחמת חובה

ס"מ. כריכה פשוטה.  31קכ"ד דף;  ,1 .מהדורה ראשונה .1878אונגוואר, תרל"ח 

  .מעט קרעים קלים. מצב טוב מאוד

polemics. 'ohaley Shem' on the names of men and women from the gaon 

Rabbi Shlomo Ganzfried. First pattern. Ungvar, 1878 

Simple cover. A few minor tears. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 
 

 

נדיר ביותר! 'דברי אגרת' להתיר קטניות בפסח ומקהלה בבית הכנסת ועוד תקנות שנאסרו  .27

שטיינהארט "קונסיסטוריאלראטה ואב"ד במלכות ע"י גדולי עולם. מאת רבי מענדל 

 1812וועעסטפאלען)גרמניה(". רדלהיים תקע"ב 

 



נדיר באופן מיוחד!!! 'דברי אגרת' מאת המחבר דברי מנחם רבי מענדל שטיינהארט 

קונסיסטוריה" הינו גוף ( )קונסיסטוריאלראטה ואב"ד במלכות וועעסטפאלען)גרמניה

או מדינה ומייצג כדי לנהל משא ומתן רשמי עם הממשלה  המנהל קהילות יהודיות של מחוז

 .ם(בשם היהודי

החיבור שלפנינו נערך באופן של שאלות ותשובות ובו מבקש המחבר לבסס מבחינה 

היתר אכילת קטניות  :הלכתית תיקונים ושינוים מהנוהג היהודי הקדום. בין הדברים

העולה בקול רם, מקהלת ילדים בפסח, התקנה להעלות לתורה ברמיזה בלא קריאת שם 

בבית הכנסת לשירת מזמורים בגרמנית, איסור הקפות בהושענא רבה מלבד ראשי הקהילה 

ואיסור חבטת ערבה מלבד הש"ץ, ביטול אמירת שיר היחוד בכל יום מלבד ליל יום הכיפורים, 

תקנת אמירת קדיש יתום 

משותפת, לא לומר קרובות 

)קרובץ( כל השנה חוץ 

ראים, ביטול אמירת מבימים נו

יהי רצון' ע"פ הקבלה במהלך 

התפילה, ביטול אמירת 

תפילות פיוטים וסליחות שיש 

 .בהם ביטויים נגד הגויים

למרות זאת רוב הציבור לא 

התייחס לחיבור זה בכובד 

ראש, עבור הרפורמים הוא 

היה חרדי מדי ועבור החרדים 

היה רפורמי מדי, מלבד מספר 

רבנים במזרח אירופה 

נתקלו בו כעבור שנים ויצאו ש

 .נגד

מיכאל מאיר ציין כי חוברת זו 

הינה ניצן ראשון של 

המחדשים שהובילו בדרך 

לרפורמה. לעומתו, יעקב כ"ץ טען כי חוברת זו הינה במסגרת ההלכה המקובלת והפסק על 

 .הקטניות יש לייחס לראש הקונסיסטורה, ישראל יעקבסון

ההקדמה היא בעצם מכתב המחבר  ,חברבתחילת הספר הקדמה חשובה מאת המ

כשבסופו הוא כותב: "אך באשר הפצרת בי מאוד........ ואמרתי בענין ההיתר במיני קטניות 

והוא מה שאספו בעלי אסופות רעי הגיבורים אשר מעולם אנשי השם הוא  ....ושאר דברים

ראה כי הרב המאור הגדול מוהר"ל בערלין והרב הגדול מוהר"ש קאלקאר הנ"ל למען ת

תמכתי יתדותי במקום נאמן בש"ס ופוסקים מלבד אותם הטעמים האמתים והכמוסים 

  ."...................עוד אתנו

ס"מ. ללא כריכה. מעטפת מעט חסרה וקרועה.  20.5, י"ב דף; 4. 1812רדלהיים תקע"ב 

 -ני כתמים ומעט קרעים קלים וחורים זעירים. בדף אחרון קרע מעט על הטקסט. מצב בינו

 .טוב

Extremely rare! 'Divrei yigeret' to allow legumes on Passover and a choir in the 
synagogue and other regulations prohibited by world leaders. By Rabbi Mendel 
Shteinhart "Consistorialrata veAbad bemalchut Westphalien (Germany)". Radelheim 
1812 
without binding. Cover slightly missing and torn. Stains and a few light tears and tiny 
holes. On the last page a little tear on the text. Average - good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

תולדות המילה בישראל, עם "פולמוס" המציצה. "מהדורה יחידה" קראקא  "אות ברית" .28

 1903ס"ג תר



 

תולדות המילה בישראל מימי אברהם אבינו עד היום הזה, מאת ד"ר " 'אות ברית' ספר

בתוך הספר פרק שלם בעניין המציצה בפה  .פולמוס ."שמואל... כהן, רופא חולים ומוהל

 .ובספר מביא בעיקר את השוללים ומתנגדים למציצה

כריכה ישנה פשוטה. מצב ס"מ.  20עמ';  230. 1903קראקא תרס"ג  .מהדורה יחידה

 .טוב מאוד

'Ot Brit' the history of the mila in Israel, with "polemus" hametzitza. "Single 
edition" Kraka 1903 
Plain old cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ערכין.עותק חסר  -ירושלמי קודשים, הירושלמי המזוייף!! זבחים  .29

 ופגוע
דף אחרונים. עותק פגוע  4 -, ק' ד'; בעותק זה חסר שער ראשון ו 8במקור 

מאוד, קרעים וחסרים, כתמי רטיבות עובש ופטריה, דפים דבוקים אחד לשני 

 !מחמת רטיבות)ריח רטיבות(מצב גרוע

yerushalmi kodashim, the fake yerushalmi!! zvachim - Arachin. S Worrall 
1909. Missing and damaged copy 
In the original 8,. This copy is missing the first cover and the last 4 pages. 
Very damaged copy, tears and missing, spots of dampness, mold and 
fungus, pages stuck to each other due to dampness (smell of dampness) 
bad condition! 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מגדים חדשים ח"ב, "מהדורה יחידה" אינו  -קונטריס השמיטה.  -פולמוס, אין תנאי בנשואין  .30

 ספרים חשובים 4בספריה הלאומית ולא ביודלוב ולא בוינוגרד. כרך 

 

כולל בירור הלכה " 'כרך ארבעה ספרים חשובים. א'. פולמוס! ספר 'אין תנאי בנישואין

ור שעבר נגד תנועת איזה רבנים בצרפת לעשות תנאי ומכתבי מחאה מאת גדולי זקני הד

בנישואין, עם חתימות ידם של יותר 

מארבע מאות רבנים גדולי ישראל מכל 

, כ"ח 4. 1930הארצות". ווילנא, תר"ץ 

  ;דף

בהלכות  .ב'. קונטריס השמיטה

שביעית. ספר פולמוסי בעניין היתר 

מכירה "שלא ישתקע ח"ו לגמרי שנת 

דב"ז. ירושלים השבתון" מאת הרי

  ;[, יב דף1. ]1909תרס"ט 

על יו"ד הלכות נדה  'ג'. 'מגדים חדשים

מהדורה " ;, כ"ו דף2ומקואות, ח"ב. 

חלק זה אינו בספריה  ."יחידה ונדירה

הלאומית)נרשם אך נכתב שאינו( וכן 

  .לא ביודלוב ולא בוינוגרד

מרבי יעקב אשר  'ד'. 'שבט הלוי

. מ"ח 1938גרייבסקי. ירושלים תרצ"ח 

 ;'עמ



 .וב מאודט -כריכה ישנה בלויה. מעט כתמים. מצב טוב 

Controversy, ein tnay banisuhin - Contris hashmita. - Megadim chadashim part b, "single 
edition" is not in the National Library, nor in Yudlov, nor in Winograd. Volume 4 important 
books 
Old worn cover. A few stains. Good - very good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרים וחוברות
 

 ראשונה מהדורה. 1797 ז"תקנ ברין, הברית ספר .31
 

 חכמת, וקבלה מוסר וענייני חכמה בענייני בלול, הברית ספר

 הורוויץ אליהו בן פנחס רבי מאת, ורפואה פילוסופיה, הטבע

 .מוילנא

 בעילום המחבר י"ע לאור יצא. 1797 ז"תקנ, ברין .ראשון דפוס

 שלא, משובשות רבות מהדורות נדפסו זו מהדורה לאחר .שמו

 את המחבר פרסם, ז"תקס זולקווא שבמהדורת עד המחבר ברשות

 .הגזולות המהדורות על לספר כדי שמו

 מקוצר נפרד שער; דף[ 4; ]סו; קכח-ע, סח[ 3. ]1797 ז"תקנ ברין

, בגרמנית 1799 משנת הצנזורה אישור דף ללא. מ"ס 24. ב"לח

 . מהעותקים בחלק שנוסף

 אחרון דף. מתפרק מעט ספר. ומנותקת פגועה מעט עור כריכת

 - בינוני מצב. כתמים. בטקסט פגיעות עם עש נזקי. חסרים עם קרוע

 .גרוע

sefer habrit, Brin 1797. First edition 
Published by the author anonymously. 
Separate title page shortened to part b. 24 cm. Without the censorship approval page 
from 1799 in German, which was added in some copies. 
Leather binding slightly damaged and detached. A slightly falling apart book. Last page 
torn with missing. Moth damage with damage to the text. spots. Average - poor condition. 

 70$ מחיר פתיחה:

 

 עם מגילות לחמש עזרא האבן פירוש על ביאור 'סוד מגלה.  '1: חשובים ספרים שני כרך .32

 א"ל, 2. 1836 ו"תקצ וילנה. גומפרץ עמריך אהרן מאת' המדע מאמר'

 ישן י"מכ ראשונה פעם כעת ל"היו' קדמונים גאונים תשובות.  '2; דף

 שלמה וחקירת בדיקת לפי עלם טוב יום רבינו מאת יחד ומסודרות נושן

 מדוד והגהה מפתחות מקומות מראה עם רפפורט כהן ליב יהודה

 ללא; דף ה"מ, ד"י, 1" יחידה מהדורה". 1848 ח"תר ברלין. קאסעל

 שוליים. כריכה ללא. מ"ס 21. הטפסים ברוב החסרים בלועזית דף 4

 באופן. בשוליים בעיקר עש ונזקי כתמים. מנותקים דפים מספר. נאים

 .טוב - בינוני מצב כללי

Volume two important books. "tshuvot gehonim kadmonim" 

"Single Edition" Berlin 1848 / "megale sod" with "mahamar 

hamada" Vilnius 1836. 



Without cover. Nice margins. Several pages are detached. Stains and moth 

damage mostly in the margins. Overall fair - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ורשה. פומביות במכירות הופיע לא". יחידה מהדורה, "טהרה מלבושי .33

, ווארשא". ראשונה מהדורה, "ב"ח' נפש משיבת' ת"שו - 1862 ב"תרכ

 .1864 ד"תרכ

 

 באר עם' טהרה מלבושי' ספר'. א. ביותר חשובים ספרים שני כרך

 מלוקט ומקוואות נדה הלכות וחידושי ביאורים, חיים מים

 .אווערבאך צבי דוד רבי הוספות עם ועוד מפוסקים

 ב"תרכ ורשה. פומביות במכירות הופיע לא. יחידה מהדורה

. העותקים ברוב שאינו הטעות תיקון דף ללא; דף ה"צ, 1. 1862

 . ראשון שער חסר

. צינץ ליב אריה רבי להגאון ת"שו, ב"ח' נפש משיבת' ספר'. ב

 עם. מ"ס 33; דף ב"פ, 3. 1864 ד"תרכ, ווארשא .ראשון דפוס

 לוח האחורי הפורזץ בדף. מושקאט ישעיה רבי ר"האדמו הסכמת

 .ההדפסה מתקופת נראה, י"בכ ושקיעה זריחה

 .בינוני מצב. בטקסט פגיעות ובחלקם עש קינז. כתמים. פגועה עתיקה כריכה

Malbushei Tahara, "single edition". Has not appeared in auctions. Warsaw 1862 - shu"t 
Meshivat Nefesh part b. 1862, "first edition". Warsaw, 1864. 
Without the error correction page which is not in most copies. Missing a first title page. 
Old damaged cover. spots. Moth damage and some damage to the text. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 יורק ניו, ב"הא בסדר". וקנדה הברית דארצות הרבנים אגודת חברי רשימת" .34

. ואנגלית עברית'; עמ[ 4] 78, א"תשי אייר הרבנים אגודת יובל לרגל לאור הוצא, א"תשי

 .טוב מצב. וקמטים כתמים. קרעים מעט. י"בכ תיקונים מעט

List of members of the Association of Rabbis of the United States and "

Canada". Hebrew and English. A few handwritten corrections. A few tears. 

.spots and wrinkles. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 יעקב רבי של לכבודו היובל ספר .35

 ב"תרצ, פרנקפורט. תמונתו עם רוזנהיים

1931 

 

 לחיי שנה ששים מלאת ליום היובל ספר

 אוהביו מאת, רוזנהיים יעקב רבי ה"מו

 פרנקפורט. מרבנים מאמרים מגוון. ומעריציו

[, 3. ]קופמן. י הוצאת. 1931 ב"תרצ, מ"ענ

 מאמרים. מ"ס 24.5; ’עמ[ 4, ]464; 162

 בסוף. נוסף שער עם, וגרמנית בעברית

 דוגמת עם רוזנהיים הרב של תצלום הספר

 עמודים 8 הספר באמצע. ידו חתימת כתב



 .מאוד טוב מצב. מקורית כריכה. נגינה תווי עם

The jubilee book in honor of Rabbi Yaakov Rosenheim with his picture. Frankfurt, 1931 
Original cover. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 חודש על' לדודי אני'. 'א. ומעניינים חשובים ספרים שמונה אוסף .36

' כהלכתה שבת תוספת'. 'ב. הייזלר יעקב' ר מאת הנוראים והימים אלול

 ביתו'. 'ד. גור רי"מאדמו קודש אמרות' הסוכה מאור'. 'ג. ואגדה בהלכה

 מאורי'. 'ה. מבעלזא אהרן רבי ק"מהרה הזכרונות ילקוט' קודש נאוה

 לחסידות קשורים שהיו וצדיקים ישראל גדולי על ביוגרפיה' ישראל

' מלכה מלוה שיחות'. 'ז. סלמון מאיר רבי על' היה מאיר איש'. 'ו. ד"חב

 השלם ם"מהר לקוטי והוא צדיק' חל'. ח. גשטטנר נתן מרבי א"ח

. ספרים 8 כ"סה. צבי נחלת מכון. מליסקא מנדל מנחם רבי ק"מהרה

 .מאוד טוב - טוב מצב כללי באופן, משתנה גודל
A collection of eight important and interesting books. Total 8 

.very good condition -books. Size varies, generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ת. 'דברי אי"ש' עם דרשות היסטוריו -מהדורה יחידה. שו"ת 'יש"א אי"ש'  .37

  .1896ירושלים תרנ"ו 

 

ספר 'ישא איש' תשובות בד' חלקי השו"ע מהראשון לציון הגאון רבי יעקב 

שאול אלישר. ובסופו 'דברי אי"ש' דרשות ואגדה מדרשות המחבר 

 .בירושלים

שמות  .ס"מ 35[, טז דף; 1[, קכא, ]1. ]1896ירושלים תרנ"ו  .מהדורה יחידה

בספר שלפנינו תשובות הלכתיות רבות  .הספרים ומקום הדפוס בדיו מוזהב

מגדולי הדור ובספר 'דברי איש' ישנם דרשות היסטוריות, בהם: דרשת 

מינוי והכתרת המחבר לכהונתו כה"ראשון לציון" בירושלים. דרושים 

להספד על הראש"ל המרפ"א זצ"ל ועוד ועוד. בעמוד אחרון: "שירי תהלה" 

שנכתב ע"י המחבר כדי  לכבוד "שולטן עבד אלחמיד כאן יר"ה". שיר

כה ירושלמית יכר .שישוררו מקהלת ילדים ביום מינוי המחבר לראש"ל

 .עתיקה)מקורית?(, שוליים נאים. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

Single edition. "Yisa Ish" shu"t - "sivrey Ish" with historical sermons. Jerusalem 1896. 
The names of the books and the place of printing are in golden ink. 
Old Jerusalem binding (original?), nice margins. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 1911 א"תרע ווייטצן - דמיין בפרנקפורט, ם"להרמב' העיבור מאמר! 'ביותר נדיר .38

 

 ל"זצ מיימון בן משה רבינו הרב כתב אשר הראשון הכתב' "העיבור מאמר! 'ביותר נדיר

 ".העיבור ביסוד

[ 1] סב-'י[ 6. ]ברומית נוסף ושער בעברית שער. 1911 א"תרע ווייטצן - דמיין פרנקפורט

 זה ספר מופיע אינו אבל ובליפסיא במיץ פעמיים נדפס שכבר נכתב בשער. מ"ס 22; ’עמ



 העברי הספר באוצר מופיע אינה" זו מהדורה" גם, וכלל כלל אלו דפוס במקומות

 .יעקב בן הספרים באוצר ולא ספרים עקד בבית ולא רוזנפלד-וינוגרד

 .מצוין מצב. האחורית בכריכה בודדים עש נקבי. פשוטה ישנה כריכה

Extremely rare! 'maamar hayibur' by the ramba"m, in Frankfurt de Main - 
Weitzen 1911 
title page in Hebrew and another title page in Roman. On the title page it 
is written that it has already been printed twice in Mitz and in Lipsiya, but 
this book does not appear in these printing places at all, nor does "this 
edition" appear in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book collection, nor in 
Beit Akad Seferim, nor in the Ben Ya'akov book collection. 
Plain old cover. A few moth holes on the back cover. great condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

' שלמה חכמת'ו בנעט ם"מהר הגאון תשובות' המור הר. 'ראשון דפוס .39

 ושני ס"החת הסכמת. 1861 ב"תרכ וויען. קוועטש שלמה רבי הגאון מתלמידו

 אסאד יהודה רבי הסכמות
 

 בנעט ם"מהר הגאון תשובות' המור הר'

 שלמה רבי הגאון מתלמידו' שלמה חכמת'ו

 . קוועטש

, מד[, 2. ]1861 ב"תרכ וויען. ראשונה מהדורה

 הסכמת השער אחרי בדף. מ"ס 35; דף[ 1]

 יהודה רבי הגאון הסכמות ושני ס"החת מרן

    .אסאד

 עש נקבי מספר. כתמים. פשוטה ישנה כריכה

 .  מאוד טוב מצב. ובכריכה בשוליים בודדים וחורים

First pattern. 'Har Hamor' the answers of the Gaon 
mahara"m Banet and 'cHochmat Shlomo' from his 
student the Gaon Rabbi Shlomo Kvetesh. Veyen 
1861. The agreement of the chatam sofer and the 
two agreements of Rabbi Yehuda Asad 

Plain old cover. spots. Several moth holes and single holes in the margins and cover. 
Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 הסכמות. יחידה מהדורה. א"תרנ, דראהאביטש'. שנייטוך ם"ריב' ת"שו .40

, מהוסיאטין, מטשורטקוב, מבעלזא, משינאווא רים"האדמו: בהם, חשובות

' ישעי רבי ק"הרה: בהם, מאוד חשובה חותמים ורשימת מסיגעט' טוב יום קדושת'ה

 .ועוד ועוד מויזניץ' ישראל אהבת'ה ובנו' ברוך אמרי'ה, מקרעסטיר

 

 .שנייטוך יוסף רבי הגאון מאת' שנייטוך ם"ריב' ת"שו ספר

[ 1] נט -'מ', מ -'ד', ד –' ב[ 1. ]1890/91 א"תרנ-נ"תר, דראהאביטש. יחידה מהדורה

 יחזקאל רבי ק"מהרה: בהם, מאוד חשובות הסכמות .מ"ס 33. ראשון שער חסר; ףד

, מטשורטקוב משה דוד רבי ק"הרה, מבעלזא דוב ישכר רבי ק"הרה, משינאווא שרגא

 ועוד מסיגעט ליפא טוב יום חנניא רבי ק"הרה, מהוסיאטין שרגא מרדכי רבי ק"הרה

 .ועוד

' ישעי רבי ק"הרה :ובהם'(,  עמ 8.5) וחשובה ענקית חותמים רשימת הספר בסוף

 רבי, וב'מבלאז' לצדיק צבי'ה. מויזניץ' ישראל אהבת'ה ובנו' ברוך אמרי'ה. מקרעסטיר



 אחרונים ובדפים השער בדף. אן'מברעז' אמת שפת'ה, בבעלז התגורר בעת כויבשמט' ישעי

 .י"בכת ורישומים חתימות נוספים ובמקומות

 .טוב מצב. וקרעים עש נזקי ומעט כתמים. פשוטה ישנה כריכה

Ribam Schnittoch's shu"t. Drahavich, 1891. Single edition. Important agreements, 
including: the Rebbe of Shinawa, of Belza, of Chortkov, of Hosiatin, the 'Kedusht Yom 
Tov' of Sighet and a very important list of signers, including: Rabbi Yeshai' of Crestir, the 
'yimrey Baruch' and his son the 'ahavat Israel' from viznitz and much more. 
Plain old cover. Stains and some moth damage and tears. Good condition. 

 $50מחיר פתיחה: 

 

 

 .1845/6תר"ו  -תהלים עם מצודות ומעמדות קניגסברג תר"ה  .41

 

ועם רמזי הקאפיטלך  .'ספר תהילים עם פירוש 'מצודת דוד' ו'מצודת ציון

תר"ו  -קעניגסבערג, תר"ה ויה"ר לליל הושענא רבה. בסופו 'מעמדות'. 

 .ס"מ 18 .שער נפרד למעמדות ;, קל"ט, נ"ב דף2. 1845/46

 .ה פשוטה. כתמים ומעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טובכריכ

tehilim with metzudot and maamadot Königsberg 1845/6. 
Simple cover. Stains and a few tears and adhesions. In general good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 1858צמח נעורים. "מהדורה יחידה ונדירה". פראג תרי"ח  .42
 

ספר 'צמח נעורים' "ידובר בו נכבדות בדברי מוסרים ... ביאור ידיעת )הי"ג( 

העיקרים, ובשתי לשונות למוד דת השרשים ...ענין גן עדן.... שירים וחידות מחכמי 

תלמוד .... וביאורים על פסוקי תורה, ישעיה וקהלת ... חברתי אני ... מנחם מענדל 

 .חבר וחידות ועודכולל מכתבים אל המ ."ראזענטהאל

ס"מ.  20 .עברית וגרמנית ;'[ עמ4] 211, 1858פראג תרי"ח  .מהדורה יחידה ונדירה

 .כריכה נאה מעט בלויה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

tzemach nehurim. "Unique and rare edition". Prague 1858 
Nice cover, slightly worn. A few stains. Very good condition. 

    70$: חיר פתיחהמ

 

 

.. הדפסת סטנסיל. 1940נדיר מאוד. "קונטרס על השעות בתלמוד". ירושלים ת"ש...  .43

 .הדפסה מצומצמת

 

קונטרס נדיר. "על ענין השעות הנזכרות בתלמוד", מרבי 

   .יחיאל מיכל שלזינגר

  .ס"מ 33עמ';  8  ..1940ירושלים ת"ש... 

בכתב יד ל"יחיאל".  בעמוד הפתיחה: "מיכאל שלזינגר", תוקן

הדפסת סטנסיל, וככל  .שם החוברת על הכריכה בכ"י

  .הנראה נדפס במהדורה מצומצמת ביותר

 .כריכה רכה פשוטה. כתמים ומעט קרעים וקמטים. מצב טוב

Extremely rare. "contress al hashaot baTalmud". Jerusalem 
1940.. Stencil print. Limited print. 

Simple paperback. Stains and a few tears and creases. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 פרנקפורט. יחידה מהדורה. ומשפחתו המחבר" תולדות עם" פולד אהרן מרבי' אהרן בית' .44

 1890 נ"תר, דמיין

 

' תשבי'ה', ערוך'ה על והגהות, ס"הש על וחידושים הגהות, ת"שו' אהרן בית' ספר

, 4. 1890 נ"תר, דמיין פרנקפורט .יחידה מהדורה. פולד אהרן מרבי ',מתורגמן'וה

XIV , 2 , 227 ברומית נוסף ושער בעברית שער. מ"ס 24'; עמ . 

 רבי מאת ומשפחתו המחבר תולדות עם'( עמ 8)ארוכה הקדמה הספר בתחילת

  .הורוויץ הלוי מרדכי

 מעט !!!במיוחד רחבים שולים. ברומית נוסף שער מודבק עליה, פשוטה רכה כריכה

 .מאוד טוב מצב. וקרעים הדבקות

 בעל הורוויץ הלוי פנחס רבי ק"הרה של תלמידו[ ח"תר - א"תקנ] פולד אהרן רבי

 התכתב. אדלר בער ורבי טריר זלמן רבי עם בפרנקפורט ד"בי חבר היה'. הפלאה'ה

 מגדולי היה. סופר החתם ומרן אייגר עקיבא רבי הגאון ובהם דורו גדולי עם רבות

 '.הגדולים שם' לספר והערות' אהרן בית: 'ספריו. בדורו ברפורמים הלוחמים

'Beit Aharon' from Rabbi Aharon Fuld "with genealogy" the author and his 
family. Single edition. Frankfurt de Main, 1890 
A simple paperback, on which an additional Roman title is pasted. Extra wide brims!!! 
Few adhesions and tears. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

", יחידה מהדורה'. "אליעזר דמשק או בינה אמרי. 'פומביות במכירות הופיע לא .45

 1870 ל"תר ברסלוי

 ולהשכיל תורה לומדי לדעת והכין חיבר אשר' "אליעזר דמשק או בינה אמרי' ספר

 אליעזר אורי,   ... הרבה שהן דברים איזה ולהבין הזך שכלי כפי תורה דברי את

 ".מגלוגא ל"ז פישל ה"במו ליפמן

 פעם נכרך אחרון דף לאחר זה בעותק; דף א"נ, 1, 1870 ל"תר ברסלוי, יחידה מהדורה

 רכה כריכה. מ"ס 25. פומביות במכירות הופיע לא .הספר סוף עד' ז מדף נוספת

 .מאוד טוב - טוב מצב. וכתמים קרעים מאוד מעט(. נוסף)שער מודבק עליה, פשוטה

Has not appeared in auctions. 'yimri Bina o Dameseck Eliezer'. "Single 
edition", Bresloy 1870 

1, 51 pages; In this copy, after the last page, it is bound once more from page 7 to the 
end of the book. Has not appeared in auctions. 25 cm. Simple paperback, on which a title 
page is glued (additional). Very few tears and stains. Good- very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 -הדפסה מיוחדת על קרטון! עם תמונת המחבר! שו"ת 'ראש מנשה'  .46

 1898חידות" ווין תרנ"ח 'ספר היחוד'. "מהדורות י

נדפס  .ראש מנשה' שאלות ששאל רבי מנשה גראסבערג את רבי חיים ברלין'

ספר היחוד' לרבינו יוסף בן אברהם ז"ל אשר נעתק מכתב היד בבית ' בסופו

בדף אחרי השער מכתב  .אוצר הספרים במינכן ועם הערות מהרב גראסבערג

 .מרבי משה גידעמאנן

ב'ראש מנשה'  .ס"מ 18’; עמ 5[ 1; ]17[ 4. ]1898תרנ"ח וויען,  .מהדורה יחידה

שער בעברית ולועזית. ולאחריהם דף עם תמונת המחבר! שער נפרד לספר 

  .היחוד



הדפסה מיוחדת על נייר קרטון לבן משובח! כריכה רכה מעטפת. כתמי זמן. שולים נאים. מצב 

 .טוב מאוד

Special printing on cardboard! With the author's picture! "Rosh Menashe" shu"t - "sefer 
hayichud". "Unit editions" Vienna 1898 
Special printing on fine white cardboard paper! soft mahatefet cover. Time spots. Nice 
margins. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

אב"ד פרנקפורט. ח"ב עותק מפואר במיוחד!!!  נדיר. 'מטה לוי' ב"ח, לרבי מרדכי הורוויץ .47

 1891/1932רצ"ג ת -ורנקנורט על נהר מוין, תרנ"א 

 

ספר 'מטה לוי' ב"ח, לרבי מרדכי הורוויץ 

שלשה ספרים קטנים  :ח"א .אב"ד פרנקפורט

נפתחים: א'. 'עט ברזל' והוא קונטרס השמות 

כתב יד ישן על שמות גיטין שנתנו פה עם 

ב'. סדר הגט וסדר חליצה  הגהות וביאורים.

[, 2עפ"י מנהג ורנקנורט. ג'. שו"ת. תרנ"א. ]

: תשובה בענין הגט 58-67’ בעמ ;’[ עמ1, ]67

כריכה  ס"מ. 29 .דקליווא, מאת רבי נתן מז

ישנה מעט בלויה. כתמים. באופן כללי מצב 

 .טוב

שו"ת באורח חיים ויורה דעה וחדושים  :ח"ב

פפד"מ, תרצ"ג בש"ס. הוצא לאור ע"י בנו. 

 .ס"מ 32’; [ עמ1, ]139[, 7. ]1932

שער בעברית ושער בלועזית. עותק מפואר 

 .במיוחד!!! כריכה נאה. שוליים רחבים. מצב מצוין

rare. 'Mate Levy' 2 parts, by Rabbi Mordechai Horwitz ab"d Frankfurt. part 2 A particularly 
magnificent copy!!! Wernkenort on the Moine River 1891/1932 
part a- Old cover slightly worn. spots. In general good condition. 
part  b- A title page in Hebrew and a title page in foreign language. A particularly 
magnificent copy!!! Nice cover. Wide margins. great condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 1853 ג"תרי ברעסלויא". יחידה מהדורה' "והבטחון האמונה. 'נדיר .48

 

 קוטנר העשיל יהושע רבי מאת הדברות עשרת על מיוסד' והבטחון האמונה' ספר

 . מליסא

: שני לשער מעבר. שערים שני ;דף קצב[ 5.  ]1853 ג"תרי ברעסלויא. יחידה מהדורה

 21.5....". עתותי מקרה בו ונרמז... שמי הוא הזה הכוכב שורות י"ח תיבות ראשי"

 ד"אב טיקטין גדליה ורבי ברלין דייני הסכמות .בגרמנית החלק ללא זה עותק.  מ"ס

 .ברעסלויא

 .מאוד טוב מצב. זמן כתמי. קטן חור שני בשער. פשוטה ישנה כריכה

rare. "haemuna vehabitachon" "single edition". Bresloy 1853 
This copy is without the German part. 
Plain old cover. There is a small hole in the second title page. Time spots. 
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

 1875ארונו של יוסף'. "מהדורה יחידה", ברעסלויא, תרל"ה '  .49

 

 רבי יוסף במה"ר עה"ת וכלל י"ב דרשות מאת 'ארונו של יוסף' ספר

 .אהרן מעססינג מוויטקא

ס"מ. מעבר  24, ס"ט דף; 1875ברעסלויא, תרל"ה  .מהדורה יחידה

 .זמר לשמחת תורה לשער

: רבי אלי' ב"ר שלמה גוטמאכר מגריידיץ, רבי צבי הירש הסכמות

קאלישער, רבי יעקב צבי ב"ר במליאל מעקלענבורג, ורבי משה 

 .פיילכענפעלד

 .מים. מצב טוב מאודכריכה פשוטה. מעט קרעים קלים וכת

'arono shel yosef'. "Single edition", bresloy, 1875 

Simple cover. A few light tears and stains. Very good condition. 
 60$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר משלי ע"פ מעשה רקמה ושפתי ישנים. עם תרגום לגרמנית  .50

 1865באותיות עבריות. לייפציג תרכ"ה 

 

מעשה רקמה ושפתי ישנים. עם תרגום לגרמנית באותיות  ספר משלי ע"פ

'שפתי   הפירוש .שני שערים .ס"מ 21דף;  90. כג, 1865לייפציג תרכ"ה  .עבריות

ישנים' מלוקט ממפרשי ספרד הקדמונים. באותה שנה יצאה לאור הוצאה כמעט זהה 

  .ובה התרגום לגרמנית הוא באותיות גוטיות

ץ, רבי יעקב צבי ב"ר גמליאל ידיגוטמאכר מגרי’ י אלירבי שמואל בעק, רב :הסכמות

טיקטין מברעסלוי, דייני ליסא: רבי אליעזר ליפמן גאלדשטויב, ’ מעקלענבורג, רבי גדלי

 .רבי יעקב ב"ר מרדכי האמבורגר ורבי שרגא פייבוש ב"ר איצק העלדענשטיין

 .כריכה רכה פשוטה. מעט קרעים וכתמי זמן. מצב טוב

A book of mishley based on mahasey rikma and siftey yeshenim. With a 
German translation in Hebrew letters. Leipzig 1865 
Simple paperback. A few tears and time stains. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

. ללא החלק 1866תרגום דברי הימים' "טהארן")טורון, פולין( תרכ"ו ' .51

 תבגרמני
 

ספר 'תרגום של דברי הימים' המיוחס לר' יוסף סגי נהור, עם נוסחאות 

  .והגהות, מאת ר' אברהם ראמר

סו עמ'; )ללא  ;XII .. חלק שני לא נדפס1866טהארן )טורון, פולין( תרכ"ו 

ס"מ. עם הקדמה ו"הקדמת האדון דוד  21.5עמ'(.  43[, 1החלק בגרמנית ]

עליה מודבק שער )נוסף(. שוליים רחבים. ווילקינס". כריכה רכה פשוטה, 

 .מעט כתמי זמן. מצב טוב מאוד

"targum divrey hayamim" "Teharan" (Torun, Poland) 1866. Without the 
German part 
A simple soft cover, on which a title page is glued (extra). Wide margins. A 
few spots of time. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 מקראקא סופר שמעון ורבי אסאד יהודה רבי האדירים מהגאונים ת"עה חידושים .52

'. דוד יד'ו' אפרים ילקוט' ספר. זילברשטיין יהודה דוד רבי המופלג והבחור

 פומביות במכירות הופיע לא. 1905 ה"תרס ואיטצן - מונקאטש". יחידה מהדורה"
 

 רבי האדירים מהגאונים ת"עה חידושים' אפרים ילקוט'. 'א. חשובים ספרים שני כרך

 רבי המופלג מהבחור ת"עה' דוד יד'. 'ב. מקראקא סופר שמעון ורבי אסאד יהודה

 .זילברשטיין יהודה דוד

; לו[ 4. ]פומביות במכירות הופיע לא. 1905 ה"תרס ואיטצן - מונקאטש .יחידה מהדורה

 .מ"ס 22.5; דף פח[ 4]

 .טוב מצב. וכתמים בשוליים בעיקר קרעים. כריכה ללא

Innovations on the Torah from the great geniuses Rabbi Yehuda Asad and 
Rabbi Shimon Sofer of Karaka and the extraordinary bachur Rabbi David 
Yehuda Zilbershtein. The book 'Yalkut Ephraim' and 'Yad David'. "Single 
Edition". Munkatsch - Weitzen 1905. Has not appeared at auctions 
without binding. Tears mainly in the margins and stains. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 רשום שאינו)מהמחבר מודפס מכתב עם, לאבין יהודה מרבי א"ח' יהודה קול' .53

 1923 ג"תרפ פרנקפורט. מקופל גדול דף?(, ביבליוגראפית

 

 נלקט, ספרים והרבה המדרשים ומכל וזוהר ס"מש אגדה, א"ח 'יהודה קול' ספר

. 1923 ג"תרפ. מיין אם פראנקפורט .לאבין צבי רבי בן יהודה רבי י"ע ונאסף

 22'; עמ 176, 10,  [2'. ]השם תורת' הראשון הטור-א"בח, טורים לפי מחולק

 באם' תהפוכות לשון'ו מהתפילה מילים של ארוכה רשימה נח-נה בדפים.  מ"ס

 .לזו זו נצמדות והמילים מהר קוראם

 רשום שאינו, )מהמחבר מודפס מכתב ובו גדול דף מודבק השער לפני

 .מאוד טוב מצב. רכה מעטפת כריכת ?(.ביבליוגראפית

'kol Yehuda' part A. by Rabbi Yehuda Lavin, with a printed letter from the 
author (which is not listed in the bibliography?), a large folded page. Frankfurt 

1923 
Soft mahatefet cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון לראשונים. ספר 'מלמד התלמידים' מרבי יעקב ב"ר אבא מרי  .54

 1866אנטולי. ליק, תרכ"ו 

 

רבי  ועבודה לפי סדר פרשיות התורה, מאתלזרז באמונה  'ספר 'מלמד התלמידים

יעקב ב"ר אבא מרי ב"ר שמעון אנטולי חתנו של רבי שמואל אבן תיבון. מהדורה 

הסכמת הגאון  .קצ"ב דף; הוצאת חברת מקיצי נרדמים ,12  .1866ליק, תרכ"ו  .ראשונה

 .כריכה חצי עור. מעט כתמים. מצב טוב מאוד .רבי שלמה קלוגר

First pattern for the first time. The book 'Teaching the students' from Rabbi 
Ya'akov son of Abba Mary Anatoli. Lick, 1866 
Half leather cover. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

ספר 'חפץ חיים' שנדפס בחיי המחבר מרן החפץ חיים. פרנקפורט, תרפ"ה  .55

 !!!רחבים במיוחד. שוליים 1925

 

ספר 'חפץ חיים' למרן החפץ חיים, רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין 

  .מהדורה שנדפסה בחייו .זצ"ל

 .ס"מ 24.5עמ';  235[, 4. ]1925פרנקפורט ענ"מ, הוצאת חרמון, תרפ"ה 

 .כריכה חדשה נאה. שוליים רחבים במיוחד!!! מצב מצוין

The book 'cHafetz cHaim' that printed during the lifetime of the author 
Maran cHafetz cHaim. Frankfurt, 1925. Extra wide margins!!! 
Nice new cover. Extra wide margins!!! great condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת 'לבני מנשה' "מהדורה  -נדיר. ספר 'גבול מנשה'  .56

 1899יחידה". פראנקפורט דמיין, תרנ"ט 

 

מכיל מאמרי רבותינו הראשונים ז"ל אשר העתקתים מכ"י ישן " 'גבול מנשה' פרס

שאלות ותשובות "לבני  באקספרד עם מ"מ והגהות והערות ותיקונים", ונלווה אליו

  .מנשה", מאת רבי מנשה גראסבערג מטרעסטונא

[: 3’ ]ס"מ. בעמ 19עמ';  64. 1899פראנקפורט דמיין, תרנ"ט  .מהדורה יחידה

לא  .נדיר ."ל"שאלות ותשובות לבני מנשה שער נפרד .שז"ח האלברשטאםמכתב 

-ראינו במכירות פומביות וכן הספר 'גבול מנשה' אינו באוצר הספר העברי וינוגרד

 .רוזנפלד. כריכה ישנה. שוליים נאים. מצב מצוין

rare. The book 'Gvul Menashe' - shu"t of the 'Lebney Menashe' "single 
edition". Frankfurt de Main, 1899 
Old cover. Nice margins. great condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אוצר התורה תנינא מרבי אפרים לנדא אב"ד בוקראשט. "מהדורות  -נדיר! אוצר התורה  .57

 1907/12תרע"ב  -יאסי תרס"ז  -יחידות". סיגעט 

 

"ד שני ספרים נדירים מהגאון רבי אפרים לנדא אב

כולל קרוב לשני אלפים " 'א'. 'אוצר התורה .בוקראשט

מאמרי חז"ל... המדברים מענייני התורה ולומדיה... על 

ב'.  ;'עמ 94, 16סדר אלפ"א בית"א". סיגעט, תרס"ז. 

כולל יותר מאלף ושלש מאות, " ''אוצר התורה תנינא

מאמרי חז"ל... המדברים מענייני התורה ולומדיה... 

 103, 6. 1912"א". יאססי תרע"ב בסדר אלפ"א בית

 .לא הופיע במכירות פומביות .עמ'; מעטפת מודפסת

 -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד 

 .מצוין

rare! Otsar HaTorah - Otsar HaTorah Tanina from 
Rabbi Ephraim Landa Rabbi of Bucharest. "Single 
editions". Siget - Yassi 1907/12 
Has not appeared in auctions. 

Size and condition varies, generally very good - excellent condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 ורבי איגר עקיבא רבי מרן הסכמות. והספדים דרשות' תפארת כליל' .58

 פ"תק ברסלוי. עתיקות חתימות. חשובה חותמים רשימת, ועוד מליסא יעקב

1820 

 

 ה"מו הגדול הדרשן המוכיח הרב" מאת והספדים דרשות' תפארת כליל' ספר

, ברעסלויא". מאקאווי ק"ק מילידי... לעסלא ק"דק מ"מ ל"זצ מ"במהור צבי

 . מ"ס 19; דף' פ, 1. 1820 פ"תק

 הנתיבות בעל מליסא יעקב רבי הגאון, איגר עקיבא רבי הגאון מרן: הסכמות

  .ליפשיץ' גדלי רבי והגאון

 רשימת אחרון בדף".  השלישי ווילהעלם פרידריך למלך משובח שיר": עט בדף

 .רבנים הרבה וכולל?( גרמניה מערי) חשובה חותמים

 לשמי לי שייך: "נוספת חתימה, לאנדא מענדל מנחם רבי חתימת השער בדף

 .נוספים רישומים הפורזץ בדף". מחאדזייש... מאיר צבי

 .טוב מצב כללי באופן. עש ונקבי כתמים מעט. פגועה עור חצי כריכת

'Klil Tiferet' sermons and obituaries. Agreements from Rabbi Akiva AIger and Rabbi 
Yaakov of lisa and more, an important list of signers. Ancient signatures. Barsloy 1820 
Damaged half leather binding. A few stains and moth holes. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

שו"ת הרי"ף. הסכמות חשובות. ווין  -שאלות ותשובות ספונות וחשובות" " .59

 1794תקנ"ד 

 

שו"ת הרי"ף "שאלות ותשובות, ספונות וחשובות, ממרנא ורבנא רבינו 

 23[ דף; 1[ לד ]2. מהדורה שניה. ]1794וינה, תקנ"ד  . יצחק אלפסי

  .ס"מ

רבי ירמיה ב"ר יצחק אייזק, מאטרש דארף, רבי יצחק  :חשובותהסכמות 

יעקב טענין בוים, באבוב, ]סבו של ’ אברהם ב"ר דוב בער כץ, פינטשוב, ר

המו"ל רבי אברהם אבוש[. רבי אלעזר לעוובעל השמן רוקח, רבי יואב ב"ר 

 .ירמיה מאטרסדארף, צעהלים

 .ג' מנותקים. מצב טוב-ב'ללא כריכה. קמטים וכתמים. מעט קרעים. דפים 

"she'elot vetshuvot sfunot vechashuvot" shu"t hari"f. importent agreements. vane 1794. 
without binding. Wrinkles and spots. A few tears. Pages 2-3 are detached. Good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

זולצבאך תקנ"ח . והמדרשים שמחת הנפש' דברי מוסר ומשלים מהתלמוד' .60

 .ס"מ. כריכה וספר מפורק. נזקי עש. מצב בינוני 20.5ע"ד דף; . יידיש .1798

'The happiness of the soul' musar and meshalim from the Talmud and 

Midrashim. Cover and disassembled book. Moth damage. Medium condition. 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 

'שלשלת זהב' תולדות  -נהי' על רבי יצחק אלחנן "מהדורה יחידה" קול ' .61

'ויכוח רבינו יחיאל מפריז'. כרך ארבעה ספרים  -'אם לבינה' רימנוב  -ה'סמיכת חכמים' 

 .חשובים



 

כרך ארבעה ספרים חשובים. 

שלשלת זהב' קורות חיי הגה"' רבי ' .'א

נפתלי הכהן בעל ה'סמיכת חכמים'. 

. 1931ונקטש תרצ"א "מהדורה יחידה" מ

אם לבינה' על הרה"ק ' .'ב ;'עמ 92, 4

רבי מנחם מנדל מרמינוב ומאמר על 

האגדות שבש"ס ומדרשים. טארנא 

קול נהי' על ' .'ג ;.. ל"ג דף1920תר"פ... 

הגאון רבי יצחק אלחנן. "מהדורה יחידה" 

ויכוח ' .'ד ;, ט"ז דף1897וילנה תרנ"ז 

ות' רבינו יחיאל מפאריז מבעלי התוספ

עם מומר אחד לפני לודויג התשיעי מלך 

 1, י"ד, 1צרפת עם תולדות רבינו יחיאל. 

  ;דף

כריכה עתיקה מעט בלויה. שני דפים 

 .טוב מאוד -בספר אם לבינה מנותקים. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב 

"Kol Nehi" on Rabbi Yitzchak Elchanan "single edition" - "shalshelet Zavah" The history 
of the "Smichat chachamim" - "Em Lebina" Rymanov - "vikuach Rabbenu Yechiel's 
miParis". Volume four important books. 
Old cover slightly worn. Two pages in the book em Lebina are cut off. A few stains. 
Generally good - very good condition. 

 80$פתיחה: מחיר 

 

 

. אופנהיים מוריץ ציורי עם חרדים לילדים עברית קריאת לימוד .62

 ז"תרצ במהדורת, בספריות")רשומה לא מהדורה" א"ח' משה שפת'

 נרשם כן שם העותקים וכמות המהדורות מופיע השער מאחורי 1937

. קרועה שדרה. מנותק דף. זמן כתמי מעט. 1934 ד"תרצ וינה(. זו מהדורה

 .מאוד טוב - טוב מצב כללי באופן

Orthodox children with Moritz -Learning to read Hebrew for ultra

Oppenheim's paintings. "sfat moshe" Part I "Unregistered Edition" 

 -a few time stains. a detached page. Torn spine. Generally good 

.very good condition 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חסדי אבות' מהחיד"א, "מהדורה לא רשומה". בקשת הרה"ק רבי שלום ' .63

אליעזר הלברשטאם ורבי נפתלי טייטלבוים ורבי מרדכי ליב ווינקלר 

 1931מהפונומראנטין להשלים את הסכום. מאטעסאלקא? תרצ"א 

 

מאטעסאלקא? תרצ"א  .ספר 'חסדי אבות' על פרקי אבות מהחיד"א

 -רשימת חותמים ארוכה  ;'כ"ח דף, ט"ז עמ ."מהדורה לא רשומה" .1931

 .ס"מ 22.5ט"ז עמודים. 

בדף הראשון)במקום השער( מודעה ובה מופיעה בקשת הרה"ק רבי 

שלום אליעזר הלברשטאם ורבי נפתלי טייטלבוים ורבי מרדכי ליב 

 .ווינקלר מהפונומראנטין להשלים את הסכום

 .צב טובכריכה פגועה ומנותקת. נקבי עש. באופן כללי מ

'Hasdey Avot' from the cHid"a, "unregistered edition". The request of 
Rabbi Shalom Eliezer Halbershtam and Rabbi Naftali Teitelbaum and 



Rabbi Mordechai Lieb Winkler of the Ponomarantin to complete the amount. Matesalka? 
1931 
Cover damaged and detached. Moth holes. In general good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

קול בוכים היא מגלת קינות', מגילת איכה עם תרגום גרמני פרנקפורט דמיין ' .64

 .עמ'; שער נוסף בגרמנית 88 ,8  .1839תקצ"ט 

היא מגלת קינות אשר תרגמתיה ואשר פתרתיה... אחרי דרשי מעל מכתבי יד, קדמונים גם "

: הערות והוספות לפתרון מגלת איכה, 64-67ם, אנכי הצעיר ל' ה' לאווענשטיין". עמ' חדשי

 .מאת רבי אהרן פולד

  .נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

.megilat eycha with German translation. Moth holes. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

צרור החיים "מהדורה  -יחידה" גאולת ישראל השלם', "מהדורה ' .65

 ספרים 3ראשונה". כרך 

 

 .ספרים 3כרך 

נ"ו  ."מהדורה יחידה" .1913תרע"ג  פיעטרקוב,  'גאולת ישראל השלם' .'א

 1913בילגורי תרע"ג  'צרור החיים' .'ב .רשימת חותמים דף אחרונים 3ד'; 

 .דף אחרונים 2חסר  'צרי גלעד' .'מ"ב ד'; ג ."מהדורה ראשונה"

 .הספרים הראשונים מופיע מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 2 -ב 

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב

'geulat Israel Hashalem', "Single Edition" - tzror hachayim "First Edition". 
Volume 3 books 
tzri Gilad is missing 2 last pages. 
Old cover slightly damaged. Time stains and a few tears. Good condition. 

 60$ מחיר פתיחה:

 

 

 1929דפוס ראשון. 'דרשות חתם סופר' ב"ח. קלוזש, תרפ"ט  .66

 

חתם סופר' דרשות מרבינו משה סופר ' ספר

דרשות ואוצר  200-החבור זה בשני כרכים כולל כ .זצוק"ל

המחבר, שהיו אמרות טהורות. למועדים ויתר השנה מכ"י 

תחת ידי נכד המחבר רבי שלמה אלכסנדרי סופר, וכן 

נאספו פה, דרשות ומאמרים שנדפסו כבר, בתקונים 

הרבה, יו"ל ע"י רבי יוסף נפתלי שטרן חתן רבי שלמה 

  .אלכסנדרי סופר

קלויזנבורג תרפ"ט -קלוזש .מהדורה ראשונה. שני כרכים

תכ"ו  –ט"ו , ר2 –, רי"ד דף; כרך ב' 20 –. כרך א' 1929

 .שערים צבעוניים .ס"מ 31דף; 

 .כריכות מקוריות מעט בלויות. כתמים וקרעים. מצב טוב

First pattern. "drashot cHatam Sofer" 2 parts. 
Cluzsh, 1929 
colored title pages. 
Original covers slightly worn. stains and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

מהדורה ראשונה של הספר הנודע 'שמירת שבת כהלכתה' עם  .67

הסכמת מרן הרב וואזנר, הסכמה שהושמטה במהדורות 

ספר 'שמירת שבת כהלכתה' מאת רבי יהושע נויבירט,  .הבאות

  .ירושלים, תשכ"ה

במהדורות הבאות משך מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר את 

גיות מסוימות. הסכמתו עקב גישתו של מחבר הספר להקל בסו

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 22[ שמו, ל עמ'; 12]
known book 'Shmirat Shabbat -First edition of the well

kehilchata' with the consent of harav Wazner, a consent 

that was omitted in subsequent editions. Overall very 

.good condition 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 

נדפס בנדבת הגביר המפורסם רבי נסים שמאמא ונקרא על שמו, 'מעשה נסים'  .68

שו"ת מרבינו דניאל הבבלי על הרמב"ם ותשובות רבינו אברהם בן הרמב"ם של 

הנסיונות אשר נתנסה בהם ... רבינו אברהם  ’II-XIII :בעמ  .1867פריז תרכ"ז . השאלות

אגרת תושיה, מאת  ’XIV-XVIII :מאת ב"ג. בעמ החסיד בן הרמב"ם ז"ל אחרי מות משה ...,

ס"מ. ללא כריכה וספר מפורק. נקבי עש. מצב  22עמ';  1, 107עמ', ] .XVIII], 2 שניאור זק"ש

 .בינוני

Printed by the benevolence of the famous Rabbi Nissim Shamama and read 

niel habavli on Ramba"m in his name, 'Mahase Nissim', a shu"t from Rabbi Da

and Rabbi Avraham ben Rambam's answers to the questions. No cover and 

disassembled book. Moth holes. Moderate condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חוט המשולש ניו יורק  -סלבודקא "מהדורה יחידה"  -שערי הוראה קובנא  .69

 ספרי הלכה ושו"ת חשובים 3כרך "מהדורה ראשונה",  1940ת"ש 

 

כולל שלשה ' "ספרי הלכה ושו"ת חשובים. א'. ספר 'חוט המשולש 3כרך 

העתקות כת"י האחד רבנו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות 

’ שחיטה ]באמת אין זה של רבנו יהודה החסיד, אלא 'שחיטות' עם הגהות ר

צ"ל והשלישי ... מרב מרדכי יעקב ווייל[. והשני יט שו"ת מרבנו הריטב"א ז

על הלכות א"י וחלה ... ונשמט מהמרדכי שלנו ... ובשולי הגליון הצגתי 

ופוסקים. יו"ל בפעם הראשונה ’ משלי הגהות ומראה מקומות והערות בגמ

יורק -משלשה כת"י ... האחד בפאריז, והשני באצה"ס של שכטער בניו

ניו יורק ת"ש   ושלים".והשלישי ... מוויען, הרב זאב ביעדנאוויץ מיר

 ;'עמ." 38 ,1 מהדורה ראשונה. "1940

מפתח לענייני יורה דעה על השולחן ערוך ונושאי ' ב'. ספר 'שערי הוראה

הגאון רבי אברהם דרושקויץ תלמיד הסבא  כליו ושו"ת הלכתי מאת

מקלם. כיהן כרב העיר שאט בליטא והיה המשגיח האחרון בישיבת 

ע"ז ." 6 ,מהדורה יחידה" 1933סלבודקא תרצ"ג  -קובנה . וולוז'ין

ירושלים תרצ"ח  .ג'. שו"ת 'שלמת חיים' ח"א, מהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד;'  עמ

 .טוב מאוד -ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. באופן כללי מצב טוב  23פ' עמ';  2. 1938

Kovna- Selvodka shaarey horaa  "Single Edition" - chut hameahulash New York 1940 
"First Edition", Volume 3 Important Halacha and Shu"t books 
Plain old cover. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

ויקונן דוד' הספד על הגאון האדיר רבי שמעון סופר אב"ד קראקא ' .70

יחידה". העותק של הגאון רבי ישראל מאיר וחתנו רבי עקיבא קורניצר. "מהדורה 

 1892גליק אב"ד קעזמארק. קראקא תרנ"ב 

 

ספר 'ויקונן דוד' הספד על הגאון האדיר רבי שמעון סופר אב"ד קראקא וחתנו רבי 

 .עקיבא קורניצר

 . דף( 4מ' דף; רשימת חותמים חשובה). 1892מהדורה יחידה". קראקא תרנ"ב "

 .  ישראל מאיר גליק אב"ד קעזמארקחותמת הגאון רבי  בדף השער

 . כריכה פגועה ומנותקת. נקבי עש וכתמים וקמטים. מצב בינוני

תש"ב[ בן רבי יצחק וחתן רבי אברהם  -]תרל"ב לערך  הגאון רבי ישראל מאיר גליק

גרינברג רבה וראש הישיבה בקעזמרק. תלמידו של רבי שמואל רוזנברג באונסדורף. 

מורה הוראה בקעזמרק, וכן היה מגיד מישרים בבית הכנסת משנת תר"נ כיהן כדיין ו

 .''ש"ס חברה'. ספרו: 'אמרי ישראל

"Vayekonen David" obituary for the great gaon Rabbi Shimon Sofer ab"d of 
Karaka and his son-in-law Rabbi Akiva Kornitzer. "Single Edition". The copy of the Gaon 
Rabbi Israel Meir Glick Rabbi of Kezmark. Krakow 1892 
Cover damaged and detached. Moth holes and stains and wrinkles. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי שמעון אופנהיים מקרימנוי, ספר 'הכריתות' וספר 'הברית' ב"ח. "מהדורה יחידה". אופן  .71

 1843תר"ג 

 

מספר העיטור, על הלכות גיטין והחליצה ספר 'הכריתות' והוא 

מרבינו יצחק בר אבא וספר 'הברית' על הלכות האלה מאת רבי 

 .שמעון בן רבי דוד אופענהיים מקרומנוי

שער נפרד ;' . ל"ח, ט"ז עמ1843אופן תר"ג . מהדורה יחידה

 .ס"מ. 27 לח"ב

 .טוב מאוד -כריכה מנותקת וקרועה. מעט נזקי עש. מצב טוב 

Rabbi Shimon Oppenheim of Kerimnoi, Sefer 'Hacritut' and Sefer 
'Habrit' 2 parts. "Single Edition". Ofen 1843 
Detached and torn cover. A little moth damage. Good - very good 
condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

ד';  2ל"ח, כ',  -. ק"ו, קל"ז 1931וילנה תרצ"א , מסכת עירובין עם לוח דף היומי .72

הדפים הלא מסומנים אינם פה ולא  2בעותק זה חסר כארבעה דפים לקראת הסוף. )

הצלחנו להבין היכן הם אמורים להיות ממוקמים, לפי יודלוב אחרי דף קל"ח לפי הספריה 

ח'(. מעט  -הלאומית ווינוגרד בסוף הספר ויתכן שמישהו טעה והתכוון את דפים קל"ז 

 . אופן כללי מצב טובהדבקות וקרעים. ב

An Eruvin tractate with a daf hayomi board, this copy is missing about four 

pages towards the end. (The 2 unmarked pages are not here and we have 

not been able to figure out where they are supposed to be located, according 

er page 138 according to the Winograd National Library at the to Yudlov aft

end of the book and it is possible that someone made a mistake and meant 

.8). Few adhesions and tears. In general good condition-pages 137 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

ראשונות". אוסף שמונה ספרי אור הישר.  הגאון רבי שמואל יצחק הילמאן. "מהדורות .73

 .ירושלים

 

   .ספרים, מהדורות ראשונות 8אור הישר' להגאון רבי שמואל יצחק הילמאן. אוסף '

 .'. קס"א עמ1945כ"א: על תנ"ך, ירושלים, תש"ה 

 -חגיגה  -ביצה  -סוכה  -יומא  -כ"ב: ר"ה 

. 1941מו"ק. ירושלים, תש"א  -תענית  -מגילה 

. 1948נזיקין תש"ח  -ירושלמי נשים נ"ח דף; 

. 1947מועד, תש"ז   -נ"ד'; ירושלמי זרעים 

  .נ"ה דף; שער נפרד לכל אחד

גיטין וקידושין. ירושלים,  -כתובות  -כ"ג: יבמות 

  ;'. ר"ד עמ1944תש"ד 

בבא מציעא. ירושלים, תש"ב  -כ"ד: בבא קמא 

 ;. פ"א דף1942

 -ועות שב -ע"ז  -סנהדרין  -כ"ה: בבא בתרא 

, קט"ו 1. 1943מכות והוריות. ירושלים, תש"ג 

 ;דף

 ;. קט"ז דף1936כ"ו: זבחים. ירושלים, תרצ"ו 

. קל"ב 1938כ"ז: מנחות. ירושלים, תרצ"ח 

 ;דף

  ;דף 1. ס"ה, 1926תמיד ומידות. ירושלים, תרפ"ו  -קנים  -מעילה  -כ"ח: כריתות 

 .טוב מאוד -גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב 

the gaon Rabbi Shmuel Yitzchak Hilman. "First Editions". A collection of eight books of or 
hayashar. Jerusalem. 
Size and condition vary, most in good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 ?1896? 1894תלמוד בבלי בשני כרכים, ברדיטשוב תרנ"ד? תרנ"ז?  .74

 

עם פירוש רש"י, רשב"ם )במסכתות פסחים  ,ד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיותתלמו

ובבא בתרא(, ר"ן )במסכת נדרים(, תקלין חדתין)מסכת 

שקלים(... ועם מסורת הש"ס ותורה אור ... ועם חלופי 

 .גרסאות והגהות הב"ח והגר"א ועוד

מהדורה מיוחדת של התלמוד בעימוד שונה 

? בכרך 1896? 1894תרנ"ז?  ברדיטשוב תרנ"ד? .מהרגיל

הראשון ישנו שער מפורט יותר ונרשם בו שנת תרנ"ז ובכרך 

השני שער מקוצר ונרשם בו שנת תרנ"ד. ייתכן שחסר שער 

נייר טוב"")כך "" .ס"מ 28נוסף בשניהם. מספור דפים רב. 

כריכות עור מהודרות, עם מעט בלאי.  .נרשם בשער בכרך ב'(

 .עש. מצב טוב מאודכתמי זמן ומעט מאוד נקבי 

 Talmud bavli in two volumes, Barditsov 1894? 1896? 
An additional title page may be missing in both. Lots 
of pagination. 28 cm. ""Good paper"" (so it is written 
on the title page of volume 2). Elegant leather bindings, with a little wear. Time stains and 
very few moth holes. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

בית אשר' על התורה ח"א מרבי אשר זעליג רוזנצווייג. "מהדורה ' .75

 1937ראשונה". מונקאטש תרצ"ז 

 

רבי אשר זעליג רוזנצווייג.  על התורה מאת 'בית אשר' ספר

שני  ;דף 2קל"ב,  ,4. 1937מונקאטש תרצ"ז  .""מהדורה ראשונה

חלק מאותיות שער ראשון בדיו אדום. בשני דפים  ,שערים

ולוח התיקון. מעבר לשער שני רשימת  רשימת חותמים אחרונים

 .תורמים. כריכה עתיקה מעט בלויה. מצב טוב מאוד

'Beit Asher' on the Torah Part I by Rabbi Asher Zelig Rosenzweig. 
"First Edition". Muncatch 1937 
Two title pages, part of the letters of the first title page in red ink. Old 
cover slightly worn. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. 'תנא ושייר' / 'פני המים'. "מהדורה יחידה", מרבי יצחק עטייה  .76

 1831מחכמי ארם צובא. ליוורנו תקצ"א 
 

פני ' זרע יצחק, וספר’... פלפלת כל הנדפס בס’ והוא סיום קונט 'ושיירספר 'תנא 

ליוורנו  .רבי יצחק עטיה מחכמי ארם צובא חידושים על רש"י והרא"ם, מאת 'המים

  .ס"מ 21, ק"ד דף; 2ח',  -, י', ז' 1. 1831תקצ"א 

 .כריכה פשוטה. נזקי עש וכתמים. מעט הדבקות. מצב בינוני

rare. 'Tana  veShaier' / 'pney hamayim'. "Single Edition", from Rabbi 
Yitzhak Atiya of the Sages of Aram Tzova. Livorno 1831 
Simple cover. Moth damage and stains. A little bit of adhesion. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

טש אב"ד קרעטשניב. נפש דוד' על התורה מהגאון רבי נתן דוד דיי' .77

 1929"מהדורה יחידה". סאיני תרפ"ט 

 

ספר 'נפש דוד' עה"ת, ח"א)לא נדפס יותר( מהגאון רבי נתן דוד דייטש 

 23, ס"ב דף; 5. 1929סאיני תרפ"ט  ."אב"ד קרעטשניב. "מהדורה יחידה

רשימה קצרה של תורמים "אלה יעמדו על הברכה שהיו  ס"מ. בדף אחרון

 ."בעמוד האחורי "לוח הטעות והתיקוןבעזרי במנה יפה". 

 .ללא כריכה. נקבי עש בודדים ומעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב

'Nefesh David' on the Torah from the gaon Rabbi Natan David Deitch Abd 
Kretshniv. "Single edition". Saini 1929 
without binding. A few moth holes and a few minor stains and tears. Good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



. נייר משובח ושוליים 1855נחל איתן' מהדורה יחידה. ווילנא תרט"ו ' .78

 רחבים

 

ספר 'נחל איתן' על הרמב"ם, מרבי אברהם בעל ה'משכיל לאיתן'. מהדורה 

כ"ק חותמות: "בית התפילה של  .ס"מ 30. פ"ג דף; 1855ווילנא, תרט"ו  .יחידה

 .אדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג קרית צאנז")השפע חיים זיע"א(

כריכה ישנה מעט בלויה. נייר משובח ושוליים רחבים. מעט מאוד קרעים קלים 

  .טוב מאוד -וכתמים. מצב טוב 

תר"ח[ בן הגאון הרב יהודה  -]תקמ"ח  המחבר הגאון רבי אברהם משכיל לאיתן

יהן כרב בהרדוק הסמוכה לוולוז'ין. לאחר כמה לייב יפה אב"ד חוטימסק שברוסיה. כ

שנים עבר למינסק ושם שימש כמו"ץ. בשנת תקע"ח יצא ספרו 'משכיל לאיתן', ששמו 

היה לימים לשם משפחתו ושם משפחת צאצאיו. ספריו: 'משכיל לאיתן', 'אהבת 

 .איתן', 'יד אברהם', 'מקור חכמה' ועוד

'Nachal Eitan' single edition. Vilna 1855. Fine paper and wide margins 

Old cover slightly worn. Fine paper and wide margins. Very few light tears 

and stains. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. ומלאכי - חגי - צפניה - יואל ספרי על' המכירי ילקוט! 'בלבד עותקים 100 - ב צולם .79

 מהדורת. "גראינוף אלברט י"ע מוזאום שבבריטיש יחידי י"כת פ"ע ראשונה פעם ל"יו

 .מאוד טוב מצב כללי באופן. מ"ס 17. 1966 ו"תשכ בשנת בירושלים שנעשתה" צילום

 -Filmed in 100 copies only! 'Yalkot aMachiri' on the books of yoel 

.good conditionand Malachi. Overall very  -cHagai  -Zephaniah  
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ציון לנפש חיה' דרוש הספד מרבי אליהו יהודה הכהן גוטווירטה על הגאון רבי מאיר אריק. ' .80

 1926"מהדורה יחידה". לבוב, תרפ"ו 

 

’ ""דרוש הספד שנשא הרב הגאון מוה"ר אלי ציון לנפש חיה''

יהודה הכהן גוטווירטה שליט"א מפה"ק. ביום השלשים 

לפטירת אדמו"ר הגאון המובהק ... מוה"ר מאיר אראק ז"ל 

אבד"ק בוטשאטש וטארנא ביום א וירא תרפ"ו בבהמ"ד הגדול 

דחו"ל לבוב ... תוכו רצוף ... מזכרת העדר ... יחיד בדורו מרן 

’ ענגיל זצ"ל שנשא עליו בשעתו. הוצאתיו לאור הקיוסף ’ ר

 .""שמעון פליווער מלבוב

שני  ;[, סו דף2]  .1926לבוב, תרפ"ו  מהדורה יחידה"."

שערים, מעבר לשער ראשון תמונה, ככל הנראה של רבי 

  .ס"מ 20 .מאיר אריק בצעירותו

ללא כריכה. דף שער שני ודף אחרון מנותקים. קרעים גסים 

ונים. מעט נקבי עש בעיקר בשוליים. באופן כללי בדפים ראש

 .מצב טוב

'Zion lenefesh chaya' Rabbi Eliyahu Yehuda HaCohen Gutwearta's obituary for the 
gaonRabbi Meir Arik. "Single Edition". Lebov, 1926 
Two title pages, beyond the first title page a picture, apparently of Rabbi Meir Arik in his 
youth. 
without binding. The second title page and the last page are detached. Rough tears in 
first pages. A few moth holes mainly on the edges. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



עה"ת. שני כרכים מהודרים שנדפסו מושב זקנים' ' -פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם' ' .81

 לראשונה מכ"י לכבוד שמחה בבית משפחת ששון

 

 שני כרכים מהודרים שנדפסו לראשונה מכתב יד לכבוד שמחה בבית משפחת ששון
עה"ת. לונדון, תשי"ח. שער צבעוני עם דיו מוזהב, מוגן  'פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם .'א

בנייר פרגמנט. נדפס עם המקור 

בית ומתורגם בתוספת מבוא בער

והערות נהור שרגא אל ידי רבי אפרים 

 .יהודה ויזנברג

יוצא לאור לראשונה מכתב יד "

אוקספורד על ידי הצעיר סלימאן דוד 

ששון לכבוד בן שלש עשרה למצוות של 

 ."בני דוד

מושב זקנים' עה"ת, קובץ פירושי ' .'ב

רבותינו בעלי התוספות. "יוצא לאור 

. על 409יד ששון מס'  לראשונה מכתב

ידי הצעיר סלימאן בן דוד סלימאן 

 .ששון". לונדון, תשי"ט

ס"מ. כריכות מעט בלויות. מעט  25

מאוד נקבי עש וכתמים. באופן כללי 

 .מצב טוב

"perush Rabbenu Avraham ben haRambam" - "Moshav Zkenim" on the Torah. Two 
elegant volumes printed for the first time from menuscript in honor of a Simcha in the 
Sasson family home 
25 cm. Covers slightly worn. Very few moth holes and stains. Overall good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אינה  ,"ספר 'מעיני הישועה' מרבי יהושע קפלן. "מהדורה ראשונה ונדירה .82

שוליים רחבים  ;דף 1. ל"ג, 1911ולא בוינוגרד. פיטרקוב תרע"א בספריה הלאומית 

  .כללי מצב טוב ןמעט מאוד קרעים ונקבי עש. באופ .במיוחד

The book 'mahayney hayeshua' by Rabbi Yehoshua Kaplan. "Rare first edition", 

margins. Very few is not in the National Library nor in Winograd. Extra wide 

.tears and moth holes. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ספר 'זכרון מנחם' דברי ואגדה ואמרות טהורות עה"ת ודרשות למועדים, מהגאון  .83

מונקאטש,  ."מהדורה יחידה"  .רבי מנחם צבי ראזנבערג אב"ד סילאדי נאדיפאלו

מ. בתחילת הספר דף דרשת המחבר לכבוד ס" 24[, קלו דף; 4. ]1913תרע"ג 

כריכה קדמית  .עמ'( 6.5רשימת חותמים)  הקיסר פראנץ יוזאף. בסוף הספר

 .מנותקת. באופן כללי מצב טוב

The book 'Zikhron Menachem'. Detached front cover. In general good 

.condition 
 20$מחיר פתיחה: 



 

ותשרי ודרושים לספר ויקרא ובמדבר מהרב שאול אהבת שאול ח"ב, על חודש אלול  .84

עמודים  4בעותק שאצלנו "נוספו ; עמ 1, 140. 1916שיקאגא תרע"ו . ידידיה שאחעט

מעט כתמים. ! עמודים רשימת חותמים מארה"ב 12הוספות לרשימת החותמים" סה"כ 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

signers from the USA! A few spots. ahavat Shaul part b, total 12 pages list of 

.Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נחלת דוד' על התורה ח"א, מרבי דוד אופנהיים אב"ד ' .85

דף; מעט נקבי עש  1נ"ג, " 6 מהדורה יחידה. "1932בקלעאן תרצ"ב . טומשוואר

 .טוב -וקרעים וכתמים. באופן כללי מצב בינוני 

David' on the Torah Part I, "single edition" a few moth holes and nachalat '

.good condition -tears and stains. In general, medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קול הרמ"ז "מהדורה ראשונה", פירושי המקובל האלקי רבי משה זכות על  .86

מדרש ק"ק , ק"ע דף; חותמות: "בית ה4. 1719המשניות. אמשטרדם תע"ט 

כריכת עור מנותקת ופגועה וללא שדרה. הדבקות ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. ." ליסא

 .גרוע -כתמים. באופן כללי מצב בינוני 

Kol Hareme"z "first edition", interpretations of the Divine Kabbalah Rabbi 

and damaged Moshe Zakut on the mishnayot. Leather binding is detached 

and without a spine. Adhesions and moth damage with damage to the text. 

.poor condition -Stains. In general, medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

'חסדי אבות' זלקאווא  - 1737השתערות מלך הנגב' אמשטרדם תצ"ז ' .87

זלקאווא תק"ל  -'העברונות'  - 1765תקכ"ה 

1770 . 

 

השתערות מלך . 1' .שלושה ספרים חשובים כרך

הנגב' ספר מוסר מאת רבי יעקב 

מהדורה " 1737אמשטרדם תצ"ז . לונדין

על פרקי ' חסדי אבות; 2' .ס"ח דף." 5 ,יחידה

אבות מרבי אהרן ב"ר יהודה הלוי. זאלקווא תקכ"ה 

ספר ; 3. "מהדורה יחידה" כ"ו דף 1765

ללי הלוח חישובי תקופות ומולדות וכ' 'העברונות

זלקאווא תק"ל . עם איורים ושרטוטים. העברי

 . ס"מ 20דף;  24. 1770

כריכה עתיקה פגועה. כתמים ונזקי עש ובחלקם 

 .גרוע -פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

'Hashthaarut Melech HaNegev' Amsterdam 
1737 - 'chasdey avot' Zalkawa 1765 - 'haevronot' - Zalkawa 1770. 
Old damaged cover. Stains and moth damage and some damage to the text. Average - 
poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

. 1875שו"ת 'מחנה חיים 'על שו"ע חו"מ, ח"ב)ח"א לא נדפס(. מונקטש תרל"ה  .88

 .ס"מ. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב 33.5ע' דף; ." 2 ,"מהדורה יחידה

cHaim" shu"t on Shulan Aruch cHoshen Mishpat, part 2 (part 1 not machane "

.printed). "single edition". Few tears and stains. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 1868ט'  -לב העיברי' ב"ח, "מהדורה ראשונה" של ח"ב. למברג תרכ"ח ' .89

 

מרן פירוש על צוואת : ספר 'לב העברי' ב"ח, ח"א

ה'חתם סופר' ודברי מוסר ודברי פולמוס נגד המשכילים 

והרפורמים, מהגאון רבי עקיבא יוסף 

מערכות ישראל' מאסף וליקוט מאת חכמי : 'ח"ב. שלזינגר

אשכנז, חכמי פולין, חכמי ספרד וחכמי איטאליא, בפרט 

סא נדפס "פסק בית דין" -בענייני פרצות הדור. בדפים נט

הונגריה במיהאלוביץ בשנת הידוע של אסיפת רבני 

ט'  -למברג תרכ"ח . מהדורה ראשונה" של ח"ב. "תרכ"ט

, ע"ו צ"ל צ' 8פ"ד ד'; ח"ב:  -, פ"ב 1, ע"ו, 4. ח"א: 1868

כריכה ישנה פגועה. . שער נפרד לח"ב. ס"מ 22ד'; 

 -כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני 

 .טוב

"lev hayivri" 2 parts, "first edition" of part b.  Lemberg 
1868 

Damaged old cover. Stains and some moth damage. A few tears and adhesions. 
Average- good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

חיבורו הראשון של מרן הרב ואזנר. 'משנה תורה להרמב"ם' בעריכת מרן הרב  .90

כולל ליקוט ממאות ספרים שביארו הלכות וואזנר עם פירושו 'ספר הלקט' ה

 25ג'. אהבה, מדע וזמנים.  -ב'  -כרכים. א'  3. 1944ירושלים, הוצאת פאג"י. תש"ד . מהרמב"ם

 .ס"מ. מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא

The first composition of Maran harav Wasner. 'Mishna Torah leharamba"m' edited 

Maren harav Wazner with its commentary 'Sefer Heleket' variable condition, by 

.generally good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ק"ב בשמים' שוליים רחבים ' .91

'נפש חיה' כרך שני ספרי  -ס"מ  5/7במיוחד! 

רבי ראובן מרגליות מלבוב "מהדורות 

 1913/32צ"ב  -ראשונות". למברג תרע"ג 

 

כרך שני ספרי רבי ראובן מרגליות מלבוב 

 ." "מהדורות ראשונות

)החלקים האחרים א'. 'נפש חיה' על אורח חיים

 ;לא נדפסו(. לבוב תרצ"ב. ס"ח דף

ב'. 'קב בשמים' על דברי בעלי התוספות. 

הספר הראשון מחידושי רבי ראובן 

 1. כ"ז, 1913למברג תרע"ג  -לבוב . מרגליות

ס"מ  6שוליים רחבים ביותר! . ס"מ 31.5דף; 



 . נייר עבה ומשובח. ס"מ בחלק התחתון 8בצדדים, 

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט כתמי זמן ונקבי עש. מעט הדבקות בשוליים הפנימיים. מצב טוב

'ka"v bashamayim' extra wide margins! 5/7 cm - 'Nefesh Chaya' volume two books of 
Rabbi Reuven Margaliot of Lebov "first editions". Lemberg 1913/32 
Old cover slightly damaged. A few time stains and moth holes. A little adhesion on the 
inner edges. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ווין,  -פרשבורג ושן משפט. ח -שו"ת 'חתם סופר' "מהדורות ראשונות". חלקים אורח חיים  .92

   1855/62כ"ב  -תרט"ו 

 

ספר שו"ת חתם סופר. דפוס ראשון. 'אורח 

חושן ; 'דף 1, פ"א, 1. 1855פרעסבורג, תרט"ו ' חיים

דף; כרוך איתם  2פ', .  1 ,1862וויען, תרכ"ב ' משפט

 38.5דף;  5קמ"ז, 1860 1 , יו"ד תר"ך חלק

 . לכל חלק שער נפרד. ס"מ

כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. כריכה ישנה פשוטה. 

 . טוב -מצב בינוני 

"cHatam Sofer" shu"t "First Editions". Parts 
Orach cHaim - cHoshen Mishpat. Pressburg - 
Vienna, 1855/62 
Plain old cover. Stains and some moth 
damage and tears. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

שו"ת 'אור המאיר' למהר"ם שפירא מלובלין. שוליים רחבים ונייר עבה. פיעטרקוב,  .93

 1926תרפ"ו 

 

 .ספר שו"ת 'אור המאיר' להגאון רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין

 .ס"מ 33.5, פ"א דף; 1. 1926פיעטרקוב תרפ"ו 

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. שוליים רחבים. נייר עבה. כתמים. מצב טוב מאוד

shu"t 'Or HaMeir' to maHaram Shapira from Lublin. Wide margins and thick 
paper. Pieterkov, 1926 
Old cover slightly damaged. Wide margins. thick paper. spots. Very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

קלויזנבורג, תרפ"ו . ספר 'בן יוסף' עה"ת בדברי אגדה מאת רבי יוסף צבי שוורץ .94

 ., פ"ט דף; באופן כללי מצב טוב4. 1926

The book 'Ben Yosef' on the Torah in the words of Agada. generally in good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

פיטרקוב תרע"ד " ,דרושים מרבי יעקב טאושונסקי. "מהדורה יחידה 16דברי יעקב' ' .95

 .מנותקים וכתמים. באופן כללי מצב טוב. ע"ד דף; דפים 1914

divrey yaakov" "single edition", detached pages and stains. In general "

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ל"מהרמח' תהלה לישרים' - 1876 ז"תרל זיטומיר. מרופשיץ ק"מהרה' שלוחה אילה' .96

 חשובים ספרים כרך. 1884 ד"תרמ

 

 .חשובים ספרים כרך

 נייר; דף ה"כ. 1876 ז"תרל זיטומיר. מרופשיץ הורוויץ נפתלי רבי ק"מהרה ת"עה' שלוחה אילה. '1

 .לבן

 אברהם רבי ק"מהגה שבת הלכות' משה תורת זכרו. '2

 ;דף ג"ל. 1883 ג"תרמ ורשה. דאנציג

 מ"תר ורשה .א"ח" וממאן מאמין ויכוח' "אמונה ידיו. '3

 ; דף ד"קי. 1880

' ר לחתונת ל"הרמח מרבינו ידידות שיר' תהלה לישרים. '4

 וארשה .אינרקיש וייגא - די רחל ג"עב גאויש - דא יעקב

 . מ"ס 19'; עמ 80. 1884 ד"תרמ

 .טוב מצב. עש ונקבי כתמים מעט. פגועה מעט עתיקה כריכה

'ayala Shlucha' from the rebe of Rupshitz. Zitomir 
1876 - 'Leyesharim Tehila' from Ramch"al 1884. A 
volume of important books 
Old cover slightly damaged. A few stains and moth 
holes. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שו"ע אוה"ח ח"ב. , מהדורה ראשונה של חידושי רבינו עקיבא איגר על שו"ע אורח חיים .97

כתמים ומעט . שוליים רחבים. נייר טוב.   ס"מ 39דף;  1, רי"ז, 2. 1862יהונסבורג תרכ"ב 

 .נקבי עש וקרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב

First edition of Rabbenu Akiva aiger's chidushim on Shulchan aruch Orach 

Chaim, wide margins. Good paper. Stains and a few moth holes and tears and 

.general, good condition adhesions. In 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פון ר' אייזעלעס מויל..."" מפיו של הגאון רבי אייזיל חריף. סלונים, "" .98

 לערך. אידיש 1931תרצ"א 

 

מפיו של הגאון רבי אייזיל חריף. כולל בתוכו חכמות וחידודים, עם " ...פון ר' אייזעלעס מויל"

קַאסע" סלאנים, תרצ"א -חסדים-הוצאת "גמילות. רייצעסזָאןהקדמה ותולדות חייו מאת מ. 

 .יידיש. ס"מ 22[ עמ'; 3, ]65לערך.  1931

 .מעטפת רכה. מעט כתמים. מצב טוב

""fon R. Aizeles Moil..."" from the mouth of the Gaon Rabbi Aizel CHarif. slonim, 
approximately 1931. Yiddish 
soft mahatefet. A few stains. Good condition. 



 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

באריסלאוו. -נדיר. 'חלק יעקב' להגאון רבי יעקב אביגדור אב"ד דראהביטש .99

 . נייר משובח1929פיעטרקוב תרפ"ט 

 

ספר 'חלק יעקב' כולל בתוכו חלק הפלפולים וחלק הנאומים מאת הגאון רבי 

פר מכתבים מגאוני באריסלאוו. בתחילת הס-יעקב אביגדור אב"ד דראהביטש

 .ס"מ 25. לז, צז דף; 1929פיעטרקוב תרפ"ט . הדור אל המחבר

 . כריכה פשוטה מעט מנותקת. מעט כתמים. נייר משובח. מצב טוב מאוד

תשכ"ז[ בן הגאון רבי אברהם ישכר דב. למד  -]תרנ"ו  הגאון רבי יעקב אביגדור

מפשמישל. נסמך  אצל הגאונים רבי נתן דים אב"ד סאניק ורבי משה מייזליש

להוראה ע"י הגאונים רבי מאיר אריק מבוטשטש, רבי אברהם מנחם מנדל הלוי 

שטינברג מברודי ורבי דוד הלוי איש הורוויץ מסטניסלאב. נודע כנואם ובקי 

בוריסלב.  -נבחר לכהן כרב ואב"ד של הקהילות דרוהוביץ' 24בתלמוד, ובהיותו בן 

וחשובי הרבנים וכיהן כרבה הראשי של  בשנת תש"ו הגיע לארה"ב והיה מגדולי

 .יהדות מקסיקו. חיבר ספרים רבים

rare. 'cHelek Ya'akov' by the gaon Rabbi Ya'akov Avigdor Abd 
Darahvich-Barislav. Pieterkov 1929. Fine paper 

Plain cover slightly detached. A few stains. Fine paper. Very good condition. 
 70$מחיר פתיחה: 

 

 

כתמים . . שער צבעוני1929דפוס ראשון. 'דרשות חתם סופר' ח"א. קלוזש, תרפ"ט  .100

 .מעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

First pattern. 'Drashot cHatam Sofer' part A. Colored cover. Spots, some moth 

.damage. In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אלף זעירא על התורה, מרבי צבי זאב גולדברג מבערגסאז. "מהדורה ראשונה" רובו  .101

גודל ומצב . 1923אלף זעירא עה"ת בודפשט תרפ"ג  - 1911נייר לבן! מונקטש תרע"א 

 .טוב מאוד -משתנה, באופן כללי מצב טוב 

ndition Elwf Zeira on the Torah, "first edition" mostly white paper! Size and co

.very good condition -varies, generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

פאקש תר"נ , לוט שני ספרי רבי זוסמן סופר, 'ילקוט אליעזר' על תהלים .102

. דפים 1864פרשבורג תרכ"ד , 'ילקוט אליעזר' ערכים ח"א -חותמת רבי יצחק יוסף חזן . 1890

 .טוב -נקבי עש וכתמים אופן כללי מצב בינוני ס"מ.  23רבים נשארו חלקים בדפוס. 

Lot of two books of Rabbi Zusman Sofer, 'Yalkut Eliezer' on tehilim, moth holes 

.good condition -and stains, general condition, medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



ס"מ. באופן כללי מצב . 22 תשל"ג -קובץ שיחות מרבי חיים שמואלביץ, ג' כרכים תשל"א  .103

 .מצוין

.Rabbi cHaim Shmuelwitz conversation file, 3 volumes. Overall excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. 1973ורסה' מדריך לבורסה לניירות ערך בתל אביב, מאת אלפרד שמואלי. תשל"ג 'הב .104

 .מצב טוב

Aviv Stock Exchange, by Alfred Shmueli. The Stock Exchange' a guide to the Tel '

.Good condition. 1973 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

משכנות הרועים' נגד הציונות, ליקוט מכל גדולי עולם מכל הארצות נגד הציונים כ"ג וכן ' .105

מכתבים ופסקים נגד קוק ועוד. ניו יורק תשמ"ז. מאת הרב אהרן רוזנברג. מונח בתוכו דף עם 

 .הלכות יחוד עם מטבלה מאת המחבר. מצב טוב מאודקיצור 

.mishkanot haroyim" against Zionism, a very good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מערכות(".  3 -דער רבי פון קאצק, דראמע אין דריי אקטן)הרבי מקוצק, דרמה ב " .106

במדויק(. ללא כריכה. באופן כללי תש"י. הספר באידיש, )אין לנו מושג מה תוכנו  1950ניו יורק 

 .מצב טוב

Der Rabbi fon Katzk, drama in dry acten (Rabbi from Katzk, drama in 3 acts)". "

hat it contained New York 1950. The book is in Yiddish, (we have no idea w

.exactly). No cover. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ס"מ. כריכה  21שנ"ו דף; . 4 ,1803שו"ע חושן משפט פורמט קטן, אמשטרדם תקס"ג  .107

 .עתיקה בלויה. כתמים. הדבקות בדף השער. מעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני

Shulchan aruch cHoshen Mishpat small format, worn old cover. Stains. 

.and moth damage. Average conditionAdhesions to the title page. A few tears  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'סוכת שלום' קבלה, תיקונים לנשמה ותפלות, ובסופו אגרת הקודש  .108

 .מהאדמו"ר הרה"ק רבי אליהו גוטמאכר

ירושלים. תרמ"ג , מהדורה ראשונה וספר ראשון!! בדפוסו החשוב של רבי יצחק הירשנזון

ס"מ. כריכה עתיקה מעט פגועה. נייר יבש  21.5השני.  עמ'; ללא השער 408[ 56, ]1883

 .טוב -וקרעים. מעט הדבקות. מספר דפים מנותקים. מצב בינוני 

Book 'Sukkat Shalom' Kabbalah, tikunim for the soul and tfilot, antique cover 

pages are slightly damaged. Dry and torn paper. A little bit of adhesion. Several 

.good condition -detached. Average  

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

ספר 'נזר הנצחון' ביאור על ויכוח של התנא האלוקי חכימא דיהודאי ר' יהושע בן  .109

חנניה עם הפילוסופים הגדולים של יון, בבית מדרש גדול לחכמה ומדעים בעיר אתונה 

 . שאקיבירת יון. מאת רבי חיים ירמיהו פלנסברג אב"ד 

האחד בהלכה בענין חלב והשני הוא שני " אבני נזר" ונוספו לו שני קונטרסים בשם

 .דרושים ג"כ בענין הויכוח

ס"מ. כתמים ומעט נזקי עש  22[ עמ', 2] 126, 1882ווילנא, תרמ"ג ." מהדורה יחידה"

 .פן כללי מצב טובווהדבקות. בא

Stains and some moth  The book 'Nezer Hanitzachon' "single edition".

.damage and adhesions. Overall good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

צפנת פענח' להגאון הרוגוטשובר על הלכות תרומות, "מהדורה ראשונה". ' .110

 1908פיטרקוב תרס"ח 

 

ספר 'צפנח פענח' ביאור על הלכות תרומות להרמב"ם מאת הגאון רבי יוסף ראזין 

ס"מ. כריכה  30.5דף;  1. ס"ז, 1908פיעטרקוב, תרס"ח . דפוס ראשוןהרוגטשובער. 

 .פשוטה. כתמי זמן ומעט קרעים קלים. מצב טוב

"Tzofnat Paanech" by the gaon the Rogotshuber on Halachot Trumot, "first 
edition". Peterkov 1908 

Simple cover. Time stains and a few light tears. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תקנות וחברי חברה קדישא דחברת בני ישראל. לא רשום?  .111

 . עברית ואנגלית1909לונדון תר"ע 

 

 .תקנות וחברי חברה קדישא דחברת בני ישראל

 .לא מצאנו אותו בספריה הלאומית ולא במפעל הביבליוגרפיה יודלוב ולא בוינוגרד

ס"מ. שער גם באנגלית. כתמים  21.5עמ';  25, 3, 8 . עברית ואנגלית.1909לונדון תר"ע 

 .ומעט דפים מנותקים. מצב טוב

Regulations and members of the chevre Kadisha of Bnei Yisrael society. 
Unregistered? London 1909. Hebrew and English 
title page also in English. Stains and a few detached pages. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מיניאטורה. 'עין ישראל')עין יעקב( חלק ראשון, ווילנא  .112

 . שני שערים, כריכת עור מקורית1837תקצ"ז 

 

ווילנא תקצ"ז , מיניאטורה. 'עין ישראל')עין יעקב( חלק ראשון

כולל השער הראשון החסר ברוב ; ר"ט דף .2 ,שני שערים. 1837

כריכת עור מקורית. מעט כתמים ומספר ס"מ. . 12 הטפסים

 טוב מאוד -קרעים. מצב טוב 

miniature. 'Ein Israel' (Ein Yaakov) first part, Vilna 1837. 

Two title pages. Including the first title page that missing 

in most forms. 12 cm. Original leather binding. Few 

.very good condition -rs. Good stains and several tea 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

זכרון משה' פירוש על תפילת שמונה עשרה ועה"ת עם דרשות והספדים כולל הספדים  .113

 106, 6. 1888ברלין תרמ"ח . על רבני פרסבורג ואלטונה מרבי שלמה גאלדשמידט מברלין

 .מצב טוב מאודהסכמת הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר. שוליים רחבים.  '.עמ

.Zikhron Moshe' wide margins. Very good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מבוא התלמוד' תכונת התנאים והאמוראים והאחדות שבדבריהם מר' חיים ' .114

עמ'; כתמים. באופן כללי  76, 4. 1853חוברת ראשונה")לא נדפס יותר?( ברלין תרי"ג . "בלאך

 . מצב טוב

haTalmud" "first booklet" (no longer printed?) stains. In general good mevo "

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מונקאטש . מהדורה יחידה". 'מהר"ם שיק' על התורה עם מכתב מודפס מהמו"ל" .115

 . , צ"ב דף; באופן כללי מצב טוב מאוד7. 1905תרס"ה 

the Torah with a printed letter from the Single Edition". 'Mahara"m shic' on "

.publisher. Overall very good condition 

 20$פתיחה: מחיר 

 

 

 

נדיר. 'תשובות מר"מ)מרבי מרדכי מיכאל( יפה'. "מהדורה יחידה", המבורג תרי"ב  .116

 -עמ'; בעותק זה חסר דף אחרון של המפתחות. באופן כללי מצב טוב  4, קע"ד, 4. 1852

 . מאודטוב 

rare. "tshuvot Rabbi Mordechai Michael Yaffe". "Single edition", this copy is 

.very good condition -missing the last page of the keys. In general, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שמות, מרבי ישעי' הלוי יונגרייז עם  -חזון ישעי' על התורה בראשית  .117

שני דף אחרונים ; דף 2ע"ו, ." 2 ,מהדורה יחידה. "1924סאיני תרפ"ד . חתימתו)בעיפרון(

 .במספר דפים נזקי עש והדבקות. מעט קרעים. מצב בינוני. רשימת חותמים

Isaiah's vision of the Torah in bereshit - shmot, 
  Several pages have moth damage and adhesions. A few tears. Medium 
condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ליקוטים ומאמרים בקדושת ושבחה של עיר הקודש חברון ' ילקוט קרית ארבע' .118

[, ח, נא 2. ]1912ירושלים תרע"ב ." רבי מרדכי חיים גליקזאהן מחברון. "מהדורה יחידה מאת

קרעים ונקבי השער והמעטפת מנותקים. כתמים ומעט מאוד . שער צבעוני. מעטפת צבעונית;' עמ

 .עש. מצב טוב

Yalkut Kiryat Arba' "single edition". Colorful title page. Colorful mahatefet. The title '

ood page and mahatefet are detached. Stains and very few tears and moth holes. G

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

 

בראשית. "דפוס ראשון", מקום דפוס נדיר. חינוך בית יהודה' על חומש ' .119

 1937בעטלען תרצ"ז 

 

חנוך בית יהודה' על חומש בראשית מהרה"ק רבי יהודה ליכטנשטיין ' ספר

. 1937בעטלען תרצ"ז . מהדורה ראשונה. אב"ד בעטלען ונכדו רבי אברהם דב

ס"מ. הסכמות רבני משפחת ל"ש. הקדמה עם הזכרת  22עמ';  22קי"א,  -, י' 10

בסופו מאמר מהזוהר . דף( 7רשימת חותמים ארוכה ). בני המשפחה שנפטרו

ספרים. אינו מופיע  10/15 -מקום דפוס נדיר, נדפסו שם כ . בעניין ימות המשיח

 .רוזנפלד -באוצר הספר העברי וינוגרד 

כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים וחורים. מספר הדבקות 

 .ב מאודטו -בשוליים. מצב טוב 

chinuch Beit Yehuda" on the chumash of shmot. "First Edition", a "

rare printing place. bAtelen 1937 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 מהדורות, "חשובים ספרים שלשה כרך, ברוך אמרי - עין עלי - יהושע זכרון .120

 1927/37 ז"תרצ - ז"תרפ' לודז - לובלין". יחידות

 

 .חשובים ספרים שלשה כרך

 ז"תרצ לודז. הלוי מנחם פאליק יהושע רבי מאת מנחם לקט' וס' ז חלק' יהושע זכרון. '1

 .(1 עמוד) חותמים רשימת'; עמ 7, 129 ".יחידה מהדורה" 1937

 ז"נ, 5: במקור ".יחידה מהדורה" 1927 ז"תרפ לובלין. והמוסר החסידות בדרך' עין עלי. '2

 .קצרה חותמים רשימת אחרון בעמוד. חשובות הסכמות. השער דף חסר זה בעותק'; ד

 1935 ה"תרצ לודז. גליקסמן בנדיט ברוך רבי מהגאון איוב לספר פירוש' ברוך אמרי. '3

 .מ"ס 23.5. הקודמים לספריו שנתנו חשובות הסכמות'; עמ 64 ".יחידה מהדורה"

 דפים 3-ב. יהושע זכרון שער בדף הדבקות. עש נקבי מאוד ומעט כתמים. פשוטה ישנה כריכה

 .טוב מצב. בטקסט חסר מעט עם קרע עין עלי בספר אחרונים

Zichron Yehoshua - Alei ain - yimrei Baruch, volume three important books, 
"single editions". Lublin - Lodz 1927-1937 
Plain old cover. Stains and very few moth holes. Sticking to the cover page of 
Zichron Yehoshua. In the last 3 pages of the book aley kera there is a tear with 
a little missing text. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מנהגי ישורון דרך אמונים', הסברים על מנהגי ישראל מרבי אברהם אליעזר הירשוביץ. ' .121

, ס"ז דף; כרוך עמו חלק 8. 1899וילנא תרנ"ט ." רבות ותיקוניםמהדורה שניה עם "הוספות 

 .מהרמב"ם הלכות דעות ותשובה. מעט נזקי עש וקרעים והדבקות .מצב בינוני

minhagey Yeshuron vederech emunim', some moth damage and tears and '

.adhesions. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כבוד שבת על מסכת  -ירים משה  -פרקי אבות, "מהדורה לא רשומה" עונג שבת' סדר ' .122

 אבות "מהדורה יחידה". כרך ספרים על פרקי אבות

 

 .כרך ספרים על פרקי אבות



פירושים ותפילת  110סדר פרקי אבות וברכי נפשי פנינים יקרים עם ' עונג שבת. 1

אינו מופיע ;' "מהדורה לא רשומה" מ"ח ד 1936מנחה לשבת פיטרקוב תרצ"ו 

 . בספריה הלאומית ולא ביודלוב ולא בוינוגרד

על פרקי אבות מהאלשיך עם חסדי אבות מהחיד"א, חסר שער ודף ' ירים משה. 2

 .1875שאחריו מתחיל במשנה א', כנראה ורשה תרל"ה 

על מסכת אבות מהגאון רבי יצחק מאיר הכהן שוורץ. ' כבוד שבת. 3

 ; נ"ז דף." 2 ,מהדורה יחידה" 1925מדראגמירעשט. סיגט תרפ"ה 

על נועם זמירות ברכי נפשי וט"ו שיר המעלות מהרב הנ"ל סיגט ' כבוד שבת. 4

 ;דף 1ט"ו, ." מהדורה יחידה" 1925תרפ"ה 

 38. 1880מרבי צבי שלז, ורשה תר"מ ' של תלמידי חכמים מאמר שיחת חולין. 5

 ;דף

 .וקרעים. מצב טובכריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט נקבי עש 

'Oneg Shabbat' seder pirkey Avot, "unregistered edition" - Yarim 

Moshe - kvod Shabbat on the Tractate Avot "single edition". A 

volume of books on pirkey avot.  

2. Yarim Moshe- Missing a title page and a page after which it 

begins in Mishnah 1. 

Plain old cover. Stains and a few moth holes and tears. 

Good condition. 
 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 מהדורות" הונגריה מדפוסי ספרים 3 אוסף'. ישראל יד' -' שלמה אהל' -' יצחק אמרי' .123

 מדראגמירעשט שוורץ הכהן מאיר יצחק מרבי א"ח המועדים על' יצחק אמרי. '1". יחידות

 רבי מהגאון התורה על' שלמה אהל. '2 ';ד ד"ל, 1". יחידה מהדורה" 1930 ץ"תר סטמר

, ו"קט, 4: במקור". יחידה מהדורה" 1928 ח"תרפ גרוסוורדיין. משארקאד זילברשטיין שלמה

. 3 .בקצרה המחבר תולדות ראשונים דפים. המחבר צוואת אחרון דף חסר זה בעותק'; ד 1

. 1926 ו"תרפ אוהעל. היימליך ישראל מרבי ומועדים התורה על דרושים' ישראל יד'

 .מאוד טוב - בינוני, משתנה ומצב גודל'; עמ 1, 178, 4". יחידה מהדורה"

'Yad Yisrael'. A collection of 3 books from  -'ohel Shlomo'  -yimrei Yitzchak' '

very  -condition vary, medium Hungarian printing presses "single editions". Size and 

.good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר הזיכרון עם חידושי מסכת אבות, "מהדורות  -ערך השלחן חו"מ ח"ג  .124

 1892ראשונות". תוניס תרנ"ב 

 

ספר הזיכרון עם חידושי  -ערך השלחן חו"מ ח"ג מהגאון רבי יצחק טייב מתוניס 

 . 1892תרנ"ב מסכת אבות "מהדורות ראשונות". תוניס 

דף; בעותק  1, ל', ו' צ"ל ט"ז, 1, ר"א דף; ספר הזכרון, במקור: 2ערך השלחן: 

כריכה ישנה. שוליים נאים. הדבקות בדף השער   ס"מ. 32.5דף השער.  חסר זה

 .טוב מאוד -ובמספר דפים אחרונים. מצב טוב 

 sefer hazikaron with -erech HaShulchan cHoshan Mishpat Part C 

.innovative of Tractate avot, "First Editions". Tunis 1892 

This copy is missing the title page. 32.5 cm. Old cover. Nice margins. 

very good  -Pasting on the title page and several last pages. Good

.condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



שמעון גרינפעלד. "מהדורה ראשונה", שו"ת מהרש"ג' ח"א מהגאון רבי ' .125

 1931ווראנוב, תרצ״א 

 

 .ספר 'שו״ת מהרש״ג' ח"א על או"ח ויו"ד, מהגאון הגדול רבי שמעון גרינפעלד

דף אחרונים .  4 ס"מ 33דף;  4, קט"ז, 4. 1931ווראנוב, תרצ״א . דפוס ראשון

 .רשימות חותמים כולל הרבה מישיבות הונגריה

 .כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב כריכה ישנה מעט פגועה.

תר"ץ[ בן הגאון רבי יהודה גרינפלד  -]תרכ"א המהרש"ג -הגאון רבי שמעון גרינפלד 

רבה של סמיהאלי ומחבר הספר 'קול יהודא'. היה תלמידו המובהק של ה"המהר"ם 

ם בגיל , כשתשובתו ההלכתית הראשונה כתב ש11שיק", לישיבתו בחוסט נכנס בגיל 

 . בלבד. כיהן כדיין במונקאטש ורבה של סמיהאלי במשך עשרות שנים 14

'Shu't Maharsh"a' part 1 from the gaon Rabbi Shimon Greenfeld. "First 
edition", Voranov, 1931 
Old cover slightly damaged. Stains and a few tears and moth holes. In 
general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגהות מרא דארעא דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד, ספר 'האגודה' על סדר נזיקין,  .126

""ועתה נדפס מחדש עם הגהות וציונים ותיקונים מהרב הגאון המפורסם רבי יוסף חיים 

, נ"א דף; כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. באופן כללי מצב 1 1899ירושלים תרנ"ט ."" זוננפלד

 .טוב

Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld's postscripts, the 'Haaguda' book on seder 

nezikin, 

Stains and some tears and moth damage. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דמיין מתוך ספרים וכתב יד", -מנהגי פרנקפורט' "אוסף מנהגי ק"ק פרנקפורט' .127

 . ירושלים, תשמ"ב. באופן כללי מצב טוב מאוד. חלק המועדים

.minhagey Frankfurt" part of moadim. Overall very good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קלויזנבורג . ספר 'דור רביעי' על מסכת חולין מהגאון רבי משה שמואל גלאזנאר .128

ומעט קרעים ונקבי עש. . כ"ח, קע"ב דף; כריכה מעט מנותקת ופגועה. כתמים 1921תרפ"א 

 . טוב -באופן כללי מצב בינוני 

The book 'Dor revihi' on the tractate of Chulin by the gaon Rabbi Moshe Shmuel 

a few tears and  Glaznar. Cover slightly detached and damaged. Stains and

.good condition -moth holes. In general, medium  

 20$ר פתיחה: מחי

 

 

יו"ל ע"י חברת מקיצי נרדמים, .' פ -ע'  -פחד יצחק' מרבי יצחק לאמפרונטי, אותיות ס' ' .129

פ'.  -, קצ"ו, קע"ג, ע"ד דף; שערים רק לאות ס', חסרים שערים של אותיות ע' 2. 1866ליק 

 .כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

Yitzchak Lamfronti, stains and a few moth holes and pachad Yitzchak' from Rabi '

.tears. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 1889ר"נ ת -המהדורה הראשונה עם שם המחבר! 'מנחת חינוך' ג"ח. למברג תרמ"ט  .130

 

ספר 'מנחת חינוך' ג"ח, לרבי יוסף באב"ד מטרניפאל. ספר זה הינו אחד מספרי 

הנודעים ביותר ולפנינו המהדורה הראשונה בה הופיעה שמו המחבר, לאחר היסוד 

 .שבמהדורה הקודמת והראשונה נדפסה ללא שמו

קטז; . ]4 ,[שער נפרד לכל חלק. 1889תר"נ  -למברג תרמ"ט ! מהדורה שנייה חשובה

’ ג': הגהת משנה למלך על ס-ס"מ. בתחילת חלק ב' 37.5[ דף; 2[, קד, ה, ]1[, קמז; ]1]

 .החינוך. בשני דף האחרונים 'מנחת עני' מאת רבי ראובן כהן רפאפורט

כריכה עתיקה מעט בלויה ומנותקת לשניים ללא שדרה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים 

ונזקי עש במספר מקומות. מספר דפים מנותקים ומעט מאוד הדבקות בשוליים. באופן 

 .כללי מצב טוב

The first edition with the author's name! 'minchat chinuch' 3 parts. 
Lemberg 1889 
Ancient cover slightly worn and broken in two without spine. Time stains 
and very few tears and moth damage in several places. Several pages are 
detached and very little pasting in the margins. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תט"ז עם -תולדות הנגינה והחזנות בישראל' עם רשימת חזנים מפורסמים מ' .131

 .הישגיהם ותמונות של חלקם. מאת ד״ר חיים הריס

 

תט"ז עם -תולדות הנגינה והחזנות בישראל' עם רשימת חזנים מפורסמים מ'

מקורות הנגינה . 1בתוכו: הישגיהם ותמונות של חלקם. מאת ד״ר חיים הריס. כולל 

מקורות 2.  העברית המסורתית, יסודותיה של נגינת התפילה העתיקה והתפתחותה

הטעמים ונגינותיהם מראשיתן עד השיטה לקריאת התורה עפ"י תווי 

תיאור אישיותם והישיגיהם של החזנים יוצרי זמרת . 4. מאמרים ומחקרים. 3. הזמרה

 . ס"מ 24מ'; ע 486יורק תשי״א. -הכנסת ניו-בתי

 .כריכה מקורית. מעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

'toldot hanegina vehachazanut beIsrael' with a list of famous cantors from 
1656 with their achievements and photos of some of them. by Dr. Chaim 
Haris. 
Original cover. Few moth holes. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

גנזי משנה' "מאה וחמישים ותשעה דפים של המשנה מהגניזה הקהירית". ' .132

 .ירושלים תש"ל. מצב טוב מאוד. עם מבוא ושינויי נוסחאות, מאת אברהם יצחק כץ

nine pages of the Mishna -Ginzei Mishna' "One hundred and fifty'

Gnizah". With an introduction and version changes, from the Cairo 

by Avraham Yitzhak Katz. Jerusalem 1970. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עותקים. 'מאמר אסתר'  190מתוך  190מהדורה ממוספרת, עותק  .133

מרבי שלמה קלוגר. ניו יורק תשי"ט. הוצאת מנורה, מכון למחקר ולהוצאת 

 . וספרים עתיקים. עותק נאה, מצב טוב מאוד כתבי יד

Numbered edition, copy 190 of 190 copies. "maamar Esther" by Rabbi 

lishing, Institute for Research Shlomo Kluger. New York 1959. Menorah Pub

and Publication of Ancient Manuscripts and Books. Nice copy, very good 

.itioncond 

 20$מחיר פתיחה: 

 



כרכים. ליוורנו  4יו"ד ב"ח. פורמט קטן,  -שולחן ערוך אורח חיים ב"ח  .134

 1860/74ל"ד  -תר"כ 

 

ל"ד  -כרכים. ליוורנו תר"כ  4יו"ד ב"ח. פורמט קטן,  -שולחן ערוך אורח חיים ב"ח 

1860/74. 

-שמו’ סי 1860[, רטז דף. חלק ב: תר"כ 4שמה. ]-א’ סי 1874או"ח: חלק א: תרל"ד 

 .[, קעד דף2תרצז. ]

[ דף.בדף אחרון: ""מודעא שנדפסה בספר פחד יצחק" 1[, ריג; רלא, ]3ב. ]-יו"ד: חלק א

יצחק לאמפרונטי. ו""התנצלות המגיה... הצעיר ישפ"ה ]יוסף שבתי פרחי הצעיר["".. ’ לר

נזקי עש  כרכים, מצב משתנה, באופן כללי כריכות חצי עור בלויות. מעט 4ס"מ.  21.5

 .וכתמים. רוב הכרכים באופן כללי מצב טוב

Shulan Aruch Orach cHaim 2 parts - Yore Dea 2 parts. Small format, 4 
volumes. Livorno 1860/74 
Variable condition, generally worn half leather bindings. Some moth 
damage and stains. Most of the volumes are in generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 קטלוגים מבתי מכירות פומביות בארץ ישראל 42אוסף  .135

 

 .קטלוגים מבתי מכירות פומביות בארץ ישראל 42אוסף 

. חורף 4. פורים תשנ"ד. 3. קיץ תשנ"ג. 2. ניסן תשמ"ז. 1אגודת חובבי יודאיקה: 

. סתיו 9. חורף תש"ס. 8סתיו תש"ס. . 7. אביב תשנ"ט. 6. אביב תשנ"ו. 5תשנ"ו. 

 . תשס"א

 .25. קטלוג מס' 13. 20. קטלוג 12. 16. קטלוג מס' 11. 12. קטלוג מס' 10קדמון: 

 .)עדיין ארוז בניילון20. קטלוג מס' 15. 18. קטלוג מס' 14תפארת: 

. כסלו 20. תמוז תש"פ. 19עותקים.  2. תמוז ע"ט 17/18. אלול תשע"ח. 16גנזים: 

 . . טבת פ"ב23. אב פ"א. 22. ניסן פ"א. 21פ"א. 

 . . ניסן תש"פ24קשר: 

. 76. מכירה 29. 75. מכירה 28. 74. מכירה 27. 72. מכירה 26. 67. מכירה 25קדם: 

 82. מכריה 32, עדיין ארוז בניילון. 78. מכירה 31, עדיין ארוז בניילון. 77. מכירה 30

 .1חלק 

 .. תמוז ע"ט35ע"ט. . ניסן 34. טבת תשע"ט. 33ווינרס: 

. 42. סיון פ'. 41. שבט פ'. 40. כסלו פ'. 39. חשון תש"פ. 38. סיון ע"ט. 37. חשון תשע"ט. 36רפאלי: 

 .כסלו תשפ"א

קטלוגים גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב מאוד מיעוטם עדיין ארוזים בניילון מקורי.  42סה"כ 

 !! משקל הפריט גבוה ואינו נכלל במשלוח רגיל

A collection of 42 catalogs from auction houses in Israel 
A total of 42 catalogs, size and condition varies, most of them are in very good condition, 
a minority of them are still packed in original plastic. The weight of the item is high and is 
not included in normal delivery!! 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 "חזוננו" בטאון התאחדות תלמידי ישיבת חזון נחום, חנוכה תשס"ז "מוסף מיוחד" .136

לרגל חנוכת הבית. עם תמונות ותמונות אדמו"רים ורבנים שהשתתפו במעמד. מצב טוב 

 .מאוד

yeshiva, "a cHazonenu" betaon association of students of the Hazon Nahum "

special supplement for the dedication of the house. With pictures and photos of 

.rebbes and rabbis who participated in the occasion. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



באר הגולה' על מעלת ארץ ישראל ועל מידות המשכן ובית המקדש. מגנצא תרל"ז  .137

1877. 

 .כריכה מעט מנותקת וקרועה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

יחיאל ברי"ל. וכותב בין הדברים על זהות המחבר, כי   הקדמת המוציא לאור, ’I-XII  :בעמ

טימפלו, "כי אין הספר הזה כי אם מהדורא -שניאור זק"ש משער שהוא רבי יעקב יהודה ליאון

 .ת היכל", אמשטרדם ת"יבתרא מן הספר... תבני

"be'er hagola" on the virtue of the Land of Israel and the dimensions of the 
mishkan and bet hamikdash. Magnatza 1877. 
Cover slightly detached and torn. Stains and a few moth holes and tears. In 
general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ות ומחזוריםתפיל      
 

 

מחזור ויטרי' לרבינו שמחה מתלמידי רש"י. עם תוספות הגהות ' .138

 1923תיקונים וביאורים. נירנברג, תרפ"ג 

 

נו שמחה מתלמידי רש"י, עם מבוא מאת הרב שמעון הורוויץ  מחזור ויטרי לרבי

 קונטרס הפיוטים" בשער" בסופו. ועם לקוטי בתר לקוטי מאת אברהם ברלינר

2-[, 5[; ]1, ]815-803[, 3, ]799-4[, 2; ]220-2[, 8. ]1923נירנברג, תרפ"ג . נפרד

 .ס"מ. מצב טוב מאוד. 25.5 שערים בעברית ובגרמנית;’ [ עמ3, ]85

'Machzor Vitri' by Rabbenu Simcha from the students of Rashi. With 
additions, proofs, corrections and annotations. Nuremberg, 1923 
title pages in Hebrew and German. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

תיקון ליל שבועות וליל הושענה רבה. שערים נפרדים, מהדורה שאינה מופיע  .139

 . חתימות עתיקות1796באוצר הספר העברי וינוגרד. זולצבאך תקנ"ו 

 

. מהדורה שאינה 1796זולצבאך תקנ"ו תיקון ליל שבועות וליל הושענה רבה. 

קיז דף; שערים נפרדים -צד  [, פד, צו,1מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד. ]

 . ס"מ 18לשבועות והושע"ר. 

 ."זעליגמן הירש בן ליזר" חתימה עתיקה' ד -בראשי דפים ב' 

 .כריכת עור פגועה. נזקי עש וכתמים וקמטים. מצב בינוני

tikun lale Shavuot and the night of Hoshana Rabah. separates title pages, an 
edition that does not appear in the Vinograd Hebrew book collection. Solzbach 
1796. Ancient signatures 
Damaged leather binding. Moth damage and stains and wrinkles. Medium 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

 1906יכת עצם אומנותית עם אבזם לסגירה, סידור תפילות ישראל ווין כר .140

 תרס"ו. עברית ולועזית

 

 32; 463[ דף, 3תרס"ו. עברית ולועזית עמודה מול עמודה. ] 1906סידור תפילות ישראל ווין 

 . ס"מ 18’; עמ

 . מאוד טוב -ותית עם אבזם לסגירה. מעט קרעים קלים. מצב טוב  כריכת עצם אומנ

Artistic bone binding with a clasp to close, siddur tfilot Israel Vienna 1906. 
Hebrew and foreign 
A few minor tears. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. מהדורה "לא רשומה". 166מתוך  27מהדורה ממוספרת". עותק " .141

 1959והלכות. ניו יורק תשי"ט 'סידור רש"י' כולל פסקי דינים 

 

 .סידור רש"י לרבינו שלמה יצחקי, כולל פסקי דינים והלכות

. מהדורה "לא 166מתוך  27נדיר! מהדורה ממוספרת. עותק 

לא מצאנו מהדורה זו לא בקטלוג הספריה הלאומית ולא במפעל ." רשומה

 .רוזנפלד-רי וינוגרד הביבליוגרפיה של יודלוב ולא באוצר הספר העב

מ"מ בכ"י. כריכה  2ס"מ.  25.5עמ';  301, 66. 1959ניו יורק תשי"ט 

 .מקורית. שוליים רחבים. מצב טוב מאוד

"Numbered Edition". Copy 27 of 166. "Unregistered" edition. 'Sidur Rashi' 
includes rulings and halachs. New York 1959 
We did not find this edition either in the National Library catalog or in the 
Yudlov bibliography factory or in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book 
collection. 
  Original cover. Wide margins. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 1764תיקון ליל שבועות והושענא רבא עם תהלים. זולצבאך תקכ"ד  .142
 

עות וליל הושענא רבא' "ע"פ הסדר שסדר בשל"ה, גם מעט כוונת  תקון ליל שבו'

 17דף;  1. קס"ג, 1764זולצבאך תקכ"ד  ."האר"י ז"ל ונוסף על הראשונים תהלים

ס"מ. כריכה פשוטה. במספר דפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. הדבקות בדף 

 .טוב -השער. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני 

Tikun Shavuot night and Hosanna Raba with tehilim. Solzbach 1764 
Simple cover. On several pages the margins are slightly cut on the text. 
Pasting on the title page. Stains and some moth damage. Average - good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק מהודר 1876/74'פיוטי יוצר' רדלהיים  - תפלת ישרים' עם האיור' .143

 עם קופסת קרטון מקורית

 



, ]3 ,[; 'פיוטי יוצר' לפי מנהג האשכנזים608[, 3]  סידור 'תפלת ישרים' )מנהג פולין(.

 .הערות העורך, בגרמנית’ ובשולי העמ’ מול עמ’ עמ'; עם הערות עברית וגרמנית, עמ256 

קריאה לחגים ופסוקי התורה שאומרים  -סדר פרשיות עמודים  88בעותק זה "נוסף"  

הנערים אצל ילד זכר קודם שיקראו לו את 

ו החול)חול קרייש( שלא מצאנו אותם  שמ

 .באף רשומה

'תחינות לנשים', בגרמנית. ’: עמ 32בסופו 

 . נדפסו משמאל לימין, עם שער נפרד

בתחילת הספר איור )תחריט( על פסוק מספר 

 .דניאל

עותק מהודר עם קופסת . 876/741רדלהיים 

קרטון מקורית. מעט כתמים. מספר קרעים 

 .והדבקות עם חסר בטקסט. מצב טוב מאוד

'tfilat yesharim' with the illustration - 'piyutey 
yotzer' Redelhaim 1876/74. Fine copy with 
original cardboard box 
A few stains. Several tears and pastings with 
missing text. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 . כריכת עור1805ספר 'החיים' תפילות ותחינות ב"ח. זולצבך תקס"ה  .144

 

זולצבך תקס"ה . ספר 'החיים' תפילות ותחינות ב"ח

שער נפרד לחלק ; . ח"א צ' דף; ח"ב מ"ב דף1805

כריכת עור פגועה וחלקה הקדמי   ס"מ..' 17.5 ב

מנותקת וללא שדרה. כתמים ונזקי עש ומעט קרעים. 

 .ב בינוני מצ

The book 'HacHaim', tfilot and tchinot, 2 
parts.  Solzbach 1805. Leather cover 
A separate title page for Part B. Damaged leather 
binding and the front part is detached and without 
a spine. Stains and moth damage and a few 
tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מיניאטורה. מהדורה לא רשומה? סידור שפת אמת החדש, ווין? תר"פ?  .145

1920..? 

 

ווין?  .מיניאטורה. מהדורה לא רשומה? סדור 'שפת אמת החדש' כמנהג אשכנז

ס"מ. מספר  11.8שני. עמ'; ייתכן שחסר שער  136, ר"מ ד', 3..? 1920תר"פ? 

 .נקבי עש. מצב טוב

miniature. Unregistered edition? siddur "sfat emet hachadash" ? vane? 

A second title page may be missing. 11.8 cm. Number of moth ..? 1920

.holes. Good condition 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

רבי וואלף היידנהיים. סדר ימי הפורים ומגילת אסתר, בהוצאת  .146

 1825רעדלהיים, תקפ"ה 
 

נקבצו בו כל התפלות והפיוטים הנהוגים בהם......עם שני החיבורים "ם' סדר ימי הפורי'

מגדולי וחשובי המגיהים, אשר על  ,מאת רבי וואלף היידנהיים ,"עין הקורא ועין הסופר

[ כ' 2. לו; ]1825 הספרים שיצאו מתחת ידו סמכו גדולי הדורות. רעדלהיים, תקפ"ה

ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה מעט כתמים ונקבי  20 .שער נפרד למגילת אסתר ;דף

 .עש. מצב טוב

The Seder of the Days of Purim and megilat Esther, published by Rabbi Wolf 
Heidenheim. Redelheim, 1825 
Old cover, slightly worn, some stains and moth holes. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

ליל יו"כ  -כריכות עור מפוארות, חיתוך דפים מוזהב. מחזורים לר"ה  .147

  .תרס"ד 1903/4ושחרית יו"כ. עברית וצרפתית. פריז 

 

ליל יו"כ ושחרית יו"כ. עברית וצרפתית עמוד מול עמוד. פריז  -מחזורים לר"ה 

  .תרס"ד 1903/4

  .ס"מ 16.5עמ';  xxiii, 1, 338 :עמ'; יו"כ VIII, 551 :ר"ה, כולל סליחות

י ופורזץ מיוחד. חיתוך  כריכות עור מפוארות במיוחד, עם עיטורי זהב בחלק הפנימ

 .דפים מוזהב. מעט כתמים. מספר קרעים בודדים. מצב טוב מאוד

Luxurious leather covers, gilded page trimming. machzorim for rosh 
hashana - night of yom kipur and dawn of yom kipur. Hebrew and French. 
Paris 1903/4. 
Extremely luxurious leather covers, with gold decorations on the inside and 
a special porzatz. Gilded page trimming. A few stains. A few individual 

tears. Very good condition. 

 50$חיר פתיחה: מ

 

 

 

 ??. רפורמי?? נוסח שונה1861סדר תפלה' שטוטגרט תרכ"א ' .148

 

סדר תפלה' סידור כמנהג אשכנז המערבי. ח"א, לחול, לשבת ולשלש '

 .רגלים. עם תרגום לגרמנית, עמוד מול עמוד

סידור בלתי מסורתי, עם שינויים בטקסט במגמה רפורמית. מצד אחד יש 

ולירושלים ומצד שני יש שינויים בקדיש ובעוד  את ברכת ולמלשינים וברכת

מקומות, ואחרי קריאת התורה של שבת ישנם מספר דפים של תווים 

 .]לעוגב?[

Stuttgart,  1861תרכ"א. VIII, 468  ;'ס"מ. כריכה עתיקה מעט בלויה.  18.5עמ

 .טוב מאוד -כתמים. באופן כללי מצב טוב 

'Seder Taphila' Shtottgrat 1861. Reformed?? Different version?? 
Old cover slightly worn. spots. Generally good - very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

נוסח תפלה נדיר ומיוחד מהגאון רבי אברהם גוטענפלאן אב"ד טינניע  .149

עבור היושבים בארץ ישראל. כנראה בזמן מלחמת השחרור)העצמאות, 

 .קוממיות( בארץ ישראל

  .ס"מ לערך. באופן כללי מצב מצוין 12.5/21דף בודד. 

אב"ד ורבה של קהילת טיננע  "הגאון רבי אברהם גוטענפלאן "הרב מטטיניע

ואה היה כמה שנים  )דינא( וזאטלניידארף והגליל שבהונגריה. לאחר הש

 .בבודפסט ולאחמ"כ עלה לארץ הקודש בסביבות שנת תש"ח

A rare and special version of prayer from the gaon Rabbi Avraham 
Gutenflan Abd Tinnie for the residents of the Land of Israel. Probably 
during the War of Liberation (independence, Communism) in the Land of 
Israel. 
Single page. 12.5/21 cm approximately. In general excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'הזכרת נשמות' עברית ורומנית. בוטושן תרס"ט  .150

1909 

 

 15עמ';  2 ,20 ,2 .1909נדיר! 'הזכרת נשמות' עברית ורומנית. בוטושן תרס"ט 

בלת רישום יארצייט וחלו ממולא בלועזית וכן  עמוד עם ט ס"מ. מעבר לדף השער

  .רישומים בלועזית בדפי הפורזץ

  .ישנה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים והדבקות. מצב טובכריכה 

rare! "hazkarat neshamot" Hebrew and Romanian. Butuschen 1909 
Old cover. Time stains and very few tears and adhesions. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 
 אמשטרדם. השם קידוש על" השרופים" השכבת עם, ספרדית תרגום עם ברכות מאה .151

 !!ופגוע חסר עותק. 1687 ז"תמ

 

 הנהנין ברכות וסדר ברכות מאה

 שם על ותפלות הברכות כל כולל"

 ימי כל אדם של ותולדותיו קורותיו

 מול עמוד וספרדית עברית". חייו

: במקור. 1687 ז"תמ אמשטרדם. עמוד

, ז[, 11, ]54; שד, 303[, 1, ]דף[ 11]

 84 בעמוד מתחיל זה עותק; ’עמ[ 20]

 120 מעמוד חסר, 119' עמ עד וממשיך

 עד נמצא 158 ומעמוד 158 עמוד עד

, הסוף עד חסר מכן ולאחר ב"ש עמוד

, ט"י - ח"רי דפים פה נמצאים כן כמו

 הוראות יש?)אחר מעותק ח"רכ, ו"רכ

 מאה של עותק מצאנו ולא באידיש

 שזה ייתכן, באידיש הוראות עם ברכות

 דפים זה ואולי ידועה לא ממהדורה חלק

 (.מחזור או מסידור



 על שעלו האנוסים היהודים צאצאי תפילת" השם קדוש על השרופים השכבת': "ש' בעמ

  .האינקוויזיציה י"ע המוקד

 ובחלקם עש נזקי. מנותקים ודפים מתפרק מעט ספר. שדרה וללא פגועה ישנה כריכה

 .גרוע - בינוני מצב. האחרון בדף הדבקה. בטקסט פגיעות

mea brachot with a Spanish translation, with the "burned" hashkava on the Kiddush 
Hashem. Amsterdam 1687. incomplete and damaged copy!! 
In the original: [11] page, [1], 303, 304; 54, [11], 7, [20] p.; This copy starts on page 84 
and continues to page 119, is missing from page 120 to page 158 and page 158 is found 
until page 302 and then is missing to the end, also here are pages 218 - 19, 226, 228 
from another copy? (There are instructions in Yiddish and we couldn't find them A copy of 
mea brachot with instructions in Yiddish, it may be part of an unknown edition or it may 
be pages from a siddur or machzor). 
Old cover damaged and without spine. Book is slightly falling apart and pages are 
detached. Moth damage and some damage to the text. Paste on the last page. Average- 
poor condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. סידור תפארת יהודה, עם מעט לועזית. נוסח . תחריט ועוד -אוסף ספרי תפילה. תרגומים  .152

-ספרד. ב'. מחזור כמנהג פולין, בעהמן מעהרען ואונגרן. שמ"ע ושמחת תורה. פראג

כמנהג פולין, בעהמן מעהרען ואונגרן. מחזור   ברסלוי, תרס"ב. עברית ולועזית. ג'.

מחזור כמנהג פולין, בעהמן   ה'.-ברסלוי, תרס"ב. עברית ולועזית. ד'-לשבועות. פראג

ז'. מחזור -ברסלוי, תרס"ב. עברית ולועזית. ו'-מעהרען ואונגרן. שני כרכים לר"ה. פראג

כ כמנהג פולין, אור לישראל כמנהג ספרד. ר"ה ויו"כ. ניו יורק. ח'. מחזור לערבית יו"

של האבות  תחריט מיוחד.  . עברית ולועזית1854בעהמן מעהרען ואונגרן. פראג, 

הקדושים אברהם ויצחק "מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו". ט'. סדר 

עבודת ישראל, ת"א תשי"ז. י'. מפי עוללים, נוסח אשכנז. ת"א. י"א. מנחה חדשה 

. עברית ויידיש דויטש. י"ב. סליחות 1852תרי"ב  מחזור לכל השנה. קראטאשין,

. י"ג. מנחה חדשה מחזור לחג השבועות, 1931עבודת ישראל )השלמה( מנהג ספרד. 

. עברית ויידיש דויטש. י"ד. סידור )בית יעקב( עותק חסר. בסופו 1838קראטאשין, 

 14סה"כ .?" בדף סדר הדלקת נירות חנוכה חתימה מזרחית "שמואל חי אנ"א ס"ט

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

engraving and more. 14 books  -A collection of tfila books. Translations 

total. Size and condition vary, generally good condition. Collection sold 

.as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ציורים, תמונות 

 וצילומים
 

ס"מ  36.5/31.5ציור שמן על דיקט, ממוסגר. . יהודי עטור בטלית מתפלל .153

 . כולל מסגרת. באופן כללי מצב טוב
A Jew wearing a tallit prays. Oil painting on plywood, framed. 

.cm including frame. In general good condition 36.5/31.5 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

 

בכינור, ציור שמן על בד חתום: ל. מרל. ממוסגר. מעט בלאי. מנגן  .154

 .ס"מ כולל מסגרת. באופן כללי מצב טוב 31.5/43.5

Playing the violin, oil painting on canvas signed: L. Merle. framed. A little 

wear. 31.5/43.5 cm including frame. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חבוקה ודבוקה בך', רב יהודי עטוף בטלית ' .155

וחבוש בשטריימל עם ספר תורה בידיו. ציור גדול 

 שמן על בד. חתום דודינו ישראל

 

רב יהודי עטוף בטלית וחבוש בשטריימל עם ספר 

  .תורה בידיו. ציור גדול שמן על בד. חתום דודינו ישראל

כללי מצב ס"מ כולל המסגרת. מסגרת שבורה. באופן  73/103

 .טוב

'chavuka hudvuka bach', a Jewish rabbi wrapped in a tallit and 

wearing a shtreimel with a sefer Torah in his hands. Large oil 

painting on canvas. Signed dodenu Israel. 

73/103 cm including the frame. Broken frame. Generally good 

condition. 

 80$ר פתיחה: מחי

 

 

ציור מוקדם פרי מכחולו של הצייר החבד"י המפורסם רבי זלמן קליינמן. פמוטי שבת  .156

 ?1972? 1952וכינור, שמן על בד. חתום, תשי"ב? תשל"ב? 

 

 .עבודת אמנות מרגשת במיוחד שהפליא לצייר במכחולו האמן החסידי רבי זלמן קליינמן

 

ההרגשה הפועמת  שלפנינו ניתן לחוש את בציור " יא סעודתא דדוד מלכא משיחאהדא "

בליבו של כל יהודי בזמן של מוצאי שבת, את הרגשות של יציאת השבת ומאידך זמנה 

יא הדא " הנשגב של סעודת מלווה מלכה סעודת דוד מלכא משיחא כמו שנוהגים לזמר

וישנם אף המוסיפים: "אברהם יצחק ויעקב אתין לסעדא   "סעודתא דדוד מלכא משיחא

בהדיה". זמן זה נודע כזמן מסוגל ביותר לתפילות, בקשות וסגולות כמו שרבים נוהגים 

להזכיר את המילים "אליהו הנביא זכור לטוב" ובמיוחד בחצרות החסידים הנוהגים לספר 

 .דותמהבעש"ט הקדוש ולהזכיר שמות נוספים של גדולי צדיקי החסי

המוכשר רבי זלמן קליינמן שהפליא לבטא בציוריו את הוויי   היטיב לצייר זאת האמן החסידי

החיים היהודיים וחיי הרוח החסידית. בציור שלפנינו ניתן לראות את פמוטי שבת כשהם 

מכובים ואת "כינורו של דוד" משתפך בנעימות של מוצאי שבת קודש וכמובן את הרקע ואת 

  .של זמן נשגב זה ההשראה המיוחדת

 

רבי זלמן היה מהציירים היחידים שציירו באותנטיות מיוחדת את הוויי עולם היהודי והחסידי. 

ציוריו נחשבים ביותר וציור שלו נמכר בבית המכירות קדם, בתאריך כ״ג אייר תשפ״ב 

 !!!480,000$ -, ב 24.5.22



""ומהראוי וגם מהנכון הי' ישנה אגרת מהרבי מליובאוויטש)ט' אלול תשי"ז(, בה כתב: 

שבאופן כזה יצייר אלבום שלם של כפר חב"ד ולא רק במצבו עתה אלא גם כמו שהי' בתחלת 

בואם לשם ...... יש לחשוב גם ע"ד קביעותם בדפוס אם בתור אלבום שורת גלויות או גלויות 

מת בודדות....", בהמשך המכתב כותב הרבי ""מובן שבאם ישנם הוצאות הקשורים בהגש

ציורים האמורים תשתלמנה מקופה מיוחדת ובזה גם שכר טרחה וכו' ואחכה למענהו 

בבשו"ט בהאמור"". בעקבות מכתב זה תיעד רבי זלמן את הווי כפר חב"ד וישנם מזקני 

 .החסידים אשר עוד זוכרים ומזהים בציוריו את הכפר באותם הימים

 

?. הציור עבר 1972? 1952שמן על בד. חתום, ומתוארך "תשי"ב"? "תשל"ב"? 

גודל   רסטורציה)תיקונים( וייתכן שיצטרך מעט תיקונים נוספים. נתון בתוך מסגרת עץ.

 .ס"מ 59.5/47ס"מ לערך. גודל כולל המסגרת:  51/39הציור לא כולל המסגרת: 

 

[ נולד ברוסיה לאביו ר' יעקב קליימן, 1995 - 1933תשנ"ה -]תרצ"ד רבי זלמן זוסיא קליינמן

רשה שעבר לרוסיה בזמן מלחמת העולם הראשונה, ולאמו מרת רבקה, ילידת מינסק יליד ו

שברוסיה הלבנה. לפני השואה נפרד מאחיותיו, ומהוריו שנפטרו במהלך מלחמת העולם 

השנייה, וגדל בבית יתומים בסיביר. לאחר המלחמה אותר על ידי דודתו איטה שנסעה 

סמרקנד. שם התגורר בבית חמיה, רבי נחום לסיביר כדי לקחתו עימה, היא נסעה אותו ל

במבצע שכונה 'הבריחה  1946שמריהו ששונקין, שהיה רב הקהילה היהודית בבטום. בשנת 

הגדולה' ברח עם משפחתו לפולין עם אלפי חסידי חב"ד באמצעות דרכונים מזויפים ומשם 

מד תקופה נסע לפריז, שם התגורר כשנתיים. מאוחר יותר עלה לישראל. בארץ הקודש ל

בישיבת תומכי תמימים בלוד, לאחמ"כ עבר לגור בכפר חב"ד ושם עסק בציור חובבני. 

בשנת תשי"ד התגייס לצה"ל, שירת בקישוט בתי כנסת מטעם הרבנות הצבאית וסייע באיור 

עיתון מחניים. כשסיים את שירותו הצבאי נסע לפריז כדי להשתלם בציור. לאחר נישואיו עם 

עבר לקראון הייטס שבברוקלין. היה מקורב לצייר החב"די ר' הנדל  מרת רונה נייהוז

 .'ליברמן)פוטרפס(. תחילת הקריירה שלו החלה בציורים בעיתון 'אלגעמיינער זשורנאל

An early painting by the famous Chabadi painter Rabbi Zalman Kleinman. Shabbat 
candlesticks and a violin, oil on canvas. Signed, 1952? 1972? 
Oil on canvas. Signed, and dated 1952? 1972? The painting has undergone restoration 
(repairs) and may need a few more repairs. Given in a wooden frame. The size of the 
painting excluding the frame: 51/39 cm approx. Size including the frame: 59.5/47 cm. 

 2,500$מחיר פתיחה: 

 

 



שרעפים' חסיד מעמיק במחשבתו תוך כדי לימודו. שמן על בד, חתום "יעקב בן ' .157

 ?"שמואל

 

ציור מיוחד של חסיד הדור מראה חבוש שטריימל עתיק לראשו 

ותוך כדי לימודו כשאצבעו בתוך הספר הוא מעמיק במחשבתו 

 .ואחוז שרעפים

? הציור עבר  "יעקב בן שמואל"שמן על בד, חתום 

רסטורציה)תיקונים( ויתכן שזקוק למעט תיקונים נוספים. קנבס מתוח 

  .ס"מ 32.5/58ללא מסגרת. 

'Sarapim' cHasid deepens his thought while studying. Oil on 
canvas, signed "Yaakov ben Shmuel"? 
Oil on canvas, signed "Yaakov ben Shmuel"? The painting 
has undergone restoration (repairs) and may need a few 
additional repairs. Stretched canvas without frame. 32.5/58 
cm. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 70/80מ'  -ל'  -שחיטה יהודית בפרגוואי, אוסף תמונות משנות ה  .158
 

תמונות  . 70/80מ'  - ל' -שחיטה יהודית בפרגוואי, אוסף תמונות משנות ה 

שחיטה, בדיקת הסכין, ותמונות מהמשחטה. בשני תמונות נראה פועל)לא 

כי הוא היה תופס   יהודי( מבוגר ורחב, שעליו מספר בנו של רב המשחטה

 100רוב כוחו השור לא היה יכול לזוז וכן היה מרים  בקרני שוורים שברחו ומ

  .ולא היה מתאמץ כללפניו לא היו אפילו מאדימות  ק"ג בכל יד ו

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 9/11.5תמונות.  8 

Jewish slaughter in Paraguay, a collection of photos from the 70s/80s 
8 photos. 9/11.5 cm. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תמונת האדמו"ר השפע חיים מצאנז עם הרב  .159

 מונות האדמו"ר ה'שפע חיים' מצאנזת 4שך. אוסף 

 

האדמו"ר ה'שפע חיים'. אחד מהם כשהוא מוסר שיעור   תמונות 4אוסף 

ותמונה נוספת נראה בטיש. תמונה נוספת הוא נראה עם מרן הרב שך. 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד

The photo of the Rebbe the Shefa cHaim of Sanz with harav 
Shach. A collection of 4 photos of the Rebbe the Shefa cHaim of 
Sanz 
Size and condition varies, overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הרב שך בבחינת תלמידים בישיבת קרלין)לא חסידות קרלין( בבני ברק, הרב דוד סג"ל  .160

 תמונות 4הרב משה יברוב. אוסף  -רבי זלמן קוריץ מייסד הישיבה  -ר"י קרלין 

 



)לא   הרב שך בבחינת תלמידים בישיבת קרלין

חסידות קרלין( בבני ברק, הרב דוד סג"ל ר"י 

הרב  -רבי זלמן קוריץ מייסד הישיבה  -קרלין 

 .תמונות 4משה יברוב. אוסף 

נראים עוד: הרב דניאל לבקוביץ ר"י ברסלב ב"ב 

ס"מ. באופן  9/12.5 .והרב מלר מרמ"י הישיבה

 .כללי מצב טוב מאוד

harav Shach examining students at the Karlin 
yeshiva (not the Karlin Hasidic) in Bnei Brak, 
Rabbi David Segal head of Karlin yeshiva - Rabbi 
Zalman Koritz, founder of the yeshiva - harav 
Moshe Yavrov. Collection of 4 photos 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מרן הרב וואזנר והאדמו"ר מפינסק קרלין במעמד כתיבת אותיות לספר  .161

 תמונות 2תורה בבית פרטי, אוסף 

 

מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר והאדמו"ר רבי אהרן רוזנפלד מפינסק קרלין 

 .תמונות 2ת פרטי, אוסף  במעמד כתיבת אותיות לספר תורה בבי

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 10/15

Maran harav vozner and the Rebbe of Pinsk Karlin writing letters to a 
Sefer Torah in a private house, collection of 2 photos 
10/15 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מרן הרב וואזנר בכתיבת אותיות בספר תורה,  .162

 תמונות מתחילה ועד כניסתו לרכב חזרה 10אוסף 
 

מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר במעמד כתיבת 

תמונות מתחילה ועד  10אותיות בספר תורה. אוסף 

  .כניסתו לרכב חזרה

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 10/15

Maran harav vozner writing letters in a Sefer Torah, 
collecting 10 photos from the beginning until he got 
back into the car 
10/15 cm. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תמונות אחת  2קא בעלזא בכתיבת אותיות, לוט  האדמו"ר ממכנוב .163

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 10/15בכניסתו לבית ואחת בכתיבת אות בספר תורה. 
lot 2 photos one entering the  The Rebbe of Makhnovka Belza writing letters,

house and one writing a letter in the sefer Torah. 10/15 cm. Very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

תמונת הגאון הצדיק רבי חיים פינטו, הדפס קשיח, מרוקו שנות ה  .164

- 30? 

 

מרוקו   דוש והצדיק רבי חיים פינטו. הדפס קשיח,  תמונת הגאון הק

  .ס"מ 22/29.5? 30 -שנות ה 

 .טוב -מעט קרעים כתמים ובלאי. מצב בינוני 

The image of the tzaddik Rabbi Chaim Pinto, hard print, Morocco, 
1930s? 
A few tears, stains and wear. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

שטרות  –מטבעות  –מדליות 

 ובולים
 

, 6 - ה' גורג המלך, השנייה העולם מלחמת מדליה - 1912/13 צבאית - מלכותית מדליה .165

 והעולם ישראל. ועוד טוקנים - סיכות - מטבעות - מדליות אוסף
 

 מדליה. 1912/13, החמישי' ורג'ג המלך דיוקן עם צבאית מלכותית מדליה

, הברית לוחות סיכות 2. השישי' ורג 'ג המלך דיוקן עם השניה העולם מלחמת

 . מתכת הברית לוחות. אמייל ציפוי עם הדברות עשרת

  .ל"חו' וכו מדליות - מטבעות 12. ישראל, ועוד טוקנים - מטבעות - מדליות

 כמות נמכר. מאוד טוב - טוב מצב רובם משתנה ומצב גודל, פריטים 35 כ"סה

 !שהוא

Royal - military medal 1912/13 - Second World War medal, King 
George VI, collection of medals - coins - pins - toucans and more. 
Israel and the world 
A total of 35 items, size and condition varies, most of them in good - 
very good condition. Sold as is! 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .900. זהב 1976מדליית זהב, "מבצע יהונתן")אנטבה(, ישראל  .166

מ"מ. 35מטבע ממוספר. הונפק ע"י החברה הממשלתית למטבעות ומדליות. קוטר: 

 .גרם 29.5

 

הייתה פעולה צבאית שביצע צבא הגנה  ,"מבצע יונתן" / "מבצע אנטבה" / "כדור הרעם"

ם ואנשי צוות מטוס  יהודי 105)תשל"ו(כדי להציל  1976  -לישראל בפשיטה באוגנדה ב



ידי טרוריסטים פלסטינים וגרמנים, הנוסעים ברובם חולצו אך נהרגו שלושה בני שנחטפו על 

 .ערובה ומפקד סיירת מטכ"ל סגן אלוף יונתן)יוני( נתניהו, ולכך נקרא המבצע על שמו

Gold medal, "mivtza Yonathan" (Entebbe), Israel 1976. Gold 900. 
A numbered coin. Issued by the government company for coins and medals. Diameter: 
35 mm. 29.5 grams. 

 800$מחיר פתיחה: 

 

 

 25מ"מ. משקל:  33, קוטר: 800לירות ישראליות". זהב  100מטבע זהב. "מטבע שלום זהב  .167

. תיק פלסטיק 1969תשכ"ט . גרם

 .מקורי
מטבע לרגל יום העצמאות ה 

של ישראל ומוקדש  21 -

ללוחמים שנפלו ומקום 

 .קבורתם לא נודע
Gold coin. "matbea 

Shalom zahav 100 

Israeli liras". Gold 800, 

diameter: 33 mm. 

.Weight: 25 grams. 1969. Original plastic bag 

 800$מחיר פתיחה: 

 

 

 25מ"מ. משקל:  33, קוטר: 800לירות ישראליות". זהב  100מטבע זהב. "מטבע שלום זהב  .168

 .יק פלסטיק מקורי. ת1969תשכ"ט . גרם
מטבע לרגל יום 

של  21 -העצמאות ה 

ישראל ומוקדש 

ללוחמים שנפלו ומקום 

 . קבורתם לא נודע
Gold coin. 

matbea Shalom "

zahav 100 Israeli 

liras". Gold 800, 

diameter: 33 mm. 

Weight: 25 grams. 

Original . 1969

.plastic bag 

 800$מחיר פתיחה: 

 



. החברה הממשלתית 900". זהב 1975"מטבע יום העצמאות תשל"ה מטבע זהב.  .169

 .גרם. קופסא מקורית 20"מ, משקל:  מ 30למטבעות. קוטר: 
Gold coin. 

Independence "

Day Coin 

Gold ". 1975

The . 900

Government 

Coin Company. 

Diameter: 30 

mm, weight: 20 

grams. Original 

.box 

 800$מחיר פתיחה: 

 

 

. החברה הממשלתית 900". זהב 1975. "מטבע יום העצמאות תשל"ה  מטבע זהב .170

מ"מ,  30למטבעות. קוטר: 

גרם. קופסא  20משקל: 

 .מקורית
Gold coin. "Independence 

Day Coin 1975". Gold 900. 

The Government Coin 

Company. Diameter: 30 

mm, weight: 20 grams. 

.Original box 

 800$ה: מחיר פתיח

 

 

שנה לישראל.  30מטבע זהב.  .171

. זהב 1978ח  לירות. תשל" 1000

    .גרם 12מ"מ.  25. 900

Gold coin. 30 years for 

Israel. 1000 liras. 1978. 900 

.gold. 25 mm. 12 grams 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

 .מ"מ 35גרם.  29קראט.  22זהב. "מדלית היהלום, מדליה ממלכתית תשל"ה". זהב:  .172

 .הונפק על ידי החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות. נרתיק פלסטיק מקורי

gold. "The diamond 
medal, state medal 
1975". Gold: 22 
carat. 29 grams. 35 
mm. 
Issued by the 
Government 
Society of Medals 
and Coins. Original 
plastic case. 

מחיר פתיחה: 

1000$ 

 



 

 

 

 30, משקל 800תשל"ו. כסף  1976ל"י "פדיון הבן", שנת  25מטבע כסף,  .173

לתית למדליות ומטבעות.  מ"מ. הונפקה ע"י החברה הממש 40גרם. קוטר 

  .נרתיק פלסטיק

Silver coin, 25 Israeli lira "pidyon haben", year 1976. Silver 800, 

weight 30 grams. Diameter 40 mm. Issued by the government 

.company for medals and coins. Plastic case 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 28, משקל 900, מטבע זהב 1974מטבעות זהב וכסף. סט מטבעות זכרון 'דוד בן גוריון'.  .174

  .גרם כל אחד. תיק גדול מקורי 26, משקל 935גרם ושני מטבעות כסף 

74, a gold  morial coins. 19Gold and silver coins. A set of 'David Ben Gurion' me

coin 900, 

weight 28 

grams and two 

silver coins 

weight 26 , 935

grams each. 

Original large 

.bag 

מחיר פתיחה: 

1000$ 

 

 

 

 פקסימיליות
 

פקסמיליה. הגדה של פסח מהדורת מנטובה ש"כ. מהדורה צילומית  .175

חוברת ברכת המזון בנוסח נספח בסופו  המוקדשת לזכרו של ד"ר רנאטו יאראק

גדיא. עברית ולדינו עמודה מול -יודע וחד-מי-ספרדי ואיטאליאני, עם השירים אחד

ס"מ. כריכת בד. מעט כתמים וכתמי . 34 עמודה. ושני דפי הסבר בעברית על ההגדה

 .יין. באופן כללי מצב טוב

facsimile. Passover Haggadah Mantua edition. Photographic edition dedicated 
to the memory of Dr. Renato yarac 
cloth binding. A few stains and wine stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

עותקים. 'מדרש תנחומא' דפוס ראשון קושטא  200מהדורת פקסימיליה בת  .176

ישראל מהלמן בירושלים.  . צולם מעותק נדיר ביותר באוסף ד"ר20/22 15רפ"ב  -ר"פ 

 .. מצב טוב מאוד1971הוצאת מקור תשל"א 

.Facsimile edition of 200 copies. 'Midrash Tanchuma'. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 סגולות ושמירות
 

לא נראה כדוגמתו! יין ברכה קדוש ונורא!!! שיירי כוס של ברכה מהאדמורי"ם הקדושים  .177

רבי  -מניץ האדמו"ר מרי -ש האדמו"ר מטא -עלז רבי אהרן מב -מסאטמר רבי יואליש 

הישועות  האמרי חיים, -ולען האדמו"ר מסק -השפע חיים  -איציק'ל ורבי יענקל'ה מפשוורסק 

נסי משה והאדמו"ר מויזניץ מונסי. שיירי יין מפדיון הבן של בן נין כ"ק האדמו"ר מויזניץ מו

 . זצ"ל. י"ט שבט תשע"ז

 

מרי שיירי יין מכוס של ברכה מכ"ק אדמורי"ם כ"ק בעל 'א!!! ""ברכה קדוש ונורא יין

חיים' מוויזניץ זי"ע, הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע, הרה"ק רבי יואל מסאטמער 

זי"ע, כ"ק אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג)ה'שפע חיים'( זי"ע, כ"ק בעל 'ישועות משה' 

מרימניץ זי"ע הרה"ק רבי איציק'ל  זי"ע כ"ק אדמו"ר מטאש זי"ע, כ"ק אדמו"ר

והרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע כ"ק אדמו"ר מסקולען זי"ע, כ"ק האדמו"ר 

 ."" מויזניץ מונסי

 . שיירי יין מפדיון הבן של בן נין כ"ק האדמו"ר מויזניץ מונסי זצ"ל. י"ט שבט תשע"ז

 

הקדושה!!! הוכנסו לפנינו בקבוק סגולה יקר המציאות אשר לא נראה כדוגמתו 

לתוכו יינות ברכה מקודשים מגדולי האדמו"רים וצדיקי החסידות בדור האחרון, 

קדושי עליון שהמונים חרדו למוצא פיהם ופעלו ישועות רבות לרבים. כמו"כ הוכנס 

לתוכו שיירי יין של סגולה נוראה וידועה, מפדיון הבן של בן נין כ"ק האדמו"ר מויזניץ 

 . מונסי זצ"ל

 

ס"מ  4ס"מ לערך, קוטר:  10בוק קטן. מודבק במקום הפקק בנייר לבן. גובה: בק

 . מ"מ 40-לערך. מכיל כ

Doesn't look like it! Holy and terrible blessing wine!!! Relics of a cup of blessing from the 
holy Admorim Rabbi Yoalish of Satmer - Rabbi Aharon of Belez - the rebbe of Tash - the 
rebbe of rimnitz - Rabbi Itzikel and Rabbi Yankel'a of Peshvorsk - the Shefa cHaim - the 
rebbe of Skollen - the Yimrey cHaim, the Yeshuot Moshe and the Rebbe Rebbe of 
Moiznitz Munsi. Remains of wine from the son of Ben Nin KK the Rebbe of viznitz Monsi 
zt'al. 19 Shevat 2017. 



A small bottle. glued in place of the cork with white paper. Height: approximately 10 cm, 
diameter: approximately 4 cm. Contains about 40 mm. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

ברכה מסביו מבעלזא, מטבע  רוקחקריאת שמע ליינען של הגה"צ רבי אהרן מרדכי  .178

  האדמו"ר הישועות משה מויזניץ

 

מטבע קודש ממעמד ה'קריאת שמע ליינען' 

מבעלזא  רוקחשל הגה"צ רבי אהרן מרדכי 

בן האדמו"ר מבעלזא שליט"א. מטבע ברכה 

מזקינו אבי אמו, האדמו"ר הישועות משה 

 .מויז'ניץ

 .וף נייר ועליו רישוםעט

kriat Shma Leynen of Rabbi Aharon Mordechai 
Rokeach of Belza, a blessing coin from his 
grandfather, the Rebbe of viznitz the 
Yeshuot  Moshe  
Wrapped in paper with a note on it. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

קריאת שמע ליינען של הרה"צ רבי חיים מאיר  .179

הגר בן כ"ק מרן האדמו"ר רבי ישראל מויזניץ, מטבע 

 מהאדמו"ר הישועות משה מויזניץברכה 

 

מעמד ה'קריאת שמע ליינען' של  מטבע קודש מ

  הרה"צ רבי חיים מאיר הגר בן כ"ק מרן האדמו"ר רבי
ישראל מויזניץ, מטבע ברכה מהאדמו"ר הישועות 

 .משה מויזניץ

 .עטוף נייר עם רישום בכ"י

kriat Shma Leynen of Rabbi Aharon Mordechai 
Hagar of Belza, son of Maran, the Rebbe Rabbi 
Israel of of viznitz, a blessing coin from his 
grandfather, the Rebbe of viznitz the Yeshuot 
Moshe 
Wrapped in paper with a handwritten note. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מטבע חנוכה  -להנהגתו  "מהשנה הראשונה"מטבע חנוכה מהאדמו"ר הישועות משה  .180

מטבעות מאדמור"י  3מהאדמו"ר רבי ישראל מויזניץ ומטבע נוסף מהישועות משה. לוט 

 ויזניץ



 

אוסף שלש מטבעות ברכה מאדמור"י 

ויזניץ. מטבע חנוכה מהאדמו"ר 

הישועות משה מהשנה הראשונה 

מטבע חנוכה מהאדמו"ר  -להנהגתו 

רבי ישראל מויזניץ ומטבע נוסף 

 . משה מהישועות

שני מטבעות עטופות נייר ומטבע אחד 

 . בנרתיק פלסטיק

A Hanukkah coin from rebbe the yeshuot Moshe from the first year of his leadership - a 
Hanukkah coin from Rebbe Rabbi Yisrael of viznitz and another coin from yeshuot 
Moshe. Lot of 3 coins from rebbes of Viznitz   
Two coins wrapped in paper and one coin in a plastic case. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1887ספר סגולה. דפוס ראשון. 'מגן אברהם' מהמגיד הקדוש מטריסק. לובלין, תרמ"ז  .181

ספר שנדפס בחיי המחבר, המגיד הקדוש עם ברכותיו הקדושות "הנני מברך את כל אשר 

יתמשכו עליו חסדים רבים.... למלא כל משאלותיכם ... מגן יהיה לכל  יקח הספר הזה כי

 !!!ההוגים בו...". עותק חסר

 

ספר 'מגן אברהם' אמרות טהורות מהרה"ק רבי אברהם טברסקי 

 .המגיד מטריסק בן הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל

נוראה כמו שכותב   ספר קדוש זה נדפס בחיי המחבר, ונודע כסגולה

המחבר הרה"ק בהקדמתו: "וה' ברך את אברהם בברכת והיה ברכה. 

ובזה הנני מברך 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 

 .שים לב בעותק זה חסרים דפי ברכה אלו..".. ההוגים בו

, מ"ז, ל"ו, קי"ד דף; 1. במקור: 1887לובלין, תרמ"ז . דפוס ראשון

בעותק זה חסר שערים של ח"א וכן דף הברכה, הספר מתחיל בדף ג'. 

 .שער ח"ב נכרך בתחילת הספר. בח"ב חסר דף ד' ודף קי"ד

מספר דפים מנותקים. כריכת בד פגועה. נקבי עש בעיקר בתחילה וסוף. 

כתמים. במספר דפים קרעים והדבקות וחלקם עם פגיעות וחסרים 

 .גרוע -בטקסט בעיקר בתחילה וסוף הספר. מצב בינוני 

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 because many graces will continue on him... 
to fulfill all your wishes... it will be a protector for all who think in 
it..." incomplete copy!!! 
In the original: 1, 47, 36, 114 pages; This copy is missing the 
title pages of Part A as well as the blessing page, the book starts on page 3. The title 
page of Part B is bound at the beginning of the book. Part B is missing page 4 and page 
114. 
Damaged cloth binding. Moth holes mainly at the beginning and end. Several pages are 
detached. spots. Several pages have tears and adhesions and some with damage and 
missing text mainly at the beginning and end of the book. Average - poor condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 



חיי המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי דוד מטולנא. לבוב, סגולה נוראה!!! 'מגן דוד' נדפס ב .182

 1880תר"מ 

 

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

 

מהדורה שנדפסה בחיי המחבר עם מכתב 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי דוד מטולנא למו"ל 

בו כותב: "והנני לאמר אשר כל איש חכם 

בו, לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה 

אקוה שיהי' עליו לתרופה לגופו ונפשו 

ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, יצליח 

מכתב זה נדפס ." בהצלחות זמניות ונצחיות

 .ראשוןמעבר לשער 

בדף אחרי . שני שערים. 1880לבוב תר"מ 

הקדמת המביא לבית הדפוס, רבי  השערים

יוסף האלבערטאהל, ובה מגילת היוחסין 

 1ק"ד, . 1 ,של משפחתו מצדדי אביו ואמו

 26ע' נכרכו אחרי דף ע"ב.  -דף; דפים ס"ט 

 . ס"מ

כריכה חצי עור פגועה. הדבקות בשולי מספר 

 .עש. מצב טוב דפים. מעט כתמים ונזקי

 תרמ"ב[ בן הרה"ק רבי מרדכי מט -]תקס"ח  האדמו"ר הרה"ק רבי דוד מטולנא
שרנוביל. נקרא על שם זקינו רבי דוד לייקעס מבאר תלמיד הבעש"ט הק'. מנעוריו 

אוסטראה בנו של -הצטיין בחריפותו וחכמתו. חתן הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני

 .כבעל רוח הקודש ופועל ישועות הרה"ק רבי זושא מהאניפולי. נודע

Terrible virtue!!! 'Magen David' was printed in the lifetime of the author, the Rebbe Rabbi 
David of Tolna. Lebov, 1880 
Pages 69 - 70 were bound after page 72. 26 cm. 
Damaged half leather cover. Pasting in the margins of several pages. A few stains and 
moth damage. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר סגולה. 'קהלת דוד' דפוס ראשון שנדפס ע"י המחבר הרה"ק רבי דוד מטולנא.  .183

 1882לובלין תרמ"ב 

 

ספר 'קהלת דוד' עה"ת ומועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי 

 .דוד טווערסקי מטאלנא

ונדפס על ידי המחבר בעצמו הספר הק' שלפנינו נכתב 

 .הרה"ק רבי דוד מטולנא ונדפס בשנתו האחרונה לחייו

שני ; . פו דף1882מהדורה ראשונה. לובלין תרמ"ב 

בעמ' האחרון: "השמטות ותיקוני טעות לספר מגן . שערים

 . ס"מ 24דוד". 

עם הקדמה מיוחדת מהמחבר הק' עם הסבר " ספר סגולה"

הרה"צ ר' מרדכי שנפטר, "כי על שם הספר, על שם בנו 

מרדכי רומז ג"כ על רזא דשבת דאיהו שלום כמאמר הכתוב 

ודובר שלום לכל זרעו וכו' שיתקיים בנו "ודובר שלום לכל 

 ."זרעו

כריכה עתיקה מנותקת ופגועה וללא שדרה. שוליים נאים. 

מספר דפים אחרונים מנותקים. כתמים ומעט קרעים ונזקי 

 .ופן כללי מצב טובעש בעיקר בשוליים. בא



A virtue book. 'kehilat David' first edition printed by the author Rabbi David of Tolna. 
Lublin 1882 
Ancient cover detached and damaged and without spine. Nice margins. Several last 
pages are detached. Stains and a few tears and moth damage mainly in the margins. In 
general good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

ויקרא ובמדבר.  –ספר סגולה לשמירה ולשפע פרנסה והצלחה. 'אמרי יוסף' בראשית  .184

 1910/1913רע"ג ת –דפוס ראשון. מאראמאראשסיגעט, תר"ע 

 

 .מספינקאספר 'אמרי יוסף' על התורה מהאדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר 

 

החקל יצחק  –ספר סגולה. הקדמה מבן המחבר מהאדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק 

בסוף הקדמת כל כרך, עם ברכות 

וסגולות: "הסה"ק הזה לשמירה גדולה 

ומועילה... בני חיי ומזוני ... ", "ולברכה 

 ."...והצלחה

מהדורה "

מאראמאראשסיגעט, תר"ע ." ראשונה

ית. . בראש1910/1913תרע"ג  –

במקור: כ"ג, ר"ע דף; בעותק זה חסר 

במדבר. -שער ושני דף אחרונים. ויקרא

ס"מ. כריכות  26[ דף; 3[ צ"ו; ק"א ]4]

ישנות מעט בלויות. כתמים ומעט 

קרעים והדבקות ומעט עם פגיעות 

בטקסט. מספר דפים מנותקים. באופן 

 .כללי מצב טוב

 

האדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר וייס 

 –]תקצ"ח  האמרי יוסף -מספינקא 

[ היה האדמו"ר הראשון מספינקא ומגדולי האדמורי"ם בדורו, 1838/1909תרס"ט 

תלמידם של המהר"ם א"ש רבה של אונגוואר, הרב שמואל שמלקה רבה של סליש, 

ודודו רבי יצחק אייזיק וייס רבה של סוואליווע. וכן היה מגדולי תלמידי האדמו"ר ר' יצחק 

מזידיטשוב, ממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות ובקבלה, היה גם  אייזיק אייכנשטיין

בקשרים עם הרה"ק רבי חיים מצאנז. לאחר פטירת רבו האדמו"ר מזידיטשוב הכתירו 

אותו לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. ומני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו 

ם גדולי תורה כהמהרש"ם מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. ג

מברעז'אן נמנו על חסידיו. במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה, עד שאמרו שהרה"ק 

 .רבי חיים מצאנז מתייעץ עמו בשאלות בקבלה, ספרו הידוע: "אמרי יוסף" ועוד

A virtue book for maintaining and abundant livelihood and success. 'yimrey yosef' on 
berteshit - vayikra and bamisbar. First pattern. Maramarashsiget, 1910/1913 



This copy is missing the title page and two last pages. Old covers slightly worn. Stains 
and a few tears and adhesions and a little with damage to the text. Several 
pages are detached. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מזוזת הרחמים והדמעות מקבר רחל אמנו', מזוזה גדולה ומעוצבת,  .185

 . נתונה במסגרת מרשימה. שי ממוסדות רחל אמנו. מצב טוב מאוד

The Mezuzah of Mercy and Tears from the Tomb of Rachel yimanu', a '

mezuzah, placed in an impressive frame. A gift designed -large and well

.from the Rachel yimanu Institutions. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קמיעות שמירה ליולדת מאתנו חברה הקדושה של תלמסאן"", שני "" .186

 בערך 1930דפים צבעוניים מדפוסי אלג'יר. תר"ץ 

 

 -לילד וליולדת אוסף שני קמיעות נייר, שמירה 

 1930תלמסאן ]אלג'יר[, בדפוס חיים בן חיון. תר"ץ 

 .בערך

השני בדיו כחול. שמות  שני צבעים האחד בדיו ירוק ו

האבות והאימהות, פסוקי שמירה ושמות המלאכים. 

במרכז הקמיע דמות אריה ייתכן שבא לרמז על מופת 

הנודע של חכמי תלמאסן כאשר רבי אפרים אנקאווה 

כבוד ה'" הגיע לעירם כשהוא רכוב על  בעל "שער

 .אריה

ס"מ. מעט קרעים בעיקר קלים וכתמים. באופן 22/27.5 

 .טוב מאוד -כללי מצב טוב 

""Guardian amulets for the birth of our holy Society of Talmasan"", two colored pages 
from Algiers prints. 1930 approximately 
A few tears, mostly light and stains. Generally good- very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 -סגולות ועוד, מתכות שונות  -קמיעות  70 -אוסף גדול של כ  .187

ות ועוד  פלסטיק ועוד. בין הדברים: ברכות, תמונות צדיקים, אבני סגול

 .ועוד

 .גודל ומצב משתנה, האוסף נמכר כמו שהוא

A large collection of about 70 amulets - Charms and more, various 
metals - plastic and more. Among the things: blessings, tzadikim 
pictures, charm stones and much more. 
 



Size and condition vary, collection sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ס"מ כולל  5/5הגדול: . י תהלים פצפוניםמחזיקי מפתחות עם ספר 14אוסף  .188

ס"מ כולל הנרתיק. באופן כללי מצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו  3/3הנרתיק, והקטן: 

 שהוא

A collection of 14 key chains with tiny tehilim books. The big one: 5/5 cm 

case. Overall including the case, and the small one: 3/3 cm including the 

.very good condition. The collection is sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מתכת ואחד  5"גביעי הנהרות") 6אוסף   .189

בתוך . מהם תחתיות 2 -מחומר לא מזוהה( ל 

תם.  הגביעים ישנם את שמות הנהרות וצירופי שמו

שלשה נראים באותו סגנון בצורת מתומן עם עיטורים מרובעים 

נאים, אחד עם איורי בתים)העיר העתיקה?(. וגביע עם רגל, 

בנוסף ישנו גביע נאה ומעניין מחומר לא מזוהה. גודל ומצב 

 .משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of 6 "gvihey haneharot" (5 metal and one of 

an unidentified material) 2 of which are coasters. Size 

.tion vary, generally good conditionand condi 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 2בתי קמע מרשימים ומעניינים, מתכות שונים.  3אוסף  .190

  .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב  עתיקים.

A collection of 3 impressive and interesting talismans 

condition cases, different metals. 2 ancient. Size and 

.vary, generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 מתכות ועוד -נייר  -קמיעות וחפצי סגולה. קלף  22אוסף  .191

 

 . מתכות ועוד -נייר  -קמיעות וחפצי סגולה. קלף  22אוסף 

בין הדברים: קמיעות, מטבע של ברכה, סגולה לבריאות, חמסה עם תפילת הדרך 

 .ועוד

 .משתנהגודל ומצב 

A collection of 22 amulets and charms. Parchment - paper - metals and 
more. 
Among the things: amulets, a coin of blessing, a virtue for health, 
chamsa with the tfilat haderech and more. 
Size and condition varies. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 חב"ד
 

 ר"מהאדמו' בחירה מענייני קטן קונטרס' -' ההתפעלות קונטרס' .192

 .1876 ו"תרל ורשה. האמצעי

 

 ר"מהאדמו', בחירה מענייני קטן קונטרס' -' ההתפעלות קונטרס. 'ד"חב

 מיטעלער דער) מליובאוויטש האמצעי ר"האדמו בער דוב רבי ק"הרה

 .התניא בעל זלמן שניאור רבי ק"הרה הזקן ר"האדמו של בנו( רבי

 הפורזץ ובדף עתיק ורישום חתימה 'ההתפעלות קונטרס' שער בדף

  .בלועזית בעיקר רישומים

 וחורי קרעים מעט. כריכה ללא. מ"ס 14.5; דף' מ. 1876 ו"תרל, ווארשא

 .טוב מצב. כתמים מעט. עש

'contress hahitpaalut' - 'contress katan meyinyaney bchira' from the Middle Rebbe. 
Warsaw 1876. 
without binding. A few tears and moth holes. A few stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כמובן שדברים של הרבי הינם לא רק עצה והדרכה "אלא הם נתינת כוח לקיום כל  .193

להוריו  770 - היותו בהנ"ל", צרור מכתבים מהמשפיע רבי יקותיאל מנחם ראפ בבחרותו ב

 60/70ל'  -כ' תחילת ה  -בארץ ישראל סוף שנות ה  הליטאים

 

מספר מילים על מהותה ותוכנה של "

ה"יחידות" שהיא אחת מהעניינים 

הנעלים ביותר והיסודיים ביותר בתורת 

  ."החסידות

צרור מכתבים מהמשפיע רבי יקותיאל 

 770 -מנחם ראפ בבחרותו בהיותו ב 

להוריו הליטאים בארץ ישראל סוף שנות 

ששה  .60/70ל'  -כ' תחילת ה  -ה 

בעברית ושניים בלועזית. גודל ומצב 

  .משתנה

Of course, the Rebbe's words are not 
only advice and guidance, "but they 
are giving strength to carry out all of the above", A bundle of letters from the influential 
Rabbi Yekutiel Menachem Rapp in his yuth in 770 to his Lithuanian parents in the Land 
of Israel late 1960s early 1960s/70s 
Six in Hebrew and two in foreign. Size and condition varies. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



ג האדמו"ר האמצעי והצמח צדק. ברדיטשוב תרס" -בית רבי' ג"ח, תולדות בעל התניא ' .194

1903 

 

ספר 'בית רבי' כולל ג' חלקים, א'. 

תולדות האדמו"ר הזקן בעל התניא 

ושו"ע הרב ובתוכו כלול גם תולדות 

הרה"ק רמ"מ מהאראדאק. ב'. תולדות 

בנו האדמו"ר האמצעי. ג'. תולדות נכדו 

האדמו"ר בעל הצמח צדק וגם מבניו 

בתוך הספר  .ונכדיו רבותינו הקדושים

של הרה"ק רבי  מופיע מספר פעמים שמו

 .לוי יצחק מברדיטשוב

עמ',  16דף,  2. 1903ברדיטשוב תרס"ג 

שער כללי,  .ס"מ 23צ', י"ח, כ"ב דף; 

בדף שאחרי  .ושער נפרד לכל חלק

שהספר שייך  רישום 'שערי חלק א

להחסיד התורני המופלג כמר מרדכי 

 ?שעפלער

 .טוב מאוד -כריכה ישנה מעט פגועה. כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב 

'Beit Rabbi' 3 parts, history of Baal Hatania - The Middle Rebbe and Zemach Tzedek. 
Berditschov 1903 
Old cover slightly damaged. Stains and very few moth holes. Good- very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

תניא, האליאוק. ב'. פוקח א'.  .ספרים/קונטרסים 20חב"ד. אוסף  .195

 -עורים. ג'. הגדה לפסח עם לקוטי טעמים ומנהגים. ד'. באורים לפרקי אבות. ה'

פגישות עם הרבי. י'. פוקח עורים. י"א.   ח'. די אידישע היים, אחד כפול. ט'.

קובץ י"א ניסן שנת הקו"ף טי"ת. י"ב. ספר המנהגים חב"ד. י"ג. קונטרס והחי 

שורה. ט"ו. קובץ פלפולים וביאורים, א'. ט"ז. רבינו הצמח יתן אל לבו. י"ד. ת

א. י"ט. מעדני מלך על  צדק. י"ז. המלך בשדה. י"ח. הלקח והלבוב, ביאור התני

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב   .הרמב"ם. כ'. אוצר אגרות קודש

 .מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא

ts. Size and condition varies, Chabad. Collection of 20 books/concer

.overall very good condition. Collection sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר הזכרונות. ליובאוויטשער רבינ'ס זכרונות. זכרונות אדמו"ר הריי"צ כפי  .196

מדודו הרז"א, על ימי ראשית החסידות וחסידות  ששמע מסבתו הרבנית רבקה, ו

  .חב"ד

ללא כריכה. שער מעטפת מנותק. מעט  שער מעטפת. .ראשונה. תש"זמהדורה 

 .קרעים. באופן כללי מצב טוב

The book of memories. Lubavitcher Rabin's zichronot. Reminiscences of the 
Rebbe haraya"tz, as he heard from his grandmother hrabanit rivka, and from his 
uncle the Raz"a, about the early days of Hasidism and Chabad Hasidism. 
First Edition. 1947. mahatefet cover. without binding. Detached mahatefet title 

page. A few tears. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

חידושים על הש"ס.  -סט שו"ת 'צמח צדק' על ד"ח שולחן ערוך  .197

 כרכים 6. 1964יורק תשכ"ד ניו 
 

חידושים על הש"ס. ניו יורק  -סט שו"ת 'צמח צדק' על ד"ח שולחן ערוך 

 1964תשכ"ד 

שו"ת צמח צדק, אבן  .'ג .שו"ת צמח צדק יו"ד .'ב .שו"ת צמח צדק או"ח .'א

צמח צדק  .'ו .צמח צדק חו"מ .'ה .'שו"ת צמח צדק אבן העזר ב .'ד .'העזר א

 חידושים על הש"ס
  .ס"מ. כריכות מקוריות. באופן כללי מצב טוב מאוד 26"כ ו' כרכים. סה

A set of shu"t 'Tzemach Tzedek' on 4 parts of the Shulchan Aruch - 
innovations on the Shas. New York 1964. 6 volumes 

Original covers. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ספרים. ספר התולדות, ארבעה  4אדמור"י חב"ד הרש"ב והריי"ץ, תולדות  .198

חלקים בשלשה כרכים על האדמו"ר הריי"ץ וכרך נוסף על האדמו"ר הרש"ב. 

  .ס"מ. באופן כללי מצב מצוין 23.5

The history of the Chabad Rabbis of the Rasha"v and Raya"tz, 4 '

.books. Overall excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מה "אפרים מיטלמן" וחתימות כרכים, חתי 2 -שו"ע הרב ג"ח ב  .199

ק ה' ושו"ת, שער  ב', כ"ב חל -וחותמות "ברוך מרדכי עטינגר". כ"א חלקים א' 

 -ס"מ. כריכות עור. באופן כללי מצב בינוני  20. 1875נפרד לשו"ת. ורשה תרל"ה 

 .טוב

2 volumes, leather bindings. In general,  -Shulchan aruch harav 3 parts in 

.good condition -medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

בערב ליד הארון קודש בצירוף דולר".  7:00נתקבל מהרבי שליט"א לערך בשעה " .200

 .קונטרס 'עץ החיים' שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי



 

קונטרס 'עץ 

'  החיים

שנתקבל 

מידיו 

הקדושות של 

בדף  הרבי.

השער 

הראשון 

)המקוצר(, 

הרישום: 

"נתקבל 

בערב ליד הארון קודש בצירוף דולר". כ' חשון  7:00מהרבי שליט"א לערך בשעה 

 .. מצב טוב מאוד!!ללא הדולר .תנש"א

"We will receive it from the Rebbe Shlita at approximately 7:00 in the evening near the 
aron hakodesh along with a dollar." The 'etz hachayim' counters received from the holy 
hands of the Rebbe. 
Without the dollar. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

בלילה לאחר מעריב ליד ארון הקודש", מאמר 'אנכי  800 -ניתקבל מהרבי שליט"א ב " .201

  .הרבי מגן לך' תרע"ח שנתקבל מידיו הקדושות של

 

מאמר 'אנכי מגן לך' 

תרע"ח שנתקבל מידיו 

הקדושות של הרבי. 

בדף הפורזץ הרישום: 

"ניתקבל מהרבי 

בלילה  800 -שליט"א ב 

לאחר מעריב ליד ארון 

 ."הקודש

כ' חשון תנש"א. מצב 

 .טוב מאוד

"We will receive it from the Rebbe Shlita at 8:00 at night after Ma'ariv near the aron 
hakodesh", an article 'anochi magen lach' 1918 received from the holy hands of the 
Rebbe. 
Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ו". נדיר! "יצא לאור לכבוד חג הגאולה י"ט וכ' כסלי1943תניא' שנחאי, תש"ג ' .202

 

יא. "יצא לאור לכבוד חג הגאולה י"ט ספר 'לקוטי אמרים תניא' לאדמו"ר הזקן בעל התנ

כסלו וכ' כסליו", "בהוצאת ועד הדפסת דא"ח אצל ישיבת תומכי תמימים דליובאוויטש 

 .1943שנגהאי", תש"ג 

 

מהדורה זו נדירה וחשובה, היא נדפסה בעיצומה של השואה, עבור פליטי המלחמה אשר 

כמו"כ מהדורה זו לא רשומה חב"ד.  –היגרו לשנחאי, ובתוכם היו ישיבת תומכי תמימים 

 .לח -מונדשיין ספרי התניא .במפעל הביבליוגרפי העברי



" תימה: "שלמה ושמואל וויטעלזאהןח ס"מ. בדף הפורזץ 19[ קסג דף; 1. ]1943שנחאי תש"ג 

  (.החתימה בעיפרון)

כריכה מקורית עם מעט בלאי, ועם הטבעה: "תניא". מעט כתמים והדבקות ללא פגיעות בטקסט. 

 .מצב טוב מאוד

'Tanya' Shanghai, 1943. Rare! "It was published in honor of chag hageula, 19 and 20, in 
kislev". 
This edition is rare and important, it was printed in the midst of the Holocaust, for the war 
refugees who immigrated to Shanghai, and among them were the Yeshiva Tomochi 
Tamimim - Chabad. Also, this edition is not registered in the Hebrew Bibliographical 
Enterprise. 
Original cover with a little wear, and stamped: "Tanya". A few stains and adhesions 
without damage to the text. Very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 . כריכות עור, סט נאה1862/4ד  -ה"כ. שטעטטין תרכ"ב  -סט שו"ע הרב, ז"ח ב  .203

 

שטעטטין  .בעל התניא -סט שולחן ערוך הרב מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי 

  .1862/4ד  -תרכ"ב 

אלא  )הכרך היחידי שאינו מהסט1864ח"א תרכ"ד  :כ"א סט שבעה חלקים בחמישה כרכים.

 2, קע"ב ד'; 6מהדורה שנדפסה שנתיים לאחר מכן אך אין הבדל במספור דפים ולא בכריכה( 

שערים. חלק מדפים ראשונים נכרכו לקראת סוף 

 2, ר"א ד'; 3 1862ח"ב, תרכ"ב  :כ"ב .הספר

 2, קס"ד ד'; 3 1862ח"ג תרכ"ב  :כ"ג .שערים

, קל"ב צ"ל קל"ו 4  1862ח"ד תרכ"ב  :כ"ד .שערים

, קל"ח ד'; 3 1862ח"ה תרכ"ב  :כ"ה .שערים 2ד'; 

מ"ב ד'; שער אחד.  1863שערים. ח"ו תרכ"ג  2

'; שער  ע"ז ד -, מ"ג 1 1863ח"ז שו"ת תרכ"ג 

שוליים רחבים. מעט  .סט נאה .ס"מ 23אחד. 

כתמים. כריכות עור, חלקם מעט בלויות ובכרך 

אחד הכריכה מנותקת לשניים וללא שדרה. באופן 

 !וב מאודכללי מצב ט

Set of Shulchan aruch harav, 7 parts in 5 
volumes. Shtettin 1862/4. Leather bindings, a 
nice set 



Wide margins. A few stains. Leather covers, some are slightly worn and in one volume 
the cover is cut in two and without a spine. Overall very good condition! 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 שטרות של דולר שנתקבלו מידיו הקדושות של הרבי "בחנוכה" כ"ח כסלו תשמ"ג 4לוט  .204

 

ידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון  אוסף ארבע שטרות שנתקבלו מ

 .מליובאוויטש בזמן המסוגל ועת רצון "חנוכה" תשמ"ג

 ."מהרבי שליט"א", ולמטה "חנוכה כ"ח כסלו תשמ"געל כל דולר נרשם למעלה: "דולר 

 .שמור במצב כחדש. מספרי הדולר רציפים

Lot of 4 dollar bills received from the holy hands of the Rebbe "on cHanukkah" 28 Kislev 
1983 
Keep in like new condition. The dollar numbers are consecutive. 

 1,000$מחיר פתיחה: 

 

 

שטרות של דולר שנתקבלו מידיו הקדושות של הרבי "בחנוכה" כ"ח כסלו  3לוט  .205

 .תשמ"ג

 

אוסף שלוש שטרות שנתקבלו מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון 

 .מליובאוויטש בזמן המסוגל ועת רצון "חנוכה" תשמ"ג

 ."טה "חנוכה כ"ח כסלו תשמ"געל כל דולר נרשם למעלה: "דולר מהרבי שליט"א", ולמ



    .נשמר במצב כחדש. הדולרים במספר סידורי רציף

Lot of 3 dollar bills received from the holy hands of the Rebbe "on cHanukkah" 28 Kislev 
1983. 
Kept in like new condition. The dollars in consecutive serial number. 

 770$מחיר פתיחה: 

 

 חסידות
 

 במסכת שיעורים' אש אמרי' ספרי". א"שליט ל מטשערנאבי ר"האדמו ק"לכ" .206

 טוב מצב. א"שליט מטשרנוביל ר"האדמו לכבוד מוטבעת הקדשה עם, שבת

 .מאוד

The books 'yimrei esh' lessons in the Shabbat tract, with an imprinted 

Chernobyl Shlita. Very good dedication in honor of the Rebbe of 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חסידות. שו"ת 'ברית אברהם' מרבו של  .207

ה'תפארת שלמה' מרדומסק ותלמידו של החוזה מלובלין. 

 1819דפוס ראשון. דיהרנפורט, תקע"ט 

 

ספר 'ברית אברהם' שאלות ותשובות על ארבעת חלקי 

 הירש פצנובסשולחן הערוך מאת הרה"ק רבי אברהם צבי 
קי רבו של ה'תפארת שלמה' מראדומסק ותלמידו של 

 .החוזה מלובלין

[, ע'; קמ"ד, 4, ]1819דיהרנפורט, תקע"ט  .מהדורה ראשונה

 .ס"מ 38.5[ דף; 5]

 . 96סטפנסקי חסידות מס' 

 .כריכה פשוטה. מעט כתמים ונזקי עש. מצב טוב

היה רבו  המחבר הרה"ק רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי

של ה'תפארת שלמה' מראדומסק בבחרותו, ותלמידו של החוזה מלובלין. היה גאון עצום ונערץ 

על כל בני דורו. היה בקשר הלכתי מתמיד עם הגאונים רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות וה'חוות 

דעת' ועם רבי עקיבא אייגר. כיהן כרבה של פילץ ואב"ד פיעטרקוב. נפטר בשנת תקע"ט בטרם 

דפוס ואביו הוציא לאור את הספר בתוספת הקדמה וקינה על הנפטר. ספרו חשוב הובא הספר ל

 .ביותר ומוזכר בספרים רבים



chasidut. The 'Brit Avraham' shu"t from the Rabbi of the 'Tiferet Shlomo' from Radomsk 
and the student of the Choze from Lublin. First edition. Diehrenport, 1819 
Simple cover. A few stains and moth damage. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

ישעיל'ה מקרסטיר. 'אוצר החיים' עם  הסתלקות רבי -התמנות רבי יואליש לאב"ד קראלי  .208

 . עותק חסר1925מכתב בכ"י המחבר רבי חיים יהודה ערנרייך אב"ד דעווא. סאיני תרפ"ה 

 

לתורת אוצר החיים' מאסף '

ישראל ולברי ימי חייו, ערוך בידי 

הרב חיים יהודה ערנרייך אב"ד 

 .דעווא

, 4. במקור: 1925סאיני תרפ"ה 

קל"ו עמ'; עותק זה מסתיים 

בעמוד האחרון בעמוד קי"ב ו

הידיעות על ההתמנות הרה"ק 

רבי יואל טייטלבוים מסאטמר 

לאב"ד קראלי, וההסתלקותו של 

 . הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר

לפני הדף שלישי של החוברת, 

בכתב ידו וחתימתו  כרוך מכתב

וחותמו של המחבר רבי חיים 

יהודה ערנרייך אב"ד 

 . דעווא)רומניה(

כריכה רכה פשוטה. מספר 

קרעים קלים וכתמי זמן. מצב טוב 

 .מאוד

the departure of Rabbi Yeshaile  -The appointment of Rabbi Yoalish to Abd Karali 

erstir. 'otzar hachayim' with a letter in the handwrite of the author Rabbi of K

Chaim Yehuda Erenreich Abd Deva. sayini 1925. incomplete copy 

In the original: 4, 136 p.; This copy ends on page 112 

.conditionSimple paperback. A few minor tears and time stains. Very good  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הספד על הרה"ק האדמו"ר רבי יהושע מבעלז, 'תכלת מרדכי' מהגה"ח רבי מרדכי דרוקער.  .209

 1894"מהדורה יחידה". למברג תרנ"ד 

 

מהגה"ח רבי  על התורה ואגדות, עניני קרי וכתיב וחידושים ברש"י וראב"ע' תכלת מרדכי' ספר

 .מרדכי דרוקער מסטריא

הסכמות רבי הלל מקולומייא, . ס"מ 22.5קפ"ו דף;  2, 1894למברג תרנ"ד . מהדורה יחידה

 .רבי אליעזר זוסמאן סופר ועוד



בדף נ"ט "הספד מר על אדמו"ר . הספד על הרה"ק האדמו"ר רבי יהושע מבעלז

הה"צ המפו' בדורו לקצוי ארץ בקדושתו וטהרתו מוה' יהושע רוקח האבד"ק בעלזא 

 ."והוא ג' משפטים תרנ"דזצלה"ה שנפטר כ"ג שבט 

 .טוב מאוד -כריכה ישנה מעט בלויה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב 

נולד בשנת תרי"ד )כותב בספרו 'טובים מאורות' שזכה לברך  וקער רבי מרדכי דר

ברכת החמה בשנת תרכ"ט בהיותו בן חמש עשרה שנים. נלב"ע אחרי שנת תרפ"ה 

ספרו טובים מאורות(. תלמיד הרה"ק מאלעסק. היה בו הדפיס במהדורה שניה את 

בן דודו של החסיד הנודע רבי מרדכי פעלץ שהיה מגדולי היושבים בחצר הקודש 

 . בעלזא וקירבו לחסידות ולבעלז

An obituary for the Rebbe Rabbi Yehoshua of Belez, 'Tchelet 

edition". "Single  Mordechai' from the Rabbi Mordechai Drucker.

Lemberg 1894 

 -Old cover slightly worn. Time stains and very few moth holes. Good

very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הסכמת הרה"ק משינאווא ורשימת חותמים חשובה  .210

 1894משושלת צאנז. 'אוריין תליתאי' קראקא תרנ"ד 

 

משלושה גאונים אדירים, א'.  ספר 'אוריין תליתאי' כולל שלושה מאמרים

פסקי חלה מהרשב"א. ב'. הלכות נידוי ונזיפה לאחד מבעלי התריסין. ג'. 

הלכות טריפות מרבי דוד אבן יחייא. הובא לדפוס ע"י רבי מרדכי חיות 

 . מקראקא

הסכמת הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם  בתחילת הספר

רשימה מהעיר שינאווא רשימת חותמים חשובה עם  בדף אחרון , משינאווא

 .מצדיקי ושושלת בית צאנז. אינו באוצר הספר העברי וינוגרד

ס"מ. כריכה ישנה מנותקת. מצב טוב  21, ל"ו דף; 2. 1894קראקא תרנ"ד 

 .מאוד

The agreement of the raha"k of Shinawa and an important list of signers 
from the Sanz dynasty. 'Orien Talitai' Karaka 1894 
Detached old cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה:  

 

 

טיב גיטין וקידושין' להגה"ק רבי חיים יוסף גוטליב מסטרופקוב. דפוס ראשון עם הדף ' .211

הנדיר. הסכמות ורשימות חותמים חשובה. 

 1868אונגוואר, תרכ"ח 

 

מהרה"ק  חידושי גפ"ת' טיב גיטין וקידושין' ספר

 .חיים יוסף גוטליב אב"ד סטראפקוברבי 

הסכמות מרן ה'דברי חיים' מצאנז, הרה"ק רבי צבי 

 .הירש מליסקא והגאון רבי מנחם א"ש

דף הקדמת בני המחבר "מנשה ואפרים" שאינו 

 24[ דף; 4לט ]. ]3 [מופיע בכל העותקים

בארבעת הדפים האחרונים רשימת חותמים . ס"מ

הרה"ק רבי צבי הרה"ק משינאווא, : חשובה, בהם

הירש מליסקא, הרה"ק רבי משה יוסף טייטלבוים 

אב"ד זבארוב )בנו של ה'ייטב לב'( והרה"ק מנאנאש 

 .'בעל ה'אפסי ארץ

תרכ"ז[ למד  –]תק"ן  המחבר רבי חיים יוסף גוטליב

בישיבת החת"ס ונהג לברך "בזכות מורי ורבי 

החת"ס". רבו המובהק בתורת החסידות היה הרה"ק 



אייזיק מקאליב זיע"א, ולאחר פטירתו דבק בהרה"ק נפתלי מרופשיץ זיע"א, לאחר  רבי יצחק

יים מצאנז זיע"א ונחשב לאחד  פטירת רבו מרופשיץ נעשה מגדולי תלמידי הרה"ק ר' ח

המקורבים ביותר. על פי הוראת רבו מרן ה'דברי חיים' נתמנה בשנת תר"א לרב בסטראפקוב עד 

נהפך למוקד עליה לרבים לאחר שהבטיח קודם הסתלקותו "כי להסתלקותו בשנת תרכ"ז. קברו 

 ."בכל עת צרה וצוקה יבאו לשפוך שיח בציון קדשו

"א מונקאטש, תרס. ספר 'מחצית השקל' הלכות שחיטה להגאון רבי שמואל קעלין כרוך עמו

 .הסכמת האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש; כד דף." מהדורה ראשונה. "1900

עור מעט בלויה וחלקה האחורי מנותק. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. במספר דפים  כריכת חצי

 .טוב -ראשונים חורי חריכה. מצב בינוני 

Tiv Gitin veKiddushin' by Rabbi Chaim Yosef Gottlieb of Stropkov. First printing 

Ongvar, 1868with the rare page. Agreements and important lists of signers .  

ng is slightly worn and the back part is detached. Stains and leather bindi-The half

 -a few moth holes and tears. Scorched holes in the first few pages. Average 

good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'בני יששכר'. דפוס ראשון. למברג תרי"א דרך פקודיך' להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב ' .212

 . חסר שער1851

 

ספר 'דרך פיקודיך' ביאור על התרי"ג מצוות 

מהרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני 

הביאורים נחלקו לשלושה "מעשה" דיני .' יששכר

המצווה, "דיבור" חידושים, ו"מחשבה" פנימיות 

 .המצווה

והיו שרמזו בספר נדפסו נ"ח מצוות ראשונות, 

 .שהוא כמניין שנות חיי המחבר הקדוש

. צא דף; 1851למברג תרי"א . מהדורה ראשונה

 . ס"מ 23חסר דף השער. 

  140סטפנסקי חסידות מס' 

ללא כריכה. כתמים. הדבקות בשולי שני דפים 

ראשונים, ובדף אחרון עם פגיעה קטנה בטקסט. 

 .באופן כללי מצב טוב

'bbi Zvi Derech Pekudecha' by Ra

ng. Lemberg 1851. No title pageElimelech of dinov the 'Bnei Issachar'. First printi 

without binding. spots. Pasting on the margins of the first two pages, and on the 

last page with a small damage to the text. In general good condition. 

 100$ מחיר פתיחה:

 

 

קיצור מחברת הקודש "מהדורה יחידה", הסכמות חשובות מגדולי  .213

 1896אמרי צדיקים "מהדורה ראשונה" ורשה תרנ"ו  -אדמו"רי פולין 

 

מגדולי צדיקי הקבלה ' 'אמרי צדיקים כרך שני ספרים חשובים. קבלה וחסידות. א'.

מחברת הקודש' ב'. 'קיצור ; מ"ו דף 1896ורשה תרנ"ו . מהדורה יחידה. והחסידות

מעשה נוראה " דף; בדף אחרון 1ל"ז,   1896ורשה תרנ"ו . מהדורה יחידה

 . ממרן אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש ונפלאה"

הסכמותיהם של הרבנים  דף ההסכמות נכרך לאחר שער אמרי צדיקים, עם

רבי צדוק הכהן מלובלין, רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה, רבי אברהם  והאדמו"רים

איגר מלובלין, רבי יצחק יעקב משידלאווצה, רבי ישראל מגראדזיסק, רבי מאיר שלום 

מקאלישין, רבי יחזקאל הכהן מראדומסק, רבי צבי מאיר הכהן מרדומסק, רבי אלי' חיים 

מפיעטרקוב ורבי שמואל זנוויל קלעפפיש. כמו"כ  הורוויץ  מייזיל מלאדז', רבי מרדכי הלוי



הצדיקים אשר נתנו דמי קדימה, האדמו"רים רבי  נכתב בתחתית הדף את שמותיהם של

 . ירחמיאל משה מקאז'ניץ רבי ישראל מסטאלין ורבי ישראל יצחק מאלכסנדר

שוליים. ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה. מעט נקבי עש. מעט קרעים קלים ומספר הדבקות ב22.5 

 .באופן כללי מצב טוב

kitzur machberet hakodesh "single edition", important agreements from the great rebbes 
of Poland - yimrei Tsadikim "first edition" Warsaw 1896 
Old cover slightly worn. Few moth holes. A few light tears and several adhesions in the 
margins. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 -דפוס ראשון. 'זכות אבות' ח"א עם דמי קדימה והסכמות חשובות ביותר מצדיקי החסידות!  .214

תרפ"ג  -'קונטרס מן ספר הזכות' פיעטרקוב, תרפ"ב  -  'ספר הזכות'

1922/23  

 

מהאדמו"ר בעל החידושי כרך ספרי חסידות חשובים. א'. 'ספר הזכות' 

ב'. 'קונטרס מתוך ספר ; , יז דף1923פיעטרקוב תרפ"ג . הרי"ם מגור

ש קונטרס  הזכות' מהאדמו"ר בעל החידושי הרי"ם מגור, "ראה זה חד

פיעטרקוב, תרפ"ג  -ווארשא " מן ספר הזכות", "מהדורה ראשונה

יצחק על דרוש ופלפול ח"א, מהגה"ק רבי חיים ' ג'. 'זכות אבות. 1923

מאיר ברודר נכד מרן האדמו"ר החידושי הרי"ם. "מהדורה ראשונה" 

 ;' עמ 25-78[ כד, 1. ]1922פיעטרקוב תרפ"ב 

דמי קדימה והסכמות חשובות ביותר מהאדמורי"ם  בתחילת הספר

הקדושים רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, ה'אמרי אמת' מגור 

ענדין ורבי מנחם ואחיו רבי משה בצלאל וגיסו הרב חנוך צבי מב

מענדיל אלטר מפאביניץ. כמו"כ מבא ציטוט מהאדמו"ר המהרי"ד 

מבעלזא שאמר שיקח ספר אך לא כותב הסכמה כמקובל מאביו וזקינו, 

וזכות הגאון הקדוש הנ"ל : "וכן הסכמות מהאדמו"ר מבאיאן המברך

יגן עליהם לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות מתוך עושר 

ובטח כ"א יקח ברכה " והסכמת האדמו"ר מקאמראנא המברך" וכבוד

 ." בתוך ביתו

 . ללא כריכה. כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב

First pattern. "zchut avot" part I. With money ahead and extremely important agreements 
from the Hasidic tzadikim! - 'sefer hazchut' - 'Contrast min sefer hazchut' Pieterkov, 
1922/23 
without binding. Time stains and a few tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

'קהלת משה' ח"ב  -מאה שערים' עם הערה מרבי צדוק הכהן מלובלין ' .215

 ספרים 5פולין ועוד. כרך  -תוניס  -הסכמות רבני אלג'יר 

 

 . כרך חמישה ספרים

על סדר הפרשיות מרבי שמעיה ב"ר יהונתן מק"ק טאמשוב. ורשה ' דשמיאסייעתא  א'.

עמודים אחרונים רשימת חותמים ארוכה הכוללת רבנים ;' 15 . פ"ה ד1908תרס"ח 

 . ואדמורי"ם. מהדורה זו אינה מופיעה בוינוגרד

ארבע   . מ"ח דף; עם1908טעמי המצוות ע"פ קבלה. לובלין תרס"ח ' מאה שעריםב' 

והערה חמישית  ,הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין בשולי העמודים האחת בשםהערות 

 ."בסוף הספר מאת "המדפיס

ח"א)לא נדפס יותר( מרבי משה חיים טריוואקס. ורשה תרס"ג ' באר משה 'ג

 .הסכמות רבני אירופה;' ט"ז ד." מהדורה יחידה" 1903



ט"ז ." מהדורה יחידה" 1904ח"ב מרבי משה חיים טריוואקס. ורשה תרס"ד  קהלת משה ד'

 -הסכמה ארוכה מרבי יצחק מרעלי מאלג'יר, רבי אליהו טייב מתוניס ומרבני הונגריה  ;'ד

 .רומניה פולין ועוד -גרמניה 

 ;' עמ 68. 1906ורשה תרס"ו . ידיעות הטבע שבתלמוד ה'.

 .כריכה ישנה ללא כריכה. כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב

'Mea Shearim' with a commentary by Rabbi Zadok HaCohen of Lublin - 'Kehilat Moshe' 
part 2. the agreements of the rabbis of Algiers - Tunis - Poland and more. Volume 5 
books 
Old cover without cover. Stains and very few moth holes. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 ושיחות מעשיות' -" ראשונה מהדורה', "והצדיקים מהגדולים מעשות' .216

 .ועוד מוסר - חסידות ספר כרך', צדיקים

 

 .ועוד מוסר - חסידות ספר כרך

, החסידות וצדיקי מגדולי ובפרט ישראל מצדיקי 'צדיקים ושיחות מעשיות. '1

 הנועם, לוי הקדושת תלמידיהם ותלמידי ותלמידיהם המגיד הקדוש ט"הבעש

 ';ד א"מ, 1. 1989 ח"תרנ ורשה .ועוד ועוד אלימלך

 וצדיקי מגדולי ובפרט ישראל מצדיקי' והצדיקים מהגדולים מעשות. '2

  ';ד ב"מ. 1898 ח"תרנ ורשה. החסידות

 ';ד ב"נ( 1885 תאריך מודפס השער מאחורי)1875 ד"תרל ורשה 'שבת קרבן. '3

 '; ד ח"מ. 1895 ה"תרנ מונקאטש אופנהיים דוד מרבי 'אדם הנהגות. '4

 ';ד ז"ט. 1883 ג"תרמ לובלין 'וחידותם חכמים דברי. '5

 ".אלכסנדר, קופרמן העניך" חותמות

 דפים במספר. וכתמים עש נזקי מעט. שדרה וללא בלויה מעט עתיקה בד כריכת

 .טוב מצב. הטקסט על מעט חתוכים השוליים

"mahasot mehagdolim vehatzadikim", "First Edition" - "mahasiyot vesichot 
tzadikim", Volume Sefer Chassidut - Morals and more. 

Ancient cloth binding, slightly worn and spineless. Some moth damage and stains. On 
several pages the margins are slightly cut on the text. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

אוהל משה' מרבו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מווארקי. 'רינת ' .217

 1913דודים' על שיר השירים מרבי אליהו בעל שם. לאדז' תרע"ג 

 

כרך שני ספרים. א'. 'רנת דודים' על שיר השירים מהרה"ק רבי אליהו בעל 

שם מוורמייזא. ב'. 'אהל משה' מהרה"ק רבי משה אהרן מזלאטשוב רבו של 

 . הרה"ק רבי יצחק מווארקיהאדמו"ר 

ס"מ. כריכה עתיקה מנותקת. מעט  22.5עמ'; מ"ג דף;  14. 1913לאדז' תרע"ג 

 .קרעים וכתמים. מצב טוב

'ohel moshe' from the Rabbi of the Rebbe Rabbi Yitzhak of warki. 
'Rinat dodim' on the shir hashirim from Rabbi Eliyahu Baal Shem. 
Ladz 1913 
Detached antique cover. A few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



טעמי מצות' נדפס מכת"י מאוצר הספרים של המגיד מקוזניץ. "מהדורה ' .218

 1858נדירה", למברג תרי"ח 

 

ספר 'טעמי מצוות' לרבי מנחם ב"ר משה הבבלי. "מהדורה 

 1858למברג תרי"ח ," נדירה

נדפס בפעם הראשונה . ס"מ. ההסכמה היא ממהדורה ראשונה 20.5 נ"ו דף;

 . מכת"י שהיה באוצרו של המגיד הקדוש מקוז'ניץ

 -כריכה חצי עור מעט פגועה. נייר כחלחל. נקי עש ומעט קרעים. מצב בינוני 

 .טוב

'Taamey Mitzvot' was printed from a manuscript from the book collection 
of the Maggid of Kuznitz. "Rare Edition", Lemberg 1858 
Half leather cover slightly damaged. Bluish paper. Moth damage and a 
few tears. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

פתחא זעירא' מהרה"ק רבי פנחס הורוויץ בעל ' .219

 1912ההפלאה. "מהדורה יחידה". סוואליווע תרע"ב 

 

ספר 'פתחא זעירא' והוא פתיחה לספר הפלא"ה מהרה"ק רבי פנחס הורביץ בעל 

 ;כ"ז דף." 2 ,מהדורה יחידה. "1912סוואליווע תרע"ב . המקנה והפלא"ה

ועל אשר ספרי הפלא"ה ומקנה לא נמצאו .... קמנו להדפיס ... בפני : "מדברי המולי"ם

 .רוזנפלד-הספר וינוגרדא ראינו באוצר  עצמו שיזכו בו כל בעלי נפש". ל

 .כריכה עתיקה. מעט נקבי עש. מצב טוב

"Patcha Zaira" from Rabbi Pinchas Horowitz the author of the HaPhlaa. 
"Single Edition". Savalive 1912 
We did not see it in the library of Winograd-Rosenfeld book . 
Old cover. Few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

וממני יראו וכן יעשו)יקנו ספר( כל החפץ להביא ברכה לביתו", מהסכמת האדמו"ר רבי " .220

 1895שלמה מבאבוב. 'אמרי יואב' מהדורה יחידה. הסכמות חשובות. לעמברג תרנ"ה 

 

ונלוה בסופו דרשה , ספר 'אמרי יואב' דרושים מהגה"ק רבי יואב רוזנבוים אב"ד מטרסדורף

’ א, ושתי תשובות לדינא א מחתן המחבר רבי יצחק פראנקעל אב"ד קראל

מהגאון רבי זלמן באניהאד ראב"ד בפ"ב בימי הגאון מרן החת"ס ז"ל. והאחרון 

 .מרבי חיים צבי מאנהיימער אב"ד אונגוואר

מהרה"ק משינאווא, האדמו"ר מבאבוב, מהר"ם א"ש ובעל  ,הסכמות חשובות

 .הערוגת הבשם ועוד

ס"מ. כריכה  23.5[ פ"ח דף; 12, ]1895לעמברג, תרנ"ה . מהדורה יחידה

 .ישנה בלויה. מעט מאוד קרעים והדבקות. מצב טוב

בנו של הגאון רבי ירמיה זצ"ל אבד"ק  הגאון רבי יואב רוזנבוים זצ"ל

מאטערסדארף וסאנטוב. היה גאון מפורסם וכיהן כרב בזארנאפצי ואח"כ 

עיר צעהלים ובשנת תקס"ו נתקבל לאבד"ק באונסדארף, משנת תקנ"א ב

סאנטוב. נדפס ממנו ספר 'שערי בינה', 'חן טוב', 'אמרי נועם', 'אמרי יואב'. 

נלב"ע בשנת תק"ע זי"ע, והגה"ק החתם סופר הספידו מרורות ובתו"ד המליץ 

 .עליו כי יואב ר"ת יפה ומום אין בך

"And from me they will see and do (buy a book) everyone who wants to 
bring a blessing to his house", from the agreement of the Rebbe Rabbi 
Shlomo of Babov. 'Yimrei Yoav' single edition. Important agreements. 
Laemberg 1895 



Old worn cover. Very few tears and adhesions. Good condition. 
 80$מחיר פתיחה: 

 

 

חזון ישעיה' מעשיות על הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר, מאת רבי יוסף ' .221

 . יידיש1929מרדכי גינצלר. "מהדורה ראשונה". טארנא, תרפ"ט 

 

 .חזון ישעיה' מעשיות על הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר, מאת רבי יוסף מרדכי גינצלר'

 .. נב עמ'; אידיש, מנוקד1929מהדורה ראשונה. טארנא, תרפ"ט 

 .כריכה. גליונות לא חתוכים. כתמים ומעט קרעים. מצב טובללא 

"Chazon Yeshayah" stories about Rabbi Yeshaya of Krestir, by Rabbi 

Yosef Mordechai Ginzler. "First Edition". Tarna, 1929. Yiddish 

without binding. Uncut sheets. Stains and a few tears. Good condition. 
 70$מחיר פתיחה: 

 

 

סדר הדורות מתלמידי  -מי באר ישעיהו  -אהבת ישראל  -אוהב ישראל  .222

 ספרי חסידות 5ערבי נחל, אוסף  -הבעש"ט הקדוש 

 

 .                                                                  אוסף חמישה ספרי חסידות

 .קמ"ד ד'; שער נפרד לח"ב ,1, קנ"ג, 1. 1871ערבי נחל ב"ח ורשה תרל"א  .1

עבודת ישראל ורשה תרל"ח  -. ק' ד'; 1881ישראל' ורשה תרמ"א  . 'אוהב2/3

 . . צ"ה דף; חותמות הרב יצחק אליעזר בענקאוויטש1878

סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט ז"ל ב"ח. ללא שנה ודפוס)כנראה תר"פ..( כרוך . 4

שלם)צורף כקובץ תורני לעיתון , לא 11עמו 'כבוד הלבנון' חוברת ראשונה שנה 

 הלבנון(

 .1957מי באר ישעיהו, הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר. ירושלים תשי"ז  . 5

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

ohev Israel - ahavat Israel - Mey Be'er Ishaiahu - seder hadorot mitalmidey 
habaal shem tov hakdosh - Arvei Nachal, a collection of 5 Hasidic books 
Size and condition vary, generally good condition. The collection is sold as 
is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . 1869בת עין' להרה"ק מאווריטש. ספר סגולה. זיטומיר תרכ"ט ' .223

 

 .דוב מאבריטשספר 'בת עין' עה"ת, מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם 

, קל"ח דף; 3. במקור: 1869זיטומיר, בדפוס רבי אברהם שלום שאדאוו. תרכ"ט 

 . ס"מ! 21.5 חסר דף השער בעותק זה

הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מטשרנוביל המברך את המו"ל  במהדורה זו

ולברך אותו, ואת כל איש ואיש אשר יקח את הספר הקדוש ההוא " :ואת הקונים

א, שיזכו לראות שכר טוב בעמלם, כן יאיר ה' עליהם באור פניו שיזכו... בכל במחיר מל

וכן הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס ," מילי דמיטב אכי"ר

וזכות הרב הקדוש בעהמ"ח הנ"ל יעמוד להם ולזרעם, שיצליחו : "המברך את הקונים

 ."חאבכל אשר יפנו ברו"ח וגשמיות בבני חיי ומזוני רווי

 .כריכה עתיקה פגועה. נקבי עש ומעט קרעים. הדבקה בדף ההסכמות. מצב בינוני

'Bat ayin' for harav of  avritish. Sefer Segulah. Zitomir 1869. 
This copy is missing the title page! 
Old damaged cover. Moth holes and a few tears. pasting on the consents 
page. Medium condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 . רבי הירש מרינוב ועוד -רבי בונים מפשיסחא  -באר החסידות' סדרה שניה, על בית קרלין ' .224

 

הרה"ק  -ספר 'באר החסידות' על בית קרלין 

הרה"ק רבי הירש  -רבי בונים מפרשיסחא 

ים על הרה"ק רבי  מרינוב, כולל פרק מילוא

והרה"ק רבי פנחס מקוריץ הרה"ק מרוז'ין 

מנחם מנדל מקוצק וכן מביא לא מעט פעמים 

מאת . מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

אליעזר שטיינמן. ת"א, תשי"ח. כריכה מקורית 

 .מעט מנותקת. כתמים. באופן כללי מצב טוב

'beer haChassidut' second series, on Beit Karlin - 
Rabbi Bonim of Pshischa - Rabbi Hirsch of rinov 
and more. 
Original cover slightly detached. spots. In general 
good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

קדושת לוי' ב"ח, "מהדורה נדירה". ' .225

 1864למברג תרכ"ד 

 

ספר 'קדושת לוי' ב"ח, מהאדמו"ר הרה"ק רבי לוי 

 .יצחק מברדיטשוב, סניגורן של ישראל

. ח"א: על 1864תרכ"ד למברג ." ירה מהדורה נד"

בשנה ; , כ"ב דף1דף; ח"ב: קדושות  1, פ"ו, 1התורה 

בתי דפוס שונים ועל  2 -זו נדפס הספר בלמברג ב 

. 25.5 ח"ב של מהדורה זו כותב יודלוב לא ראינו

 . ס"מ

כריכה עתיקה מעט בלויה, שדרת עור מעט קרועה. 

 .מעט נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב

'kdushat Levy' 2 parts, "rare edition". Lemberg 
1864 
 
Old cover slightly worn, leather spine slightly 
torn. Some moth damage and stains. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 1817צמח ה' לצבי' )הרה"ק מנדבורנה( דפוס ראשון. ברדיטשוב תקע"ז ' .226

 

על התורה, ביאורים בדרך הנגלה והנסתר מהרה"ק רבי צבי הירש ספר 'צמח ה' לצבי' 

 .מנדבורנא מתלמידי מרן הבעש"ט, המגיד ממעזריטש והמגיד מזלאטשוב

מהדורה ראשונה. ברדיטשוב, בדפוס רבי ישראל ב"ק. הובא לדפוס על ידי בן המחבר 

 21דף;  [ כח, קלח3בערך. ] 1817/1818תקע"ח  -תקע"ז . הרה"ק רבי דוד אריה לייב

 .נייר כחלחל. ס"מ

הסכמות הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הרה"ק רבי מרדכי מקרמניץ בן המגיד 

 .מזלוטשוב, והרה"ק רבי אפרים זלמן מרגליות

בעותק שלפנינו יש את הדף הנדיר שאינו בכל העותקים, עם הסכמתו של הרה"ק רבי אפרים 

 .זלמן מרגליות והשמטות מפ' כי תשא ושמיני

  500סטפנסקי ספרי חסידות מס' 

כריכה ישנה מעט פגועה. נזקי עש עם פגיעות בטקסט ותעלות עש בעיקר בתחילה וסוף. מעט 

 .גרוע -הדבקות וקרעים. מצב בינוני 



בקובץ אז נדברו נכתב, מפי איש מהימן ששמע מהרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר מעשה 

ום אחד ביקש מבעל האכסניא להגיש לו את הספה"ק שהיה והגיע הרה"ק רבי חיים מצאנז למק

אהבת שלום הצטדק הלה שאין הספר נמצא ברשותו נענה הרה"ק מצאנז ואמר "א שטיב וואס 

-עס איז נישטא דארט קיין צמח ה' לצבי אין אהבת שלום טאהר מען דארט נישם נעכטיקען" ]

ואהבת שלום[. )אבן שתיה אסור ללון בבית אשר אין שם בנמצא הספרים הק' צמח ה' לצבי 

 .החדש קנ"ב(

'Tzemach Hashem Letzvi' (the rebe of nadvorna) first print. Berditschov 1817 
Bluish paper. 
Old cover slightly damaged. Moth damage with damage to the text and 
moth channels mainly at the beginning and end. Few adhesions and 
tears. Average - poor condition. 

 400$מחיר פתיחה: 

 

 

הספר   מהדורת צילום של הסה"ק 'תולדות יעקב יוסף' מהדורה ראשונה, .227

 .החסידי הראשון

ס"מ. מעט  32.5צולם פעה"ק ירושלים תובב"א שנת תשכ"א". "

 .כתמים מצב טוב מאוד

Yosef', Photographic edition of the book 'toldot Yaakov 

first edition, the first Hasidic book. A few stains, very 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שפת אמת' על חומש דברים מהאדמו"ר הרה"ק ' .228

. "מהדורה 1908השפת אמת מגור זצללה"ה. קראקא תרס"ח 

ס"מ. נייר יבש ומעט קרעים ונזקי עש  25.5ק"כ דף; ." 1 ,ראשונה

 .באופן כללי מצב בינוניוכתמים. 

sfat emet' on chumash dvarim. Dry paper with some tears and '

.moth damage and stains. In general, average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חסידות, נדיר מאוד! 'ישרש יעקב' מהאדמו"ר מנאדרזין חתן האדמו"ר רבי מ"מ מוורקי עם  .229

 1930ליעקב' מהאדמו"ר רבי בעריש מביאלה. מהדורה יחידה. ורשה תר"ץ קונטרס 'מגיד דבריו 

 

מהאדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנאדרזין חתן האדמו"ר  אמרי קודש' ישרש יעקב' ספר

 .רבי מנחם מנדל מוורקא



 ספר נדיר, לא הופיע. ס"מ 23דף, י"ט עמ', נ"ד דף;  1. 1930ווארשא, תר"צ ." מהדורה יחידה"

  במכירות פומביות

כריכה ישנה מעט בלויה וללא שדרה. מעט קרעים קלים ונקבי עש. דף ו' מנותק ומודבק לספר 

 .בשוליו ועם קרע גס במרכזו. כתמי זמן. מצב טוב

המחבר האדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנאדרזין 

חתן האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוורקי "האדמו"ר 

בן רבי נתן נטע מחסידי תרמ"ו[  -]תקצ"ד " השותק

פשיסחא וורקא, חסידם של רבי יצחק מווארקא, חמי רבי 

מנחם מנדל ושל רבי דוב בעריש מביאלא. נודע בהקפדתו 

 .'בחומרות בשר וחלב. ספרו 'ישרש יעקב

Hasidut, very rare! 'Yashresh Ya'akov' from the 
Rebbe of Naderzin the son-in-law of the Rebbe 
Rabbi M"m of Warki with a contress 'Magid 
Dvrara leyaakov' by the Rebbe Rabbi Barish of 
Biyale. Single edition. Warsaw 1930 
A rare book, never seen at auctions 
Old cover slightly worn and without spine. A few 
minor tears and moth holes. Page 6 is detached 
and glued to the book at the edges and with a 
rough tear in the center. Time spots. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון. עותק מיוחס. 'קדושת אהרן' מהרה"ק מסאדיגורא. עם הקונטרס 'נובלות  .230

 1913חכמה'. ווארשא, תרע"ג 

 

הרה"ק רבי אהרן מסאדיגורא. בסופו הקונטרס ספר 'קדושת אהרן' אמרי קודש מהאדמו"ר 

 .''נובלות חכמה

רישום: זה הספר קניתי בפלאיעשט אצל ב"א דוד שליט"א", ככל הנראה עותק  בדף השער

רבי דוד פרידמן משפיקוב בפלוישט, והרישום ב"א לכאורה זה בן אחי   זה נקנה מהאדמו"ר

ייתכן שאף )שייך לאחד מצדיקי בית רוז'ין או בן אחותי, כך שהעותק שלפנינו קרוב לוודאי היה

היה חתום אך הכריכה ודף הפורזץ הוחלפו כך שלא ניתן 

 .(לדעת זאת בוודאות

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

 .בדיו אדומה ס"מ. מעט מאותיות השער 24עמ';  14

 . כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

'הקדושת אהרן'  –אהרן האדמו"ר הרה"ק רבי 

תרע"ג[ בן האדמו"ר רבי ישראל  –]תרל"ז  מסאדיגורא

נכדו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. וחתנו של האדמו"ר 

רבי שלום יוסף בנו של האדמו"ר רבי מרדכי פייבוש 

פרידמן מהוסיאטין. נפטר בשנת תרע"ג ונקבר בחלקת 

ר אדמור"י רוז'ין בסאדיגורא, דברי תורתו נדפסו בספ

 .''קדושת אהרן

תש"א[ נולד  -]תרנ"ח  האדמו"ר הרה"ק רבי דוד פרידמן

לאביו האדמו"ר רבי שלום יוסף פרידמן משפיקוב)נכד 

האדמו"ר הראשון מבוהוש שברומניה(, ולאמו הרבנית פייגא )מצאצאי המגיד מטשרנוביל(, נישא 

ומניה, בפלוישט, ושם לבתו של האדמו"ר רבי אהרן טברסקי. לאחר נישואיו קבע את מושבו בר

 .קירב יהודים לעבודת השם וליהדות

First pattern. Attributed copy. 'kdushat Aaron' from the Admor of Sadigura. With the 
'novlot chochma' counters. Warsaw, 1913. 
A few of the title page letters in red ink. Old cover. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

א'. סידור עבודת השם לש"ק פ' כי תשא,  .ספרים/חוברות 7בעלזא. אוסף  .231

כת אבות נחלת צבי עם פירוש הבהיר, מהדורה  לידת נכד האדמו"ר מבעלז שליט"א. ב'. מס

מיוחדת לרגל שמחת בית בעלזא. ג'. י"ג אורות עם פרקים עם פרקים על אדמו"רי בית 

ד'. זכור ימות עולם פרקי זכרונות ועובדות מהאדמו"ר הרה"ק מהר"א מבעלז. ה'. בעלזא. 

האר"י שבחבורה. ו'. מדבר קדש. ז'. רבן של ישראל, גליון היובל. גודל ומצב משתנה, באופן 

 .כללי מצב טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא

ries, overall very Belza Collection of 7 books/brochures. Size and condition va

.good condition. The collection is sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי יעקב יצחק מפשיסחה "היהודי הקדוש" זמנו, חייו ' .232

ותורתו', מר' צבי מאיר הכהן רבינוביץ ב' חוברות בכרך 

 -, ס"ב 3ס"א, ." 10 ,מהדורה יחידה. "1932פיעטרקוב תרצ"ב . אחד

 .החוברות 2 -מעטפת מודפסת ל ;' קל"ה עמ

 .כתמי זמן ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב

'Rabbi Ya'akov Yitzchak of Peshischa "hayehudi hakadosh" zmano 
chayav vetorato', 
only edition 
Time stains and a few tears and moth holes. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה יחידה". 'דברי יחזקאל' דרושים מהגה"ח רבי " .233

 ?1924יחזקאל גוטמן מיאסי. קלויזנבורג, תרפ"ד? 

 

ספר 'דברי יחזקאל' דרושים למועדי השנה חלקם ע"פ חסידות עם ציטוט מגדולי 

 .קרלין, הקדושת לוי ועוד, מהגה"ח רבי יחזקאל גוטמן מיאסי החסידות מהרה"ק מ

ס"מ. כריכה פשוטה. מעט  23, י"ט דף; 1? 1924קלויזנבורג, תרפ"ד? ." מהדורה יחידה"

 .טוב מאוד -כתמים. מצב טוב 

"Single Edition". 'divrey Yechezkel' drushim from Rabbi Yehezkel Gutman of 
Yasi. Kluizenburg, 1924? 
Simple cover. A few stains. Good - very good condition. 

 50$פתיחה: מחיר 

 

 

דפוס ראשון. 'מדרש פנחס' להרה"ק  .234

  1872רבי פנחס מקוריץ. לבוב, תרל"ב 

 

ספר 'מדרש פנחס' דרושים מהרה"ק רבי 

 . פנחס מקאריץ

, 1. 1872לבוב, תרל"ב . מהדורה ראשונה

 . ס"מ 18דף;  27י"ב, 

 335סטפנסקי חסידות מס' 

דברים עמוקים שבעתים מזוקקים יצאו "

מפי קדוש ד' איש אלקים רבינו פנחס 

מקאריץ, וכבר נודע דרכו בקדש כי בכל 

שיחותיו הסתיר סודות נוראים ורזין 

עם דברים נוראים מתלמידו  דאורייתא...".



 .רבי רפאל מברשיד וגם הנהגות מרבי שמואל וולציס

רה. כתמם ומעט קרעים ונזקי עש. דף השער עם כריכה עתיקה פגועה וללא החלק הקדמי והשד

 .קרעים והדבקות. מצב בינוני

First pattern. 'Midrash Pinchas' by Rabbi Pinchas of Koritz. Lebov, 1872 
Ancient cover damaged and without the front and spine. Stains and some tears and moth 
damage. Cover page with tears and adhesions. Medium condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

תלמידי הבעל שם טוב בארץ ישראל' "למעלה ממאתיים שנה לעליית ' .235

ישראל" פרקים על עליית רבי -תלמידיהם של הבעש"ט ושל המגיד ממזריץ' לארץ

אברהם גרשון מקיטוב, רבי נחמן מהורדנקה, רבי מנחם מנדל מפרמישלאן, רבי 

מרבי אברהם   מנדל מוויטבסק ורבי אברהם קאליסקער לא"י., כולל "מכתביםמנחם 

ישראל תשמ"ב. באופן כללי . מקאליסק שלא ידעו עליהם". מאת ר' יחיאל גרנטשטין

 .מצב טוב מאוד

"talmidey haBaal shem tov be'eretz Israel" 

Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ראשון. 'דביר המוצנע'. הסכמות ורשימת חותמים מגדולי חסידות. דפוס  .236

 1876הצדיקים. פרעמישלא, תרל"ו 

 

ספר רביד הזהב ח"ב, המכונה גם 'דביר המוצנע' עה"ת מהאדמו"ר הרה"ק רבי 

 .הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ  ישראל דוב בער גילערנטער, תלמידו של

דף השער.  חסר דף; בעותק זה 1, ע"ב, 3. במקור: 1876פרעמישלא, תרל"ו ." מהדורה ראשונה"

אהרן ברעזיס שו"ב ומו"ץ". "רבי משה : "חותמות. ס"מ 24

 ."לופאוויטש

 112סטפנסקי חסידות מס' 

בתחילת הספר הסכמות גדולי צדיקי החסידות, 

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא והרה"ק רבי :  בהם

דוד משה מטשורטקוב. הרה"ק מזידיטשויב ובניו הק', 

הרה"ק רבי יעקב שמשון מקאסוב והרה"ק הצמח צדיק 

 .מוויזניץ, הרה"ק מגלאגוב, העטרת ישועה מדז'יקוב ועוד

בסוף הספר רשימת חותמים חשובה ביותר, 

"פערנאמעראנטען" עם שמות גדולי הרבנים 

רבי הלל מקולומייא, המהר"ם שיק, : והאדמו"רים, בהם

חיים', ה'אמרי רבי אביגדור מדוקלא אחיו של מרן ה'דברי 

נועם' מדז'יקוב, ה'צמח צדיק' מוויזניץ ובנו ה'אמרי ברוך', 

רבי יואל אשכנזי מזלאטשוב, רבי יעקב ורבי מנחם מנדל 

רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב, רבי עקיבא יוסף ,'  מזאבלאטוב, רבי משה מראזוואדאוו, ה'מנחת חינוך

ה'מחנה חיים', רבי שמעלקא   ר מקראקא, שלזינגר, רבי יעקב שמשון מקאסוב, רבי שמעון סופ

 .מסעליש ועוד

 .כריכה עתיקה מעט בלויה. נזקי עש וכתמים. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני

chasidut. First pattern. 'Dvir haMotzna'. Agreements and a list of signers from the 
greatest of the tzadikim. Premishla, 1876 
This copy is missing the title page 
Old cover slightly worn. Moth damage and stains. A few tears and adhesions. Medium 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 



 1902טירת כסף' הסכמות חשובות מגדולי האדמורי"ם. זיטומיר תרס"ב ' -לקוטי הוראות' ' .237

 

מו"צ כרך שני ספרים מאת רבי משה איש שלום 

מווילעדניק, בן רבי יהושע פרידמאן מו"צ 

מטשאפאוויטש. א'. 'ליקוטי הוראות' על יו"ד 

אדמורי"ם  19 -הסכמות מ ; נ"ט דף.  ח"א וח"ב

רובם משושלות טשרנוביל וכן הסכמות מרבני 

זויהל ועוד. ב'. 'טירת כסף' על  -ברדיטשוב 

 5רשימת חותמים ; ל"ב דף. התורה ודרושים

מערי אוקראינה ורוסיה כולל  עמודים, רובם

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. . 20 מברדיטשוב

 .טוב -כתמים ונקבי עש. מצב בינוני 

'Likutey horahot' - 'tirat kesef' Important 
agreements from the great Admoriim. 
Zitomir 1902 
Plain old cover. Stains and moth holes. 
Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

'שפתי  -'תורת חיים' קוסוב תרמ"ג, "נייר לבן"  -סט 'צמח צדיק' ויזניץ, "מהדורה ראשונה"  .238

קולומייא,  -טשערנאוויץ  -ויזניץ. למברג  -צדיק' ויזניץ "מהדורה יחידה". כרך ספרי קוסוב 

 1883/1896תרנ"ו  -תרמ"ג 

 

יץ. א'. ספר 'תורת חיים' עה"ת מהאדמו"ר הרה"ק ויזנ -כרך ספרי חסידות חשובים מאוד, קוסוב 

רבי חיים הגר מקוסוב, בנו של הרה"ק 

ה'אהבת ישראל' ואביו של של הרה"ק בעל 

תרמ"ג , ה'צמח צדיק'. "נייר לבן". למברג

מהדורה יחידה. ספר  ב'.; . מ"ג דף1883

'שפתי צדיק' מהרה"ק רבי שמואל אבא 

הסכמה . 1896קולומייא, תרנ"ו . מהורדנקא

מאחיו האדמו"רים הקדושים, הרה"ק 

ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ והרה"ק רבי חיים 

ג'. ספר 'צמח ; מח דף. ]2 ,[מאנטנייא זי"ע

צדיק' להאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מענדיל 

מוויז'ניץ. ג' חלקים. "מהדורה ראשונה" 

שנדפסה תקופה קצרה לאחר פטירת המחבר 

"ר עם הקדמה מבנו וממלא מקומו האדמו

הרה"ק ה'אמרי ברוך' מוויז'ניץ. ג' חלקים 

ח"א: . כרוכים כאחד. דף שער נפרד לכל חלק

בראשית ושמות וקונטרס מלאכת המשכן, 

[ פ' דף; ח"ב: ויקרא, 2טשערנאוויץ, תרמ"ה. ]

במדבר, דברים. לעמבערג תרנ"ב. נט דף; ח"ג: 

 . ס"מ 24.5[ דף; 1[ לז ]1]חדשים ומועדים, וליקוטים נפלאים והשמטות. טשערנאוויץ תרמ"ה. 

כריכת בד פגועה וללא שדרה. שוליים נאים. כתמי זמן ומעט נקבי עש. מעט מאוד קרעים ודף אחד 

 .מנותק. מצב טוב

Set 'Tzemach Tsadik' Wiznitz, "first edition" - 'Torat cHaim' Kosov 1883. "niyar lavan" - 
'Siftey Tzadik' Wiznitz "single edition". Volume of books Kosov - Wiznitz. Lemberg - 
Chernawitz - Kolomeya, 1883/ 1896 
Cloth binding damaged and without spine. Nice margins. Time stains and a few moth 
holes. Very few tears and one page is detached. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 



ם'. 'תקוני ישרי -ם' 'דברי צדיקי -חסידות וקבלה חשובים מאוד! 'דרכי ישרים' כרך ספרי  .239

 1851/1839תרי"א  -ולין?, לבוב? תקצ"ט פ-רוסיה

 

מהרה"ק רבי מנחם מנדל ' רך שלשה ספרי חסידות וקבלה חשובים מאוד! א'. 'דרכי ישריםכ

מפרמישלאן, כולל לקוטים מפי הבעש"ט 

מורא מקדש  והמגיד ממזריטש, ובסופו ספר

-מהרה"ק יעקב יוסף ב"ר יהודה ליב. רוסיה

[ דף; בחלק 16. ]1839פולין, תקצ"ט 

הראשון של הספר "ערב שבת" וכולל כוונת 

המקוה לבעש"ט, מאמר הזוהר "פתח 

אליהו", הפיוט ידיד נפש לרבי אלעזר אזכרי, 

מזמור התהילים ק"ז עם "פי' מרבי ישראל 

בחלק השני העש"ט" ומאמר הזוהר "כגוונא". 

 .כולל דרושים מהמגיד ממזריטש

ספר 'דברי צדיקים' עה"ת מאדמו"ר .' ב

]לבוב?[ . רבי דובעריש פרומר מאושפיצין

 ; [ דף34. ]1851תרי"א 

ה"צדיק מאושפיצין" האדמו"ר רבי דוב 

תלמידם של הרה"ק  בעריש בן משה פרומר

שלמה בוכנר מקשנוב והרה"ק החוזה 

והחוזה מלובלין מלובלין. נודע כבעל מופת 

העיד שזורח ממנו אור תורה לשמה. פעם 

נפגש עם הגאון רבי עקיבא איגר והרה"ק רבי 

דב בעריש היה היחיד שידע להשיב על קושייתו, ומאז התיידד עמו. נכדו, רבי אריה צבי פרומר הי"ד, 

 . היה אב"ד קוזיגלוב ומראשי ישיבת חכמי לובלין

ושפיזין והקפות לשמיני עצרת ושמחת תורה עם התפילות ע"פ סדר תשליך, א' ג'. 'תיקוני ישרים

 .ס"מ 19.5  דף;." 8 מהדורה נדירה מאוד? "1840פולין ת"ר?  -תיקון ספר עבודת הקודש. רוסיה 

 .כריכה עתיקה פגועה וקרועה ומנותקת. ספר מתפרק. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני

A volume of very important Hassidic and Kabbalah books! 'darchey yesharim' - 'divrey 
tzadikim' - 'tikuney yesharim'. Russia-Poland?, Lebov? 1839/1851 
Ancient cover damaged and torn and detached. A book falling apart. Stains and moth 
damage. Medium condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 

'ילקוט הרועים' למברג  - 1902מקליווא" למברג תרס"ב אור הישר' "הגט  .240

. כרך שני ספרים עם הסכמת האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה 1908תרס"ח 

 הלברשטאם

 

, 4. 1902אור הישר' בעניין ה"גט מקליווא", למברג, תרס"ב .' 'כרך שני ספרים. א

 31.5ף;  ע"ו ד, 3ילקוט הרועים' לרבי שמעון בצלאל בעל 'משיב נפש'. .' 'ב; ס"ד דף

הסכמות האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה הלברשטאם  בשני הספרים. ס"מ

 .מבאבוב

 .כריכה עתיקה בלויה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב

"Or Hayashar" "Haget miKaliva" Lemberg 1902 - "yalkut haroyim" 
Lemberg 1908. Volume of two books with the approval of the Rebbe of 
Babov Rabbi Shlomo Halberstam 
Old worn cover. Time stains and very few moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

 1931נדיר. 'פון רבי'נס הויף' על טשערנאביל. ניו יורק  .241

 

פון רבי'נס הויף' על טשערנאביל. געזאמלטע חסידישע מעשה'לעך מאת ד.ל. '

. ספר ביידיש מלא בסיפורים חסידיים, לאחר המפתחות 1931מעקלער. ניו יורק 

של האדמו"ר רבי אהרן   דיוקנו 95דף עם תמונת רבי שמואל סלאנט ובעמוד 

כריכה . דיוקנו של האדמו"ר רבי יוחנן מרחמסטריווקא 159מטשרנוביל, בעמוד 

 .ודהשני מקוצר. מעט כתמים. מצב טוב מא ,שני שערים. מקורית

rare. 'fon Rabi'nes hoyf' about Chernobyl. New York 1931 
Original cover. Two title pages, the second is short. A few stains. Very 
good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דרך אמונה' על התורה ומועדים מהגה"צ רבי מנחם מנדל שטרן מסיגט, ' .242

 1856/60כ'  -תרט"ז  סט ג"ח בכרך אחד. טשרנוביץ

 

 

ספר 'דרך אמונה' על התורה חלקים בראשית ושמות ע"פ דרך הזוה"ק והחסידות, מאת הגה"ק 

מהדורה יחידה. סט שלשה חלקים, בכרך אחד שער נפרד לכל . רבי מנחם מנדל אב"ד סיגט

ללא לוח הטעות, [; נ', קכד דף; בעותק זה: ח"א 1[, נב ]4. ]1856/60תר"כ  -טשרנוביץ, תרט"ז . חלק

 .ס"מ 25דף אחרון.  חסר בח"ג

 136סטפנסקי חסידות מס' 

ללא כריכה. דפים ראשונים מנותקים. 

כתמים ומעט מאוד נזקי עש. באופן 

 . כללי מצב טוב

המחבר הגה"ק רבי מנחם מנדל 

תקצ"ד[  -]תקי"ט  שטרן מסיגט

מגדולי וחשובי דורו, מרן ה'חתם סופר' 

ם בזמננו, כתב שהוא "אחד מן הגדולי

ו מן  וכל המפקפקים בגדלו יענש

השמים" לאחר שבני אחת ממשפחות 

הקהילה אילצוהו לעמוד למבחן לפני 

החתם סופר. היה תלמידם של הרה"ק 

ה'ישמח משה', המגיד מקוזניץ 

והרה"ק רבי מנדל מקוסוב. נסמך 

להוראה ע"י הגה"ק רבי משולם איגרא 

וכיהן כדיין בבית דינו של הגאון רבי 

עקב מליסא בעל הנתיבות והחוות י

דעת. בשנת תקס"ב נתמנה לכהן 

כאב"ד סיגט והיה רבה הראשי 

הראשון של מחוז מרמרוש. האדמו"ר רבי מנדלי מקוסוב רצה להכתירו כאדמו"ר, אך הוא סירב. 

 .'ספרו: 'דרך אמונה

'Derech Amunah' on the Torah and Moadim from Rabbi Menachem Mendel Shtern of 
Siget, set 3 parts in one volume. Tschernowitz 1856/60 
In this copy: part a without the error plate, in part c the last page is missing. 
without binding. First pages are detached. Stains and very little moth damage. In general 
good condition. 

 180$פתיחה: מחיר 



 

 

 

'הרבי מקוצק' מאת ר' יצחק  -בית קוצק' ב"כ מרבי יהודה ליב לוין ' .243

 .ל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב שלשה כרכי תולדות וסיפורי צדיקים. גוד. אלפסי

Beit Kotsak' 2 volumes. Three volumes of histories and stories of tzaddikim. '

.varies, generally good conditionSize and condition  

 20$מחיר פתיחה 

 

 

ספרים / שערים  8קוויטל מוואסלוי, אוסף  -אוסף ספרי חסידות חשובים  .244

 .וקוויטל

 

 .שערים וקוויטל -ספרים  8קוויטל מוואסלוי, אוסף  -אוסף ספרי חסידות חשובים 

דף  חסר ד'; בעותק זהקנ"ח, מ"ב  -קכ"ו, קכ"א  -אור המאיר' תרי"א מ"ב, פ"ג 1. '

באר משה ב"ח . 3. קוויטל שנכתב בעיר וואסלוי מונח בתוך ספר אור המאיר.  2. השער

ד'; שער נפרד  1קצ"ו,  -, ע"ד 1מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוזניץ, ע"ג, 

ספרי  2כרך . 4 .לח"ב ושער מעטפת לח"א

, חיי מוהר"ן ח"ב ונקרא  ברסלב עותקים חסרים

. דף שער ואחריו 1928שבחי והר"ן ורשה תרפ"ח 

מתחיל בדף ד' ומסתיים בדף מ"ד)ייתכן מאוד 

שהשע שנכרך בהתחלה שייך לספר השני שהוא 

שבחי מוהר"ן שמתחיל בדף ג' כ"ב, שיחות 

מוהר"ן מתחיל בדף כ"ג ומסתיים בדף 

עשרה דברים והוא מנחת זיכרון לדברי . 5. ל"ז

רים אלו דרש הרה"ק רבי יהודה וכבר ידוע שבדב

רשו של  רבי יעקב שמשון משפטיווקא בבית מד

 1, ט"ז, 1. 1906הנודע ביהודה, מונקטש תרס"ו 

מגדנות אליעזר מהרה"צ רבי אליעזר צוקר, ;' 6. ד

ד'; בעותק  3, קע"ג, 19. 1921פרשבורג תרפ"א 

דף אחרונים רשימת  3השערים.  2 -מ  1זה חסר 

שער של ספר מדרש דף . 7. חותמים ולוח התיקון

דף שער של . 8. ריב"ש טוב מדפוס קעטשקעמעט

 .ספר אהבת שלום טשרנוביץ תרמ"ג

 . גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני

A collection of important Chassidic books - Kvitel from Vesloi, a collection of 8 books / 
titles and a Kvitel. 
Size and condition varies, generally average condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 לערך 1830פולין, תק"צ -דגל מחנה אפרים' רוסיה' .245

 

ספר 'דגל מחנה אפרים' עה"ת מהרה"ק רבי משה חיים אפרים נכד 

 . מרן אור שבעת ימים הבעש"ט הקדוש

לערך, ישנם המשערים לבוב/זולקווא תר"ה  1830פולין, תק"צ -רוסיה

 . ס"מ 24[ דף; 45[, כח ]2לערך. מהדורה שלישית. ] 1845

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת. הדבקות וקרעים עם פגיעות וחסרים 

 . גרוע -בטקסט. כתמים ונזקי עש. מצב בינוני 

'segel machane Ephraim' Russia-Poland, 1830 approx 



Ancient cover damaged and detached. Pastes and tears with damage and missing text. 
Stains and moth damage. Average- poor condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

רסיסי לילה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין. "מהדורה ' .246

 1903ראשונה". לובלין תרס"ג 

 

ספר 'רסיסי לילה' עם הקונטרס דברי חלומות, מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק 

ריכה ישנה  ס"מ. כ 20. ק' דף; 1903לובלין תרס"ג . מלובלין. דפוס ראשוןהכהן 

 -פשוטה. כתמים וקרעים בעיקר בשוליים ומעט עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

 .טוב

"resisey layla" from the Rebbe Rabbi Zadok HaCohen of Lublin. "First 
Edition". Lublin 1903 
Plain old cover. Stains and tears mainly in the margins and a little with 
damage to the text. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

סידור תפילה עבודת ה' לימות החול "נוסח בעלזא" לרגל שמחת הולדת  .247

 נכדו בכורו של האדמו"ר שליט"א בן לבנו יחידו הרה"צ רבי אהרן מרדכי. חודש שמר
 .מצב טוב  .1995בו שמחה תשנ"ה בים 

siddur tfila avodat hashem for the days of the week "Baelza version" on the 

irstborn grandson, the son of occasion of the joy of the birth of the Rebbe's f

.his only son Rabbi Aharon Mordechai. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

הספר שקיבל את ההסכמה היחידה של המגיד ממזריטש!!!  .248

 !!. עותק חסר שער וההסכמות1765'הלכה פסוקה' טורקא תקכ"ה 

 

ספר 'הלכה פסוקה' על שו"ע יו"ד)עם הפנים(, מאת רבי טודרוס בן 

 .רבי צבי הירש מראוונא

. במקור: י"ד, נ"ו דף; בעותק זה 1765טורקא תקכ"ה ." מהדורה יחידה"

 .ס"מ 34דף השער וההסכמות שבצדו השני של השער.  חסר

כריכה פשוטה מעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. במספר דפים 

השוליים התחתונות חתוכות על הטקסט וכן מעט קרעים עם חסרים 

 . טוב -בטקסט. מצב בינוני 

The book that received the only approval of the Maggid of 
Mezritish!!! 'Halacha Psuka' Turka 1765. A copy without the title 
page and the agreements!! 
Plain cover slightly damaged. Stains and some moth damage. On 
several pages the lower margins are cut on the text as well as a 
few tears with missing text. Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 



דברי חיים' עה"ת ומועדים ב"ח, נדפס ע"י בנו רבי יצחק ישעי' מטשכויב. ' .249

 1892קראקא תרנ"ב 

 

ספר 'דברי חיים' על התורה והמועדים, ב"ח מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז. 

"ק רבי יצחק ישעי' מטשכויב. קראקא תרנ"ב  מהדורה שיצאה לאור ע"י בנו הרה

בית מסחר הספרים : "חותמות. שער נפרד למועדים; , קט"ז דף2פ"ב, . 2 ,1892

 .ס"מ 24.5אליהו שפיצער", "בנימין זאב שפיטצער". " :חתימות." מאיר יודא קטינא

 .טוב מאוד -כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמי זמן. מצב טוב 

'Divrei Chaim' on the Torah and Moedim 2 parts, printed by his son 
Rabbi Yitzchak Yeshai of Tashchoiv. Cracow 1892 
Old cover slightly worn. Time spots. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 אברהם מרבי' מועד אוהל יסוד' -" יחידה מהדורה. "ס'שרה ליב רבי ק"הרה על' אריגבורת  .250

 ועוד חסידות ספרי כרך". יחידה מהדורה" ביק

 

 .ועוד חסידות ספרי כרך

'; ד 1, ו"כ, 1". ראשונה מהדורה. "1929 ט"תרפ לבוב. פרידמן שמואל מרבי ת"חידו' דבש נחלי. '1

 . וסיפורים החסידות מגדולי הרבה מביא

 ';ד' מ. 1910 ע"תר ורשה. החסידות מצדיקי וסיפורים ת"חידו' השדה דבש. '2

 מכתבי' עם' וכו בקודש תהלוכותיו ע"זי ס'שרה ליב רבי והטהור הקדוש רבינו תולדות' ארי גבורת. '3

'. ותלמידיהם תלמידיו - הקדוש טוב שם מהבעל קודש

'; ד ד"כ". יחידה מהדורה" 1930/31 א"צ/צ"תר לבוב

 החרסונית מהגניזה הם המכתבים שלום גרשום פ"ע

 בשער. מרגליות ראובן רבי כנראה הוא והמחבר

 צאנז" הפרדס" מערכת דיו חותמת הספר

 ".גוטיין שמואל" בלועזית חותמת וכן( פולניה)חדש

. מפרשבורג ביק אברהם מרבי' מועד אוהל יסוד. '4

, 11: במקור". יחידה מהדורה" ו"תרל 1876 למברג

 הצגתי בו.  "ראשון שער חסר זה בעותק'; ד ד"נ -' ט

 ששים. וכתיב קרי בעניני מאמרים ג"כ: לדוגמאות

 - עשרה. ויתר בחסר - ד"כ. לשונות בשנויי - ואחד

 -יא. נקודות בשינויי-ד. וזעירות רבות באותיות

 - ז"ט. התורה בסמניות -ד. בטעמים-ה. במסורת

 חכמים דברי ביפוי -ד. ההבנה קשי במקראות

 בקרסי למו חוברו אשר מלבד. באגדות וחידותם

 מרבותי מאוספים מאמרים חמשים כ ובהם, ההמשך

 ....". שמו על איש באו אשר, וחברי

. 1930 ץ"תר ורנוב. רובין שמואל מרבי ועוד ביטחון - תשובה - תפילה ענייני' עולמים תשועת. '5

 .באידיש הספר'; עמ 1, ח"מ". יחידה מהדורה"

 רשימת אחרונים עמודים 6.5'; עמ ב"ל. 1931 א"תרצ מיהלוביץ. הזקן קלונימוס מרבינו' בוחן אבן. '6

 .הונגריה מאזורי ישיבות בחורי שרובה חותמים

 מרבי' שמואל ליקוטי' ספר עמם כרוך'; עמ 32. 1927 ז"תרפ בארדיוב', וחידותם חכמים דברי. '7

 . מ"ס 22.5. השער ללא, 32 מתוך עמודים 16 לפנינו, חסר עותק. רובין שמואל

 .טוב מצב. עש נקבי מאוד ומעט קלים בעיקר קרעים ומעט כתמים. פשוטה ישנה כריכה

'gvurat Ari' on Rabbi Labe Sara's. "Single Edition" - "Yesod Ohel Moed" by Rabbi 
Avraham Bik "Single Edition". Volume of Hasidic books and more 
Plain old cover. Stains and a few mostly light tears and very few moth holes. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 



 

 

 -ישמח משה  -הנהגות צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, קרלין  .251

 . נדיר1937טשרנוביל רבי דוד מסטפין ועוד ועוד. סטמר תרצ"ז 

 

 -ישמח משה  -הנהגות צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, קרלין 

ס"מ.  16. פ' עמ'; 1937סטמר תרצ"ז . טשרנוביל רבי דוד מסטפין ועוד ועוד. נדיר

כריכה פגועה ומנותקת, שער מעטפת מודבקת על הכריכה. קרע לרוחב דף השער. 

 .מעט קרעים ונקבי עש. כתמי זמן. באופן כללי מצב טוב

hanhagot tzadikim from the disciples of the holy Baal Shem Tov, 
Carlin - Yishmach Moshe - Chernobyl Rabbi David of Stephin and 
much more. Satmer 1937. Rare 
Damaged and detached cover, shaar mahatefet glued to the cover. 
Tear across the title page. A few tears and moth holes. Time spots. In 
general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

עמק החכמה' להרה"ק רבי מרדכי טוורסקי מהורניסטייפול. סאטמר, ' .252

 1928תרפ"ח 

 

ספר 'עמק החכמה' עה"ת מהאדמו"ר הרה"ק רבי מרדכי דוב 

מהורונוסטייפל, חתן הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז. הספר נדפס ע"י נכדו 

הרה"ק רבי חיים האלברשטאם בן הרה"ק רבי שלום אליעזר מראצפערט. 

[ 2, ]158[, 8. ]1928סאטומארע, תרפח . מהדורה ראשונה שנדפס בנפרד

 . ס"מ .519עמ'; 

כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומספר חורים והדבקות בשוליים. מצב טוב 

תרס"ג[ בן רבי  -]ת"ר  הרה"ק רבי מרדכי טוורסקי מהורניסטייפול .מאוד

משולם זוסיא אוירבך מטולמיץ', אמו היא בתו של רבי יעקב ישראל טברסקי 

בספר 'רבינו  מטשערקאס.חתנו של הרה"ק רבי חיים מצאנז. תולדותיו נדפסו

 .'הקדוש מהארנסטייפל

'emek hachochma' for Rabbi Mordechai Tversky of Hornistipol. Satmer, 1928 
Plain old cover. Time stains and several holes and adhesions in the margins. Very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ראשונה" שם הגדולים "החדש". "מהדורה  .253

 1864גדולי החסידות וספריהם!! ורשה תרכ"ה 

 

נדיר. ספר 'שם הגדולים החדש' ב"ח בו נקבצו שמות 

גאוני וגדולי ישראל, משפחות סופרים ומחברי ספרים 

וחכמי אשכנז ופולין, רוסיא וספרד אשר היו מזמן הרב 

הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי וכולל גדולי החסידות 

 .אהרן וואלדעןעד זמנו מרבי 

[, ע"ג; מ"ב 6. ]1864ווארשא, תרכ"ה . דפוס ראשון

  ס"מ.. 22.5 הסכמות חשובות. שער נפרד לח"ב; דף
כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט נקבי עש. קרעים 

והדבקות בדפים אחרונים ומעט פגיעות בטקסט. מצב 

 .טוב



shem hagdolim hachadash. "First edition" The great Hasids and their books!! Warsaw 
1864 
Plain old cover. Stains and a few moth holes. Tears and pasting on the last pages and 
some damage to the text. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 ."? "מהדורה נדירה1920ספר הקדוש 'נועם אלימלך' ורשה תר"פ?  .254

 

ורשה תר"פ? . אלימלך' מהרה"ק רבי ר' אלימלך מליז'ענסקספר הקדוש 'נועם 

 ." מהדורה נדירה" ? "1920

פ"ח דף; הוצאת אחים לווין עפשטיין ושותפם ללא שנה, על פי יודלוב תר"פ.. 

ס"מ. כריכה ישנה . 22 .. אינו מופיע בוינוגרד ולא בספריה הלאומית1920

 .פשוטה. כתמים ומעט הדבקות. מצב טוב

The holy book 'Noam Elimelech' Warsaw 1920? "Rare Edition". 
It does not appear in Winograd nor in the National Library. 22 cm. Plain old 
cover. Stains and some adhesions. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אפסי ארץ' ב"ח, מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל אפרים ' .255

מנאנאש תלמיד מרן ה'חתם סופר'. דפוס ראשון. מונקאטש, תר"ס פישל סופר 

1899 

 

ספר 'אפסי ארץ' ב"ח, בראשית ושמות מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל אפרים 

מונקאטש, תר"ס . פישל סופר מנאנאש תלמיד מרן החתם סופר. מהדורה ראשונה

בסוף  דפים)3  רשימת חותמים. שער נפרד לח"ב; דף 4, צ"ו, 1, פ"ז, 1899.11

ס"מ. כריכה עתיקה בלויה ומנותקת בחלקה האחורי עם מספר  27חלק שמות{. 

 .דפים. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

תקנ"ט[ מתלמידי מרן  -]תקפ"ב  האדמו"ר רבי ישראל אפרים פישל סופר שרייבר

יהן החת"ם סופר, וייתכן שהיחיד מבין תלמידי מרן החת"ם סופר שכיהן כאדמו"ר. כ

אוחר יותר כיהן כאב"ד נאנאש. היה גאון בתורה  פאטאק ובואיהל ומ-כרב בשאראש

ובקי בדברי תורתו של רבו מרן החתם סופר. למד גם אצל בנו ה'כתב סופר' וכן היה 

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

'Afsei aretz' 2 parts, from the Rebbe Rabbi Yisrael Ephraim Fishel Sofer 
of Nanash, a student of Maran the 'cHatam Sofer'. First printing. 
Munkatsch, 1899 
Old binding worn and detached at the back with several pages. Stains 
and some moth damage. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מנחם מנדל שפירא אב"ד דראגומירשט תלמיד הייטב מאזני צדק' מרבי ' .256

  1912לב. דפוס ראשון. מונקאטש תרע"ב 

 

ספר 'מאזני צדק' עה"ת מרבי מנחם מנדל שפירא אב"ד דראגומירשט 

[ 2. פו, ]1912מונקאטש, תרע"ב ." תלמיד הייטב לב. "מהדורה ראשונה

כתמים  .אדוםבדיו  ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. חלק מאותיות השער 23דף, 

 . ומעט נקבי עש. מצב טוב

ת"ש[ בן רבי משה ישעיה. תלמיד זקינו  -]תרכ"ג  רבי מנחם מנדל שפירא

רבי אברהם יצחק ויינברגר אב"ד קליינווארדין ותלמיד הרה"ק ה'ייטב לב'. 

 .'כיהן כאב"ד דראגומירשט. ספריו: 'מאזני צדק', 'הין צדק



'mozney tzedek' from Rabbi Menachem Mendel Shapira abd Dragomirasht student of the 
yitav Lev. First printing. Munkatsch 1912 
Plain old cover. Some of the title page letters are in red ink. Stains and a few moth holes. 
Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

על התורה ונביאים כתובים  טבקערך ש"י' מהגאון רבי שלמה יהודה ליב ' .257

 1912/32צ"ב  -תרע"ב   סעאיני, -"מהדורות ראשונות" מ. סיגעט

 

מהגאון רבי שלמה יהודה ליב  על התורה ונביאים כתובים' ספר 'ערך ש"י

ח"א, : על התורה. 1912/32צ"ב  -תרע"ב   סעאיני,-מ. סיגעט. דפוס ראשון. טבק

 .שני דפים ראשונים חסר [ דף; בעותק זה2] [, קטז,2]  [, קכב דף; ח"ב, במקור:2]

הסכמת רבי יואליש מסאטמר כאב"ד . שערים. 2 ס"מ 26[ דף; 1סט, ]: ]3 ,[נ"ך

קראלי, הסכמה זו אינה רשומה במפעל הביבליוגרפיה יודלוב. הסכמות הרה"ק 

ה'אהבת ישראל' מוויז'יץ והרה"ק רבי חיים מאטניא. בסוף הספר רשימת 

 –דעעש  –עמ'( וחשובה, בין החותמים: אדמו"רי נדבורנא  10.5חותמים ארוכה)

 .ויז'ניץ ועוד –סיגעט 

 .כריכות מעט בלויות. כתמים ומעט קרעים והדבקות. מעט מאוד נקבי עש. מצב טוב

'Erech sh"i' from the gaon Rabbi Shlomo Yehuda Leib Tabak on the 
Torah and nevihim and ktuvim "First editions" M. Siget-Saaini, 1912/32 
This copy is missing two first pages. 
Covers slightly worn. Stains and a few tears and adhesions. Very few 
moth holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 אפרים ידות קונטרס, ח"ב' יעקב שארית' - ח"ב' יחזקאל כנסת, 'ספרים שלושה אוסף. דעעש .258

 .יחידה/ראשונה מהדורה'. טוב מבשר' -

 

 .ספרים שלושה אוסף. דעעש

 קלוזנבורג ,ח"ב' יחזקאל כנסת. '1

, 2 ".ראשונה מהדורה" 1931 א"תרצ

 אחרונים דף 5'; ד 5, ז"קס - ג, צ,1, א"צ

  .חותמים רשימת

 פאנעט יעקב מרבי' יעקב שארית. '2

 עם, יחזקאל המראה נכד רייטאג ד"אב

. מאחיינו" אפרים ידות" קונטרס

 מהדורה" 1917 ז"תרע קליינוורדיין

 שער'; ד 4, ח"י, ח"י, 1', נ, 4 ".יחידה

 רשימת אחרונים דף 4 - ו לקונטרס נפרד

 .חותמים

 מסכתות על הדרנים', טוב מבשר. '3

 רבי ר"האדמו נכד ניסל שבתי מרבי

 קאלאזשוואר. מדעעש מנדל מנחם

, 14 ".יחידה מהדורה" 1915 ה"תרע

 .חותמים רשימת ד"מ מדף'; ד ח"מ', עמ

 .טוב מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל

Daesh A collection of three books, 'Knesset Yehezkel' 2 parts - 'She'erit Ya'akov' 2 parts, 
Contras Yedot Ephraim - 'Mevaser Tov'. First/single edition. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



 

 -נדיר. סט זוהר הקדוש עם 'מקדש מלך'. הסכמת מרן ה'דברי חיים' מצאנז. זלקאווא תרכ"ב  .259

 1862/65כ"ה 

 

נדיר. סט זוהר הקדוש עם 'מקדש מלך'. הסכמת 

כ"ה  -מרן ה'דברי חיים' מצאנז. זלקאווא תרכ"ב 

1862/65. 

-[, נט17נח, ]-[, טו18יד, ][, 4. ]1862ח"א תרכ"ב 

 2[ דף. בעותק שאצלנו חסר 26רנא, ]-[, צז2צו, ]

רך, -[, מד1. מג, ]1864"ב תרכ"ה  דף אחרונים. ח

אחרון: "הגהות דבש ’ [ דף. בעמ6רסט, ]-[, רכא5]

 "לפי להרב ... חיד"א

קעט, -רצו, קיז-[, רעז26. קטו, ]1862ח"ג תרכ"ב 

רצט,  -[, רס13ט, ]רנ-רכז, ח, רכח-[, קפ3ריא, ]-רא

 .ס"מ 24[ דף. 2שה, ]-שא, שד-[, ש18]

נדיר למצוא סט שלם ממהדורת הזוהר שלפנינו 

 .שנים לאחר מכן 3שכן ח"ב נדפס 

כריכות ישנות פשוטות. מעט כתמים. בקבוצות דפים 

בעיקר בתחילה וסוף הדבקות וקרעים ורובם 

 .בשוליים ומעט על הטקסט. מצב טוב

rare. The Holy Zohar set with the 'Mikdash 
melech'. Consent from Maran the divrey Chaim from Sanz. Zalkawa 1862/65 
It is rare to find a complete set of this Zohar edition as part B was printed 3 years later. 
Plain old covers. A few stains. In groups of pages mainly at the beginning and end of 
adhesions and tears and most of them in the margins and a little on the text. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 אוסף'. קודש שרפי שיח' -' דאברהם זכותא' - הפליטה שארית' לשמים 'אור .260

 חסידות ספרי 3

 

 .חסידות ספרי 3 אוסף

 ט"תש ירושלים .מפוריסוב י'אברהמל רבי ר"מהאדמו' דאברהם זכותא. '1/2

 ורשה, ב"ח' קודש שרפי שיח'; ’עמ[ 1, ]קכה-ז[, 4]  ".ראשונה מהדורה". 1949

 ;דף[ 3, ]סה-ד[, 1.. ]1930.. צ"תר

 מדפוסי נראה, ד"תרע לובלין מהדורת של צילום מהדורת' לשמים אור. '3

  .טוב לבן נייר על נדפס. הפליטה שארית

 .טוב מצב כללי באופן. משתנה ומצב גודל

'or leshamayim' the remnant of the emission - 'Zakuta Daavraham' - 'siach 
Sarpei Kodesh'. A collection of 3 Hasidic books 
Size and condition varies. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדוש ותלמידי תלמידיו עד לשואה האיומה. סאטמר סדר הדורות החדש תלמידי הבעש"ט  .261

 1941תש"א 

 

סדר הדורות החדש' עם תלמידי הבעש"ט הקדוש ותלמידי תלמידיו, מאת רבי יצחק לייפער '

ב"ר יעקב לייפער מדברצין נכדו של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא. ייחודיותו של ספר זה 

על ספרו של רבי מנחם מנדל בודק  שהוא נכתב רק על גדולי החסידות ובספר זה הוסיף

, מ"ו דף; ללא 1. 1941סטמר, תש"א . ומביא גם הרבה מהדור המאוחר הסמוך לשואה

 .ס"מ 21ה'רשימת חותמים' בסופו. 



כרוך עמו 'זכות ישראל הנקרא עשר עטרות' 

... מהדורת צילום של 1920ורשה תר"פ.. 

פסה בפיעטרקוב,  ההוצאה הראשונה שנד

 . דף; בעותק זה חסר דף אחרוןבמקור: ל"ח 

כריכה ישנה. כתמי זמן ומעט קרעים. מספר 

 .הדבקות בשוליים. מצב טוב

seder hadorot hachadash, the 
students of the Holy baal shem tov 
and the students of his students until 
the terrible holocaust. Satmer 1941 
Old cover. Time stains and a few 
tears. Several adhesions in the 
margin. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

דברי חיים' ב"ח, להרה"ק מצאנז, בהוצאת בנו הרה"ק רבי שלום ' .262

 1912אליעזר מראצפערט. סוואליווע, תרע"ג 

 

ספר 'דברי חיים' ב"ח, מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז. הוצאת 

 .שלום אליעזר מראצפערטבנו הרה"ק רבי 

נפרד   שער. ס"מ 25[ קטז ד'; 2[; ]2[ פ' ]2. ]1912סוואליווע, תרע"ג 

 .לח"ב

כריכת בד מעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. קרע בדף שער ח"א. 

 -באמצע הספר ארבעה דפים פגועים ביותר וחסרים בטקסט. מצב בינוני 

 . טוב

'Divrei cHaim' 2 parts, for the Rebbe of Sanz, published by his son 
Rabbi Shalom Eliezer of Ratzfart. Savalive, 1912 
Cloth binding slightly damaged. Stains and some moth damage. A 
tear in the title page part 1. In the middle of the book, four pages are 
extremely damaged and missing the text. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה יחידה"  אמרי אבא', "חסידות' .263

מהגאון החסיד רבי אלטר אברהם ברוך 

רוזנברג זצ"ל מסיגעט. רשימת חותמים 

מאדמור"י שושלת ויזניץ ועוד. סיגעט תרפ"ו 

1926 

 

דרושים להנהגת האדם בדרך ' אמרי אבא' ספר

החסיד רבי אלטר מהגאון  החסידות והקבלה

 .אברהם ברוך רוזנברג זצ"ל מסיגעט

ע"ט, . 10 ,1926סיגעט תרפ"ו . מהדורה יחידה

בשני דפים אחרונים רשימת חותמים ; דף 2

ספר נדיר לא הופיע במכירות . חשובה מאוד

 . ס"מ. 26 פומביות

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת. דף השער ושני 

קי עש דפים אחרונים מנותקים. כתמים ומעט נז

 .ופן כללי מצב טוב וקרעים. בא



 מגדולי וחשובי חסידי ויז'ניץ. בן החסיד הגאון החסיד רבי אלטר אברהם ברוך רוזנברג מסיגעט

המפורסם רבי יוד'ל עביר רוזנברג. התגורר בביטשקוב ובסוף ימיו בסיגעט. לא כיהן ברבנות אך 

 . תר"צ לערך נודע כתלמיד חכם עצום ומופלג בנגלה ובנסתר. נפטר בשנת

'yimrei Abba', "Hasidot single edition" from the Hasidic gaon Rabbi Alter Avraham Baruch 
Rosenberg zt'l of Sighet. List of seals from the admors of the Wiznitz dynasty and more. 
Siget 1926 
On the last two pages, a list of signatures is very important. A rare book has not 
appeared at auctions. 
 
Ancient cover damaged and detached. The title page and two last pages are detached. 
Stains and some moth damage and tears. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שבת הגדול ושבת תשובה, עם ספר 'תכלת מרדכי' דרשות על תהילים,  .264

ליקוטים, מהגאון רבי מרדכי בנעט אבד"ק ניקלשבורג ורבה הראשי של מוראביה. 

 .1892מהדורה ראשונה. לעמבערג תרנ"ב 

זקאל' משינאווא והאדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב  הסכמות ה'דברי יח

 .ועוד

מעט נזקי עש וקרעים. שני דף מתולדות המחבר.  חסר , נ' דף; בעותק זה6במקור: 

 .באופן כללי מצב טוב

'tchelet Mordechai' sermons on the tehilim, Shabbat hagadol and Shabbat 
Teshuvah 
This copy is missing two pages of the author's history. Some moth damage 
and tears. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים עצי ' .265

 1934מסיגעט. דפוס ראשון. סיגט, תרצ"ד 

 

 ספר 'עצי חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייט
[ קנח דף; 2. ]1934סיגט, תרצ"ד . לבוים מסיגעט. מהדורה ראשונה

ם ומעט קרעים. ס"מ. כריכה ישנה מעט פגועה. שולים רחבים. כתמי 24

 .מצב טוב

'Etzei Chaim' on moadim from the Rebbe Rabbi 
Chaim Zvi Teitelbaum of Sighet. First pattern. Siget, 
1934 
Old cover slightly damaged. Wide margins. Stains 
and a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מהאדמו"ר הראשון מגור "החידושי הרים" אגרת מוסר' עם דברי תורה ' .266

. ט"ז דף; כתמים וקרעים 1925שה תרפ"ה  ור. והאדמו"ר רבי חנוך העניך מאלכסנדר

 .והדבקות. מצב בינוני

Yigeret Musar' with Torah words from the first admo"r of gur the '

Alexander.  heneich from  chidushei Harim" and the asmo"r Rabbi Hanoch"

.Stains and tears and adhesions. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

 

מנהגי קומרנא. ""מנהגיהם, הליכותיהם בקודש ונוסחאות התפילה של רבותינו  .267

תל . ""מקורות, לוקט ע"י אברהם אבא זיס הקדושים זיע"א מקומרנא עם ביאורים ו

 minhagey Kumarna. Overall excellent .מצויןאביב תשכ"ה. באופן כללי מצב 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נגוני חסידים של שושלת מודזיץ' עם תמונות האדמו"רים. מאת מאיר ' .268

שמעון גשורי עם הקדמתו. ירושלים תשי"ב. תווים מניגוניהם הקדושים של 

טאוב ממודזיץ אדמו"רי מודז'יץ, רבי ישראל טאוב ורבי שאול ידידיה אלעזר 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד. זצוק"ל

niguney chasidim shel shoshelet Modzitz" with pictures of rebbes. In general, "

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תורת יקותיאל מהגאון רבי יקותיאל יהודה  -שערי צדק דעעש  -משפט צדק  .269

אמרי נועם, כרך  -רוזנברגר עם כת"י המחבר 

 ספרים חשובים

 

חלק ' כרך ספרים חשובים. א'. 'משפט צדק

מהרה"ק רבי מנחם מנדל פאנט  חו"מ

מהדורה . "1884מונקאטש תרמ"ד . מדעעש

ערי  ב'. 'ש.' ס"ה ד'; דף ג' נכרך אחרי דף ד." ראשונה

מהרה"ק רבי מנחם מנדל פאנט  חלק או"ח' צדק

 מהדורה" 1884מונקאטש תרמ"ד . מדעעש

ג'. 'תורת יקותיאל' מהגאון רבי ;' ע"ט ד." ראשונה

בארדיוב תר"פ . יקותיאל יהודה רוזנברגר

שום  רי נ"ב ד'; בשער הספר." 3 ,מהדורה יחידה" 1920

הגאון  לגבי מחיר הספר נראה שבכתב יד המחבר

ד'. . שוליים חתוכים על הטקסט בדפים ראשונים. הנ"ל

דוב בער קליין,  אמרי נועם דינים והלכות מרבי מרדכי

ס"מ. כריכה ישנה  37ס"ו ד'; ." 2 ,מהדורה יחידה" 1883וינה תרמ"ג . חזן ודיין דבהכ"נ שיף שוהל

 .מעט פגועה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. מספר הדבקות. באופן כללי מצב טוב

Mishpat Tzedek - Sha'arey Tzedek Da'esh - Torat Yekutiel from the gaon Rabbi 
Yekutiel Yehuda Rosenberger with the author's handwriting - yimrey Noam, 
volume of important books 
Old cover slightly damaged. Stains and a few moth holes and tears. Number of 
adherences. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

שנייה מעודכנת"" עם הוספות שלא היו במהדורה ספר "החסידות" ""מהדורה  .270

הכיתוב: בתום  254בעמוד . כולל תמונות. 1977תשל"ז . הראשונה. מאת הרב יצחק אלפסי

ההדפסה הגיעתנו הידיעה המרה על הסתלקותו של האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור ואת מקומו 

 . ממלא אחיו ה'פני מנחם'. כריכה מקורית. באופן כללי מצב מצוין

The book "hachasidut" "2nd updated edition" with additions that were not in the first 

.edition. By Rabbi Yitzhak Alfasi. Original cover. Overall excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

'מרגניתא דר' מאיר' "מהדורה ראשונה". למברג תרפ"ו   פרמישלאן. .271

1926 

 

למברג . ן. דפוס ראשון 'מרגניתא דר"מ' מהרה"ק רבי מאיר מפרמישלאספר 

ס"מ. כריכת מעטפת רכה. כתמים ומעט הדבקות  20.5. כ' דף; 1926תרפ"ו 

 .וקרעים. באופן כללי מצב טוב

Pramishlan. "Marganita Derabbi Meir" "first edition". Lemberg 1926 
Soft mahatefet cover. Stains and some adhesions and tears. In general 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ישורון מלך' שנת ה'תשע"ד בחצר הקודש סדיגורא, חוברת אלבומית מלאה  ב' .272

 .תמונות. מוסדות רוז'ין סאדיגורה. מצב טוב מאוד

Beyeshurun Melech' an album booklet full of photos. Rozin Sadigura '

.Institutions. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

יהודה לקדשו" תולדות חייו והליכותיו בקודש של הרה"ק רבי יהודה הורוויץ " .273

מדז'יקוב זצללה"ה. חוברת אלבומית מפוארת מלאה תמונות וצילומי מכתבים. מצב 

 .טוב מאוד

Horowitz of Dzikov Yehuda Lekodsho" the life history of Rabbi Yehuda "

Zatzallallahu. A magnificent album booklet full of photos and photographs 

.of letters. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

רוזי'ן.  -הקבצו ושמעו בני יעקב" קובץ לתורה וחסידות ותולדות אדמור"י וואסלוי  .274

 .ת. מצב טוב מאוד עם תמונו

hikavtzu veshimu bney Ya'akov" a collection for Torah and "

Rozin. With photos.  -Hasidism and history of Admor'i vesloy 

.Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

אהל מועד' לדברי תורה וחסידות מאדמור"י לעלוב. תשרי תשע"ח. עם ' .275

טוב   ו"ר זיע"א. מצב של כ"ק מרן אדממוגדל לרגל יו"ד  192תמונות. גליון 

 .מאוד

.ohel Moed' very good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

נחלי השמחה' יו"ל לרגל שמחת נישואי החתן הרב נפתלי מנחם ווייס שליט"א ' .276

 מונות. מצב טוב מאוד "שמחת בית ספינקא. עם ת

of the happy marriage of the Nachalei HaSimcha' is published on the occasion '

groom Rabbi Naftali Menachem Weiss Shlita "Shimchat Beit Spinka". with 

.pictures. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ולנאה, לפי נושאי יסוד,  תורות בעל התולדות' דרשות הרה"ק רבי יעקב יוסף מפ' .277

והערות על ידי גדליה נגאל. המכון לקבלה וחסידות, מבוארים בליווי מבוא, ציוני מקומות 

 ., קנ עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד40ירושלים, מוסד הרב קוק תשל"ד. 

.Torot baal hatoldot' in general very good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ברסלב 
 

בחייו של רבי נתן ברסלב. 'לקוטי הלכות' או"ח ח"א, דפוס ראשון. החלק היחיד שנדפס  .278

 1843מברסלב. יאסי תר"ג 

 

ספר 'ליקוטי הלכות' אורח חיים, חלק ראשון בסדר סימני השולחן ערוך, על דרך 

עבודת השם על פי תורת הרה"ק רבי נחמן מברסלב, מאת תלמידו המובהק רבי נתן 

 .שטרנהרץ מברסלב )מוהרנ"ת(

רבי נתן, הכרכים הנוספים נדפס בחיי המחבר הרה"ק  הכרך שלפינו הינו היחיד ש

נדפסו לאחר פטירתו)אמנם ישנם ביבליוגרפים שכתבו כי הספר נדפס מאוחר יותר 

 .ועל כך ראה במפעל הביבליוגרפיה י. יודלוב(

 . ס"מ. רישומים עתיקים 20.5דף;  1, קי"ז, 2. 1843יאסי תר"ג ". מהדורה ראשונה"

נזקי עש עם פגיעות בטקסט  ללא כריכה. מעט מהדפים בנייר כחלחל. מעט כתמים.

 .גרוע -ומעט קרעים עם חסר. מצב בינוני 



Breslev. "Likutei Halkhot" Orach cHaim part I, first edition. The only part printed in the life 
of Rabbi Natan of Breslev. Yassi 1843 
without binding. Some of the pages are in bluish paper. A few stains. Moth damage with 
damage to the text and a few tears with missing. Average - poor condition. 

 700$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 במכירות הופיע לא')דשבתא יקרא". 'יחידות מהדורת, "נדירים ספרים שני כרך. ברסלב .279

 1876 ו"תרל למברג. מטשערין גולדשטיין נחמן מרבי' שבת קדושת' -( פומביות

 

 נחמן רבי של שיחתו פ"ע' דשבתא יקרא'. 'א. ונדירים חשובים ברסלב ספרי שני כרך

 את מוכיח בספר. כולה התורה כל את שלו ושיחה תורה כל פי על לפרש שניתן מברסלב

 ענייני כל את פיו על ומפרש, ן"מוהר בליקוטי לסימן מסימן עובר כשהוא, השיחה אמיתות

 מעלת מגודל' השבת קדושת'. 'ב. מטשערין נחמן רבי ק"הרה מאת, קודש השבת

 פ"ע שבת מקדושת המדברים ל"רז ומאמרי פסוקים כמה ומבאר השבת קדושת

 רבי ק"הרה מאת נ"מוהר לקוטי ספרי על ומיוסד ל"וכהאריז ק"מזוה הנובעים ההקדמות

 . מטשערין נחמן

 למברג". יחידות מהדורות"

' דשבתא יקרא. '1876 ו"תרל

(. משובש דפים מספור';)ד ב"נ

 נוספים ובדפים השער בדף

 בטקסט חסר עם קרעים מעט

. עליון שליש חסר' י ובדף

; דף' נ: במקור' שבת קדושת'

 ח"מ דפים חסרים זה בעותק

 .מ"ס 23. ט"מ -

 מעט. פשוטה ישנה כריכה

 קרעים מעט. עש נקבי

 וחסרים פגיעות עם והדבקות

 - בינוני מצב. כתמים. בטקסט

 .טוב

Breslev. A volume of two rare books, 
"singel Edition". 'Yakra Deshabta' (did 
not appear in auctions) - 'kdushat 

shabat' from Rabbi Nachman Goldshtein of tCherin. Lemberg 1876 
'Yakra Dashabta' 52 4; (distorted page numbering). The title page and other pages have 
a few tears with a missing text and the tenth page is missing the upper 
third. 'kdushat shabat' in the original: 50 pages; This copy is missing 
pages 48 - 49. 23 cm. 
Plain old cover. Few moth holes. A few tears and adhesions with 
damage and missing text. spots. Average- good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 חסידי של מדהימים מסע יומני", חומות שהפילו געגועים... אומן" .280

 אהרן מאת. הברזל  מסך בתקופת באומן הקדוש רבינו של ציונו אל ברסלב

 .מאוד טוב מצב. קליגר

of our holy Rebbe Amazing travel diaries of Breslav Hasidim to the Zion 

in Uman during the Iron Curtain period. By Aaron Kliger. Very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

חלקת יוסף' חידושים עה"ת וש"ס על פי ספרי רבי נחמן מברסלב, עם ' .281

 .ב טוב מעט נזקי עש. מצ .הקדשת המחבר הרב יוסף ארליך
.moth damage. Good conditionchelkat yosef' slightly ' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בעניין המנהגים באמירת המלך לא חקרתי " .282

בזה", מכתב מעניין בכ"י וחתימת הגאון רבי נתן ליברמנש 

 . מצב טוב   מגדולי רבני ברסלב. 

An interesting letter in the handwriting and 

of the great  signature of Rabbi Natan Liebermanesh, one

.rabbis of Breslev. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

  קבלה
 

. ק"להרמ' קומה שיעור. 'ראשון דפוס .283

 1883 ג"תרמ ווארשא

 

 האלוקי להמקובל' קומה שיעור' ספר

 תרמ״ג וארשה. קורדובירו משה רבי

 נדפס", ראשונה מהדורה. "1883

 רבינו של קדשו יד כתב מעצם

 הראשי לוח" בתחילתו. הרמ״ק

 ".תיבות

; דף ד"צ -' ב, 3. 1883 ג"תרמ ווארשא

. פגועה מעט עתיקה כריכה. מ"ס 4 2

 מצב. עש נקבי בודדים מקומות במספר

 .מאוד טוב - טוב

First pattern. 'shihur koma' by the rama"k. Warsaw 1883. 
Old cover slightly damaged. In a few places moth holes. Good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

  

 כ"תר, לבוב. אירגאס יוסף רבי האלוקי מהמקובל' פתחים מבוא' -' אמונים שומר' .284

1859/60 
 

' אמונים שומר'. 'א. אירגאס יוסף רבי האלוקי מהמקובל חשובים קבלה ספרי שני כרך

 .ת"ושו מאמרים' פתחים מבוא'. ב. האמת לחכמת ומבוא מפתח

 .מ"ס 22. ספר לכל נפרד שער; דף א"נ. 1859/60 כ"תר למברג

 .טוב מצב. עש נזקי מאוד ומעט כתמים. ובלויה מנותקת ישנה כריכה



 צ"ת - ה"תמ] אירגאס יוסף רבי האלוקי המקובל

 יד'ה של רבו. איטליה וחכמי רבני מגדולי[ 1685/1730

 חיון נחמיה נגד הלוחמים מגדולי היה'. מלאכי

 כפי, קבלה ה יסוד מספרי כאחד נודע ספרו. והשבתאות

 הלומדים העולם מנהג': "חי איש בן'ה מרן שכתב

 כ"ואח' אמונים שומר' בספר לומדים האמת בחכמת

 ר"האדמו". חיים עץ הקדוש ספר ללמוד מתחילים

: כתב החסידות צדיקי מגדולי מקוסוב ברוך רבי ק"הרה

 יוסף ה"מו הגדול הרב שחיבר אמונים שומר ספר"

 כל עין והאיר תושיה והגדיל עצה הפליא ל"זצ אירגאס

 מדבש והמתוקות העמוקות האמיתיות בחקירותיו ישראל

 ".צופים ונופת

'shomer emunim' - 'mevo Ptachim' from the 
Divine kabbalist Rabbi Yosef Irgas. Lebov, 
1859/60. 
Old cover detached and worn. Stains and very little moth damage. Good condition. 

 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 עותק. 1649 ט"ת אמשטרדם. חשובות הגהות. משה יואל פ"ע' מאמרות עשרה. 'קבלה .285

 שער חסר

 

 ביותר חשוב קבלי חיבור' מאמרות עשרה' ספר

 ע"הרמ רבינו איטליה וצדיקי מקובלי גדול של

 רבי מהגאון" משה יואל" הפירוש עם, מפאנו

 .מפרנקפורט הלוי אשכנזי שלמה' ר בן משה

 

 אמשטרדם! זה חשוב פירוש של ראשון דפוס

 19.5. שער חסר ;דף ח"קנ -' ב.  1649 ט"ת

 הספר בתוך. וחשובות רבות הסכמות. מ"ס

 .וחשובות עתיקות הגהות חמש

 כתמים. עש ונזקי קרעים מעט. פשוטה כריכה

 .טוב - בינוני מצב. הדבקות אחרון ובדף

Kaballa. 'asara maamarot' 
according to Yoel Moshe. Important proofs. Amsterdam 1649. Copy 
without title page 
Simple cover. A few tears and moth damage. Stains and adhesions on 
the last page. Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ס"מ.  22.5קל"ב דף;  .. נייר לבן1860תר"ך  תיקוני הזוהר' למברג' .286

 .טוב מאוד -כתמים. האופן כללי מצב טוב 

 -tikuney haZohar". White paper. spots. The general condition is good "

.very good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 50/60 -קמע ה"אילן" הקדוש. מגילת נייר ארוכה מודפסת. ישראל שנות ה  .287
 

"אילן" מודפס על שלוש יריעות נייר מחוברות ומחולק לשלושה חלקים קמיע 

עיקריים, בהם: יסודות הקבלה, איורים וטבלאות קבליים, ה"אילן הקדוש" סדר 

השתלשלות העולמות, מאת רבי מאיר פאפרש מ"גורי האר"י" ז"ל. האדמו"ר 

הק של ב רבי ישעיה מושקאט מפראג חתנו של רבי יצחק מראדוויל ותלמידו המו

המגיד מקוז'ניץ וחברו של ה'חידושי הרי"ם' ורבי יצחק מווארקא, בהסכמתו 

באחד המהדורות להדפסת ה'אילן הקדוש', כתב: "סגולת הסה"ק הזה.... ומגין 

ומציל מכל צרה שלא תבא".... "דבריו הקדושים יקרים מפז ומפנינים נכלל בו כל 

ול בנקל לעסוק בחכמת כתבי האר"י זלה"ה... והבקי בדבריו הקדושים יכ

ס"מ. באופן כללי מצב טוב  22.5מטר לערך, רוחב:  3אורך המגילה:  ."הקבלה

  .מאוד

The holy "Ilan" amulet. A long printed scroll of paper. Israel 1950s/1960s 
The length of the scroll: approximately 3 meters, width: 22.5 cm. In general, very 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

 כתבי יד
 

גורלות  -ספר הגורלות  -עצות אחיתופל  .288

 -קבלה מעשית ועוד. כתב יד תימני המאה ה  -למהרח"ו 

19 

 

 -גורלות למהרח"ו  -ספר הגורלות  -עצות אחיתופל 

. עם 19 -קבלה מעשית ועוד. כתב יד תימני המאה ה 

 .מספר שרטוטים ואיורים קבליים

 12/17.5דפים כתובים משני הצדדים.  50 -מ  למעלה

 .ס"מ

ללא כריכה ודפים מנותקים. קרעים ונזקי עש וכתמים עם 

 .גרוע -פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

etzot Ahithophel - sefer hagoralot - goralot 
lemaharcha"v - Kabbalah mahasit and more. 19th 
century Yemeni manuscript 
No binding and detached pages. Tears and moth 
damage and stains with damage to the text. 
Average - poor condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

כת"י פסקי דינים בכ"י ר' עזריאל ב"ר צבי  .289

 1878/88מ"ח  -הירש, לאסק תרל"ח 

 

כת"י פסקי דינים בכ"י ר' עזריאל ב"ר 

מ"ח  -ח צבי הירש, לאסק תרל"

1878/88. 



מעט קרעים  . "מ ס 16עמודים כתובים. בתחילה עמודי מפתחות.  50 -למעלה מ 

 .וכתמים. מצב טוב

Manuscript of piskey dinim in the handwriting of R. Azriel B.R. Zvi Hirsch, Lasak 1878/88 
Over 50 written pages. Initially key columns. 16 cm. A few tears and stains. Good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

הפטרות עם איורים, כתב סופר על  .290

קלף. חמישה הפטרות עם ברכותיהם, כל 

 הפטרה בנפרד

 

הפטרות עם איורים, כתב סופר על קלף. 

חמישה הפטרות עם ברכותיהם, כל הפטרה 

  בנפרד

קבר רחל, "ויתן לך האלוקים...".  :בין האיורים

ת... וכן הרישום: "לחתן הבר מצוה" "מזל ופרצ

טוב". גודל ומצב משתנה, באופן כללי רובם 

 .ס"מ בערך, ומצב טוב מאוד 70/35

Haftarot with illustrations, written by a sofer 
on parchment. Five haftarot with their 
blessings, each haftara individually 
Size and condition varies, in general most 
are about 70/35 cm, and very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

  .תרפ"ח 1928חגיגת הפורים בארץ ישראל. דף בכתב יד, ירושלים  .291

כי יום הפורים נכבד הוא מאוד לעמנו", "מנהג ישן הוא בכל "

הארצות להכות את המן.... הילדים מביאים אתם רעשנים..... 

את שם המן על גבי קירות הבתים... היו   מלפנים היו רושמים

מכים במקלות על הקירות..", "אנו מותאים את רשימת 

 :המאכלים שהיו נוהגים לאכול בחג הפורים, ואלה הם

....................". 

נייר שורות קרוע ועם נזקי עש וקרעים ועם מעט חסרים. 

  .כתמים

Purim celebration in the Land of Israel. Handwritten page, Jerusalem 
1928. 
Lined paper torn and with moth damage and tears and with a few 
missing. spots. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 חפצי יודאיקה וכלי כסף
 



 אוסף ששה חנוכיות מתכת ישראליות .292
 

סגנונות שונים  .חנוכיות מתכת ישראליות 6אוסף 

באחת מהם, גב החנוכייה הוא כעין ומעניינים, 

חומה ובתים )ירושלים ובתי העיר העתיקה?(. 

אחת מהם נר השמש מונח על כד והחנוכיה 

מוגבהת ומיוחדת, חנוכיה נוספת בנויה על כעין 

כלי הנגינה "נבל". מלבד שני חנוכיות שהינם 

עקומות ובאחת מהן חסר נר השמש, החנוכיות 

בלאי אך במצב אמנם נראות עתיקות ועם מעט 

  .טוב

A collection of six Israeli metal chanuka menorahs 
Apart from two menorahs that are crooked and one of them is missing the shamah 
candle, the menorahs do look ancient and with a little wear but in good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

פשוטים. חומרים שונים, עץ  -מפוארים  -מודרניים  -בתי מזוזה, מעוצבים  70גדול אוסף  .293

 .כסף ועוד -פלסטיק  -קרמיקה  -אבן  -

 

 -מודרניים  -בתי מזוזה, מעוצבים  70אוסף גדול של 

מיוחדים ומעניינים. חומרים שונים,  -פשוטים  -מפוארים 

  .כסף ועוד -פלסטיק  -קרמיקה  -אבן  -עץ 

טוב מאוד, חלקם  -ל ומצב משתנה, רובם מצב טוב גוד

ארוזים בעטיפה המקורית, ייתכן שמעט פגומים. נמכר 

 !כמות שהוא

A large collection of 70 mezuzah houses, decorated - modern 
- luxurious - simple. Various materials, wood - stone - 
ceramics - plastic - silver and more. 
Size and condition varies, most are good - very good 
condition, some are packed in the original wrapper, possibly 

slightly damaged. Sold as is! 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ס"מ. באופן  8.5ס"מ. קוטר:  32נרתיק מהודר למגילת אסתר, בד על פלסטיק קשיח. גובה:  .294

  .מאודכללי מצב טוב 
A fancy case for the Esther scroll, 

fabric on hard plastic. Height: 32 cm. 

Diameter: 8.5 cm. Overall very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מגילת אסתר מצוירת, הדפס על בד  .295

 יריעות לא תפורות 5קנבס עשוי כמגילה. 

 

מגילת אסתר מצוירת, הדפס על בד 

יריעות לא  5כמגילה. קנבס עשוי 

 .תפורות



בחלק העליון של כל עמודה מאויר כתר בסגנונות שונים וכן וילון ועמודים בין עמודה 

מגילה. האותיות  לעמודה, בחלק התחתון איורים מיוחדים וצבעוניים על מאורעות ה

ס"מ  38.5ס"מ בערך. גובה:  135כתובות בסגנון כתב יד סופר סת"ם. רוחב כל יריעה 

 .בערך. באופן כללי מצב טוב מאוד

Illustrated megilat Esther, print on canvas made as a scroll. 5 unstitched sheets 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ,פולין –ה  מגדל בשמים מכסף. רוסי .296

  .וחותמות נוספות 84חתום  .19סוף המאה ה 

 3ס"מ. חסר דלת, דגל,  27גרם, גובה  182משקל 

 .פעמונים והפעמון המרכזי. פגמים

A silver perfume tower. Russia - Poland late 
19th century. Signed 
Weight 182 grams, height 27 cm. Missing 
door, flag, 3 bells and the central bell. Defects. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

קופסת אתרוג בצורת אתרוג. עשויה כסף בעבודת יד נאה ולקחתם לכם פרי עץ הדר" " .297

 . קופסה גדולה וחשובה20 -תחילת המאה ה  19 -ומרשימה. הונגריה סוף המאה ה 

 

קופסת אתרוג מפוארת, גדולה ומרשימה במיוחד, שנעשתה בעבודת יד בהונגריה סוף 

  .20 -תחילת המאה ה  19 -המאה ה 

מסביבו הכיתוב "ולקחתם לכם פרי עץ הדר". בראש הקופסה תבליט של של אתרוג ו

אלמנטים צמחיים מעטרים את יתרת הקופסה. במרכז הקופסה חריטה: "מעזבון דודי ר' 

 ."אהרן כץ ז"ל נפ' ד' תמוז תשל"ז

 .גרם 430יצירת פאר מדהימה ואיכותית. משקל: 



"velekachtem lachem pri etz hadar" an etrog box in the form of an etrog. Made of 
handsome and impressive handmade silver. Hungary, late 19th century, early 20th 
century. A large and important box 
An amazing and high-quality masterpiece. Weight: 430 grams. 

 2,200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

לוח מתכת, פליז?   יהודים בהקפת הבימה עם ארבעת המינים, .298

 Jews around the bima with the arbaat   .ס"מ 17/11נחושת? 

.haminim, metal plate, brass? copper? 17/11 cm 
 20$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 

 חלקים שונים 2 -? ייתכן מ 20 -אצבע לספר תורה. כסף, לא חתום. תחילת המאה ה  .299

 

אצבע לספר תורה. כסף, לא חתום. 

 2 -? ייתכן מ 20 -ה  תחילת המאה

 .חלקים שונים

האצבע מפורקת וייתכן שהורכב מחלקים 

 70ם אחד לשני. משקל  שאינם קשורי

 . ס"מ לערך 30גרם. אורך 

Finger to Sefer Torah. silver, unsigned. 
The beginning of the 20th century? 

Possibly from 2 different parts 
The finger is disarticulated and may have been composed of unrelated parts. Weight 70 
grams. Approximately 30 cm long. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

אוסף שני בתי מזוזה ורימון בודד לספר תורה. כסף  .300

 ישראלי

 

אוסף שני בתי מזוזה ורימון בודד לספר תורה. כסף ישראלי. 

 -סה"כ כ . שתנה שבור. גודל ומצב מהחלק התחתון של הרימון 

 .גרם 205

A collection of two mezuzah houses and a 

single pomegranate for sefer Torah. Israeli 

silver. The bottom of the pomegranate is 

broken. Size and condition varies. Total about 

.grams 205 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ל  אצבעות לספר תורה ובית מזוזה קטן. מתכת ופלסטיק. גודאוסף שני  .301

 .ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of two fingers for sefer Torah and a small mezuzah house. 

.metal and plastic. Size and condition vary, generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

גביעי קידוש על רגל, כסף אוסף חמישה  .302

 ישראלי

 

גביעי קידוש על רגל, כסף ישראלי. מעט  5אוסף 

  ."עיטורים, על אחד מהם הכיתוב: "בורא פרי הגפן

 גרם. גדלים ומצבים שונים 275משקל 

Collection of five Kiddush cups on a leg, Israeli 
silver 
Weight 275 grams. Different sizes and 
positions. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

קנים, כסף חתום, גרמניה  5קנדלברה  .303

 20 -המחצית הראשונה של המאה ה 

 

קנדלברה בת חמישה קנים, כסף 

חתום, גרמניה המחצית הראשונה 

 .20 -של המאה ה 

סטרלינג  925 -חתום כתר וירח 

גרם,  345וחותמת נוספת. משקל 

  .ס"מ 18פגמים רבים. גובה 

A five-branched candelabra, signed silver, 
Germany, first half of the 20th century. 
 
Stamped crown and moon - 925 sterling 
and additional stamp. Weight 345 grams, 
many defects. Height 18 cm. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

תחתיות.  2 -גביעי קידוש ו  3אוסף  .304

 כסף, ישראל
 

קידוש ושני תחתיות.   יאוסף שלושה גביע

 7כסף, ישראל. מעט עיטורים. גובה הגביע: 

 145ס"מ. משקל כולל  6ס"מ, קוטר הגביע: 

 .גרם. מצבים משתנים
Collection of three Kiddush cups and two 

coasters. Silver, Israel. Few decorations. 

Cup height: 7 cm, cup diameter: 6 cm. 

grams. Situations  Total weight 145

.change 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 -כפיות ראשי אנשים  9אוסף  .305

בעלי חיים. כסף חתום, מקסיקו. 

גרם. גודל ומצב  60משקל כולל 

 . משתנה

Collection of 9 spoons 

animals.  -heads of people 

Signed silver, Mexico. Total 

weight 60 grams. Size and 

.escondition vari 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

זוגות פמוטים קטנטנים, כסף חתום  2לוט  .306

 20גרמניה תחילת המאה 

 

זוגות פמוטים קטנטנים, כסף חתום גרמניה  2לוט 

 .20תחילת המאה 

וחתימה נוספת. עם הכבדה  835תר וירח,  חתום כ

 .גרם 152בשני הזוגות משקל כולל 

 .מצבים משתנים

Lot of 2 pairs of tiny candlesticks, silver signed 
Germany early 20th century. 
 
Signed crown and moon, 835 and another 
signature. With the weighting in both pairs, the total weight is 152 grams. 
 
Situations change. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ישראל -כפיות. גרמניה  -מפיונים מחזיקי  -מלחיה  -לוט כלי כסף. מגדל בשמים  .307
 

 -לוט כלי כסף. מגדל בשמים 

ארבעה מחזיקי  -מלחיה 

כפיות.  8 -מפיונים שונים 

  .ישראל -גרמניה 

גרם. גודל  350משקל כולל 

  .ומצב משתנה

A lot of silverware. perfume Tower 
- salt shaker - four different 
napkins holders - 8 spoons. 
Germany - Israel. 
 
Total weight 350 grams. Size and 
condition varies. 

 120$מחיר פתיחה: 

 



 ביוגרפיות וביבליוגרפיות
 

. הספדים ועם תמונות מרן 1937שלש דמעות' בילוגריי תרצ"ז ' .308

 רבי מאיר שפירא והרב קוק עם תולדותם -החפץ חיים 

רבי משה  מיץ, מאתשהורדו בבאבל רבתי בקהילת  'שלש דמעות' ספר

 .קאהלענבערג רב דקה"י ק"ק מיץ

שער בעברית  .ס"מ 23  . צו עמ';1937בילוגריי, תרצ"ז  .מהדורה יחידה

ובצרפתית. עם הספד על הרוגי מאורעות תרפ"ט בא"י והספדים על מרן 

החפץ חיים, רבי מאיר שפירא מלובלין, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבי 

הסכמות חשובות ובהם   מונות כמה מהרבנים.יוסף רוזין ועוד. עם ת

מהאדמו"רים מקאפיטשיניץ וסדיגורא. בדף אחרי ההסכמות שיר ברכה 

 .לממשלת צרפת

כריכה מקורית מודפסת בעברית ולועזית. מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב 

 .טוב

'shalosh dmaot' Bilogray 1937. The obituaries and with photos from 
maran the cHafetz Chaim - Rabbi Meir Shapira and harav Kook with 
their history 
Original cover printed in Hebrew and foreign. A few moth holes and 
light tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

רבי עקיבא  -ספר 'אגרות סופרים' תולדות משפחת איגר וסופר  .309

פר, ה'כתב סופר', ומכתבים מאת רבי שמחה בונם איגר, החת"ם סו

. תמונות 1928בודאפסט, תרפ"ח  –סופר. מהדורה ראשונה. וויען 

דיוקן החת"ם סופר, רבי עקיבא איגר, רבי שלמה איגר, הכתב סופר, 

 והשבט סופר ועוד

רבי עקיבא איגר,  -ספר 'אגרות סופרים' תולדות משפחת איגר וסופר 

  .ופר', ומכתבים מאת רבי שמחה בונם סופרהחת"ם סופר, ה'כתב ס

נתחבר ע"י נכדם רבי שלמה סופר אבד"ק בערעגסאס אודות אבותיו 

. 1928בודאפסט, תרפ"ח  –וזקניו. "מהדורה ראשונה". וויען 

תמונות דיוקן של החת"ם סופר, רבי עקיבא איגר, רבי שלמה איגר,  כולל

נראים רבי עקיבא  הכתב סופר, המכתב סופר והשבט סופר. תמונה בה

איגר עם דייני העיר פוזן ברובה של עיר ]מקופלת על נייר גדול[, 

 .תצלומים ופקסימיליות של כתבי יד, תמונות גדולות מקופלות ועוד

 .כריכה מקורית. מעט קרעים וקמטים. מצב טוב

The book 'yigrot Sofrim' the history of the aiger and Sofer family - 
Rabbi Akiva aiger, the chatam Sofer, the 'Ktav Sofer', and letters 
from Rabbi Simcha Bonam Sofer. First edition. Wien - Budapest, 

1928. Portrait photos of the chatam Sofer, Rabbi Akiva aiger, Rabbi Shlomo aiger, the 
ktav sofer, and the shevet sofer and more 
Original cover. A few tears and creases. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 רבי וחותנו לאקנבאך ד"אב ל"זצ אולמן שלום רבי תולדות' בקודש למעלה .310

 קהילות רקע על ומקיף מרתק היסטורי ספר. שוויץ מדינת ד"אב ל"זצ ריס רפאל

 הרב הקדמת, מבוא: בספר. יוחסין ואילנות צבעוניות ותמונות מפות כולל, הקודש

 קדושה קהילה'. א פרק דויטש הכהן אליהו ר"הר - צדיק לנפש זכרון -- ווייס נתן עמרם

 פיורדא קדושה קהילה'. ב פרק. אולמן שלום רבי תולדות, בורגלנד ומדינת לאקנבאך

 ומדינת וינה קדושה הילה ק'. ג פרק  אולמן משפחת שושלת תולדות, באוואריה ומדינת

 שושלת תולדות, שוואבן ומדינת גינצבורג-אומא קדושות קהילות'. ד פרק אוסטריה

, שווייץ ומדינת לנגנוי-ענדינגן קדושות קהילות'. ה פרק א"הרמ וגזע גינצבורג-אולמא

 האגענטאל קדושה קהילה'. ו פרק שווייץ מדינת רב, האגענטאל-ריס רפאל רבי תולדות

 26'; עמ[ 16] 670[  7, ]עא[ 4] . מפתחות -- ריס משפחת שושלת תולדות, אלזס ומדינת

 .מצוין מצב. כרומו נייר. מ"ס

lemala bekodesh' Rabbi Shalom Ullman's history. Chrome paper. great '

.condition 

 20$: פתיחה מחיר

 

 

-ב'. אנציקלופדיה שמע ישראל. כ"ג.' א. אוסף אנציקלופדיות חשובות .311

מ. מצב  ס" 28  ב'. -גליציה מאת מאיר וונדר. חלקים א'  אנציקלופדיה לחכמי.' ג

 . טוב מאוד. נמכר כמו שהוא -משתנה, באופן כללי מצב טוב 
A collection of important encyclopedias. Variable condition, generally 

.very good condition. Sold as is -good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ובו תולדותיהם ומשנתם של כאלף גדולי הפוסקים  ארעא'ספר 'רבנן תקיפי  .312

וההוראה ראשי מתיבתא, אבירי הרועים רבנן קדישי וקשישאי איתני עולם דפקיע שמייהו 

דורותיהם, כולל מפתחות לפי שמות, ולפי משפחה ורשימת חיבוריהם ומעט  חכמי וגאוני יוון ל

 .עמ'; מצב מצוין 1015תמונות. 

.Takifey Araa' is in excellent condition The book 'Rabbanan 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

  .סט 'בית עקד ספרים', פרידברג. ירושלים, תשס"ג. סט שלם במצב מצוין .313
.Set 'Beit Aked sfarim', a complete set in excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ,שואה –אנטישמיות 

 ושנחאי שארית הפליטה
 



 

 

. כרכים שני. 2002. ושם יד. ל'אנצ אן'ז מאת רומניה' ה השוא תולדות' .314

 מצב כללי באופן. רטיבות ונזקי כתמי מעט.  ג"ק 2.6 משקל. מ"ס 24'. עמ 1464

 .טוב
 

toldot hashoa" Romania by Jean Ancel. Yad Vashem. Some stains and "

.moisture damage. In general good condition 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 

 

 

שנים למשפט עלילת הדם הראשון ברוסיה. לא הופיע  100משפט קוטאיסי' ' .315

 .במכירות פומביות. באופן כללי מצב טוב
mishpat Kutaisi' 100 years to the first blood plot trial in Russia. Has not '

.appeared in auctions. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

משלוח מנות לפורים האי שתא " .316

(. אחיכם הנאמן 1943)  "תש"ג" לפ"ק

נפתלי פארבער פה קליינווארדיין". קונטרס 'שמע 

 1924ישראל' ח"א, קליינווארדין תרפ"ד 

 

והוא אזהרות ולקוטי דינים נחוצים  'ישראלקונטרס 'שמע 

משולחן ערוך ואחרונים וספרן של צדיקים הנצרכים בכל 

חיים סאמעט. קליינווארדין תרפ"ד  עת מאת רבי ישראל

  .ס"מ 19.5. לב דף; 1924

הקדשה בכתב יד  בדף הפורזץ שעל הכריכה הקדמית

מפורים תש"ג בקליינווארדין. "משלוח מנות לפורים 

(. אחיכם הנאמן נפתלי 1943האי שתא "תש"ג" לפ"ק )

 ."פארבער פה קליינווארדיין

רעים. מצב כריכה ישנה פגועה. מעט כתמים ונקבי עש וק

 .טוב

"Delivery of portions for Purim Hai Shata "1943" to  (1943). Your faithful brother 
Naftali Farber here Kleinwardine." Contras 'Shema Israel' Part I, Kleinwardin 
1924 
Damaged old cover. A few stains and moth holes and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר שאלות ותשובות 'אבני חפץ' ובו ק"ב תשובות על ד' חלקי שו"ע, מהגאון  .317

רבי אהרן לווין אבד"ק רישא, ומחבר הספרים הדרש והעיון וספר ברכת אהרן. 

, ק"ב דף; נדפס ע"י 1  .1947מינכן, תש"ז  .לפני דף השער דף עם תולדות המחבר

ע"י הרב נפתלי בארוך והרב אביעזר   ההצלההועד להוצאת ספרים אצל ועד 

 .בורשטיין. באופן כללי מצב טוב מאוד



 !מספרי השו"ת הבודדים שנדפסו לאחר השואה ע"י וועד ההצלה בגרמניה

A book of questions and answers 'Avnei cHefetz' containing 102 answers on 4 parts of 
the Shulchan aruch, from the gaon Rabbi Aharon Levin Avde"k Risha, and the author of 
the books haDresh veAyen and the book Birkat Aharon. Before the title page is a page 
with the history of the author. 
Overall very good condition. 
The few numbers of the shu"t books that were printed after the Holocaust by the rescue 
committee in Germany! 

 20$מחיר פתיחה: 
 

 

ערים ואמהות בישראל' ח"א, "מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים ' .318

וטמאים במלחמת העולם האחרונה". ערוך בידי הרב י. ל. הכהן פישמן. ירושלים, תש"ו. כריכה 

 . י מצב טובמעט מנותקת. מעט נקבי עש. באופן כלל
arim veyimahot beIsrael' Part I, slightly detached cover. Few moth holes. In general '

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1947"ז  פערנוואלד תש. שארית הפליטה. ששה סדרי משנה בכרך אחד .319

שער מקוצר לכל .  ס"מ 18, כ"ח דף; 1, 1, ק"ב, 1, ק"ג, 1, פ"ג, 1, צ"ח, 1, ע"ז, 5

 קמטים בשוליים ומעט כתמים וקרעים. דף מנותק. מצב טוב. סדר
survivors. Six sidrey mishna in one volume. Shortened title page for each 

seder. Wrinkles in the margins and a few stains and tears. a detached 

.page. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כבר הליובאוויטשער  .320

נסתדרו עם הישיבה "מזרח 

הרחוק"". תיאור נסיעת בחורי 

הישיבות לשנחאי והסתדרותם במקום. גלוית 

דואר מהבחור משה ניימאן מתלמידי יח"ל 

 להוריו
 

תיאור קצר על נסיעתם של בחורי הישיבות 

לשנחאי והסתדרותם במקום. גלוית דואר 

, להוריומהבחור משה ניימאן מתלמידי יח"ל 

ראה בסמוך מכתבו אל הגאון רבי משה )

  (.ראטנבערג ר"י חכמי לובלין בארה"ב

 .ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב 4 9/1נייר דואר. 

"Already the Lubavitcher we will get along 

with the Yeshiva "Far East"". A description 

of the yeshiva students' trip to Shanghai and 

their organization there. A postcard from the young man Moshe Neiman, one of the 

students of Yach"al, to his parents 

Postal paper. 9/14 cm. Filing holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה 

 

 



הננו להודיעך כי באנו צלחה לשאנכאי)שנחאי( גם... ובאו " .321

יח"ל(", "ידעת שלא נגענו כלל במחלוקת ודבורים שקרים, בווילנא  כל התלמידים)מישיבת

ר"י חכמי  ג( רבי משה ניימאן אל הגאון רבי משה רוטנבר2הלכנו בדרכנו התמימה". מכתבי)

 .לובלין ארה"ב

 

אוסף שני מכתבי רבי משה ניימאן אל 

ר"י חכמי  גהגאון רבי משה רוטנבר

לובלין ארה"ב. באחד המכתבים כותב 

יח"ל   אם של תלמידי ישיבתעם בו

לשנחאי ובמכתב השני כותב על 

תלמידים שקיבלו וויזות לקנדה ועל 

המצב הרוחני של הבחורים, בין 

הדברים כותב לו שכמו שבווילנא הלכנו 

בדרכנו התמימה וגם פה ממשיכים 

 .'בדרך הטוב וכו

גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב 

  .טוב מאוד

"We would like to inform you that we 
came successfully to Shanghai 
(Shanghai) also... and all the students 

came (from Yeshiva Yahal)", "You knew that we did not touch any controversy and false 
rumors, in Vilna we followed our innocent way." Letters (2) of Rabbi Moshe Neiman to the 
Gaon Rabbi Moshe Rotenbarg haed of yeshiva Chachmi Lublin USA. 
 
Size and condition varies, overall very good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

שארית הפליטה. שני מכתבים אל הגאון רבי משה  .322

 .ארוטנברג ר"י חכמי לובלין בארה"ב, בענייני ויזות וכדו' מר' אברהם שפיר

 

כתבים אל הגאון רבי משה רוטנברג ר"י חכמי לובלין  שארית הפליטה. שני מ

 .בארה"ב, בענייני ויזות וכדו' מר' אברהם שפירא

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 21/13.5

survivors. Two letters to Rabbi Moshe Rotenberg, head of 
the  chachmey Lublin Yeshiva in the USA, regarding visas, etc., from 

Rabbi Avraham Shapira. 
21/13.5 cm. In general very good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

שנחאי. בחורים  .323

 דפים 3בשנחאי, פרטים אישיים. לוט 

 

 3לוט   שנחאי. בחורים בשנחאי, פרטים אישיים.

דפים. יידיש ומעט עברית. גודל ומצב משתנה, 

  .באופן כללי מצב טוב
Shanghai. Guys in Shanghai, personal details. 

Lot 3 pages. Yiddish and a little Hebrew. Size 

.and condition vary, generally good condition 

 50$מחיר פתיחה: 



 

אגודת ניסיונות הצלת יהודי פולין ע"י  .324

ישראל בארץ ישראל, פרוטוקול שיחת הרב בלוי 

 והרב ד"ר ברויער עם הנציב העליון
 

ניסיונות הצלת יהודי פולין ע"י אגודת ישראל בארץ 

ישראל, פרוטוקול שיחת הרב בלוי והרב ד"ר 

  .ברויער עם הנציב העליון

לתת ויזות לבאי כחנו, לטיהרן, לקושטא, "

ריכה את סבל ולמצרים", הממשלה הבריטית מע

היהודים ואני אעביר את הבקשה שלכם". "הכללי 

של אמריקא שהוא כותב שיש להעביר את הבקשה 

 ."..ע"י ממשלת א"י

 .דפים גדולים. נייר יבש וקרעים 3

Attempts to rescue Polish Jews by Agudath 
Israel in the Land of Israel, the protocol of the conversation between harav Beloy and 
harav Dr. Bruyer with the High Commissioner 
3 large pages. Dry and torn paper. 

 100$מחיר פתיחה: 

 
 

אנגלית לבעיית היהודים באירופה וארץ ישראל לאחר  -הוועדה אמריקנית  .325

השואה, תזכיר אגודת ישראל לחקירת הוועדה. אידיש ואנגלית. לונדון תש"ו 

1946 

 

אנגלית לבעיית היהודים באירופה וארץ ישראל לאחר  -הוועדה אמריקנית 

השואה, תזכיר אגודת ישראל לחקירת הוועדה. אידיש ואנגלית. לונדון תש"ו 

 .טוב מאוד -ס"מ. מצב טוב  22ו'; שער נוסף באנגלית.  עמ 10, 10. 1946

The American-English Committee for the Problem of the Jews in Europe 
and the Land of Israel after the Holocaust, Agudat Israel's memorandum 
for the committee's investigation. Yiddish and English. London 1946 
Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שואה, נדפס ע"י רבי שמעון זאב  .326

לישראל', סט ערנרייך בן הגה"ק משאמלויא. 'חק 

שלם, עם הסכמת הרה"ק רבי שלום מראצפארט. 

 1942מישקולץ תש"ב 
 

ספר חוק לישראל סט שלם שנדפס ע"י רבי שמעון 

זאב ערנרייך בן הגה"ק רבי שלמה זלמן עהרנרייך, 

הרב משאמלוי עם צילום כתב ידו של הסכמתו 

והסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי שלום אליעזר 

 .הלברשטאם מראצפארט

[ דף. עם 24צו, ז, ] [ דף. ח"ב: ר24[, שכד, ]2: ]ח"א

[ דף. עם 24ט, ]-יוצרות לארבע פרשיות. ח"ג: רעב, ג

זכור, פרה, החודש ולשבת הגדול. ח"ד: ’ יוצרות לפ



[ דף. שני שערים בכל כרך. בדפים אחרונים: שחרית לחול ולשבת 24[ דף. ח"ה: רפח, ]24רס, ]

 .ומוסף ר"ח ולשבת

 .וב מאודט -ות מקוריות, חלקם פגועות/מנותקות. באופן כללי מצב טוב ס"מ. כריכ 23.5 

Shoah, printed by Rabbi Shimon Ze'ev Eranreich son of the rebbe of Shamloya. 'cHok 
leisrael', a complete set, with the consent of Rabbi Shalom of Ratzpart. Mishkoltz 1942 
Original covers, some damaged/detached. Generally good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרי החוזה מלובלין. פרנוואלד  -שארית הפליטה, נועם אלימלך  .327

 1947תש"ז 

 

ארית הפליטה. א'. 'נועם אלימלך'  אוסף ספרי חסידות מדפוסי ש

 -זכרון'  'זאת -מהרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק. ב'. 'זכרון זאת' 

'דברי אמת' מהרה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ, החוזה מלובלין. 

 .1947פרנוואלד תש"ז 

 .ס"מ. באופן כללי: כתמי זמן ומעט קרעים והדבקות, מצב טוב 20.5

she'erit hapleta, Noam Elimelech - the books of the choze miLublin. 
Ferenwald 1947 
In general: time stains and a few tears and adhesions, good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 היסטוריה יהודית
 

 רחל מאת העותמאנית התקופה בשלהי' בירושלים הספרדי הישוב' .328

 בתוך'; עמ 198. 1989 ט"תשמ, לאור ההוצאה הבטחון משרד הוצאת .שרעבי

 .מאוד טוב מצב. תמונות עמודי 8 הספר

'hayeshuv hasfaradi beyrushalayim' at the end of the Ottoman period 

by Rachel Sharabi. 

Inside the book there are 8 pages of pictures. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרים.  32היסטוריה יהודית וארץ ישראלית. אוסף גדול  .329

בזמן החדש  -מביתר ועד תל חי כרכים:  5אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל, . 1

ירושלים תחת . 2 .עותקים( 2מדינת ישראל שנים ראשונות) -לתקופת המקרא  -

אטלס . 4. אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. 3. שלטון רומא

תולדות היהודים בא"י בתקופת המשנה . 6. קורות הדורות. 5. היסטורי של עם ישראל

ספר העליה הראשונה)העליה . 8. ולדות השלטון הערבי בארץ ישראלת. 7. והתלמוד, ב"כ

היסטוריה של הבית השני, . 10 .מחקרים בתולדות הסנהדרין. 9. החילונית!!( ב"כ

. 13 .היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל. 12 .תולדות עם עולם, כ"ב. 11 .כ"ה

דברי ימי ישראל גרץ, . 14. וליםדברי ימי עם עולם דובנוב, ט"כ ממהדורות שונות ייתכן כפ

בעת  -תולדות עם ישראל, ב"כ בימי הבינים . 15 .ספרים 2 -ו' ב  -כרכים ג' 

מלחמת העמים, מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל יומנו של מרדכי בן . 16. החדשה



ל שימו לב משק. טוב מאוד -ספרים, גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב  32סה"כ . הלל הכהן, כ"ב

   !!גבוה
Jewish history and the Land of Israel. A total of 32 books, size and condition vary, 

!!ery good condition. Note high weightv -most of them in good    

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ספרים 17, חרדית - יהודית היסטוריה ספרי אוסף .330

 

 - יהודית היסטוריה ספרי אוסף

 העבר. 1. ספרים 17, חרדית

 ,רנסקי'שצ בנימין מהרב הישראלי

 חלקם כרכים 6, החסידות על הרבה

'. ו -( כפול')ח -' ה -( כפול')ז כפולים

. 3'. ג -' ב כרכים המקורות אל. 2

 3 - ב סט, ואמוראים תנאים תולדות

 סיפורים תתהלל היא. 4. כרכים

 נשים של צדקותן על מופלאים

 נפלאותיו. 5. האחרונים מהדורות

. ימינו בני שגחה ה סיפורי, אדם לבני

 של חייהם תולדות, ישראל חכמי. 6

. 7. כ"ב. השישי באלף ישראל גדולי

 של חייו מסכת ישראל דארעא מרא

. 8. ב"כ, זוננפלד חיים יוסף רבי

 פרק עם האחרונים הדורות תולדות

 .א"כ, החסידות על

 ומצב גודל, ספרים 17 כ"סה

 .מאוד טוב - טוב מצב רובם, משתנה

A collection of Jewish - ultra-Orthodox history books, 17 books. 
A total of 17 books, size and condition vary, most of them in good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 ניו...אוסטראליע... סינגאפור.. כלכתה... הודו. 1874 ד"תרל, מגנצא. ב"ח' ספיר אבן' .331

 .ירושלם שיבת, ציילאן, זיילאנד
 

... סינגאפור.. כלכתה... הודו, עדן בית יכלכל'. ב חלק' ספיר אבן' ספר

 . ספיר הלוי יעקב רבי מאת. ירושלם שיבת, ציילאן, זיילאנד ניו...אוסטראליע
 ראשון שער שערים שני .מ"ס 21.5'; עמ[ 1] רלז[ 10. ]1874 ד"תרל, מגנצא

 שטראשון מתתיהו לרבי המחבר( מודפסת) הקדשת שני שער לאחר. מקוצר

  .אשכנזי אברהם והרב אוירבך מאיר הרב הסכמות. ולרעייתו
 שלום בר יהודה מתימן" שקר משיח" פרשיית על כותב: קנב-קמט בעמודים

 .מצנעא[ הראשון' ]כחיל אל שוכר' המכונה
 המחבר עמו שהביא היד בכתבי נוסחאות חילופי על כותב: קצח-קעד בעמודים

. יד מכתיבת, בתורה וחסרים מלאים על כותב: ריג-קצט ובעמודים. ממסעותיו

-ריד בעמודים. הפרשיות סדר על תורה חומשי מחמישה ויתרות חסרות וכולל

. בצנעא קנה אשר, קלף על כתוב ך"מתנ שהעתיק", מאמרים"ו" חרוזים: "רכז

 .י"כ התיגאן ממחברת העתק" הסדרים סדר: "רלא-רכח בעמודים
. מנותקים דפים מספר. וחסרים קרעים ומעט יבש נייר. פשוטה ישנה כריכה

 .בינוני מצב. הדבקות מעט

 70$מחיר פתיחה: 



וורשה של מעלה' פרקים ממסכת פלאים שנרקמה בתוככי בירת פולין לפני ' .332

  .השואה, מאת הרב שמחה אלברג

 

"פרקים ממסכת פלאים שנרקמה בתוככי בירת פולין לפני ספר 'וורשה של מעלה' 

  .השואה", מאת הרב שמחה אלברג

וורשה של מעלה, חסידים ומתנגדים בבירת פולין, סינטיזה של  :כולל פרקים מעניינים, בהם

 .שיטות, השותק מגור, ופרקים רבים על אדמו"רים ורבנים

 .כתמים. מצב טוב מאודב"ב, תשכ"ט. מספר נקבי עש בודדים ומעט מאוד 

"Warsaw shel mala" chapters of a tract of miracles that was woven in the heart of 
the capital of Poland before the Holocaust, by Rabbi Simcha Alberg. 
A few individual moth holes and very few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 כתבי עת
 

 - א"תרנ, פרזעמישל - ברלין. והונגריה גרמניה, גליציה גדולי תשובות' תורה יגדיל' קובץ .333

 .1891/93 ג"תרנ

 

 שניה ראשונה שנה", בחדשו חדש מדי לאור יוצא" תורני עת כתב' תורה יגדיל' ספר

 .1891/93 ג"תרנ - א"תרנ, פרזעמישל - ברלין, ושלישית

 תשובות נדפסו העת בכתב

 הארצות מכל הדור מגדולי

 גרמניה, גליציה מערי ובעיקר

 עזריאל מרבי: ובהם, והונגריה

 אלחנן יצחק רבי, הילדסהיימר

 זוסמאן רבי, מקובנא ספקטור

 ד"אב פלויט פייביל רבי, מפאקש

 גולדברג יהושע רבי, שוראן

 הופמן צבי דוד רבי, מאיכנהאוזן

  .ועוד

 העת כתב חוברות 21 לפנינו

, לאור שיצאו החוברות 22 מתוך

 ודף', א משנה' א חוברת חסר)

 כתב'(. א משנה' ד חוברת שער

 ישראל רבי י"ע לאור יצא העת

. ניאמץ ד"אב אקרמן חיים

 של ידו בכתב מכתב מצורף

 חיים ישראל רבי) ל"המו

 (.אקרמן

 בתוך נאה בצורה מסודרות אך כרוכות לא החוברות. וקרעים קיפול נזקי מעט. מ"ס 22

 .טוב מצב כללי באופן, משתנה מצב. ניילוניות

kovetz 'Yagdil Torah' answers from the greats of Galicia, Germany and Hungary. Berlin - 
Perzamischel, 1891-1893. 
These are 21 booklets of the journal out of the 22 booklets that were published, (missing 
booklet 1, mishna 1, and the title page of booklet 4, mishna 1). The journal was published 



by Rabbi Yisrael Chaim Akerman Abd Niametz. Attached is a letter in the handwriting of 
the publisher (Rabbi Yisrael Chaim Akerman). 
22 cm. A little folding damage and tears. The booklets are not bound but neatly arranged 
in plastic bags. Variable condition, generally good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

גיליונות. ירושלים  129בארץ ובגולה.  בעולם החרדי -ביהדות  -ההד מן הנעשה בישראל  .334

 1926/40תש"א  -תרפ"ו 

 

בעולם החרדי  - ביהדות -ההד מן הנעשה בישראל 

תש"א  -גיליונות. ירושלים תרפ"ו  129בארץ ובגולה. 

1926/40 

זקן המקובלים בירושלים,  :תוכן מעניין, בין הנושאים

חג האסיף בבני ברק, שמחת תורה בתל אביב, כרוז 

הסופרים העברים, החינוך החרדי בגולה ולבטיו, גליון 

 ' מדווינסק עם שיצא לאחר פטירתו של ה'אור שמח

עמוד על תולדותיו, הנדיב נתן שטרויס נ"ע, ביקורת 

ספרים, ספרים חדשים, רשמי טיול)פיליטון(, לשאלת 

שינוי הלוח, צמחי התורה, הכנסיה הרביעית של 

ה"אגודה" בפולין, האדמו"ר מבאבוב והנוער החסידי. 

המרד הקדוש, מעולם הבדותות, בשירים 

עת עתיקים)הערות(, בישוב הכברי בארץ)גילוי ד

וידיעות(, אהל ספר, חנוכת ישיבת חכמי לובלין ועוד 

 .ועוד ועוד

ז', נראה שיש  -חוברות גיליונות א'  6ו'. פ"ז:  -חוברות גיליונות ב'  3שנה ראשונה, תרפ"ו: 

 12י"ב. פ"ט:  -ז', ט'  -ב', ה'  -חוברות גיליונות א'  9את כל מה שיצא בשנה זו. פ"ח: 

י"ב.  -חוברות גיליונות א'  12י"ב. צ"א:  -חוברות גיליונות א'  12צ':  י"ב. -חוברות גיליונות א' 

חוברות  8י"ב. צ"ד:  -ח', י"א  -חוברות גיליונות א'  10י"ב. צ"ג:  -חוברות גיליונות א'  12צ"ב: 

חוברות  7י"א. צ"ו:  -חוברות גיליונות א'  11י"ב. צ"ה:  -ח', י"א  -ה', ז'  -ב', ד'  -גיליונות א' 

חוברות  7י"ב. צ"ח:  -ח', ט'  -חוברות גיליונות ב', ד', ז'  7י"א. צ"ז:  -ה', י'  -יליונות א' ג

חוברות  5ו', ח', י"א. ת"ש:  -חוברות גיליונות א'  7י"ב. צ"ט:  -ט', י"א  -ו', ח'  -גיליונות ב' 

 .'ד -גיליונות ג'  1ט'. תש"א: חוברת  -גליונות א' 

 

טוב מאוד. לחלקם הגדול מעטפת  -ל ומצב משתנה רובם מצב טוב גיליונות, גוד 129סה"כ 

 hahed min hanahase beyisrael- bayahadut- baolam.מודפסת בצבעים שונים

  hacharedi baaretz hubagola. 129 sheets. Jerusalem 1926/40 

A total of 129 sheets, size and condition vary, most of 
them in good - very good condition. Most of them 
have a cover printed in different colors. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 נובהרדוק ישיבות של העת כתב' המוסר אור' .335

 א"תרצ-ו"תרפ. ירושלים - פיעטרקוב. בפולין

 .ד"י -' י חוברות. חוברות ארבע. 1926/31

 

 



". בפוילן' יוסף בית' דנבהרידוק הישיבות של מבטאם כלי" עת כתב' המוסר אור'

 א"תרצ-ו"תרפ. ירושלים - פיעטרקוב". הרבים ועבודת והמוסר היראה לעניני מוקדש"

1926/31.  

 .ד"י -' י חוברות. צבעונית מעטפת לשנייה אחת בין, וחשובות נדירות חוברות ארבע

 .מאוד טוב מצב. קלים וקרעים זמן כתמי מעט. פשוטה רכה כריכה

"or hamusar" the journal of the Nowbarduk yeshiva in Poland. Peterkov - Jerusalem. 
1926/31. Four brochures. Pamphlets 10 - 14 
Simple paperback. A few time stains and light tears. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 מרתקים תורניים גיליונות 64. תבונות .336

 !!!ונדירים

 

 64 לפנינו. שבועי תורני גליון" תבונות"

 :בהם, ומרתקים מעניינם נושאים עם גליונות

 של מקורה, כסנדק ששימש בתורה מוזכר מי

 היכן, שמע לקריאת כהקדמה נאמן מלך קל

, אבותם בית ראשי, ורעמסס פיתום שכנו

 סגולה, החציל סערת, בטבריה היהודי הישוב

 הקדושת של להסתלקותו שנה 110, לפרנסה

 שהתגלה חילוק, בחמאה הפורח עוף, טוב יום

 חמדת ספר, והתנגדות  מכירה היתר, בחלום

 לחפץ סלנטר ישראל רבי בין הפולמוס, ימים

 הנסיונות, הסמבטיון ונהר משה בני, חיים

, ב"בארה תורה של עולה להקת הראשונים

 ועוד ועוד בסלאויטא החסידי הדפוס פרשת

 .ועוד

 

 אינם אלו גיליונות(. כפול 18 גליון, ברצף לא)146 גיליון עד 12 מגליון החל, גליונות 64

 .הסרוקים במאגרים בדיקתנו פ"ע מופיעים

tvunot. 64 fascinating and rare Torah magazins!!! 
64 issues, starting from issue 12 to issue 146 (not in sequence, issue 18 double). These 
sheets do not appear according to our check in the scanned databases. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מידי  נתיב ניטרא' תריסר גיליונות, בטאון תל' .337

ישיבת ניטרא, יו"ל ע"י חבורות תלמידי הגה"ק רבי 

 12תשכ"ז.  -שמואל דוד אונגר. קרית צאנז. תשכ"ד 

ס"מ, מלבד  24כללי  גודל ומצב משתנה, באופן. גיליונות

שהוא קטן יותר, ומצב טוב מאוד. נמכר כמו  12גיליון 

 .שהוא
Netiv Nitra' dozen sheets, size and condition '

vary, generally 24cm, except sheet 12 which is 

.smaller, and very good condition. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

. העיתון היהודי של תנועת נכריכטן בלאט - "Nachrichten-Blatt" !העיתון שנשכח!!! נדיר .338

 , כרך גיליונות. גרמנית ומעט עברית1931/1932רצ"ב ת -עזרא, תרצ"א 
 

נכריכטן בלאט.  - "Nachrichten-Blatt" !העיתון שנשכח!!! נדיר

, כרך 1931/1932תרצ"ב  -העיתון היהודי של תנועת עזרא, תרצ"א 

ס"מ. כריכה  29מספור דפים רב.  .ית ומעט עבריתגיליונות. גרמנ

מנותקת ודפים וקבוצת דפים ראשונים ודפים אחרונים מנותקים. 

 .מעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב

 

בשנים הראשונות אחרי מלחמת העולם הראשונה היו התארגנויות 

בשנת תרע"ט התקיימה  .שונות של תנועות נוער יהודיות באירופה

ר הלברשטט ועידת היסוד של תנועת "עזרא" בגרמניה ובמשך בעי

השנים לפעילותה נפתחו סניפים רבים בכל מקום בגרמניה שבו היו 

ריכוז של יהודים אורתודוקסים, שחינכו על פי תורתו של הרש"ר 

הירש זצ"ל "תורה עם דרך ארץ". אחת מהדרכים בגיבוש התנועה 

עיתון זה לא נזכר  .Nachrichten-Blatt הייתה פרסום של עיתון

במספר מחקרים שנכתבו אודות תנועות הנוער היהודיות ועל 

תנועת "עזרא". הרבה מהמחקרים גדושים במידע אך זיכרון העיתון 

לא נודע. לפנינו חלק מעיתון נדיר וחשוב זה ששימש לקשר בין 

 .חברי תנועת הנוער

The forgotten newspaper!!! rare! "Nachrichten-Blatt" - 
Nachrichten Blatt. The Jewish newspaper of the Ezra 
movement, 1931 - 1932, volume of sheets. German and a little Hebrew 
Many page numbers. 29 cm. Detached cover and pages and a group of first and last 
pages are detached. A few tears and moth holes. In general, good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ההכנות לכנסייה הגדולה השלישית, עיתון דר  .339

. לועזית 1936יזרעליט פרנקפורט המיין אלול תרצ"ו 

 ומעט מאוד עברית

 

ההכנות לכנסייה הגדולה השלישית, עיתון דר 

. 1936יזרעליט פרנקפורט המיין אלול תרצ"ו 

בעמוד שלפני הדף  .לועזית ומעט מאוד עברית

על ההכנות לכנסיה הגדולה השלישית עם  האחרון

ס"מ  37/27דפים.  8 .תמונות רבנים וצדיקים

 .לערך. קרעים וכתמים ומעט חורים. מצב בינוני

Preparations for the Third Great knesiya, Der Jezrelit 
newspaper Frankfurt de Main Elul 1936. Foreign and 
very little Hebrew 
Tears and stains and a few holes. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 ישראליאנה          
לאספני ישראליאנה. כלי נוי ישראלי ישן מתכת מעוטרת באמייל ואבן חן. כלי נוי בצורת  .340

? 70 -עגלה בת שני גלגלים ועליה קערה. ישראל שנות ה 

ס"מ. הקערה מעט עקומה.  30ס"מ הקף הקערה  18גובה 

  .טוב מאוד -ס קניה. באופן כללי מצב טוב  מדבקות מ

For Israeliana collectors. An old Israeli metal 

ornament decorated with enamel and gemstone. An 

wheeled cart -ornamental vessel in the form of a two

Height 18 cm,  with a bowl on it. Israel in the 70s?

circumference of the bowl 30 cm. The bowl is slightly 

very  -crooked. Purchase tax stickers. Generally good 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה 

 

כנראה כבר  .olivetti 82 מכונת כתיבה בעברית, חברת .341

עברה תיקון, ישנה מדבקה של "צבי זמל בית מלאכה לתיקון 

תיקון, ואין   מכונות כתיבה וחישוב" בחיפה. ייתכן שצריכה

 !אחריות על תקינותה

Typewriter in Hebrew, olivetti company 82. It has probably 

already been repaired, there is a sticker of "Zvi Zamel 

workshop for repair of typewriters and calculations" in 

y need repair, and there is no guarantee of its Haifa. It ma

!correctness 

 מחיר פתיחה: 

 

 עתיקות ונוסטלגיה     
 

מכונת תפירה ידנית, בקופסת עץ מקורית.  .342

 20 -רוסיה תחילת המאה ה 

מכונת תפירה ידנית, מונעת ידנית ע"י מנואלה)ידית 

לסיבוב הגלגל ולא דוושה לרגל(, תוצרת רוסיה חברת 

סינס)רשום ברוסית(. קופסת העץ המקורית. רוסיה 

  .. גוף המכונה ברזל20 -תחילת המאה ה 

)אין אחריות על פריט נוסטלגי מרשים, במצב עבודה

משקל  .ס"מ לערך 32ס"מ. גובה:  51/22תקינותה(. רוחב: 

ק"ג, אינו כלול במשלוח ואריזה  16.100לפני אריזה 

ימון ותיקון למנעולי מעט פגעי זמן, תצטרך ש   !!רגילים

 .הקופסה

Manual sewing machine, in original wooden box. 
Russia at the beginning of the 20th century 



Weight before packing 16.100 kg, not included in normal delivery and packing!! 
 
A little time damage, it will need lubrication and repair for the box locks. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

סיכות, אחת הסיכות כסף  2 -טבעות ו  2לוט  .343

גרם.  38.8אלקטרופורמינג והאחרים עם אבן. משקל כולל 

 . גודל ומצב משתנה

Lot of 2 rings and 2 pins, one of the pins 

electroforming silver and the others with a 

38.8 grams. Size and stone. Total weight 

.condition varies 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חילונים,  -ציונים  -משכילים 

 גויים
 

 ארצות של טוריה היס. 1. כללית היסטוריה ספרי אוסף .344

 הורוביץ שלמה ר"ד. 3. הצרפתית המהפכה היסטוריה. 2. הברית

. 5. ג"כ החדש בזמן העמים תולדות. 4. 1918/50 זמננו תולדות

, מצרים ימי דברי. 7. כ"ב, יוון ימי דברי. 6. א"כ, רומא ימי דברי

 .מאוד טוב - טוב מצב, משתנה גודל. ספרים 9 כ"סה. כ"ב
A collection of general history books. A total of 9 books. Size 

.very good condition -varies, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ספרים. חינוך ועוד, אוסף  -מדעים  .345

. 3 .8/10שער למדע, כרכים . 2. כרכים 5אנציקלופדיה פריה חינוכית . 1

גוף האדם אנטומיה  .5 . ספר המתכות. 4 .ילים בעברית לקסיקון מקורות המ

תורת החינוך . 7. תולדות החינוך בישראל, כ"א. 6 .היגיינה -פיסיולוגיה  -

ומצב משתנה, מצב ספרים. גודל  14סה"כ . עקרונות המאמר. 8. וההוראה

 .טוב מאוד -טוב 
education and more, a collection of books. A total  -Sciences 

very good  -of 14 books. Size and condition vary, good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אמר שפר' ב"ח מנפתלי הירץ הומברג. "מהדורה שניה עם הוספות ' .346

 1816המחבר". ווין תקע"ו 



 

ספר 'אמרי שפר' ב"ח, "כוללים עניני תורה ומוסר לילדי ישראל עלם ועלמה" מאת הערץ 

’; [ עמ7, ]223; 248[, 8. ]1816ווין תקע"ו ." האמבערג. "מהדורה שניה עם הוספות המחבר

להוצאה זו נוספו "פאררעדע צור צווייאטען אויזגאבע" וכן "לוח . שערים לכל חלק. 2 ס"מ 19

 . הענינים". הסכמת רבי מרדכי בנעט )הועתקה מן ההוצאה הראשונה(

 .כריכה קדמית מנותקת עם מספר דפים ושדרה קרועה. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב מאוד

'yimrey Shefer' 2 parts from Naftali Hirtz Homberg. "Second Edition with the 
Author's Additions". Vienna 1816 
Detached front cover with several pages and a torn spine. A few stains and moth 
holes. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

[ 2] 432איתנים" כרך ה"ירחון לעניני בריאות, היגיינה, ורפואה ציבורית". " .347

 . תשל"א. באופן כללי מצב טוב -ס"מ. תש"ל  23עמ'; 

of the "Monthly for Health, Hygiene, and Public Eitanim" volume "

.Medicine". In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהספרים הראשונים שהתירו להפוך את בתי הכנסת  .348

. 1818כנסיות! 'אור נגה)ע(' מהרפורמי אליעזר ליברמן. ב"ח דעסוי  לכעין

 עותק חסר

 

במאורות השכל והכתוב ’... ומוסר בעניני עבודת הכולל דברי חכמה , "אור נגה' ב"ח'

מאת אליעזר  ,"... והקבלה... ויסיר תלונת המעררים על התפלה בלשון אחרת

 .. בתחילת ח"א שיר לכבוד המחבר מאת אהרון חארינר1818דסאו,  .ליברמאן

החוברת שלפנינו הייתה התשתית של "מתקני" התפילות וה"טמפלים". המחבר 

נגד ההלכה ובתחילת החוברת הוא מביא את   קרא לשינויים אליעזר ליברמן

הטענות נגדו ואז הוא משיב אחד לאחד, בין הדברים הם: ביטול תפילת לחש, 

 .קריאה בס"ת ללא טעמים, הכנסת כלי נגינה בשעת התפילה ועוד ועוד

 .שער נפרד לח"ב. במקור: ט"ז, כ"ד, נ"ב עמ'; בעותק זה חסר שער ח"א ודף אחריו

 .מעט כתמים ומספר קרעים בשוליים. מצב טוב  ס"מ..521 

One of the first books that allowed synagogues to be turned into 
like  churches! 'Or Noga(ain)' from the reformist Eliezer Lieberman. 2 
parts Desoy 1818. incomplete copy 
A few stains and several tears in the margins. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

חותמות  -הקדשות  -חתימות 

 הגהות ועותקים מיוחסים -
 

 

עותק שניתן במתנה בידי המחבר, 'חידושי הלכות רשב"ץ'. "מהדורה יחידה". פיורדא  .349

 1779תקל"ט 



 

הגאון רבי שמחה בונים  על מסכת כתובות וגיטין מאת 'ספר 'חדושי הלכות רשב"ץ

רפפורט אב"ד הייצפעלד בן הגאון רבי צבי הירש אב"ד וואלרשטיין בנו של הגאון רבי 

  .ברוך כהנא אב"ד פיורדא

רישום בעלים  בדף שלפני השער

ד"ד מן אדמ"ו הגאון " :עתיק

המפורסם אב"ד ד"ק וו"ש 

]וואלרשטיין[ נר"ו בעל המחבר , 

הק' יעקב שמעון אולמאן 

 ."מעטנהיים

דא תקל"ט פיור .מהדורה יחידה

 34.5רב דף;  -. ג', ב' 1779

בדף ר': "דרוש לפרשת  .ס"מ

יצחק נר"ו אב"ד ור"מ דק"ק בונא ’ אמור", ובדף ר"א: "ליקוטים... מדברי... אחי... ר

  ."...ומדינת קלוניא

 .טוב -כריכת עץ מחופה נייר פגועה. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

A copy given as a gift by the author, "chidushey hilchot Rashbatz." "Single edition". 
Pyurda 1779 
Damaged paper covered wooden binding. Moth damage and stains. Average - good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. נאה עותק. וחותמותיו חתימתו עם סערדענא ד"אב אדלר שלום רבי הגאון של הזוהר .350

 . 1862 ב"תרכ זלקאווא. ג"ח' מלך מקדש' הזוהר ספר
 

 הגאון של ידו חתימת השער בדף. ודברים במדבר ויקרא, ג"ח' מלך מקדש' הזוהר ספר

 ובדף סערדענא ד"אב אדלר שלום רבי

 .חותמותיו ץהפורז

, רצו-רעז[ 26, ]קטו. 1862 ב"תרכ, זאלקווא

, רנט-רכח, ח, רכז-קפ[, 3] ריא-רא, קעט-קיז

[ 2, ]שה-שד, שא-ש[, 18, ]רצט -רס[, 13]

 . מ"ס 26.5; דף

 מעט עור כריכת. רחבים שוליים. נאה עותק

 .טוב מצב. עש ונזקי זמן כתמי מעט. בלויה

 הגאון בן. סערדענא ד"אב אדלר שלום רבי

 רבי הגאון וחתן מבאדאנש אדלר מנחם רבי

 .אידא - נאדי ד"אב ביליצר הלוי אייזיק יצחק

The Zohar of the Gaon Rabbi Shalom 
Adler Abd Saradana with his signature 
and seals. A fine copy. The Zohar Book 
'Mikdash Melech' part c. Zalkava 1862. 
Nice copy. Wide margins. Leather 
binding slightly worn. A few time stains 
and moth damage. Good condition. 

  200$מחיר פתיחה: 

 

 



העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יעקב לייזער  .351

  .מפשעווארסק. 'תורת אבות' לכוביץ, קוברין וסלונים

 

ספר 'תורת אבות' ב"ח, מאמרי קודש עה"ת והמועדים ועבודת ה' מאת אבות שושלת 

  .לכוביץ, קוברין וסלונים. ובסופו קונטרס מעשי אבות

 .לייזער מפשעווארסקקב ארבעה חותמות האדמו"ר הרה"ק רבי יע בתוך הספר

בעמ' נה, הגהה קצרה "עי' נו"א כאן". ירושלים, תשל"א. דש עמ'; שער נפרד מקוצר לח"ב 

  .ס"מ. כריכה מקורית. מצב טוב מאוד 24ולקונטרס. 

תשנ"ט[  –]תרס"ז  "האדמו"ר רבי יעקב לייזער מפשעווארסק "רבי יענקל'ה מאנטוורפן

של הרה"ק מקאלשיץ. כיהן כרב ביאשליסק. האדמו"ר השני מפשוורסק. תלמיד מובהק 

לאחר פטירת חמיו האדמו"ר רבי משה יצחק גווירצמן מפשעווארסק, התמנה למלא את 

 .מקומו. נודע בקדושתו ופרישותו, והמונים נהרו אליו כדי לזכות לברכה וישועה

The copy of the Rebbe Rabbi Ya'akov Leizer of Peshawarsk. 'Torat Avot' Lechovich, 
Kobrin and Slonim. 
Inside the book are four seals of the Rebbe Rabbi Yaakov Leizer of Pshevarsk. 
Original cover. Very good condition. 

 750$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הש"ס של הגאון רבי ליפמאן ראוויטש מקורבו של הגאון  .352

הנתיבות וה'חוות דעת' ושל חתנו הגאון  רבי עקיבא אייגר ודיין בליסא בבי"ד של הגאון בעל

 .תקפ"א, עם הגהות הגר"א -רבי יהושע פאלק אב"ד ברסלוי. ש"ס דיהרנפורט, תקע"ו 

 

הש"ס של הגאון רבי ליפמאן ראוויטש מקורבו של הגאון רבי עקיבא אייגר ודיין בבית 

אב"ד  דינו של הגאון בעל הנתיבות וה'חוות דעת' ושל חתנו הגאון רבי יהושע פאלק

 .ברסלוי

חתימות חתנו רבי יהושע פאלק אב"ד ברעסלוי, בשער מסכת סנהדרין הוא מעיד שקנה 

את הגמרות עבור חמיו והוא נתן לו אותם במתנה. באחד הכרכים רישום ששייך לר' יוסף 

 .בן ר' ליפמן בכ"י אחד הגיסים

  .תקפ"א, עם הגהות הגר"א -תלמוד בבלי, דיהרנפורט, תקע"ו 

פסחים.  :כ"ב .[, קל דפים1[ דף. עירובין ]1קנו, ]-[ קעט, קנ2שבת ] :כ"א .ועדמ  :מפרט

[, קלו דפים. ביצה. תקע"ז. נ דפים. חגיגה. תקע"ז. כז דפים. מועד קטן. תקע"ז. 1תקע"ז. ]

ראש השנה. תקע"ט. מא דפים. יומא. תקע"ז. קי דפים. סוכה. תקע"ז. סז  :כ"ג .מג דפים

 .דפים. שקלים. תקע"ז. יג דפים. מגילה. תקע"ז. מ דפים דפים. תענית. תקע"ז. לו



[ דפים)הדף האחרון כרוך אחרי קידושין( כתובות. 1[, קמה, ]1יבמות. תקפ"א. ] :נשים. כ"ד

[, קיג דפים. 1גיטין. תקפ"א. ] :כ"ה .[, קמז דפים. קידושין. תקפ"א. צו דפים1תקפ"א. ]

 .ים. סוטה. תקפ"א. נב דפיםנדרים. תקפ"א. פב דפים. נזיר. תקפ"א. סח דפ

דפים  2. קנה דפים)יש [, קמד דפים. בבא מציעא. תקע"ו1בבא קמא. תקע"ו. ] :כ"ו נזיקין.

[, צו 1[. רטז דפים. עבודה זרה. תקע"ז. ]1בבא בתרא. תקע"ז. ] :כ"ז .מסומנים קנ"א(

קע"ח. כז כות. תמ --סנהדרין. תקע"ח. קכז דפים. שבועות. תקע"ח. סא דפים.  :כ"ח .דפים

 .וריות. תקע"ח. יח דפים. עדיות. תקע"ח. נח דפיםה --דפים. 

זבחים. תקע"ח. קסה דפים)צ"ל קכ"ה( מנחות. תקע"ח. קיד דפים. בכורות.  :קדשים. כ"ט

 [, קעג דפים)העותק שאצלנו מתחיל בדף ג'( ערכין.1חולין. תקע"ח. ] :כ"י .תקע"ח. עב דפים

 -קינים  -ה דפים. כריתות. תקע"ח. ל דפים. מעילה תקע"ח. לו דפים. תמורה. תקע"ח. ל

 .[ דפים)אצלנו מסתיים בדף ל"ד(2ידות תקע"ח. מא, ]מ -תמיד 

 .נדה. תקע"ז. פח דפים. סדר טהרות. תקע"ט. קלג, לה דפים :טהרות. כי"א

סט תלמוד בבלי, למעט מסכת ברכות ומשניות זרעים. במסכת חולין חסרים דפים  :לסיכום

והכרך מתחיל בדף ג'. ובמסכת מידות קיים רק הדף הראשון )הכרך מסתיים בדף ראשונים 

טוב  -י"א מצב טוב  -ט'  -ח'  -ה'  -ד'  -כרכים: א'   :מצב  .[ דפים(2לד, במקור: מא, ]

  .גרוע -י' מצב בינוני  -ז'  -ו'  -ג'  -כרכים: ב' . מאוד

תר"א[ חתן הגאון רבי  -]תק"כ בערך  הגאון רבי אליעזר ליפמאן מראוויטש דיין דק"ק ליסא

יהודה ליב נוימבערג אב"ד ראוויטש שהיה חתנו של הגאון בעל ה'בית מאיר', )חותנו זקנו 

מזכירו בספריו, ראה הקדמת שו"ת בית מאיר(. בשנת תקע"ז החל לכהן כדיין בעיר ליסא, 

 .'בבית דינו של הגאון בעל הנתיבות וה'חוות דעת

עקיבא אייגר ואף הגאון רבי עקיבא אייגר התארח בביתו, כמו"כ היה היה מקורב לגאון רבי 

כותב מכתבי חידושי תורה וביקש שיחווה דעתו עליהם. היה ת"ח ובקי גדול ורבי עקיבא איגר 

כנהו "ארון הספרים שלי" וכן היה בקשרי ידידות עם הגאון רבי אברהם איגר בנו של רע"א 

 .הגאון רבי בונים איגר אב"ד מטרסדורףשהיה גר בראוויטש ואף נשא ונתן עם 

The Shas of the Gaon Rabbi Lipman Ravitch, a close relative of the Gaon Rabbi Akiva 
Eiger and Dayan of Lisa in the bet din of the Gaon Ba'al Ha'Netivot and the 'cHavat Daat' 
and of his son-in-law the Gaon Rabbi Yehoshua Falk Abd of Bresloy. Shas of 
Diehrenport, 1816 - 1821, with The GR"A postscripts. 
Condition: Volumes: 1 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11 Good - very good condition. Volumes: 2 - 3 - 6 - 
7 - 10 Moderate - poor condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

מ"ד "קיום האמונה" ביה -בית המדרש "קוצק" בציריך  .353

 .1766/70ל'  -כרכי מסכתות מש"ס זולצבאך תקכ"ו  3באדען. 

 



ית המדרש עם חותמות ב .1766/70ל'  -שלשה כרכי מסכתות מש"ס זולצבאך תקכ"ו 

 ."קוצק" בציריך וביהמ"ד "קיום האמונה" באדען

שהביאו מסכת יבמות. תקכ"ז. קמז דף; מעבר לשער: "חלופי גרסאות והגהות מה  :כ"א

 ."מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם ובעל חכמת מנוח ]רבי מנוח הענדל[

קמט דף; בשני הדפים הראשונים: "חלופי גרסאות המפרשים -[, ב2מסכת כתובות. תקכ"ח. ]

ונוסחאות אחרות וקצת פירושים... וחידושים שמצאתי בכת"י ברש"י ובתוספות ישן בגליון 

 ."תוספת ישנים

צז דף; מסכת קידושין. תקכ"ח. 

מעבר לשער "חלופי גרסאות 

חשבון ’ והגהות המפורשים ופי

  ."בית כור

משניות מסדר טהרות עם  :כ"ב

שלשה פירושים... רבינו משה 

בר מיימון, רבינו שמשון ורבינו 

אשר. תקכ"ז. קעח דף; פירוש 

 .הרא"ש נדפס בסוף כל פרק

מסכת סנהדרין. תקכ"ט.  :כ"ג

קכט דף; מעבר לשער: "חלופי 

אות ונוסחאות גרס

המפורשים". בסופם: "ויתר 

ההגהות... נמצאים בסוף 

המסכתא", אך הם לא נדפסו. 

לג דף: אבות דרבי נתן, 

סופרים, שמחות, כלה, דרך 

ארץ רבה וזוטא, אבות עם 

נב דף: -אברהם הלוי הורוויץ. ]לז[’ שמונה פרקים לרמב"ם והפירוש "חסד אברהם" מאת ר

מסכת שבועות. תקכ"ט. סא דף; מעבר לשער "נוסחאות  הלכות קטנות של רבינו אשר.

והגהות המפרשים". מסכת עדיות עם פירוש רבינו משה בר מיימון זצ"ל ועם פירוש רבי 

אברהם בר דוד. תקכ"ט. מסכת הוריות. תקכ"ט. יח דף; עם "תוספות ממסכת הוריות". 

ד ב"ר מנשה דרשן, מן דו’ הירושלמי מסכת הוריות, המצורף למסכת, נדפס עם פירושו של ר

הירושלמי הוצאת קראקא שס"ט. מסכת מכות. תקכ"ט. כח דף; בסוף: "מראה מקום חידושי 

 .מקומות לספרי דרוש(-סוגיות והגדות ולשונות רש"י ותוספות ממסכת מכות" )מראי

 .ס"מ. כריכות עור מהודרות פגועות. מצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 33

Beit Midrash "Kotzk" in Zurich - Beit Midrash "kiyum haemuna" in Aden. 3 volumes of 
tractates from the Solzbach sha"s 1766/70. 
33 cm. Damaged fancy leather bindings. Variable condition, generally good condition. 

 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ק המשניות של הגאון רבי מרדכי יעקב ברייש אב"ד ק" .354

 1853החרדים בציריך בעל שו"ת חלקת יעקב. משניות זרעים ורשה תרי"ג 

 

ע"פ רע"ב ותוי"ט, תוס' חדשים, ראשון לציון, שנות אליהו, משנה  משניות סדר זרעים

שני שערים.  .1853ערוכה, פי' הרמב"ם, חידושי תוס' רבי עקיבא אייגר. ווארשא, תרי"ג 

ס"מ. )על השותפים להוצאת  27"ד, נ"א דף; קכ ,5 .מעט מאותיות השערים בדיו אדום

הספר לאור ועל המחלוקת אודות הזכות להדפיס כאן את הגהות רבי עקיבא איגר, עיין: א"א 



אורבך, כל המקיים נפש אחת, בתוך ספרו מעולמם של חכמים, ירושלים 

  .(47, והערה 574-577’ תשמ"ח, עמ

י יעקב ברייש אב"ד חותמות הגאון רבי מרדכ בדף שער ראשון ובדף כה

ק"ק החרדים בציריך בעל שו"ת חלקת יעקב. בדף שער שני רישום בעלות 

 .עתיק

כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. בקבוצת דפים בתחילת הספר הדבקות 

 .סלוטייפ וקרעים. מצב טוב

[ פוסק הלכה 1896/1976תשל"ז  –]תרנ"ו  הגאון רבי מרדכי יעקב ברייש

 .חלקים 3שנה, ספריו: 'שו"ת חלקת יעקב'  40-מ ידוע ואב"ד ציריך למעלה

The Mishnayot of the Gaon Rabbi Mordechai Ya'akov Braiesh, Abd 
K. K. Haredim in Zurich, the author of shu"t  chelkat Ya'akov . 
Mishnayot Zraim, Warsaw 1853. 
Two title pages. Few of the title pages letters in red ink. 
Plain old cover. A few stains. In a group of pages at the beginning of 
the book, adhesive tape and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

המחזור של הגאון רבי משה בונם קרויס אב"ד  .355

  .. כריכת עץ מחופה עור1737ץ(. מחזור ח"ב, הומבורג תצ"ז יבאדען)שווי

 

מחזור ח"ב כמנהג אשכנזים לשלוש רגלים. הומבורג תצ"ז 

1737. 

חותמות הגאון רבי משה בונם קרויס אב"ד  בדף הפורזץ

                                                      .באדען)שווייץ(

ס"מ. כריכת עץ  35רנ"ו, נ"ט דף; בעותק זה חסר דף אחרון!  ,2

הכריכה פגועה וחלקה הקדמי  מחופה עור עם שאריות אבזמים.

מנותק, השדרה קרועה והחלק האחורי מעט מנותק. דף שער 

מנותק. נזקי עש מרובים עם פגיעות בטקסט. כתמים וקרעים. 

  .מצב גרוע

ה'תרצ"ט[ רבה  -]ה'תרל"ז  הגאון רבי משה בונם קרויס )קראוס(

של העיר באדן בשווייץ. נינו של מרן החת"ם סופר. תלמיד הגאון 

בי יהודה גרינוולד מסאטמר שהסמיכו להוראה. והעיד עליו ר

"שעוד מנעוריו היה נעלה ונשגב מאד בכל ענייניו, הן בהתמדתו 

והן בהשגתו וחריצותו". מאוחר יותר למד בישיבת פרשבורג אצל 

לאקנבך -הגאון בעל ה'שבט סופר' ואצל הגאון רבי דוד ניימן

 .'שהסמיכו להוראה. ספרו: 'מנחת משה

The machzor of Rabbi Moshe Bonam Krois Abd bAden 
(Switzerland). machzor part 2, Homburg 1737. Leather covered 
wood binding. 
2, 256, 59 pages; This copy is missing the last page! 35 cm. 
Leather-covered wooden binding with remnants of buckles. 

Cover damaged and front part detached, spine torn and back slightly detached. Title 
page detached. Multiple moth damage with damage to text. Stains and tears. Poor 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



העותק של הגאון רבי יהושע פאלק אב"ד ברסלוי עם  .356

 .. עותק חסר1699שונה" פרנקפורט דמיין תנ"ט חתימתו. 'עבודת הגרשוני', "מהדורה רא

 

ספר שו"ת 'עבודת הגרשוני' לרבינו גרשון אשכנזי. בדף הפורזץ רישום וחתימת הגאון 

  .רבי יהושע פאלק אב"ד ברסלוי

פרנקפורט דמיין תנ"ט  .דפוס ראשון

דף; בעותק זה  4, צ"ד, 4. במקור: 1699

ס"מ. כריכה  32.5דפים ראשונים.  4חסר 

טה. שוליים רחבים, למעט מספר פשו

דפים בהם השוליים חתוכים. מעט כתמים 

 .ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב

The copy of the Gaon Rabbi 
Yehoshua Falk Abd Bresloy with his 
signature. 'Avodat haGershoni', "first edition" Frankfurt deMain 1699. incomplete copy. 
First pattern. In the original: 4, 94, 4 pages; This copy is missing the first 4 pages. Simple 
cover. Wide margins, except for a few pages where the margins are cut. A few stains and 
moth damage. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 ענתיבי אברהם רבי המחבר הקדשת', ואהלות מר' ספר .357

 . 1843 ג"תר ליוורנו. נוספת והקדשה

 

 מאת ע"בשו ת"שו' ואהלות מר' ספר

 . ענתיבי אברהם רבי

 היא העליונה ההקדשה השער בדף

: וחתימתו המחבר יד בכתב הקדשה

". ט"ס ם"אברה המחבר ממני"

  .וחתימה י"בכת נוספת הקדשה

 30; דף ב"קנ, 4. 1843 ג"תר ליוורנו

 ומעט כתמים. פגועה ישנה כריכה. מ"ס

 מצב. בשוליים עש ונקבי קרעים מאוד

 .טוב

 ח"תרי – ה"תקכ] ענתבי אברהם רבי

 יצחק רבי לאביו נולד[ 1765/1858

 רפאל רבי של מתלמידיו היה. ענתיבי

 צובא ארם חכמי מגדולי. לניאדו שלמה

 ספרים חיבר. שבסוריה חלב של ורבה

 .רבים

The book 'Mar veohalot', dedication of the author Rabbi Avraham Entibi and another 
dedication. Livorno 1843. 
Damaged old cover. Stains and very few tears and moth holes in the margins. Good 
condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חותמת המו"ל "הצדיק מוורשה" רבי חיים יעקב נפתלי  .358

 .1892לברברג. ספר מקור חיים ומגן האלף. ורשה תרנ"ב זי



 

ספר 'מקור חיים' להגאון רבי יעקב לוברבוים בעל הנתיבות, ו'מגן 

ווארשא,  .האלף' להגאון רבי יהונתן אייבשיץ. על הלכות פסח

  .ס"מ 31.5קכ"ו דף;  .1892תרנ"ב 

חותמת המו"ל "הצדיק מוורשה" רבי חיים יעקב  מעבר לשער

 .זילברברגנפתלי 

  .כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

 -]תר"י  'הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג 'הצדיק מווארשא

תר"צ[ בן רבי אברהם בנימין זילברברג אב"ד וויערשוב בנו של הגאון 

מקוטנא בעל 'זית רענן'. תלמידם של הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב 

סלאנט וה'בית הלוי'. פעל רבות  ושל בעל ה'שפת אמת' מגור והגר"י

לחיזוק שמירת השבת והטהרה ושמירת ההלכה, וכן עסק רבות 

  .להוצאת כתבי המהרא"ל צינץ

The stamp of the publisher "Hatzadik of Warsaw" Rabbi 
Chaim Ya'akov Naftali Zilberberg. Sefer Mekor Chaim and 
Magen haelef. Warsaw 1892. 
Old cover. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

". המחבר חתימת. "טריפות הלכות' שעה הוראת' .359

 .בגרמנית נוסף שער עם. 1906 ו"תרס סאיני". יחידה מהדורה"

 

 הקדמה כמו שהוא טריפות עניני על. ראשון חלק. הוראה מקור עם' שעה הוראת' ספר

 ב"השו געווירטץ שמואל רבי מאת הפוסקים מגדולי מלוקט הריאה לטריפות

 . ממאטערסדארף

 שמואל רבי המחבר חתימת השער מעבר

  .געווירטץ

 1, א"צ, 8. 1906 ו"תרס סאיני. יחידה מהדורה

 כריכה. מ"ס 22. בגרמנית נוסף שער; דף

 .מאוד טוב מצב. ישנה

'Horaat Shaha' Halchot Trefot. "Author's signature". "Single Edition". Saini 1906. With an 
additional title page in German. 
Old cover. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

העותק של הגאון רבי אפרים שרגא הלוי לווינטאל  .360

אב"ד אוניאווע. שו"ת 'טוב טעם ודעת' מהדורא תליתאי 

 1884מהגאון הנודע רבי שלמה קלוגר. למברג תרמ"ד 

 

שו"ת 'טוב טעם ודעת' מהדורא תליתאי, על שו"ע יו"ד מהגאון 

 .רבי שלמה קלוגר

  .ס"מ 38דף;  4, צ"ט, 5. 1884למברג תרמ"ד 

חותמת הגאון רבי אפרים שרגא הלוי  בדף אחרי השער

 .לווינטאל אב"ד אוניאווע

כריכה פשוטה. מעט הדבקות בעיקר בשוליים. מעט נזקי עש 

 .וקרעים. מצב טוב



תלמיד הצדיק מגריידיץ, רבי אליהו  אבד"ק איניאווא אפרים שרגא הלוי לעוונטאהלרבי 

בן רבי חיים משה אבד"ק פראשקא וחתן רבי אברהם בנימין זילבערבערג אבד"ק  גוטמאכר.

  ם'.וויערשוב. נפטר בעשרה בטבת תרע"ח. ספרו: שו"ת 'חמדת אפרי

The copy of the gaon Rabbi Ephraim Sharga Halevi levintal Abd Oniave. The shu"t 'Tuv 
Taam veDaat' from the Talitai edition from the renowned gaon Rabbi Shlomo Kluger. 
Lemberg 1884 
Simple cover. A few adhesions mainly in the margins. Some moth damage and tears. 
Good condition. 

 50$מחי פתיחה: 

 

 

 ר"ד מהרב' חכמים דברי הגיון. 'וחותמו ברהמח הקדשת .361

  1911 א"תרע לבוב" יחידה מהדורה. "קימפאלונג ק"בק ומטיף ד"אב מישעל וואלף

 

 אליו ונלוה ובמדרשות בתלמודים חכמינו דברי בביאור דרך מורה' חכמים דברי הגיון' ספר

 תשובה בו והבחירה הידיעה קונטרס בסופו

 מאת הפילוסופי העיון פ"ע הזאת השלה על

 ק"בק ומטיף ד"אב מישעל וואלף ר"ד הרב

 . קימפאלונג

, 4. 1911 א"תרע לבוב. יחידה מהדורה

 הידיעה לקונטרס מקוצר שער'; עמ 12, 195

  .מ"ס 25. והבחירה

 חותמת ועליו מעטפת שער

 הקדשת השער בדף(. בלועזית)המחבר

 הספר באוצר אינו, מצוי לא ספר. המחבר

 .רוזנפלד-וינוגרד העברי

 שער מודבק עליה, פשוטה רכה כריכה

 .מצוין מצב. רחבים שוליים. מעטפת

Author's dedication and signature. 'higayon divrey chachamim' from harav Dr. Wolf 
Mish'el Abd and preacher in the Kimphalong Holy Congregation. "Single Edition" lebov 
1911 
mahatefet cover with author's stamp on it (in foreign language). On the title page is the 
author's dedication. Book not found, not in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book 
collection. 
A simple paperback, on which a  mahatefet cover title is glued. Wide margins. great 
condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

, המלקט חותמת". ראשונה מהדורה" התורה חנוכת .362

 1900 ס"תר פיטרקוב. רחבים שוליים עם מיוחד עותק

 

. ראשון ס דפו. מקראקא העשיל' ר מהרבי' התורה חנוכת' ספר

 מאותיות חלק, שערים שני; דף ח"נ', ח. 1900 ס"תר, פיעטרקוב

 העניך חנוך רבי המלקט חותמת. אדום בדיו ראשון שער

 עם מיוחד עותק .מ"ס 23. השני השער מעבר(, ארזון) ערזאהן

 .מאוד טוב מצב. קלים קרעים מספר. רחבים שוליים

chanukat haTorah "first edition". The collector's stamp, a 
special copy with wide margins. Peterkov 1900 
A few minor tears. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 



 

'פרי העץ' שאלוניקי,  -תורת נזיר' ' .363

 .. מהדורות יחידות. חתימות והגהות עתיקות1821תקפ"א 

 

 .מהדורות יחידות. כרך שני ספרים חשובים

א'. 'תורת נזיר' על מסכת נזיר, מאת רבי אברהם מוטאל. מהדורה 

בתוכו חידושים על [, צא דף; כולל 2. ]1821שאלוניקי, תקפ"א  .יחידה

  .הרמב"ם מרבי חיים אליה הלוי וקונטרס שמות הגטין מהמחבר

ב'. 'פרי העץ' חידושים על גפ"ת במסכת עבודה זרה, ודיני אסמכתא. 

-[ ע3. ]1821שאלוניקי, תקפ"א  .מרבי יצחק אלבעלי. מהדורה יחידה

 .ס"מ 28קלה דף; -קלא, קלא

גביר נכבד  –ם בונומו בשער ספר תורת נזיר חתימת רבי רפאל אברה

באזמיר, אביו של הגאון רבי יהודה בונומו )שדרשותיו נדפסו בסוף 

ספר מצא חן אזמיר תר"א(. "הצעיר אליהו מנשה". "הצעיר יוסף חי 

פראנקו" הכותב בחתימתו משנת תרי"א שהוא תלמיד רבי מנשה 

הנ"ל וכן שהוא בנו של רב טבחיא היינו ראש השוחטים רבי אהרן 

 .. בתוך הספרים שני הגהות עתיקות מזרחיות מעט קצוצותפראנקו

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. נזקי עש עם פגיעות בטקסט ומעט קרעים נוספים. מצב בינוני

'Torat Nazir' - 'pri haetz' Thessaloniki, 1821. Single editions. Signatures and antique 
postscripts. 
Old cover slightly damaged. Moth damage with damage to the text and a few other tears. 
Medium condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 הגהות. 1771 א"תקל, ברלין' הבית תורת וזאת' ספר .364

 עתיקות

 

 שלמה לרבי" האדם לבית הצריכים דינים' "הבית תורת וזאת' ספר

 10-כ הספר תוך ב. 1771 א"תקל. ברלין. א"הרשב - אדרת בן

 .דהויה מהן אחת, יד בכתב עתיקות הגהות

. וכתמים בטקסט פגיעות עם וחלקם עש נזקי מעט. פשוטה כריכה

 טוב כללי באופן

The book 'Vezot Torat Habait', Berlin, 
1771. Ancient postscripts 
Simple cover. Some moth damage and some with damage to the 
text and stains. Generally good 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

'. בתרא ומהדורה שבעה נחלת' .365

 1724 ד"תפ פיורדא. עתיקות והגהות חתימות

 

, העזר אבן ע"ושו טור על' בתרא ומהדורא שבעה נחלת' ספר

 ד"תפ, פיורדא. ראשונה מהדורה. הלוי דוד בן שמואל מרבי

 בפנים. הגהות שש הספר בתוך. מ"ס 20; דף ז"קכ. 1724

  .ביידיש הכתובים דפים מודבקים( בתוכה)הכריכה

? ראשקוב ד"אב לנדא מנדל מנחם רבי וחותמת חתימות

 אהרן רבי של הכללית האגודה חברי הרבנים בין חתום?; קרעשוב

 .קעח אות ראם יד בספר ן"בהר כהן מנדל מנחם



 .טוב מצב כללי באופן. עש נזקי ומעט כתמים. פגועה עור חצי כריכה

'Nachalat Shiva vemahadura batra'. Antique signatures and proofs. Fiorda 1724 
Damaged half leather cover. Stains and some moth damage. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של הגאון רבי אפרים הלוי ביליצר עם חתימתו  .366

הסכמות ורשימת חותמים חשובה. וחותמו. 'לקוטי שושנים'. 

 1914מונקאטש תרע"ד 
 

על הפרי מגדים, הלכות בשר וחלב  'ליקוטי שושנים' ספר

 .הגאון רבי אהרן כץ מזלאזיטץ מאת

  .ס"מ 24דף;  3, ל"ו, 2. 1914מונקאטש תרע"ד 

 .חתימת ידו וחותמו של הגאון רבי אפרים הלוי ביליצר בדף השער

שפירא, רבי יוסף ענגיל ועוד,  בהם המהר"ם הסכות חשובות ו

 .עמ'( ובראשם אדמו"רים ורבנים 5.5ורשימת חותמים חשובה )

כריכה ישנה מנותקת ובלויה. ספר מפורק. נייר יבש ומעט קרעים. 

 .באופן כללי מצב טוב

תש"ד[ בן הגאון רבי פנחס הלוי  -]תרנ"א  רבי אפרים הלוי ביליצר

ליכטנשטיין אב"ד בעטלן. ביליצר אב"ד סערענטש וחתן רבי יהודה 

תלמיד הדעת סופר ורבי אשר אנשיל יהודה מילר. כיהן כדיין ומורה 

 .'צדק בבעטלען. נהרג בשואה על קידש השם. ספרו: 'יד אפרים

The copy of Rabbi Ephraim Halevi Bilitzer with his signature 
and seal. 'Likutey Shoshanim'. Agreements and an important 
list of signers . Monkatch 1914 
Old cover detached and worn. A broken book. Dry paper and a few tears. In general 
good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'פענח רזא' ח"א, של הגאון רבי  .367

חיים אהרן דוד דייטש אב"ד באלשא יארמוט. מישקולץ תרפ"ז 

1927 

 

ה"ת ח"א, מאת רבינו יצחק בן רבי יהודה ספר 'פענח רזא' ע

 .הלוי

חותמות הגאון רבי חיים אהרן דוד דייטש  'בדף השער ובדף א

 .אב"ד באלשא יארמוט

 .ס"מ 21, ס"ג דף; 3ח"א בלבד. . 1927מישקולץ תרפ"ז 

  .טוב -כריכה ישנה בלויה. נקבי עש וכתמים. מצב בינוני 

בן  אב"ד באלשא יארמוט הגאון רבי חיים אהרן דוד דייטש הי"ד

הגאון רבי יוסף ישראל דייטש ה'בן גרני' וחתן הגאון רבי ישעיהו 

דיארמוט -זילברשטיין מוויאטצן. כיהן לאחר אביו כרבה של בלאשא

 .'וכיהן גם כראש ישיבה גדולה ומפוארת. ספרו: 'תבואות גורן

The 'paaneach Raza' Part I, by the Gaon Rabbi Chaim 

Aharon David Deitch Abd of Balsha Yarmot. Mishkoltz 1927 

Old worn cover. Moth holes and stains. Average - good 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



חתימות רבי לוי ביננשטוק מדייני זלושיץ ומח"ס בית לוי.  .368

"מהדורה יחידה" שו"ת 'חמדה גנוזה' ב"ח, עם לוח הטעות שאינו רשום! 

 1874ל"ד למברג תר

 

רבי משה צבי  שו"ת בהלכה וחידושים על הש"ס מאת חמדה גנוזה' ב"ח' ספר

 25דף;  4, נ"ו, ט"ז, 3. 1874למברג תרל"ד  .הירש מייזילש אב"ד זאלקווא

בעותק זה נוסף דף אחרון לוח הטעות שאינו רשום ביבליוגרפית וכנראה  .ס"מ

 .שאינו ברוב העותקים

ננשטוק מדייני זלושיץ ומח"ס בית לוי. וחתימה חתימות רבי לוי בי בדף השער

  .נוספת)עתיקה יותר( מהמשפחה וכן חתימה יצחק גרינפלד

לערך[ בן רבי דוד יצחק. למד יחד עם רבי חיים  1890 - 1820] רבי לוי ביננשטוק

בבית המדרש של רבי מאיר הדיין בקראקא. כיהן כדיין בזלושיץ   נתן דמביצר

וי' על סוגיות בש"ס ופוסקים, בין ההסכמות מופיעים שבפולין. ספרו: 'בית ל

הסכמותיהם של הגאונים רבי שמעון סופר מקראקא ורבי חיים אלעזר וואקס בעל 

  .'ה'נפש חיה
Signatures of Rabbi Levi Binnstock from Dayini Zalushitz and the author 

a' 2 parts, with the of Sefer Beit Levi. "Single edition" shu"t 'Hemda Gnuz

error plate that is not registered! Lemberg 1874 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אור לוי זיו יהודה' הקדשה ארוכה מהמחבר לפוסק הדור ' .369

 .מרן הרב ואזנר, והוספה חתומה בכ"י המחבר המקובל הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ

 

עה"ת  ה' אור לוי זיו יהוד' ספר

גמרא ומד"ר, תהלים,  ודברי חז"ל,

ודברי   זוה"ק וכתבי מרן האר"י

 תלמידי מרן הבעל שם טוב, מאת

המקובל הצדיק רבי יהודה זאב 

 .לייבוביץ

בדף השער הקדשה מהמחבר 

לפוסק הדור מרן הגאון רבי שמואל 

הלוי ואזנר. ובדף השער הוספה 

קובל  חתומה בכי"ק של המחבר המ

הצדיק רבי יהודה זאב ליבוביץ ועם 

 .חותמותיו

ס"מ. מצב  36.5מספור עמודים רב. 

  .טוב מאוד

'Or Levi Ziv Yehuda' is a long dedication 
from the author to the posek hador 

Maran harav Wasner, and an addition signed in the handwriting of the author, the tzaddik 
kabbalist, Rabbi Yehuda Ze'ev Leibovitz. 
Multiple page numbers. 36.5 cm. Very good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 חתימתו עם מצעירותו ואזנר הרב מרן של' אדם חיי'ה .370

 1883 ג"תרמ, ווארשא. ק"בכי הגהות ועם! הקודש לארץ עלותו לפני שחתם הנדירה

 



' אדם נשמת'ו' אדם חיי' ספר

 אברהם רבי הגאון מאת

 .דאנציג

 קודשו יד חתימת הפורזץ בדף

 עם ואזנר הרב הגאון מרן של

 לפני שחתם הנדירה חתימתו

, נינו פ"ע)י"לא עלותו

 שינה הקודש לארץ שכשעלה

 (.חתימתו את

 אחת, הגהות שני הספר בתוך

 ככל והשנייה קדשו יד בכתב

 ידו בכתב גם הנראה

  .מצעירותו

-[ב' ]ז. 1883 ג"תרמ, ווארשא

 נשמת'ל נפרד שער; דף צט; רס

 .מ"ס 21'. אדם

, בחלקה מנותקת עתיקה כריכה

 דפים וישנם מתפרק ספר

. וקרעים זמן כתמי. מנותקים

 .טוב - בינוני מצב

The 'chayey adam' of Maran harav Wasner from his youth with his rare signature that he 
signed before his ascension to the Holy Land! and with hishandwritten proofs. Warsaw, 
1883 
Ancient cover is partially detached, book is falling apart and there are detached pages. 
Time stains and tears. Average - good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

תהילים 'משכיל לאיתן' ג'רבה תרצ"ד  .371

 חלימי)בלועזית(. חותמת רבי דניאל 1934

 

מהגה"ק רבי אברהם  על תהלים )עם הפנים( 'משכיל לאיתן' ספר

 ."חלימי ה"סידי באהא

 .ס"מ 22[ דף; 5[ רפד ]5. ]1934ג'רבה תרצ"ד 

  .חותמת בלועזית של רבי דניאל חלימי בדף הפורזץ

 .כריכה עתיקה מנותקת. מעט כתמים וקרעים. מצב טוב

תשמ"ט[ בן רבי שלמה ז"ל רבה האחרון  -]תרע"ה  רבי דניאל חלימי

של גילמא. לאחר שעבר לצרפת כיהן כרב העיר אוויניון. מאוחר יותר 

  .עלה לארץ הקודש ונתיישב בבאר שבע

tehilim 'maskil le'Eitan' Djerba 1934. Seal of Rabbi Daniel cHalimi (in 
foreign language) 
Detached antique cover. A few stains and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



נחס, "מהדורות ראשונות". חתימת רבי הילל פולק אב"ד שו"ת גבעת פ -נתיבות לשבת  .372

 1837סאסרגאן וחותמת נכדו רבי דוד יודא פריינד. עותק חסר! למברג תקצ"ח 

 

לשבת' חידושים על ספר ' נתיבות .' כרך שני ספרים מבעל ההפלאה. מהדורות ראשונות. א

שו"ע אבן העזר 

מהרה"ק רבי פנחס 

הלוי הורוויץ בעל 

דפוס . ההפלאה

למברג,  .ראשון

. 1837תקצ"ח 

[ מ"ח 3במקור: ]

דף; בעותק זה 

 -חסרים דפים ל"ג 

סטפנסקי . ל"ד

 .398חסידות מס' 

ספר שו"ת .' ב

  'גבעת פנחס'
מהרה"ק רבי פנחס 

הלוי הורוויץ בעל 

דפוס . ההפלאה

י' ודף אחרון  -[ מ"ז דף; בעותק זה חסרים דפים ט' 1. במקור: ]1837למברג, תקצ"ח . ראשון

 .ס"מ 31כ"ו נמצאים פעמיים.  -נכרך הפוך. דפים כ"ה 

חתימת רבי הילל פולק אב"ד סאסרגאן וחותמת נכדו רבי דוד יודא  בדף שער נתיבות לשבת

 ד.פריינ

ובחלקם פגיעות בטקסט. כתמים וקרעים. כריכה ישנה פגועה ומנותקת. ספר מפורק. נזקי עש 

 .גרוע -מצב בינוני 

 

Netivot Shabbat - Givat Pinchas shu"t, "first editions". Signed by Rabbi Hillel Polak Abd 
Sasargan and the stamp of his grandson Rabbi David Yoda Friend. incomplete copy! 
Lemberg 1837 
a. This copy is missing pages 33 - 44. 
b. In this copy, pages 9 - 10 are missing and the last page is bound upside down. Pages 
25 - 26 are found twice. 
Old cover damaged and detached. A disassembled book. Moth damage and some 
damage to the text. stains and tears. Average - poor condition. 

  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות רבי חיים קאהן אחיו של האדמו"ר רבי אברהם  .373

'תפארת הצדיקים'.  -יצחק קאהן מתולדות אהרן, 'שארית אפרים' "מהדורה יחידה" 

 1928סאטמר תרפ"ח  -פיעטרקוב 

 

כרך שני ספרים. חתימות 

רבי חיים קאהן אחיו של 

האדמו"ר רבי אברהם יצחק 

  .קאהן מתולדות אהרן

א'. 'תפארת 

סיפורים גדולים  'הצדיקים

ונוראים וחידושי תורה, ובסופו 

'חידושי הרמ"ז'. פיעטרקוב, 

קונטרס הראשון)כנראה לא נדפס יותר(, חידושי אגדה  'ב'. 'שארית אפרים ;תרפ"ח. מ' דף



 23עמ';  1י"ז,  -, ה' 2. 1928סאטמר תרפ"ח  ."מהדורה יחידה" .מרבי אהרן סג"ל עפשטיין

  .ס"מ

 .כריכה פגועה ומנותקת. כתמים ומעט מאוד נקבי עש וקרעים קלים. באופן כללי מצב טוב

Signatures of Rabbi Chaim Kahan brother of the Rebbe Rabbi Avraham Yitzchak Kahan 
from toldot Aharon, "She'erit Ephraim" "Single Edition" - "tiferet hatzadikim". Pieterkov - 
Satmar 1928 
Cover damaged and detached. Stains and very few moth holes and light tears. In general 
good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ודש הילולים לה' "" חתימות הגאונים הקדושים רבי ""ק .374

ם סופר על ספר 'חידושי הילל ל"ש מקולומיא ובן דודו רבי הילל פאללאק תלמידי מרן החת

 1844טיב גיטין'. "מהדורה ראשונה" זלקאווא תר"ד 

 

 ספר 'חידושי טיב גיטין' על מסכת גיטין מהגאון רבי צבי הירש העלער אב"ד אובין ישן.

  .ס"מ 38.5דף;  2, ע"ח, ב', 1. 1844זלקאווא תר"ד  .דפוס ראשון

הפורזץ חתימת בן דודו רבי  חתימת הגה"ק רבי הילל ל"ש מקולומיא ובדף בדף השער

הילל פאללאק שניהם תלמידי מרן החתם סופר שקרא עליהם את הפסוק ""קודש 

  ' "".הילולים לה

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת וקרועה. שוליים רחבים. ספר מפורק. נזקי עש עם פגיעות 

 .גרוע -בטקסט. מצב בינוני 

בנייטרא. היה מגדולי תלמידי מרן נולד בשנת תק"ע  הגאון הקדוש רבי הילל פאללאק

 ,'ה'חתם סופר

הוא ובן דודו הגה"ק רבי הילל ל"ש )שמזכירו בהקדמת הספר 'אבקת רוכל'(, שרבם מרן 

החת"ס קרא עליהם את הפסוק ""קודש הילולים לה' "". לפי הסיפור הנודע היה רבי הילל בין 

 .שנכנס לבית המדרשתלמידי מרן החת"ס שזכו לגילוי אליהו הנביא עם ההלך הזקן 

""kodesh hilulim lahashem"" The signatures of the holy geonim Rabbi Hillel L.S. of 
Kolomia and his cousin Rabbi Hillel Fallak, students of Maran the chatam sofer, who 
signed the book 'chdushey Tiv Gitin'. "First edition" Zalkava 1844 
Ancient cover damaged and detached and torn. Wide margins. A disassembled book. 
Moth damage with damage to the text. Average - poor condition. 

 600$מחיר פתיחה: 

 

 



 

פרי העץ ומנחת יחיאל' ח"א, מאת רבי אלטר יחיאל ' .375

יו של האדמו"ר רבי אברהם יצחק נבנצל, אב"ד ווישניצא. חתימת וחותמת רבי חיים קאהן אח

קאהן מתולדות אהרן וחותמת גיסו רבי דוד יודא פריינד אב"ד סאסרגאן. דפוס ראשון. 

 1899מונקאטש, תר"ס 

 

חלק א' על הלכות שחיטה, כיסוי הדם, טריפות  'פרי העץ ומנחת יחיאל' ספר

הגאון רבי אלטר יחיאל נעבענצאהל, אב"ד ווישניצא.  ומתנות כהונה, מ

  .ס"מ 34[, קכד דף; 2. ]1899מונקאטש, תר"ס  .מהדורה ראשונה

חתימת וחותמת רבי חיים קאהן אחיו של האדמו"ר רבי אברהם  בדף השער

יצחק קאהן מתולדות אהרן וחותמת גיסו רבי דוד יודא פריינד אב"ד 

 .סאסרגאן

כריכה ישנה מעט בלויה. הדבקות וקרעים במספר דפים וכמעט ללא פגיעות 

 .טוב -ט. כתמים. מצב בינוני בטקס

"pri haetz veminchat yechiel" Part 1, by Rabbi Alter Yehiel Nevantzel, 

ab"d of Vaishnitsa. Signature and seal of Rabbi Chaim Kahan, brother of 

the Rebbe Rabbi Avraham Yitzchak Kahn from toldot Aharon and the 

seal of his brother-in-law Rabbi David Yoda Friend, ab"d of Sasargan. 

First printing. Monkatch, 1899 

Old cover slightly worn. Pastes and tears on several pages and almost no damage to 

the text. spots. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חן טוב. מנחה חדשה' ב"ח, מרבי גרשון ' .376

. . עותק מבית מדרשו של האדמו"ר השפע חיים מצאנז1874ורשה תרל"ד 

  .שער נפרד לח"ב. נזקי עש וכתמים. באופן כללי מצב בינוני

mincha chadasha' 2 parts, separate title page for part 2. Moth damage '

.and stains. In general, average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חסידות. "מהדורה ראשונה", 'מקרי  .377

דרדקי' על חומש שמות מהגה"ק מקולומייא עם חותמת בנו רבי ברוך 

 1890בענדיט. קולומייא תר"נ 
 

 .ספר 'מקרי דרדקי' על חומש שמות מהגה"ק רבי הלל ל"ש מקאלאמייא

  .ס"מ 22, קל"ו דף; 10. 1890קאלאמעא, תר"נ  .אשון דפוס ר

 .המחבר הגאון רבי ברוך בענדיט ליכטענשטיין)ל"ש(חותמת בן  מעבר השער

כריכה ישנה בלויה. דף השער מנותק. נקבי עש ומעט מאוד 

 .הדבקות. באופן כללי מצב טוב

chasidut. "First edition", 'Mikrei Dardaki' on chumash 
shmot from the rav of Kolomiya with the stamp of his 
son Rabbi Baruch Bendit. Kolomiya 1890 
Old worn cover. The title page is detached. Moth holes 
and very little adherence. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



פרי חיים' עה"ת, ד"ח מרבי חיים קנולר. חתימת וחותמת ' .378

 1918/23"ג פ -רבי משה יעקב הכהן שו"ב דקהל אורטודוקסים בסיגט. פרמישלא תרע"ח 

 

 .ד"ח בכרך אחד, ללא חומש דברים .ספר 'פרי חיים' עה"ת, מרבי חיים קנאללער

 .חתימת וחותמת רבי משה יעקב הכהן שו"ב דקהל אורטודוקסים בסיגט בדף השער

]א[: בראשית. )תרע"ח(.   .1918/23פ"ג  -פרמישלא תרע"ח  .נדיר, לא הופיע במכירות פומביות

[ דף; ]ד[: במדבר. 1[ דף; ]ג[: ויקרא. תר"ף. עא, ]5עו, ]-שמות. תר"ף. עג, עה[, קטו דף; ]ב[: 1]

שער נפרד לכל  ;[ דף1, עט, ]1922תרפ"ג, 

  .ס"מ 22 .חלק

כריכה חצי עור מעט פגועה. פגם בדף צה חלק 

ראשון. הדבקות וקרעים בשני דפים ראשונים. מעט 

טוב  -נקבי עש. כתמים. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

'pri Chaim' on the Torah, 4 parts by Rabbi Chaim Knoller. Signature and stamp of Rabbi 
Moshe Yaacov HaCohen Shochet hubodek Dakhal Orthodox of siget. Premishla 1918/23 
Rare, never seen at auction. 
Half leather cover slightly damaged. Defect on page 95, first part. Pastes and tears on 
the first two pages. Few moth holes. spots. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת הגאון רבי ראובן כץ רבה של פתח תקוה על ספרו  .379

 1928הראשון! 'דודאי ראובן' עה"ת. פיעטרקוב תרפ"ח 

 

מאת הגאון רבי ראובן כץ רבה של פתח על התורה,  'דודאי ראובן' ספר

  .תקוה ומלפנים אבד"ק סטוויסק ואמדור

הקדשה בכתב ידו של המחבר הגאון הרב ראובן כץ  מאחורי השער

 .עם חתימתו וחותמו

  .ס"מ 24. ע"ט דף; 1928מהדורה ראשונה". פיעטרקוב תרפ"ח "

מצב כריכה מקורית פגועה ומנותקת. נקבי עש וכתמי זמן. באופן כללי 

 .טוב

The dedication of the Gaon Rabbi Reuven Katz Rav of Petach Tikva for his first book! 
'dudahey Reuven' on the Torah. Pieterkov 1928 

"First Edition". 
Original cover damaged and detached. 
Moth holes and time stains. In general good 
condition. 

 50$תיחה: מחיר פ

 

 

כנסת ' .380

יחזקאל' דעעש העותק של בנו האדמו"ר 

רבי יוסף פנט, נכדו רבי משה הי"ד בן רבי 

יוסף ושל האדמו"ר רבי אברהם אביש קנר 

מטשכויב עם חותמותיהם. דפוס ראשון. 

 1931קלוזש, תרצ"א 

 

ספר 'כנסת יחזקאל' ב"ח, עה"ת ודרושים 

מהאדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט 

 .מדעעש



ותמת בן המחבר, האדמו"ר רבי יוסף פנט, נכדו רבי משה הי"ד בן רבי יוסף ח בדף השער

 .ושל האדמו"ר רבי אברהם אביש קנר מטשכויב

דף אחרון של  סרח דף; בעותק זה 5, קס"ז, 2. במקור: 1931קלוזש, תרצ"א  .מהדורה ראשונה

שה פאנעט אבי בי מדרשה מהאדמו"ר הרה"ק ר ס"מ. בסוף הספר 23רשימת החותמים. 

המחבר, ורשימת תורמים עם אדמו"רים ורבנים, בהם: הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, 

  .האדמו"ר האהבת ישראל מוויז'ניץ, הגאון רבי ישראל פריינד ועוד ועוד

  .כריכה פשוטה מעט בלויה. כתמים ומעט נזקי עש הדבקות וקרעים. באופן כללי מצב טוב

'Knesset Yehezkel' Da'esh the copy of his son the Rebbe Rabbi Yosef Panet, his 

grandson Rabbi Moshe Hashem Yikom Damo son of Rabbi Yosef and the Rebbe 

Rabbi Avraham Avish Kener of Tashchoiv with their seals. First pattern. Cluzsh, 

1931 

This copy is missing the last page of the list of signers. 

Plain cover slightly worn. Stains and some moth damage adhesions and tears. In 

general good condition. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מרגניתא דר"ב השלם' מבעל הברוך טעם, העותק של ' .381

לונדון, תשי"ז. מעט מאוד נקבי  .הרב יוסף בלומנפלד מלפנים ראב"ד תל אביב

 .כתמים. מצב טובעש ו

עלה  1931היטה. בשנת -כיהן כרבה של העיירה קרולבסקה רבי יוסף בלומנפלד

ב. שם כיהן כדיין ומאוחר יותר כאב"ד. היה מוסר  לארץ הקודש ונתיישב בתל אבי

היגר לארצות הברית למספר  1952שיעור יומי בכולל "כתר תורה" בת"א. בשנת 

פר 'כפתור ופרח' של רבי אשתורי שנים, בתקופת שהותו שם הדפיס את הס

 ".הפרחי, עם פירושיו והערותיו, בשם "גן יוסף

Marganita dera"v hashalem' very few moth holes and stains. Good '

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עותק האדמו"ר הרה"ק ציס"ע רבי ישראל פרידמן   .382

 1929בערגסאס תרפ"ט מהוסיאטין. 'אלף זעירא' על התורה וחידושי הלכה. 

 

על התורה וחידושי  'אלף זעירא' ספר

רבי צבי זאב וואלף  הלכה מאת

 .גאלדבערגער מבערגסאס

. מ"ב דף; 1929בערגסאס תרפ"ט 

 .עמ'( 5.5רשימת חותמים ) .ס"מ 28

העותק של האדמו"ר הרה"ק ציס"ע 

רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין עם 

חותמותיו האישיות של אוצר ספריו 

 .הקדושים

כריכה מנותקת וקרועה. באופן כללי 

  .מצב טוב מאוד
Copy of the Rebbe Rabbi Yisrael 

Friedman of Hosiatin. 'Elef Zaira' 

on the Torah and innovations in 

Halacha. bargasas 1929 

 200$מחיר פתיחה: 

 



 

 

שארית הפליטה. תהלים עם פירוש ביידיש מאת ר'  .383

  .הקדשה בכתב ידונפתלי גראס עם 

 

תהלים עם תרגום באידיש מאת ר' נפתלי גראס. ניו יורק, 

 .ס"מ 24[ עמ'; 1] 335. 1948

הקדשה בכתב יד  הראשון קצר. בשער ראשון ,שני שערים

 .המחבר. ניו יורק תש"ט

דף זכרון עם כמה שמות מקדושי השואה  בדף אחרי השער

 .ביידיש, וכן הקדמת המחבר

 .ר טוב. מעט קרעים וכתמים. מצב טובכריכה מקורית. ניי

survivors. tehilim with a commentary in Yiddish by R. 
Naftali Grass with his handwritten dedication. 
Original cover. good paper A few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חבלי הנשמה ומוסר היהדות', הקדשת ' .384

 1938המחבר הרב יהושע שפטמן מלונדון. "מהדורה יחידה". ורשה תרח"ץ 

 

ספר 'חבלי הנשמה ומוסר היהדות' דרשות לימים נוראים, שבתות וימים 

 .טובים מאת רבי יהושע שעפטמאן מלונדון

  .הקדשת המחבר הרב יהושע שפטמן מלונדון בדף לפני השער

 .ס"מ 23עמ';  3רמ"ג, דף,  4. 1938ורשה תרח"צ  ."מהדורה יחידה"

 .כריכת מעטפת רכה. כתמי ומעט נזקי רטיבות. באופן כללי מצב טוב

'chevley haneshama vemusar hayahadut', dedication of the author Rabbi 
Yehoshua Shaftman from London. "Single Edition". Warsaw 1938 
Soft mahatefet cover. Stains and some moisture damage. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגהות, חלקם ארוכות מאוד וחתימות רבות של  85 -כ  .385

 -הגאון רבי יאיר פטרזייל אמשטרדם מצעירותו. שו"ת 'שואל ומשיב' מהדורא תנינא ד"ח 

 1873/76ל"ו  -'דברי שאול' למברג תרל"ג 

 

וי נתנזון. א'. שו"ת 'שואל ומשיב' מהדורא תנינא כרך שני ספרי הגאון רבי יוסף שאול הל

דף השער ח"א. חלק ב':  חסר [, עח דף. בעותק זה1חלק א': תרל"ג. ] .ד"ח, מהדורא תנינא

[, עו 2[, ע דף. חלק ד': תרל"ד. ]2. ]1873[ סח ]צ"ל: ע[ דף. חלק ג': תרל"ד, 2תרל"ג. ]



, נ"א ד'; עותק זה מסתיים 1ור: במק 1876דברי שאול' דרושים, למברג תרל"ו ' .'ב .דף

  .ס"מ 37.5 .בדף מ"ג

הגהות, חלקם ארוכות מאוד וחתימות רבות של הגאון רבי יאיר  85 -בתוך הספר כ 

 .אמשטרדם פטרזייל מצעירותו

  .חותמות הרב שאול שאול דוב זיסלין, רב ביהכ"נ בית שלמה ומלפנים רב באורשא

 .קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טובכריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. מעט 

תרח"צ[ בן רבי דוד שלמה שו"ב בעיר ווישניצא וחתן רבי  -]תר"ל  הגאון רבי יאיר פטרזייל

יצחק ברוך לבית שעכטער נכדת ה'חכם צבי'. כיהן כדומ"ץ בעיר טורין שבאוקראינה 

בשנת תרצ"ד  ובישטינא עד שנת תרס"ח בערך, אז נתקבל כדומ"ץ קהל אנשי פולין בברלין,

עלה לארץ הקודש ונתיישב בתל אביב, שם כיהן כראב"ד בד"צ למקהלות החסידים וכרב בית 

)היום רחוב הרב קוק(. נפטר בשנת תרח"צ וקברו בהר הזיתים. כינה 36המדרש ברחוב ים 

 ".לעצמו גם שם משפחה "אמסטרדם

About 85 postscripts, some of them very long and many signatures of the gaon Rabbi 
Yair Petrazeil of Amsterdam from his youth. The "shoel humeshiv" shu"t Tnina edition 4 
parts - "divrey shaul" Lemberg 1873/76 
A: 78 pages. This copy is missing the title page of part a. B'. In the original: 1, 51 4; This 
copy ends on page 43. 
Plain old cover. A few stains. A few tears and adhesions. In general good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של ה'פני מבין' הגאון רבי נתנאל הכהן פריד,  .386

רישום ארוך בכ"י בנו רבי עוזר. 'מהר"ם שיק' על תרי"ג מצוות ח"ב, עם קונטרס 'פוטר מים' 

 1898הגאון רבי שאול בראך ועם חותמו. מונקטש תרנ"ח מהמו"ל 

 

קונטרס 'פוטר  תריג(. בסוף הספר-על תרי"ג מצות, חלק ב' )מצוה רסד 'מהר"ם שיק' ספר

[, סד 2. ]1898מונקאטש, תרנ"ח  .מים' בעניין המקווה מהמו"ל הגאון רבי שאול בראך

  .ס"מ 36.5דף; 

עוזר פריד שהספר שייך לאביו הגאון רבי  רישום ארוך בכ"י וחתימת רבי בדף הפורזץ

  .נתנאל הכהן פריד. חותמות רבי עוזר בדף הפורזץ והשער



כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן 

ומעט קרעים ונקבי עש. מצב 

 .טוב -בינוני 

נולד  הגאון רבי שאול בראך

בשנת תרכ"ה. למד אצל 

המהר"ם שיק תקופה קצרה 

ולאחמ"כ אצל ה'חתן סופר'. היה 

ע לאדמו"רים מסיגט ובאבוב. נוס

כיהן כאב"ד מאגנדורף, קראלי 

וקאשוי. נפטר בשנת ת"ש. חיבר 

 .ספרים רבים

הגאון רבי נתנאל הכהן 

תרע"ד[ בן רבי  -]תרי"ח  פריד

יחיאל מיכל פריד אחיו של 

הרה"ק רבי יהושע השיל פריד 

מקאפיש. כשהיה בילדותו 

נתייתם מאביו וגדל בביתו של 

דודו רבי ישכר דוב פרידמן. 

בשנת תרל"ו שלח אותו הגאון רבי דוד לייב זילברשטיין ללמוד אצל בעל ה'קול אריה' הגאון 

סז. שנה לאחר מכן נסע אל הגאון רבי חיים צבי מנהיימר רבי אברהם יהודה שוורץ מברג

מאונגוואר, שאף העניק לו כתב סמיכה. בשנת תרל"ח נישא לבתו של רבי יצחק פריד 

שנה מונה לכהן כרב בעיר בלמזויווארוש ושם פתח את ישיבתו.  15מקליינווארדיין. לאחר 

 מבין'. ספרו: 'פני 

The copy of the 'Pney mevin' Rabbi Nathaniel HaCohen Frid, a long inscription in his son 
Rabbi Ozer handwriting. 'Maharam Shik' on tarya"g Mitzvot part b, with a counters 'Poter 
Maim' from the publisher Rabbi Shaul Barach and with his stamp. Monkatesh 1898 
Plain old cover. Time stains and a few tears and moth holes. Average - good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

כולל מאה דרושים נחמדים על רוב שבתות " 'ספר 'תקון שלמה .387

השנה וימים טובים סדורים וגם הספדים על כמה גאונים ונלוה אליו ספר שמלת בנימין 

ל שפיצר תלמיד הכת"ס מהגאון רבי בנימין שלמה זלמן סג"" חידושים על שב שמעתתא

חותמת חתן המחבר רבי   מעבר לשער. חבר וגיסו. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המ

שיר ידידות  [ עמ'; ק"מ דף; בתחילת הספר1, ]5[ 10. ]1892וינה תרנ"ב . יוסף דובער כהן

באופן כללי מצב טוב . ארוך שחיבר הגאון רבי שמעון סופר מקראקא גיסו של המחבר

 .מאוד

.book 'Tikun Shlomo' in general is in very good condition The 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קיבלתי הספר במתנה מהגאון " .388

המחבר", הקדשה עצמית וחותמות הגאון רבי טוביה יהודה 

גוטטנטג)טביומי(. 'הדרש והעיון' מהגאון רבי אהרן לוין אב"ד רישא 

. תע"ו עמ'; 1931תרצ"א בילגורייא ." ח"ב שמות. "מהדורה ראשונה

 . ספר מתפרק וללא שדרה. כתמים. באופן כללי מצב טוב
-I received the book as a gift from the gaon author", self"

dedication and the seals of Rabbi Tovia Yehuda Guttentag (Taviomi). "hadrush 

and without a spine. spots. In general vehayiyun" "First Edition". A book falling apart 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

שארית הפליטה? הקדשה ל"גמר חתימה טובה ה' תשרי  .389

רב נתן שמואל ישראלוויטש. תהלים ע"פ 'טללי אורות'  ", וחותמות ה1945תש"ו 

 .. מעט נקבי עש וכמים. באופן כללי מצב טוב1931ב'. דעווא תרצ"א  -ח"א 

survivors? Dedication to "gmar chatima tova Tishrei 1945", and the seals 

'Tlaley Orot', a of Rabbi Natan Shmuel Israelovich. tehilim according to 

.few moth holes and stains. In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ע"פ עזרת כהנים  מצורע -תורת כהנים' ח"ד על פ' תזריע ' .390

ותוספות העזרה. העותק של בית החסידים קרימילוב בקראקא. פשמשיל תרס"ז 

1907 

 

’ ספר 'תורת כהנים' חלק ד': על פ

פשעמישל, תרס"ז.  .תזריע מצורע )נגעים(

חותמות בית  .ס"מ 25.5[ פט דף; 1]

  .החסידים קרימילוב בקראקא

כריכה פגועה ומעט מנותקת. מעט כתמים 

  .מצב טוב וקרעים.

"Torat Kohanim" part 4 on P. Tazria - metzora 
according to Ezrat Kohanim and Tosafot Ha 

Ezra. The copy of the Karimilov Beit Hasidim in Krakow. Pashmeshil 1907 
Cover damaged and slightly detached. A few stains and tears. Good condition. 

 50$חה: מחיר פתי

 

 

הקדשת וחותמות המחבר ודפים נוספים. 'תפלת חיים' על  .391

שבעה מקורי התפילות אשר תקנו אנשי כנה"ג, מרבי חיים ראובן רובינשטיין אב"ד יורבורג. 

. אחרי דף השער 1913ח"א וילנה תרע"ג 

הודבקו שני דפים תשובות מכתבי תודה על 

ר  קבלת הספר מראב"ד פרשבורג, הרוגוטשוב

אברהם דובר שפירא וכן מכתב על קבלת ורבי 

ומים  מלגה ממשלת ליטא, דפים אלו אינם רש

וכן לא בסריקות באוצר החכמה, במפעל 

הביבליוגרפיה מציינים כי ישנם טפסים עם דפים 

נוספים אך לא פירטו את כל תוכן הדפים 

בסופו דפים ’; עמ XII ,[1] , 95שלפנינו. 

  .פאים". באופן כללי מצב טובבלועזית: "מ"מ המקורים מספרי הרו
Author's dedication and stamps and additional pages. 'Tfilat Chaim'. In general good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בית הבחירה' על פרקי אבות לרבינו המאירי עם תולדותיו.  .392

לנדוי אב"ד ראשקוב  . חתימות ורישומי רבי מנחם מנדל1854"מהדורה ראשונה". ווין תרי"ד 

 פלך פוזן
 



ספר 'בית הבחירה' על פרקי אבות לרבינו המאירי עם 

 19, מ"ג דף; 7. 1854ווין תרי"ד  .תולדותיו. דפוס ראשון

ס"מ. כרוך עמו ספר בגרמנית ללא שער)אולי בן המלך 

 .והנזיר(

חתימות ורישומי רבי מנחם מנדל לנדוי אב"ד ראשקוב 

  .פלך פוזן

 .כתמי זמן. מצב טוב מאודכריכה חדשה. 

"bet habchira" on pirkey Avot to Rabinu haMeiri with 
his history. "First Edition". Vienna 1854. Signatures 
and records of Rabbi Menachem Mendel Landoi abd 
Rashkov Flech Pozen 
New cover. Time spots. Very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת המחבר רבי ראובן מרגליות לרבי יהודה ליב  .393

לנדסברג אב"ד סעגהאלאם. תמונתו בצעירותו ותמונת מרן המהרש"א. ספר 'תולדות אדם', 

 1912"מהדורה יחידה". למברג תרע"ב 

 

על רבינו המהרש"א על מאורעות חייו, דרכי  'תולדות אדם' ספר

דורה רבי ראובן מרגליות. "מה לימודו ועוד מאת

  .1912למברג תרע"ב  ."יחידה

הקדשת המחבר רבי ראובן מרגליות לרבי יהודה  בדף השער

  .ליב לנדסברג אב"ד סעגהאלאם

דף תמונת רבינו המהרש"א ודף עם תמונת  לאחר דף השער

   .ס"מ 20עמ';  3צ"ה,  .המחבר רבי ראובן מרגליות בצעירותו

 .כריכה פשוטה. כתמים. מצב טוב מאוד

Dedication of the author Rabbi Reuven Margaliot to 
Rabbi Yehuda Leib Landsberg Abd Sagahalam. His 
picture in his youth and a picture of Maran the 
Maharsha. The book 'Toldot Adam', "single edition". 
Lemberg 1912 
Simple cover. spots. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי משה יהודה כ"ץ רב הצעיר סערדאהעלי בן  .394

ג'  -הלכות יו"ט. פיטרקוב תרס"ב  -הגאון רבי אשר אנשיל. קיצור שו"ע הלכות שבת 

1902/3 

 

ספר קיצור שו"ע על הלכות שבת עם מנחת 

 -הסכמות  -למעשה יש לפנינו רק את שני השערים  .שבת

קיצור שו"ע על  - ורי המנחההקדמה ואת הקונטרס שי

קעח; -[ קנו1ח', ] .הלכות יו"ט, נשיאת כפים וחול המועד

החלק על  .להלכות יו"ט שער נפרד .ס"מ 22דף;  1ס"ז, 

אולי יצא מהדורה )הלכות שבת לכאורה זה עותק חסר

  .(??נפרדת מקוצרת זו

חותמת רבי משה יהודה כ"ץ רב  בשער הלכות שבת

 .און רבי אשר אנשילהצעיר סערדאהעלי בן הג



כריכה ישנה פשוטה. הדבקה בשולי דף שער הלכות שבת. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים קלים. 

  .באופן כללי מצב טוב

The copy of Rabbi Moshe Yehuda Katz Rav hatzahir Saardahali ben HaGaon Rabbi 
Asher Anshil. Abridgement of shulchan aruch Shabbat hakachas - halachas of yom tov. 
Peterkov - 1902/3 
The section on Shabbat halachas is apparently a missing copy (maybe there was a 
separate abridged edition of this one??). 
Plain old cover. Pasting on the margin of the Shabbat halachas title page. Stains and a 
few moth holes and light tears. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הספר הזה מעזבון הרבני ר' ברוך בן יענטא תנצב"ה ויש " .395

עדיין לאחיך טענת ירושה על הספרים ואם ימחלו על חלקם ישארו לבהמ"ד דספרדים דפה 

. 1901ונקאטש תרס"א מ .ת מהרצ"א השלם ק"ב". 'הקדמה ודרך לעץ החיים' עם הוספו

דף אחרון.  חסר , מ' דף; בעותק זה1במקור: 

 .כתמים ונזקי עש ומעט הדבקות. מצב בינוני

This book is from the estate of Rabbi Rabbi "

Baruch ben Yente. And your brother still has 

an inheritance claim on the books, and if they 

them, they will be left to bet forgive some of 

hamidrash desfaradim." This copy of 

hakdama vederech le'etz hachayim' is missing the last page. Stains and moth '

.damage and some adhesions. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בית התפילה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג " .396

 ''דרך תבונה הנקרא דרך חכמה -ת צאנז". 'בנין שלמה' גראיעווא קרי

 

 .כרך שני ספרים עם חותמות בית התפילה של האדמו"ר הקדוש ה'שפע חיים' מצאנז

בנין שלמה' מרבי שלמה גורדון עם '

גראיעווא  . 'זכרון יעקב' מאביו

". מהדורה יחידה" 1908תרס"ח 

רשימת  דף; דף אחרון 2מ"א, 

מספר דפים נשארו חלקים  .חותמים

 .בדפוס

על  'דרך תבונה הנקרא דרך חכמה'

שו"ע חו"מ מרבי דובעריש כץ. ורשה 

ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה ומנותקת בחלק הקדמי. דף ראשון  30. ל"ב דף; 1910תר"ע 

 .מנותק. מעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב

"The House of Prayer of the KK Admor Shalita of Kluizenburg Kiryat Sanz". 'binyan 

Shlomo' Graieva - 'serech tvuna hanikra derech chochma' 

Old cover slightly worn and detached at the front. First page is detached. A few tears 

and moth holes. In general good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הגה"צ רבי יהושע סג"ל דייטש אבד"ק מאראש הנ"ך של  .397

ורשה . איוב דניאל עם ל"ב פירושים -וואשרהעלי עם חותמו)החותמת דהויה(. תהלים משלי 



ללא כריכה. מעט קרעים . שער נפרד לאיוב דניאל; , ק' דף2, קל"ו, ה', 1. 1874תרל"ו 

 . וכתמים. באופן כללי מצב טוב
gal Deitsch Avdak Marash Washraheli The na"ch of rabbi Yehoshua Se

yiyov Daniel. A  -with his seal (the seal is faded). tehilim mishley 

separate title page for yiyov Daniel. without binding. A few tears and 

.stains. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

נטע יעוונין מהורדנא, נטעי אור' ב"ח מרבי נתן ' .398

יחידה". העותק של בית התפילה של כ"ק האדמו"ר שליט"א   "מהדורה

 מקלויזנבורג)השפע חיים( קרית צאנז

 

ספר 'נטעי אור' ב"ח, חידושי גפ"ת על מסכתות מהש"ס מרבי נתן נטע יעוונין 

 .מהורדנא

. שער נפרד לח"ב ;נ', מ"ח דף ."מהדורה יחידה" ,1900ס"א  -וילנא תר"ס 

חותמות: "בית התפילה של כ"ק האדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג)השפע חיים( 

 .ס"מ 30 ."קרית צאנז

  .כריכה עתיקה בלויה. מספר קרעים וככתמים ומעט הדבקות בשוליים. מצב טוב

'Nithei Or' in two parts from Rabbi Natan Neta Yevnin of Hordana, "single 
edition". The copy of bet hatfila of KK the Admor Shlita of Cloisenburg (the shefa cHaim) 
Kiryat Sanz 
Old worn cover. Several tears and stains and some adhesions on the edges. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הארוך מש"ך' על טור יו"ד. חותמות הרב ישראל אריה ' .399

ברגן בלזן אחרי השחרור ולאחר עלותו ארצה רבה של יבנה רבה של מחנה  זלמנוביץ

. ע' דף; מעט נזקי עש והדבקות וכתמים. 1809ולאמ"כ רבה של העיר עכו. ווין תקס"ט 

  .באופן כללי מצב טוב

hearoch Misha"ch' on tur Yore Dea. The stamps of hrav Israel Aryeh '

camp after the liberation and after  Belsen-Zalmanovitz, Rabbi of the Bergen

his emigration to israel Rabbi of Yavne and Rabbi of the city of Aco. A little 

moth damage and adhesions and stains. In 

.general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת האדמו"ר מאונגוואר  .400

העולמית ושארי רבי מנשה הקטן לנשיא שארית הפליטה 

מוסדות הקדושים רבי נחמיה קאהן, על ספר 'הלכות גדולות' 

 .עם פירושו

 

ספר 'הלכות גדולות' על מסכת נדרים ונזיר עם פירושי קמח 

סולת ומשנה הלכות מהאדמו"ר מאונגוואר רבי מנשה הקטן וכן 

  .שו"ת משנה הלכות ח"ב



לנשיא שארית הפליטה העולמית  קטןהקדשת האדמו"ר מאונגוואר רבי מנשה ה בדף הפורזץ

 .ושארי מוסדות הקדושים רבי נחמיה קאהן

ס"מ. כריכה מקורית. מעט קרעים קלים וכתמים. באופן כללי  32[ דף. 1. סג, קכד ]1959תשי"ט 

 .מצב טוב מאוד

The dedication of the Rebbe of Ungwar, Rabbi Menashe hakatan, to the President of the 
remnant of the world exile and the rest of the holy institutions, Rabbi Nehemiah Kahn, on 
the book 'halachot gdolot' with its commentary. 
Original cover. A few light tears and stains. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

'ילקוט הגרשוני ונקרא חותמת המחבר והגהה בכתב יד,  .401

ג"כ בשם צפירת תפארת חנה' ח"ג מהגאון רבי גרשון 

ר"ח  -ה'  ,8 ."מהדורה ראשונה" .1927קלויזנבורג תרפ"ז  .שטרן

 4רשימת חותמים, בתחילת הספר עמוד וחצי ובסוף הספר עוד  ;'עמ

מאחורי  חותמת המחבר .מסוף עמוד קצ"ד עד אמצע עמוד קצ"ט ,עמודים

ט קרעים ונקבי עש וכתמים. באופן  ריכה ישנה פגועה. מעעמוד השער. כ

 .כללי מצב טוב

Author's stamp and handwritten proofreading, 'Yalkut haGershoni 

venikra gam ken beshem Tzfirat Tiferet cHana' part 3 of the gaon 

r's Rabbi Gershon Shtern. Cloisenburg 1927. "First edition". Autho

stamp behind title page. Old cover damaged. Few tears and 

.moth holes and stains. Generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הוניאד  -העותק של הרה"צ רבי אהרן דוד קאהן מצפת  .402

אביו של האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן. מסכת יבמות ע"פ 'חשק שלמה'. 

 1905סאיני תרס"ה 

 

[ דף 2קנה, ]-קד, קד-[, טו, יז6. במקור: ]1905סאיני תרס"ה  .'מסכת יבמות ע"פ 'חשק שלמה

  .דף ראשונים ודף אחרון 3 חסר בעותק זה

הוניאד אביו של האדמו"ר רבי  -חותמת הרה"צ רבי אהרן דוד קאהן מצפת  בדף הפורזץ

  .אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן

פגועה וחלקה הקדמי מנותק וללא כריכה מעט 

שדרה. כתמים ומעט קרעים והדבקות. מעט 

 .נקבי עש. מצב טוב

The copy of Rabbi Aharon David Kahn of 
Safed - Honiad, the father of the Rebbe, 
Rabbi Avraham Yitzchak Kahn, from toldot 
Aharon. Yevamot tractate according to 
'cheshek Shlomo'. Saini 1905 
This copy is missing the first 3 pages and the 
last page. 
The cover is slightly damaged and the front 
part is cut off and without a spine. Stains and 
a few tears and adhesions. Few moth holes. 
Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



"מצא חן במדבר פרקים הקדשת המחבר,  .403

בתולדות הציונות הדתית ברומניה מאת ישראל לבנון" עם 

הקדשתו. חיפה תשמ"ב. עם המעטפת. מעט כתמים. באופן 

  .כללי מצב טוב

Dedication of the author, "matza chen 

chapters in the history of religious   -bamidbar"

" with his Zionism in Romania by Israel Lebanon

dedication. with the mahatefet. A few stains. In 

.general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

כללי הוראה' עם ליקוטי רימ"א על איסור והיתר מהגאון רבי  .404

ישראל מתתיהו אב"ד גוואזדזיץ. 

"מהדורה  1896למברג תרנ"ו 

הקדשת  פח ד'; בדף הפורזץ." 2 ,יחידה

זלמן סג"ל טורנער לר' פנחס ר' יחיאל 

כתמי זמן ומעט קרעים . זאב ריכמאנן

ונקבי עש. דף ח' מנותק ומעט חסר. 

 . באופן כללי מצב טוב

klaley horaha" "single edition". "

Time stains and a few tears and 

moth holes. Page 8 is detached 

and slightly missing. In general 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חותמות האדמו"ר רבי חיים האלברשטאם ראצפערטא.  .405

 תלמוד ירושלמי, סדר מועד ח"ב

 

תלמוד ירושלמי סדר מועד, על מסכתות שקלים, יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, 

בתוך  .מגילה, מועד קטן וחגיגה

המסכת חותמות "האדמו"ר רבי חיים 

  ."האלברשטאם ראצפערטא

כנראה שזו מהדורה סטריאוטיפית של 

המהדורה הראשונה, ללא שער וללא 

שערים פנימיים. פיעטרקוב, תרנ"ט 

ס"מ. כריכה פגועה ומעט  36. 1899

מנותקת. כתמים ומעט קרעים. במספר 

דפים הדבקות עם פגיעות בטקסט. 

 .טוב -באופן כללי מצב בינוני 

האדמו"ר רבי חיים 

נו בכורו תש"ב[ ב -]תרמ"ה  הלברשטאם

של האדמו"ר הרה"ק רבי שלום אליעזר 

 .מראצפרט בן ה'דברי חיים' מצאנז. כיהן כדיין בסאטמר

Seals of the Rebbe Rabbi Chaim Halberstam Ratzperta. Talmud Yerushalmi, Seder 
Moed part b. 
Apparently this is a stereotypical edition of the first edition, without a title page and 
without internal title pages. Cover damaged and slightly detached. Stains and a few 



tears. A number of pages have pastings with damage to the text. In general, medium - 
good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

'עין יעקב'  חברת -בית הכנסת ברחוב עמודים, ריגא  .406

 1866ריגא. ספר 'עין יעקב' ח"ה. שטעטטין תרכ"ו 
 

אגדות ומדרשים בש"ס, ח"ה, מסנהדרין עד  'עין יעקב' ספר

. 1866הסוף עם הרבה פירושים ועיון יעקב. שטעטטין תרכ"ו 

  .ס"מ 28, רל"ג ד'; 1

חותמות "בית הכנסת ברחוב עמודים,  בדף הפורזץ והשער

 ."' ריגא"חברת 'עין יעקב -ריגא" 

כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מספר 

  .דפים מנותקים. מצב טוב

bet hakneset on Amudim Street, Riga - Ein Yaakov 
Company Riga. The book 'Ein Ya'akov' part 5. Shtettin 
1866 
Old cover slightly worn. Stains and a few tears and 
moth holes. Several pages are detached. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

כריכה מהודרת עם הטבעה, נדבת מו"ה צבי  .407

יהודה באש מברוקלין ב"ר יצחק יעקב מסטרימטערע. לחברת משניות דפה. 

 .משניות סדר זרעים עם פירושים, ווילנא

 

  .משניות סדר זרעים עם פירושים, ווילנא. שני שערים

כריכה מהודרת עם הטבעה, נדבת מו"ה צבי יהודה באש מברוקלין ב"ר יצחק 

 .יעקב מסטרימטערע. לחברת משניות דפה

ס"מ. הדבקות כריכה על הכריכה. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב  30.5

  .טוב

Elegant cover with stamping, donated by rabbi Tzvi Yehuda Bash from 
Brooklyn Br. Yitzhak Yaacov from Stirimatere to Mishnaiot Dafe company. 
Seder zrayim with interpretations, Vilna. 
Pasting the cover on the cover. Stains and a few tears. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הנהלת בית הכנסת הראשי בחרבין, מסכת שבת מתלמוד  .408

בדפי השערים חותמות: .  שערים 2. 1902מפרשים. וילנא תרס"ב בבלי עם ה

ס"מ. כריכה פגועה ומעט מנותקת. ." 31.5 "הנהלת בית הכנסת הראשי בחרבין

 . מעט קרעים והדבקות ומעט נקבי עש. מצב בינוני
The management of the main bet hakneset in cHarabin, the Shabbat 

bavli. Vilna 1902. 2 title pages. Stamps on the tract from the Talmud 

pages of the pages: "Management of the Main bet hakneset in 

Harbin". 31.5 cm. Cover damaged and slightly detached. A few tears 

.and adhesions and a few moth holes. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

 

שיבת חכמי לובלין, מסכת שבועות שריד מי .409

שערים. חותמות בית  2. 1863מן תלמוד בבלי עם המפרשים. וארשה תרכ"ג 

ים  כריכה חצי עור מעט פגועה. מעט כתמ .עקד ספרים בישיבת חכמי לובלין

 .וקרעים קלים. באופן כללי מצב טוב מאוד
Shvuot from A relic from the yeshiva of chachmey Lublin, tractate 

leather cover slightly damaged. A few -the Talmud bavly. Half

.stains and light tears. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

המשניות זרעים של הרה"ק רבי נפתלי  .410

שנערץ על קדושי וגדולי  חנה'לס נכד הרבי ר' ברוך ממזיבוז והבעל שם טוב הקדוש,

הצדיקים, בהם האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסטמר זי"ע שקם בפני בתו של רבי נפתלי 

שפקדה פעם את מעונו, באמרו: "פאר ר' נפתלי'ס א טאכטער דארף מען אויף שטייען" 

עם  ?!!!!!.]="בפני בתו של ר' נפתלי צריך לקום"[, והוסיף: "היודעת את מי היה אביך

בכ"י? משניות זרעים עם תפארת ישראל ורשה תרל"ו  סוגים(, ורישום תרופה 2חותמותיו)

1876  

 

  .1876משניות זרעים עם פירוש רע"ב ותוס' יו"ט ו'תפארת ישראל' ורשה תרל"ו 

 1876בשער למעלה התאריך תרל"ג אמנם התאריך בלועזית  .שערים 2; , רע"ז דף1ה', , 1

  .ס"מ 22.5שזה תרל"ו. 

""נפתלי סגל ב"הצדקנית חנהלי נכדת  :דהויהחותמת  בדף אחרי השערים בראש העמוד

""נפתלי  :הה"צה"ק ר"ר זצללה"ה ממעזביז"", ובדף א' של המשניות חותמת נוספת

סגל נכד הרה"צ הק' ר' ברוך זצל"ה ממעזבוז"". בדף הפורזץ האחורי רישום עתיק 

 .בכתב יד, נראה כרישום תרופה כלשהיא ואולי בכתב יד קודשו

 .ועה. מעט מאוד קרעים קלים ונזקי עש. מעט כתמים. מצב טובכריכה עתיקה מעט פג

תר"פ[ בנם של הרה"צ שאול שלום  -י נפתלי חנה'לס )דוקטורוביץ( ]תרט"ז  הרה"ק רב

הלוי דוקטורוביץ מצאצאי ה"טורי זהב", והצדקת חנה, נכדת הרבי ר' ברוך ממעזיבוז 

ומרן הבעל שם טוב. בגלל מאורע של 

, נאלצו שבירת פסלים ברוסיה

משפחתם לברוח ועלו לארץ הקודש 

והשתקעו בצפת. אמו הצדקנית 

הקדישה את כל ימיה לצדקה וחסד 

ובגלל כבודה וחשיבותה של אמו 

בצפת נקרא בנה על שמה חנה'לס. 

רבי נפתלי היה איש קדוש ומורם 

מעם, הייתה לו השפעה מיוחדת 

ונערץ על קדושי וגדולי הצדיקים, 

י יואל בהם האדמו"ר הרה"ק רב

מסטמר זי"ע שקם בפני בתו של רבי 

נפתלי שפקדה פעם את מעונו, 

באמרו: "פאר ר' נפתלי'ס א טאכטער 

דארף מען אויף שטייען" ]="בפני 

בתו של ר' נפתלי צריך לקום"[, 

והוסיף: "היודעת את מי היה 

האדמו"ר הרה"ק  אביך?!!!!!" וכן



רבי נפתלי וייסמן לאחר שנודע לו  הריי"צ מליובאוויטש זי"ע אמר פעם לבחור אחד בשם

כי הוא נושא את שמו של סבו הרה"ק רבי נפתלי חנה'לס, התבטא באמרו: "כלום יודע 

באביב תר"פ נסע כדי לסייע לנצרכים, נהרג בתאונת הרכבת ליד  "?!אתה מי היה זקנך

 אביב, י"א ניסן תר"פ, בבית הקברות הישן. קברו נודע כמקום-לוד והובא לקבורה בתל

 .קדוש לתפילות וישועות

The Mishniyot Zrayim of Rabbi Naftali cHanales, the grandson of the Rebbe Rabbi 
Baruch of Meziboz and the Baal Shem Tov. He is revered by the kdoshim and great 
tzadikim, including the Rebbe, Rabbi Yoel of  satmer, who stood before Rabbi 
Naftali's daughter, who once visited the from his residence, saying: "Par R. 
Naftali's a takhter darf Ma'an oyif Shtiyan" [="In front of Rabbi Naftali's daughter 
one should stand up"], and added: "Do you know who your father was?!!!!!". with 
his seals (2 types), and a prescription for a medicine in hand write? mishnayot 
zrayim with tiferet yisrael varsha 1876. 
Old cover slightly damaged. Very few minor tears and moth damage. A few stains. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הפייטן המפורסם רבי מאיר בכ"י שיר ידידות' עותק מוגה  .411

העותק שלפנינו הוא מהדורת  .אלעזר עטיה שע"פ זה הו"ל את ספר שיר ידידות השלם!!

צילום שנעשתה פה בארץ וחלק מהאותיות לא ברורות והיא מוגהת ועם מעט הוספות. עותק 

חסר מתחיל בעמוד קי"ט. נוספו פה שני 

דפי קרטון של חברת הבקשות "נעים 

ולגה בהדרכת הפייטן זמירות" גבעת א

מאיר עטיה הי"ו מדריך הבקשות 

והחברה, עם תמונת הרב הגאון 

והמשורר הנשגב רבי דוד אלקיים זצ"ל 

ממחברי הספר שיר ידידות נלב"ע י' 

 -בניסן הת"ש. באופן כללי מצב טוב 

  .טוב מאוד
shir yedidut' Muge copy for a '

new edition. This copy is a 

edition made here photographic 

in Israel and some of the letters 

are not clear and it is blurred 

and with a few additions. An 

incomplete copy begins on page 

Added here are two . 119

cardboard pages of the "Na'im 

Zmirot" bakashot company 

Givat Olga under the guidance 

the payitan Meir Atia the guide of the requests and the company, with the of 

picture of harav HaGaon and the lofty poet Rabbi David Elkayam ztzel, one of 

."very good condition -the authors of the book Shir Yedidut. In general, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש. הלכות רב חותמות  .412

 !!אלפס מועד ח"א. דף שער בלבד

 

חותמות האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעעש. הלכות רב אלפס מועד ח"א. דף שער 

 !!בלבד



. 1881דף. ווילנא  [1] .שני סוגי חותמותיו

ס"מ לערך. קרעים ונקבי עש. מצב  27/41

  .בינוני

 –]תר"ל  פאנעט מדעשהאדמו"ר רבי יחזקאל 

תר"צ[ מגדולי האדמו"רים בדורו. בן האדמו"ר רבי 

משה פאנעט. תלמיד סבו רבי מנחם מנדל. חתנו 

של רבי שמואל פולק מווישווא. כיהן כראש ישיבה 

גדולה בדעש. חתניו: רבי יהושע גרינוולד רבה 

של אונגוור ושל חוסט ורבי יוסף משה מייזליש 

 חזקאל'. ימאויוואר. ספרו: 'כנסת 

The seals of the Rebbe, Rabbi Yechezkel 
Panet of daesh. halachot Rav Alphas Moed 
part 1. title page only!! 
Tears and moth holes. Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

תיקון טעות יסודית במשנה ברורה שגדולי אחרוני זמננו  .413

ר, מרן החפץ חיים. כפי שהעידו צאצאיו להרב זילבר התחבטו בזה, כנראה בכי"ק של המחב

 שכך תיקן החפץ חיים באחד מהדפוסים האחרונים
 

תיקון טעות יסודית במשנה ברורה שגדולי אחרוני זמננו התחבטו בזה, כנראה בכי"ק 

של המחבר, מרן החפץ חיים. כפי שהעידו צאצאיו להרב זילבר שכך תיקן החפץ חיים 

 .ניםבאחד מהדפוסים האחרו

ההגהה היא בסימן קלב בביאור הלכה בקונטרס מאמר קדישין, יש שם טעות סופר ברורה 

שכבר עמד עליה באגרות משה )יו"ד ח"ד סי' ס"א( ואלו דבריו: יט. בדברי הבאור הלכה 

בעניין יום ההפסקה מלומר קדיש כשהיו ימים רבים בין המיתה לקבורה. בבאור הלכה סימן 

קה )שפוסק בו מלומר קדיש( נראה מהלבוש דמונין מיום הקבורה, קל"ב, שכתוב ויום הפס

אך אם יש ימים רבים בין מיתה וקבורה אין מונין אלא מיום הקבורה, שלא מובן כלל דהא לא 

כתב דין אחר אלא שבכל ענין מונים מיום הקבורה, ולכן בהכרח שהוא ט"ס. אף שהוא דבר 

חייו, ובימי חתנו הגאון ר' הירש זצ"ל,  שקשה לומר איך לא היה מי שהרגיש בזה בימי

לשאול מהם כוונת הדברים או שיתקנו זה. אבל כיון שאנן לא ידעינן שום פירוש ע"ז, מוכרחין 

אנו להגיה ולגרוס דמונין מיום הקבורה, ואף אם יש ימים רבים בין מיתה לקבורה מונין מיום 

ותא היא באם יום הקבורה מאיזו הקבורה. דתיבת אין ותיבת אלא נמי אין לו פירוש. והרב

סיבה נתאחרה ימים רבים, דלא ידעו מזה אינשי, ויאמרו שהוא אומר קדיש יותר מי"א חודש 

מחמת שמחזיק לאביו ואמו רשעים, אין לחוש לזה. ובבירור הלכה תניינא שם ]מהרב זילבר[ 

להגיה את  תיקן באופן אחר למחוק תיבת "הקבורה" ולכתוב במקומה תיבת "המיתה" )וא"צ

ג' התיבות שהגיה האגר"מ( ולפ"ז המ"ב בא לומר שאם יש ימים רבים וכו' אז הדין אינו כמו 

שכתב בתחילה שמונין מיום הקבורה אלא שמונין מיום המיתה וכמו הסברא שהאגר"מ 

שולל. ועיי"ש שהראה פנים לב' הצדדים בהלכה, ועי' גם במ"ב עם הערות הגרי"י פישר 

וכתב בבירור הלכה שם שאמנם הוא בדק בכל המהדורות הראשונות של שהגיה כן מעצמו. 

המ"ב וכתוב בהם "הקבורה" כדלפנינו, אבל במהדורת צאצאי המחבר תיקנו "המיתה", 

שאמרו לו בע"פ צאצאי המחבר שכך תיקן החפץ חיים באחד והוסיף, 

מהדפוסים האחרונים ומחק תיבת הקבורה וכתב במקומה תיבת 

שני כרכי משנה ברורה שרשום עליהם בשערים "מוגה", ואכן בכמה  ולפנינו. המיתה

ישנם תיקונים, חלקם  -מקומות שנמחקו מהדפוס מילים או שיצאו מילים מטושטשות 

 .בתוך הטקסט וחלקם בצד, המוסיפים את מה שנמחק מהדפוס



 -ובסי' קל"ב הנ"ל שבדפוס מודפס בבירור "הקבורה" יש קו על מילה זו, ורשום בצד 

"המיתה". תיקונים אלו ככל הנראה בעצם כתב יד קדשו של מרן החפץ חיים, הגאון רבי 

 .ישראל מאיר הכהן מראדין

 .ס"מ. כריכות מקוריות מעט בלויות. באופן כללי מצב טוב מאוד  23

Correcting a fundamental error in the Mishnah is clear that the great rabbis of our time 
grappled with this, probably in the handwriting of the author, Maran the cHafetz Chaim. 
As his descendants testified to harav Zilber that this is how the cHafetz Chaim corrected 
it in one of the last prints 
Original covers slightly worn. Overall very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה ראשונה" של אמרי ברוך מהגה"ק רבי ברוך " .414

פרנקל חותנו של הדברי חיים על 'טורי אבן'. חותמות הגאון רבי חזקי' יוסף מישקובסקי ובנו 

 רבי אליהו אלעזר וחתימות רבי יוסף מנחם ליפסקי ומעט הגהות
 

ה מהגאון רבי אריה ליב בעל ה'שאגת ספר 'טורי אבן' על מסתות ר"ה, חגיגה ומגיל

אריה', עם חידושים והגהות 'אמרי ברוך' מהגאון רבי ברוך פרנקל תאומים מלייפניק. 

  .'דפוס ראשון ה'אמרי ברוך

, 1. 1875ווין תרל"ה 

מ"ו, ל"ה, ל"ז, כ"ד דף; 

  .ס"מ 36.5

חותמות הגאון רבי 

חזקי' יוסף 

מישקובסקי ובנו רבי 

 אליהו אלעזר וחתימות

רבי יוסף מנחם 

ליפסקי. בתוך הספר 

הגהות, כנראה  2/3

בכ"י של רבי יוסף 

מנחם או של אביו, 

  .שרבי יוסף מנחם כותב שקיבל הספר ממנו

 .טוב מאוד -כריכת בד עתיקה. כתמים. מעט קרעים והדבקות במספר דפים. מצב טוב 



"First edition" of Yimrey Baruch by Rabbi Baruch Frankel father-in-law of the divrey 
Chaim on 'Turey Even'. The seals of Rabbi chizki' Yosef Mishkovski and his son Rabbi 
Eliyahu Elazar and the signatures of Rabbi Yosef Menachem Lipsky and a few 
postscripts. 
Antique cloth binding. spots. A few tears and adhesions on several pages. Good - very 
good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מנחת הקודש" מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א)סאדיגורה(, " .415

שעות רצופות  200י קודשו של הרבה שליט"א על שלמדתי  "קיבלתי ספר זה מיד

בעז"ה". ספר 'בית היין' אמרי קודש מרן הרה"ק אדמו"ר הזקן מסאדיגורה. מצב 

 .טוב מאוד
.minchat hakodesh" book "Beit Hayain" very good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

עותק הרב מאיר שמעון  .416

ורשבסקי הרה"ר לשטרסבורג עם חותמו, 'הליכות עולם' דינים 

. 1881באידיש מרבי אברהם ברוידא מקלנוורדיין. בודפשט תרמ"א 

 .עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד 324, 12
of Rabbi Meir Shimon Varshavsky Rabbi to  A copy

Strasbourg with his stamp, 'Halichoth Olam' Dinim in 

Yiddish from Rabbi Avraham Broida of Klanverdein. In 

.general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת רבי יהושע משה אהרנסון מרבני פתח תקוה על ספר  .417

מדת שלמה' קידושין יו"ל ע"י נכדו רבי יהושע משה אהרנסון הנ"ל. 'חידושי ח

 .תשכ"א. מצב טוב מאוד
bi Yehoshua Moshe Aharonson from tha rabbis  The dedication of Rab

of Petah Tikva on the book 'Chiddushey cHemmadat Shlomo' 

Yehoshua Moshe Kiddoshin is published by his grandson Rabbi 

.Aharonson mentioned above. 1961. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מוגה בכי"ק של מרן  .418

 1896. ווארשא, תרנ"ו בהחפץ חיים, משנה ברורה ח"

 

על שו"ע או"ח עם ביאור ב ספר 'משנה ברורה' ח"

מאת מרן החפץ חיים הגאון רבי ישראל מאיר הכהן 

 .מראדין

הפורזץ רישום "מוגה" בכי"ק של מרן החפץ בדף 

  .חיים

ס"מ. כריכה חצי  23.5. קנד דף; 1896ווארשא, תרנ"ו 

עור מעט פגועה. דף השער מנותק ומעט קרעים קלים 

 .וכתמים. מצב טוב



Muge in the handwriting of Maran cHefetz cHaim, Mishna Berura part 2. Warsaw, 1896 
Half leather cover slightly damaged. The title page is detached and has a few light tears 
and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

 ברנדי –ליקר  –יין      
 

 יקבי י"ע ממולא. לקידוש" מיוחד" מתוק יין הגפן פאר .419

 .ל"מ 650. ברק בני ס"חת וחוג אונגר והרב ואזנר הרב מרן הכשר. 80 - ה שנות, חיפה הגפן

 .שהוא כמו נמכר. וכשרות איכות - טיב על אחריות אין

pe'er hagefen  "special" sweet wine for Kiddush. 
There is no guarantee for quality and kosher. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

גן עדן, יין עתיק יחיד במינו ומיוחד  "יין מתוק "עדין ומיוחד .420

טעמו כטעם גן עדן" מיוצר וממולא ע"י יקבי ציון בירושלים. כשרות העדה " בטיבו

  .מ"ל, הבקבוק עטוף בצלופן 750. 80 -שנות ה  .החרדית

 .איכות וכשרות. נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

"Delicate and special" Gan Eden sweet wine, one-of-a-kind ancient wine and special in 
its nature "tastes like the taste of Eden" produced and bottled by Zion Wineries in 
Jerusalem. Kosher of haeda hacharedit. 1980s. 750 ml, the bottle is wrapped in 
cellophane. 
There is no guarantee for quality and kosher. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ין ישן נושן מובחר יקבי אפרת כשרות העדה החרדית. י .421

 .מ"ל 650תשמ"ג. פקק בירה עטוף בניילון קשיח,  83שנת 

 .איכות וכשרות. נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

Efrat wineries kosher haeda hacharedit selected old wine. Year 83. Beer cap wrapped 
in hard plastic, 650 ml. 
There is no guarantee for quality and kosher. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יקב "ענב" אחים כהן ירושלים. יין גפן יהודה, יין מתוק  .422

  .תשמ"ד, כשרות העדה החרדית. פקק בירה עטוף בניילון קשיח 1984מובחר. 

  .אין אחריות על טיב, איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא

Achim Cohen Jerusalem "enav" Winery. Gefen Yehuda wine, selected sweet wine. 
1984, kosher haeda hacharedit. A beer cap wrapped in hard plastic. 
No warranty for quality, quality and kosher, sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 

למהדרין אפרת יין, יין ישן נושן מיקבי מוצא. כשר  .423

 .מ"ל. מיוצר וממולא ע"י יקבי אפרת 750, 1006בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. מעל 

 .אין אחריות על טיב, איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא

Efrat Wine, an old wine from a motza wineries. Strictly kosher under the supervision of 
the eda hacharedit. Over 1006, 750 ml. Produced and filled by Efrat Wineries. 
No warranty for quality, quality and kosher, sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

? 70ל'  -מועדים לשמחה, יין עדנים נדיר!, שנות ה  .424

הרב אונגר וחוג חת"ס בני ברק. ממולא ע"י יקבי הגפן חיפה. מעל  -בהכשר מרן הרב ואזנר 

 .מ"ל 750, 1006

  .אין אחריות על טיב, איכות וכשרות, נמכר כמו שהוא

moadim lesimcha, rare Edenim wine!, 1970s? In kosher from harav Wazner - harav 
Onger and the Bnei Brak chug chatam sofer. Filled by Hagafen Haifa wineries. Above 
1006, 750 ml. 
No warranty for quality, quality and kosher, sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

, 70' ל - ה שנות, "ומשובח יקר במינו מיוחד" קונדיטון יין .425

 וכשרות החרדית העדה ד"ראב עפשטיין פנחס רבי הגאון בן ישעיה רבי הגאון בכשרות

 .שור האחים אשכול יקב י"ע וממולא מיוצר. ל"מ 750, 1006 מעל.  ישראל אגודת ץ"בד

 .שהוא כמו נמכר, וכשרות איכות, טיב על אחריות אין

Conditon wine "special of its kind, expensive and fine, 1970s, kosher of the Gaon Rabbi 
Yeshaya ben Hagaon Rabbi Pinchas Epstein raava"d of haeda hacharedit and kosher of 
the bada"tz Agudat Israel. Over 1006, 750 ml. Produced and bottled by the Shur Brothers 
Eshkol Winery. 

No warranty for quality, quality and kosher, sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יין מתוק "עדין ומיוחד" גן עדן, יין עתיק יחיד במינו  .426

. כשרות העדה ומיוחד בטיבו "טעמו כטעם גן עדן" מיוצר וממולא ע"י יקבי ציון בירושלים

 .מ"ל, הבקבוק עטוף בצלופן 750. 80 -שנות ה  .החרדית

  .איכות וכשרות. נמכר כמו שהוא -אין אחריות על טיב 

"Delicate and special" Gan Eden sweet wine, one-of-a-kind ancient wine and special in 
its nature "tastes like the taste of Eden" produced and bottled by Zion Wineries in 
Jerusalem. Kosher of haeda hacharedit. 1980s. 750 ml, the bottle is wrapped in 
cellophane. 
There is no guarantee for quality and kosher. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בכשרות הרב  1993יין ישן נושן כרמל מזרחי תשנ"ג  .427

 "וקיםבקב 12ינובסקי "

 



בכשרות הרב ינובסקי  1993יין ישן נושן כרמל מזרחי תשנ"ג 

 ."בקבוקים 12"

 2בקבוקים עם תווית קדמית שלמה בכולה או רובה.  3

בקבוקים ללא  2בקבוקים עם תווית אחורית שלמה ברובה. 

תווית כלל והשער חלקיים. כולם נראים סגורים הרמטית עם 

  .העטיפה מביב לפקק

 .ל כשרות, איכות וטיב הייןאין אחריות ע

Old Carmel Mizrahi wine 1993 in the kosher of harav 
Yanovsky "12 bottles". 
3 bottles with each front label intact or multiple. 2 bottles 
with mostly intact back label. 2 bottles with no label at all and the cover is partial. All 
appear to be hermetically sealed with the wrapper from base to cap. 
There is no guarantee for kosher, quality and nature of the wine. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 - 100בקבוקי יין מתוק, כרמל מזרחי, כרמל  10ארגז  .428

 ..1990נ'  -טופז זהב. שנות ה  -ניצחון  -קונקורד 

 

בקבוקי יין מתוק, כרמל מזרחי,  10ארגז 

טופז זהב.  -ניצחון  -קונקורד  - 100כרמל 

 ..1990נ'  -שנות ה 

, 1בקבוקים, טופז זהב בקבוק  4יין ניצחון 

בקבוקים.  3 100בקבוקים, כרמל  2קונקורד 

התוויות פגועות, ובמעט חסרות. הבקבוקים 

 .נראים סגורים הרמטית

  .טיב היינותאין אחריות על כשרות, איכות ו

Box of 10 bottles of sweet wine, Carmel 
Mizrahi, Carmel 100 - Concord - nitzachon - 

Topaz zahav. The 1990s.. 
The labels are damaged, and slightly missing. The bottles look hermetically sealed. 
There is no guarantee for kosher, quality and nature of the wines. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

בקבוקי ארק של כרמל מזרחי,  12ארגז  .429

  ...1990נ'  -תחילת שנות ה 

 

 -בקבוקי ארק של כרמל מזרחי, תחילת שנות ה  12ארגז 

  ...1990נ' 

ברובם קיימת תווית אחת או שניים. הבקבוקים נראים 

  .סגורים הרמטית עם העטיפה סביב הפקק

  .כשרות, איכות וטיב הארקאין אחריות על 

A box of 12 bottles of Arac Carmel Mizrahi, early 
1990s... 
Most of them have one or two labels. The bottles 
look hermetically sealed with the wrap around the 
cap. 
There is no guarantee for kosher, quality and nature of the arac. 

 100$מחיר פתיחה: 



 רים"ואדמו רבנים מכתבי
 

חתונת רבי יהודה זאב סגל, כרטיס הזמנה ממנו!!  .430

 1934נויקאסעל ע"נ טיין, אנגליה תרצ"ד 

 

כרטיס הזמנה לחתונת רבי יהודה 

זאב סגל. כרטיס ההזמנה ממנו!!! 

נויקאסעל ע"נ טיין, אנגליה תרצ"ד 

ס"מ. מצב טוב  11.5/7.5 .1934

 .מאוד

ים של אירופה" הגה"צ החפץ חי"

המפורסם רבי יהודה זאב הלוי סגל 

תשנ"ג[ היה ראש  -]תר"ע  זצוק"ל

ישיבת מנצ'סטר ותלמידו המובהק 

של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע. נודע 

בהתמדתו וגדלותו בתורה, ובצדקותו 

המופלג. ידועה היא תקנתו על לימוד 

שני הלכות ביום בספר ה'חפץ חיים' 

קבלה בכל ו'שמירת הלשון', שהת

העולם היהודי. רבים נהרו אליו כדי 

 .לזכות לברכתו

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני  .431

 1904נירנברג ופיורדא. תרס"ד 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני נירנברג ופיורדא. 

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 14/9. 1904תרס"ד 
permit, a printed postcard One hundred rabbinical 

from the rabbis of Nuremberg and pyurda. 1904. Very 

.good condition 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה  .432

רבנים, מרבני ברסלוי. גלויה מודפסת ברסלוי 

 1932תרצ"ב 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני 

 14.5/10.5 1904נירנברג ופיורדא. תרס"ד 

  .מצב טוב מאודס"מ. 
One hundred rabbinical permit, a printed 

postcard from the rabbis of Nuremberg and 

Fyorda. 1932. 14/9 cm. Very good 

.condition 

 60$מחיר פתיחה: 



 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת. קלן  .433

 1909תרס"ט 

 

. 1909היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת. קלן תרס"ט 

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 13.5/9.5

One hundred rabbinical permit, a printed postcard. 

.kelen 1909. Very good condition 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

היתר מאה רבנים,  .434

גלויה מודפסת מהרב נפתלי סגל אב"ד אלטקירך. 

 1906תרס"ו 
 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מהרב נפתלי סגל 

ס"מ. מיצב  14/9. 1906. תרס"ו אב"ד אלטקירך

  .טוב מאוד

Permit of one hundred rabbis, printed 

postcard from Rabbi Naftali Segal Abd 

.Altkirch. 1906. Very good condition 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה רבנים, מכתב מודפס)סטנסיל(  .435

מרבני וירצבורג ובראשם רבי נתן במברגר. תרס"ג 

1903 

 

היתר מאה רבנים, מכתב מודפס)סטנסיל( מרבני 

וירצבורג ובראשם רבי נתן במברגר. תרס"ג 

 .ס"מ. מעט קרעים קלים. מצב טוב 23/29.5 .1903
Permit of one hundred rabbis, a printed letter 

(stencil) from the rabbis of Würzburg, headed by 

ight tears. Rabbi Natan Bamberger. 1903. A few l

.Good condition 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב בכ"י  .436

וחתימת הגאון רבי יחזקאל דוקקעס, תשובה בלימוד. 

 עברית וגרמנית. גלוית דואר

 

מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי יחזקאל דוקקעס, 

 .תשובה בלימוד. עברית וגרמנית

ס"מ. קרעים עם מעט חסרים  15/10.5גלוית דואר, 

 .טוב -ופן כללי מצב בינוני והדבקות. בא

תש"ד[ רבה  -]תרכ"ח  רבי יחזקאל דוקקעס הי"ד

של אלטונה שבהמבורג. תלמיד מרן ה'שבט סופר' 

י"ץ דושינסקי. היה  בפרשבורג שם למד עם המהר



אפיגרף, גנאלוג והיסטוריון. לאחר שנסמך לרבנות עבר לאלטונה ושם כיהן בהמשך כרבה 

ל תינוקות רבים בקהילות אה"ו וכן כיהן כראש חברת ביקור של העיר. היה מוהל מומחה ומ

חולים וכראש "החברה קדישא" בעיר. למעלה מחמישים שנים הרביץ תורה ברבים כשהוא 

עומד בראש הקלויז באלטונה. בפרוץ מלחמת העולם השנייה היגר למאשטרדם ומאוחר יותר 

 .'נהרג על קידוש השם. ספריו: 'אוה למושב', 'חכמי אה"ו

A letter in his handwriting and the signature of the Gaon Rabbi Yehezkel Dokkes, a 
response in the study. Hebrew and German. postcard 
Tears with a few missing and adhesions. In general, medium - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

)מודפס( בקשת הצטרפות היתר מאה רבנים, מכתב  .437

 1909הענא. כסלו תרס"ט  -הומבורג  -להיתר חתום בדפוס ע"י רבני מארבורג 
 

היתר מאה רבנים, מכתב בקשת הצטרפות להיתר חתום בדפוס ע"י הרב יהודה 

הרב שמואל הילמן קאטטעק רב דק"ק הומבורג והרב  -מונק רב דק"ק מארבורג 

  .שלמה מנחם הלוי באמבערגער מהענא

ס"מ. מעט קמטים וקרעים קלים וכתמים.  14.5/22מכתב מודפס.  .1909כסלו תרס"ט 

 .מצב טוב

Permit of one hundred rabbis, letter (printed) requesting to join the permit 
signed in print by the rabbis of Marburg - Homburg - Hena. koslev 1909 
Few wrinkles and light tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכתב ארוך בלימוד  .438

בכ"י וחתימת הגאון רבי צבי יהודה קספר מרבני 

אבערזיטצקא, תלמיד המקובל רבי אליהו גוטמכר 

 מגריידיץ

 

מכתב ארוך בלימוד בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי 

צבי יהודה קאספער מרבני אבערזיטצקא, תלמיד 

מכתב ארוך  .רבי אליהו גוטמכר מגריידיץהמקובל 

בן שני עמודים באידיש ועברית בעניין "לאו שאין בו 

 ."מעשה

ס"מ. מעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי  16.5/21

  .מצב טוב

A long letter in the study in the handwriting and 
signature of the Gaon Rabbi Zvi Yehuda Kaspar of 
Rabbi Aberzitzka, a student of the Kabbalistic Rabbi 
Eliyahu Gottmacher of Graditz 
A few tears and moth holes. In general good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



מכתבים בלימוד. הגאון רבי  .439

יעקב משה טולידאנו רבה של 

הגאון רבי צבי  -מכתבים(  2ת"א)

הנצי"ב   שפירא מנכדי

 .מוולוז'ין)מכתב אחד(

 

אוסף שלושה מכתבים בלימוד. שני 

מכתבים בכתב יד וחתימת הגאון 

רבי יעקב משה טולידאנו רבה של 

תל אביב ומכתב אחד בכתב ידו 

וחתימתו של הגאון רבי צבי שפירא 

  .מנכדי הנצי"ב מוולוז'ין

ס"מ בערך. כתובים על  13/20גודל: 

 כל/רוב העמוד. באופן כללי מצב טוב

 .מאוד

Letters in study. The Gaon Rabbi 
Yaakov Moshe Tolidano Rabbi 
of Tel Aviv (2 letters) - The Gaon 
Rabbi Zvi Shapira from the 
grandsons of the Natzi"v of Volozhin (1 letter). 
Written on all/most of the page. Overall very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב  .440

ברכות לחתונה בכי"ק וחתימתו של 

האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה 

 מספינקא

 

מכתב ברכות מפליאות לנישואין 

בכתב יד קודשו וחתימתו של 

האדמו"ר רבי משה אליקים בריעה 

 .כהנא מספינקא

 12ס"מ.  16.5/24נייר מכתבים אישי. 

שורות בכי"ק וחתימתו. סימני קיפול. 

 .מצב טוב מאוד

A letter of congratulations for the wedding 
in the handwriting and signature of the 
Rebbe Rabbi Moshe Eliakim Baria of 

Spinka 
Personal stationery. 12 lines. fold marks. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ו, הזמנת האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ לחתונת נכד .441

 .בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא עם בת האדמו"ר מויזניץ מונסי זצ"ל

 

 ."אודה ה' בכל לבב .... אשר גמלני .... והגיעני ליום כלולת נכדי היקר"



ועות משה' מויז'ניץ  הזמנת האדמו"ר ה'יש

לחתונת נכדו, בנו בכורו של האדמו"ר מסקווירא 

   .עם בת האדמו"ר מויזניץ מונסי זצ"ל

 .ס"מ. סימני קיפול. מצב טוב מאוד 28/22

The invitation of the Rebbe the Yeshuot 
Moshe of Vizhnitz to the wedding of his 
grandson, the eldest son of the Rebbe of 
Squirra with the daughter of the Rebbe of 
Vizhnitz Monsie ztzel. 
fold marks. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

כשאין כהן  .442

בבית הכנסת מי קודם לקבל עליה?? 

תשובות בכ"י  3ישראל?? או בעל ברית? 

וחתימת הגאון רבי שריה דבליצקי בעניינים 

 .שונים

 

אוסף שלש תשובות בכתב יד קודשו 

וחתימתו של הגאון רבי שריה דבליצקי 

 .בעניינים שונים

 .טוב גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב

When there is no cohen in bet hacneset, who 
is the first to accept aliya?? Israel?? Or baal 
brit? 3 answers in the handwriting and 
signature of Rabbi Shria Devlitsky on various 
matters. 

Size and condition vary, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב הגאון רבי גדליה אייזמן אם  .443

רבי י"א  -איזכור של הגאונים רבי ברוך בער 

 שר הבריסקער רוב והחזון אי"ש

 

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי 

גדליה אייזמן אם איזכור של הגאונים רבי 

רבי י"א שר הבריסקער רוב  -ברוך בער 

 .והחזון אי"ש

 .טוב מאוד ס"מ. חורי תיוק. מצב 14.5/9.5

The letter of the gaon Rabbi Gedaliah 
Eisman with a mention of the geonim 
Rabbi Baruch Ber - Rabbi Ya"a Sher the 
Brisker Ruv and the Chazon Ish 
Filing holes. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



בזמן " .444

שהייתי בקלם לא ראיתי מנהג זה ...כמו"כ 

אדין לא ראיתי זה", שני מכתבים גם בר

מהגאון רבי מרדכי צוקרמן תלמיד מרן 

 החפץ חיים

 

בזמן שהייתי 

בקלם לא ראיתי 

מנהג זה ...כמו"כ 

גם בראדין לא 

ראיתי זה", שני 

מכתבים מהגאון 

רבי מרדכי צוקרמן 

תלמיד מרן החפץ 

  חיים
גודל ומצב משתנה, 

 .באופן כללי מצב טוב

"While I was in Kelem, I did not see this custom...as well as in Radin, I did not see this, " 
two letters from the gaon Rabbi Mordechai Zuckerman, a student of Maran Hefetz Chaim 
Size and condition vary, generally good condition. 

50$מחיר פתיחה:   

 

 

 

וחתימת רבי מכתב תנחומים בכ"י  .445

 צבי פסח פרנק

 

מכתב תנחומים בכ"י וחתימת הגאון רבי צבי 

 .פסח פרנק

שורות בכי"ק  12ס"מ.  16/20נייר שורות 

  .וחתימתו. באופן כללי מצב טוב

A letter of condolence, handwritten and 
signed by Rabbi Zvi Pesach Frank. 
Lined paper 16/20 cm. 12 lines in his 
handwriting and signature. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שמחתני ישמחך " .446

העליון יתברך שמו", גלוית דואר בכ"י וחתימת רבי 

 משה מרדכי שולזינגר

 

  .גלוית דואר בכ"י וחתימת רבי משה מרדכי שולזינגר

 .ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב 9.5/14.5

A postcard with the handwriting and signature of Rabbi 
Moshe Mordechai Schulzinger. 
Filing holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

 

מכתב תנחומים בחתימת ידו של האדמו"ר  .447

ים אישי. באופן כללי  נייר מכתב .רבי יוחנן סופר מערלוי

 .מצב טוב מאוד

Rebbe Rabbi A letter of condolence signed by the 

Yochanan Sofer of erloy. Personal letterhead. In 

.general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

וכבר כתב  .448

ר' צדוק הכהן מלובלין שהידיעה לפני מי הוא 

שוכב היא מלאכה יותר גדולה מאשר עבודת 

היום, מכתב מעניין מהמשגיח הגה"צ רבי 

  .הנועם אלימלך אורי וייסבלום מצאצאי

 

מכתב מעניין מהמשגיח הגה"צ רבי אורי 

 .'וייסבלום מצאצאי בעל ה'נועם אלימלך

 .ס"מ. מצב טוב 21/29.5

Rabbi Zadok HaCohen of Lublin already 
wrote that knowing who he is lying in front of 
is a greater job than the day's work, an 
interesting letter from the mashgiach Rabbi 
Uri Weisblum, a descendant of the noam 
Elimelech. 
Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בישיבתנו מסיים הש"ץ כל תפילת  .449

נעילה עד אחרי שים שלום ורק אז אומרים 

סליחות, מכתב מעניין בסדרי התפילות בישיבת 

רבי נחלת הלווים בכ"י וחתימת המשגיח הגה"צ 

   .אורי וייסבלום מצאצאי הנועם אלימלך

 

זמן הדלקת נרות הוא חצי שעה   מפני שבחיפה"

 ."קודם השקיעה

מכתב מעניין בסדרי התפילות בישיבת נחלת 

הלווים בכ"י וחתימת המשגיח הגה"צ רבי אורי 

 21/29.5  וייסבלום מצאצאי הנועם אלימלך.

  .ס"מ. מצב טוב

In our yeshiva the Sha'tz ends every tfilat 
nehila until after Sim Shalom and only then 
say salikhot, an interesting letter in the order 



of tfilot at the Yeshivat Nachalat Heleviyim in the handwriting and signed by the 
mashgiach Rabbi Uri Weissblom from the descendants of the noam Elimelech. 
Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הלימוד התורה " .450

אשר "ייקרא לימוד" הוא ללמוד בחריפות 

הדעת)גיפטיג( כל אחד מחזיק בכל עוז סברתו", 

מכתב מעניין על דרכי הלימוד בכ"י וחתימת 

המשגיח הגה"צ רבי אורי וייסבלום מצאצאי הנועם 

 .אלימלך

 

מכתב מעניין על דרכי  ."שכך הוא צורת הלימוד"

הלימוד בכ"י וחתימת המשגיח הגה"צ רבי אורי 

ס"מ.  14.5/20.5וייסבלום מצאצאי הנועם אלימלך. 

 .נייר דפדפת שורות. מצב טוב

"The study of the Torah which will be called a study is to learn with the sharpness of the 
knowledge (Giftig) each holding with all the strength of his opinion", an interesting letter 
about the ways of learning in the handwriting and the signature of the mashgiach Rabbi 
Uri Weissblom from the descendants of the noam Elimelech. 
lined paper. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תב ברכה לחתונה בכ"י וחתימת הגאון רבי שבתי אטון ר"י מכ .451

ראשית חכמה, עם חתימתו גם על המעטפה. ניר מכתבים רשמי של 

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 16/21ישיבת ראשית חכמה, 

A congratulatory letter for the wedding, handwritten and 

signature also signed by the Gaon Rabbi Shabti Aton, with his 

on the envelope. Official letterhead of Yeshiva Rashit 

.Chochma, very good condition 

 20$מחיר פתיחה:  

 

 

 

שנחאי, פרטי  .452

האדמו"ר רבי שמעון שלום מאמשינוב. דף 

 פרטים אישים

 

שנחאי, פרטי האדמו"ר רבי שמעון שלום 

כנראה נכתב  .מאמשינוב. דף פרטים אישים

לשלטונות או לצורך דרכון / ויזה / אישור שהייה. 

ס"מ. נייר שורות. מעט  20.5/26.5עברית ולועזית. 

  .קרעים. באופן כללי מצב טוב
Shanghai, the details of the Rebbe Rabbi 

Shimon Shalom of Amshinov. Personal 

details page. Probably written for the 

he purpose of a passport / visa / residence permit. Hebrew and authorities or for t

.foreign. Lined paper. A few tears. In general good condition 

 70$מחיר פתיחה: 



חג יובל שנים לנשיא אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה הגאון  .453

רבי דוב אריה לוינטל, מכתב בקשה להרב הראשי לבריטניה רבי יוסף 

הרץ שישלח דברי ברכה. מכתב בחתימת הגאון רבי מנחם מרדכי  צבי

 פרענקיל תאומים מפלדלפיה
 

ימלא יובל של חמישים שנה ... מו"ה דוב אירה הכהן לעווינטהאל.... "

מתכוננים גדולי הרבנים וטובי העסקנים ..לחוג את חג היובל הזה ברוב 

 ."....פאר והדר.... כי יואיל נא לשלוח את כתב ברכתו

מכתב בחתימת הגאון רבי מנחם מרדכי פרענקיל תאומים 

  .מפלדלפיה

מכתב בקשה להרב הראשי לבריטניה רבי יוסף צבי הרץ שישלח 

דברי ברכה לרגל חג יובל שנים לנשיא אגודת הרבנים דארה"ב 

 .וקנדה הגאון רבי דוב אריה לוינטל

 .ס"מ. קרע וקמטים. מצב טוב 21.5/27.5נייר מכתבים רשמי. 

תשי"ג[ אב"ד  -]תרכ"ד  רבי דב אריה הכהן ב"ר אברהם הכהן לוינטל

פילדלפיה ונשיא אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. בן רבי אברהם 

הכהן אב"ד צייקישוק וחתנו של רבי חיים ליבשיץ. נסמך לרבנות ע"י רבי 

יצחק אלחנן ספקטור מקובנה ורבי שמואל מוהליבר מביאליסטוק. בזיווג 

 .א לבתו של רבי בן ציון אריה ציזלינג, מאחרוני תלמידי רבי ישראל סלנטרשני ניש

Jubilee celebration for the President of the Association of Rabbis in the USA and 
Canada, the Gaon Rabbi Dov Aryeh Levintel, a letter of request to the Chief Rabbi of the 
United Kingdom Rabbi Yosef Zvi Hertz to send words of blessing. A letter signed by the 
Gaon Rabbi Menachem Mordechai Frankel tehomim from Philadelphia 

Official stationery. 21.5/27.5 cm. Tear and creases. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

הראשית פולמוס מצות מכונה, כרזת הרבנות  .454

לארץ ישראל בעד מצות מכונה בכלל ושל הטחנות הגדולות בארץ ישראל 

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב. 22/50.5 בפרט
Machine matzot polemic, the main rabbinate's for Eretz Yisrael poster in 

favor of machine matzos in general and the large mills 

articular. 22/50.5 cm. Generally in Eretz Israel in p

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכתב בכ"י וחתימת הרב דוב אריה לעהמאן  .455

  ...מסנט לואיס אל מנהלי בית היתומים בצפת תרפ

 .י. קרעים כתמים וחורים. מצב בינוני נייר מכתבים איש

A letter handwritten and signed by Rabbi Dov Aryeh 
Leahman from St. Louis to the administrators of the orphanage in 
Safed 1920... 
 
Personal stationery. Tears, stains and holes. Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



דו"ז הקדוש מווארקי אמר שבמיצר צריכים הזמן שהיינו " .456

כתב חיזוק בכ"י וחתימתו של הגה"ח רבי המיצר והשי"ת הושיע אז, כן יענה לנו עכשיו", מ

 .בנימין מנדלזון לתושבי קוממיות. תשכ"ז

 

מכתב חיזוק שנכתב לפני מלחמת ששת 

הימים, בכי"ק וחתימתו של הגה"ק רבי 

 .בנימין מנדלסון לתשובי קוממיות

בתחילת המכתב מביא דבר תורה מהאדמו"ר 

הרה"ק מווארקא ובהמשך המכתב כותב על 

למען ישועת השם לנו ולכל דרך ההתחזקות 

 .ישראל

שורות בכ"י  18. נייר שורות. 1967תשכ"ז 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 16.5/20וחתימתו. 

"My holy uncle from Varki said that in 
trouble we need the time that we were in 
trouble and God saved us then, yes he will 
answer us now", a letter of encouragement 
in the handwriting and signature of Rabbi 
Binyamin Mendelson to the residents of 

Komemiyut. 1967. 
Lined paper. 18 lines in his handwriting and signature. 16.5/20 cm. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ני קרן לוט שני מכתבים אל הרב מנדלזון בעניי .457

י משה יחיאל אפשטיין  השמיטה. "בקשנו את כ"ק הגה"צ ר

האדמו"ר מאוז'רוב.... הפנה אותנו אל כת"ר שליטא בעניין 

. "היות ואני היחידי במושב.. השומר 1958זה....". תשי"ח 

שמיטה ושהפקיר את כל הפירות לשנת השמיטה". סיון 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. 1961תשכ"א 
 

Lot of two letters to harav Mendelsohn regarding 
the Shmita Foundation. 
  Size and condition vary, generally good 
condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

  .ישיבת 'עץ חיים', מסמך עם חתימות הצדיק רבי אריה לוין וצדיקי ירושלים .458

כספי תמיכה והכולל ללומדי הישיבה מסמך מישיבת עץ חיים בירושלים על חלוקת 

והת"ת, עם חתימות רבי אריה לוין אוהבן של ישראל וחתימות נוספות: רבי חיים 

שבדרון, רבי רפאל לוין, רבי דוד מנדילזון 

  .ועוד

נייר מסמכים רשמי. באופן כללי מצב טוב 

 .מאוד

Yeshiva 'Etz cHaim', a document with the 

signatures of the tzaddik Rabbi Aryeh 

Levin and the tzaddiks of Jerusalem. 

Official document paper. Overall very 

good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



ברכה לשנה טובה ומכתב האדמו"ר  כרטיס .459

 .רבי שמואל שמעלקא רובין מסוליצא

מצדו השני של הכרטיס מכתב ברכות קצר בכ"י וחתימת 

  .ס"מ. באופן כללי מצב מצוין 2.5/9האדמו"ר. 

Happy New Year greeting card and the letter of the 
Rebbe Rabbi Shmuel Shmaleka Rubin of Solitsa. 
 
On the other side of the card is a short congratulatory 
letter in his handwriting and the Rebbe's signature. 
2.5/9 cm. Overall excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ארוך בענייני מקוואות  .460

ובקשת ברכות לשנה טובה בכ"י וחתימת האדמו"ר מהעלמץ אל 

 הגאון ה'מנחת יצחק' ראב"ד העדה החרדית
 

שנתחדש רק לאחרונה ובימים שלפנינו לא היתה כזאת "

 "בישראל

בכ"י  מכתב ארוך בענייני מקוואות ובקשת ברכות לשנה טובה

וחתימת האדמו"ר מהעלמץ אל הגאון ה'מנחת יצחק' ראב"ד 

ס"מ. מעט כתמים באופן כללי מצב  22/28 .העדה החרדית

  .מצוין

A long letter on matters of mikvah and asking for blessings for a 
happy new year, handwritten and signed by the Rebbe of the 
Alametz to the Gaon the 'Minchat Yitzchak' Raava"d of the eda 
hacharedit.  
A few stains in general excellent condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תשובה ארוכה להלכה ולמעשה בעניין כבוש באיסורין  .461

ועניין שטיפת חסה למרור בחומץ מפני תולעים, בחתימת יד קודשו 

 .ב ידו. מכתב מוקלדשל ה'מנחת יצחק' ותיקונים בכת

 

תשובה ארוכה להלכה ולמעשה בעניין כבוש באיסורין ועניין שטיפת 

תימת יד קודשו של ה'מנחת  חסה למרור בחומץ מפני תולעים, בח

ס"מ. באופן כללי  21/33יצחק' ותיקונים בכתב ידו. מכתב מוקלד. 

 .מצב טוב מאוד

A long answer to the Halacha and in fact regarding the matter 
covered by the prohibition and the matter of washing lettuce for 
maror with vinegar against worms, with the signature of the 
holy hand of the 'Minchat Yitzchak' and corrections in his own 
hand. Typed letter. 
Overall very good condition. 

 70$פתיחה: מחיר 

 

 

 

 



 

 

יבת עץ חיים, קלסר  מכתבים לת"ת ויש .462

ושפות שונות.  -אידיש  -. עברית 50 -מלא מאות מכתבים)לא נספר( שנות ה 

 .גודל ומצב משתנה

Letters to the ta"t and Yeshiva Etz Chaim, a binder full of 

 -hundreds of letters (not counted) from the 1950s. Hebrew 

.and various languages. Size and condition varies -Yiddish  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

רישיון לסדור חופה וקידושין  .463

שנשלח למקובל רבי יהושע שרבאני. 

מסמך ממחלקת הנישואין של רבנות 

ירושלים שנשלח להרב הנ"ל, שהרבנות בדקה את בני הזוג 

 כתם ומידושין. הנזכרים במסמך ואין מניעה לסדור חופה וק
 .ספר קרעים קלים. מצב טוב

A license to arrange a chuppah and kiddushin that was 

sent to the kabbalist Rabbi Yehoshua Sharbani. A 

document from the marriage department of the 

Jerusalem rabbinate that was sent to the 

the rabbinate has checked aforementioned rabbi, that 

the couple mentioned in the document and there is no 

objection to arranging a chuppa and kiddushin. A stain 

.and several light tears. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שטר 'תנאים אחרונים' שידוך מחשובי אנשי היישוב הישן  .464

 1905. כתב יד. תרס"ה בירושלים ויפו

 

שטר 'תנאים' בכתב יד לשידוך בין המחותנים רבי נחמן גדליה בראדער זצ"ל מחשובי 

אנשי היישוב הישן בירושלים מצד החתן בנו ר' שמואל דן, ורבי משה בצלאל 

טאדרעסאוויץ זצ"ל מחשובי מתיישבי העיר יפו המשיא את הכלה היתומה מ' יענטיל 

  .נימין פיוולשהייתה בת אחיו רבי ב

ס"מ. מעט קרעים קלים. מצב טוב  22/28.5[ דף; 1. ]1905תרס"ה 

 .מאוד

ומראשי   ת"ש[ תלמיד חכם -]תרי"ז  הג"ר נחמן גדליה ברודר

היישוב הישן בירושלים. היה יו"ר הוועד הכללי כנסת ישראל וממונה 

 .כולל הורדונה ומייסדה של בתי הורדונא

תרס"ז[ מבוני היישוב ביפו  -ר"ט ]ת הרב משה בצלאל טודרוסוביץ

ומייסד הישיבה 'שערי תורה' בעיר. עסק במסחר וניהל הלוואות 

גמ"ח רבות ליישוב הארץ ולמוסדות התורה, כמו"כ מסופר שאברכי 

הישיבות מירושלים שרצו ללמוד בפרישות הרחק מביתם, היה הגאון 

א את רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי שולח אותם אליו ליפו, והוא מצ

 .העסקנים והנדיבים שסיפקו להם את מחייתם

A 'tnahim achronim' bill is a match between the computers of the 
people of the old Yishuv in Jerusalem and Jaffa. handwriting. 1905 
A few minor tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



בירושלים מחוץ לדפוסו של הפריט דפוס הראשון שנדפס  .465

רבי ישראל בק?? ליטוגרפיא של מכתבי רבני ירושלים בקשת תמיכה פיקוח נפש! שנשלח 

 1862לקובנא. אדר שני תרכ"ב 

 

הפריט דפוס הראשון שנדפס בירושלים מחוץ לדפוסו של רבי ישראל ב"ק?? ליטוגרפיא 

של מכתבי רבני ירושלים 

בקשת תמיכה פיקוח 

נא. נפש! שנשלח לקוב

  1862אדר שני תרכ"ב 
ליתוגרפיה של מכתב 

בקשת תמיכה פיקוח נפש, 

עם החתימות והחותמות 

של רבני ירושלים הגה"ק 

רבי משה ליב זילברברג 

"הזית רענן" ורבי מאיר 

אויערבאך "האמרי בינה" 

ועוד וכן רשימת חתימות 

ארוכה מבני ציון היקרים 

 .המסולאים בפז

שורת התאריך והנמענים 

 !בכ"י

דפוס סולומון. לפי הידוע 

התחילו להדפיס בניסן 

 .'והמכתב מאדר ב

עמודים. הנייר קרוע ועם  4 

 .כתמים

The item was the first typeface printed in Jerusalem outside of Rabbi Israel's printing 
press in?? Lithograph of the letters of the rabbis of Jerusalem requesting support for 
pikuach nefesh! which was sent to Kovna. Adar Sheni 1862 
4 pages. The paper is torn and stained. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

כל מי שבא ומחליט כי לפי  .466

השו"ע הציונים הם כמומרים, הרי את השו"ע הוא מגדף, את 

 כבוד תורתינו הוא מחלל! כרזת מחאה חריפה נגד היפרדות

 הקהילות בקלויזנבורג מרבני ווארשה. לשוה"ק ולועזית

 

ומצאנו חובה בנפשנו להרים קולנו בכה קול ענות מחאה "

נמרצה... וכל מי שיש בידו למחות נגד שערורי' זו עליו 

החובה למחות בכל תוקף כדי לקדם פני הרעה ולהחזיק את 

 ."השלום

.. אך אין אנו באים להפוך בזכותה של המפלגה הציונית.."

יודעים אנו ברור כיבקרב הציונים והמזרחים ישנם רבנים 

גדולי תורה ויראה..... כל מי שבא ומחליט כי לפי השו"ע 

הציונים הם כמומרים, הרי את השו"ע הוא מגדף, את כבוד 

 ."!תורתינו הוא מחלל

יפרדות הקהילות בקלויזנבורג  כרזת מחאה חריפה נגד ה

 ?תמרבני ווארשה. לשוה"ק וגרמני



רבי אברהם זיבענבערג, רבי שלמה דוד כהנא, רבי חיים לייב יודקובסקי, רבי  :שמות הרבנים

אהרן שיינגראס, רבי מנחם שרגא ריטשעוואל, רב חיים פוזנר, רבי חיים יהושע נוטשכטר, 

 .רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן

  .ס"מ. קרעים עם מעט חסר 23/31. 1922עש"ק נחמו תרפ"ב 

Anyone who comes and decides that according to the Shulchan aruch the Zionists are 
converts, after all he is blaspheming the Shulchan aruch, he is desecrating the honor of 
our Torah! A strong protest poster against the separation of the communities in 
Kluizenburg from Warsaw Rabbis. Hebrew and foreign. 
Tears with a little missing. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

( אישורי קבלת 31ספקים ועוד, אוסף גדול) -בתי מלאכה  .467

המוקדמות.  20 -כספים מבית החולים ביקור חולים בכ"י בעלי המלאכה והספקים. שנות ה 

 ערבית ועוד -עברית 

 

( 31אוסף גדול) ספקים ועוד, -בתי מלאכה 

אישורי קבלת כספים מבית החולים ביקור 

חולים בכ"י בעלי המלאכה והספקים. שנות 

 ערבית ועוד -המוקדמות. עברית  20 -ה 
בין הניירת: "פרלמן מן וברמן", בית מסחר 

עצים וחמרי בנין, הנהלת ביקור חולים, "בלום 

  "את לוי

 -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 

 .מאודטוב 

Workshops - suppliers and more, a 
large collection (31) receipts of funds 
from the Bikur Holim hospital, 
handwritten by the craftsmen and 
suppliers. The early 20s. Hebrew - 
Arabic and more 
Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

בית חולים ביקור חולים, קבלה על תרומה שנשלחה ע"י  .468

הרה"ר לבריטניה רבי 

קבלה . יוסף צבי הערץ

ס"מ.  30/12צבעונית. 

 .מעט קרעים. מצב טוב
Bikur Cholim 

hospital, receipt for a 

donation sent by 

Rabbi Yosef Zvi 

Ha'ertz to Britain. 

 Color reception.

cm. Few tears.  30/12

.Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

 

שלא יתאחר עוד עד לאחר מירון הבע"ל)ל"ג בעומר?(". " .469

 1881מכתב בעניין שידוך, טבריה תרמ"א 

שלא יתאחר עוד עד לאחר מירון הבע"ל)ל"ג בעומר?(". מכתב בעניין שידוך, "

 .ס"מ. מצב טוב 11.5/16.5. 1881טבריה תרמ"א 
May he not be late until after Miron HaBa''al (La"g B'Omer?)". A letter "

.regarding a match, good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ועד  .470

החזקת יתומי אוקרינה 

בא"י, מכתב תודה לרבה הראשי של 

אנגליה הרב הערץ. ירושלים תרפ"ד 

1924 
 

ועד החזקת יתומי אוקרינה בא"י, 

ל  תודה לרבה הראשי שמכתב 

אנגליה הרב הערץ. ירושלים תרפ"ד 

1924. 

 .דפים, באופן כללי מצב טוב 2

The Ocarina Orphans Holding 
Committee in Israel, a letter of thanks 
to the Chief Rabbi of England, harav 
hertz. Jerusalem 1924. 

2 pages, generally good condition. 

 50$חה: מחיר פתי

 

 

 

 

ואלה שמות אבותינו הקדושים ולצאצאיהם אחריהם מצבת " .471

קודש למזכרת עולם" אילן יוחסין למשפחת הרהגה"צ רבי אברהם 

חק אייזיק  טבריה אבי הגה"ק רבי יצ -ווייס ממונקאטש 

דף גדול . מסוואליעווע והגאון רבי שמואל צבי ראב"ד מונקאטש

ס"מ. מעט קרעים קלים במקומות  46.5/56מקופל, בני ברק תשל"ח. 

 .הקיפול. מצב טוב

Genealogy of the family of Rabbi Avraham Weiss of 

Tiberias, the father of Rabbi Yitzchak Isaac of  -Monkatesh 

Sawalieva and the gaon Rabbi Shmuel Zvi Rabbi of 

the  Monkatesh. A large folded page, a few light tears at

.folds. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 

כרזה ענקית ונדירה בעניין  .472

 .חטיפתו של יוסל'ה שוחמכר. אינה בספריה הלאומית

 

כרזה ענקית ונדירה ביותר. "הצהרת הגאון רבי בנימין מנדלסון 

שליט"א", פותחת במילים: "כבוד הנשיא והשופטים". הכרזה 

יוסל'ה שוחמכר. כרזה זו כתובה היא בעניין חטיפתו של 

בפרוטרוט את טענותיו של רבי בנימין מנדלסון בנושא שהסעיר 

. כרזה 1961/62תשכ"ב  -את מדינת ישראל בשנים תשכ"א 

ס"מ. באופן כללי מצב  63/95נדירה ואינה בספריה הלאומית. 

 .טוב מאוד

A huge and rare poster regarding the abduction of Yosale 
Shohamkar. is not in the National Library. 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בשבועות אחה"צ יתקיים מתמידים בפיקוחם   .473

של הרב יצחק גולדקנופף.....". אוסף מודעות ופריטי 

נייר מחצר חסידות גור, בהם כללים וסדר ההתנהגות 

רבא וכו'. בבהימ"ד בזמנים כגון חנוכה, הושענה 

 10נ"ט.  -תקופות שונות, בעיקר מהשנים תשנ"ה 

טוב  -גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב   פריטים.

 .מאוד
A collection of notices and paper items from the 

Gur Chassidut, including rules and the order of 

behavior in the Bhimad during times such as 

Hoshena Raba, etc. Various periods, Hanukkah, 

99. 10 items. Size -mainly from the years 1995

very  -and condition vary, most of them in good 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסף קבלות  .474

 -ומסמכי מוסדות בירושלים, דפים מאוירים 

 10/40 -פריטים, ירושלים שנות ה  12צבעוניים. 
 

אוסף קבלות ומסמכי מוסדות בירושלים, 

פריטים,  12צבעוניים.  -דפים מאוירים 

 .10/40 -ירושלים שנות ה 

מיל.  500קבלה של עץ חיים על תרומת  .1

אריגינאל  .2 .תרצ"ג חותמות בצורת החתימה

קוויטטונג כולל שומרי החומות המאוחד תרפ"ו 

לשנה טובה ונעימה ייטיב ה'  .3 .1926

הכתיבה והחתימה, דף חשבון וברכת שנה 

ברת שערי חסד גמילות חסד הכללי  טובה מח

מכתב קבלה ירושלים  .4 .1919לשנת תרע"ט 



 .6 .קבלה מגמ"ח הכללי מאה שערים ללא מילוי פרטים .5 ., ללא שם מוסד1926תרפ"ו 

ו ישיבת אור עולם ועטרת זקנים קבלה תרע" .7 .כולל חבת ירושלם לעדת גאליציען

 -, חתימות בן ציון קאוינקא 1922בית זקנים וזקנות הכללי בירושלים תרפ"ב  .8 .1916

 2יברכה ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך,  .9/10 .בנימין א' הלוי -מרדכי מיוחס 

. קבלה? ברוסית עם מילוי 12תלמוד תורה וישיבת עץ חיים מכתב קבלה בכ"י.  .11 .עותקים

  .בכ"י בעברית

 .אודטוב מ -גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב 

A collection of receipts and documents from institutions in Jerusalem, illustrated pages - 
colored. 12 items, Jerusalem 1940s/10s 
Size and condition vary, most in good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 'מכתב קבלה' -קה גדולה ופדיון כפרות' ירושלים צד' .475

 עותקים( דיו מוזהב 2צפת)

 

אוסף שלשה פריטי נייר מוקדמים מירושלים 

ומצפת, האחד הוא מודעה מטעם כולל 

סובלאק ולומזא מעיה"ק ירושלים, מודעה 

מדפוס צוקרמן הקוראת לתת צדקה ופדיון 

הכפרות ל"היושבים בירושלים וסובלים לחץ 

. המודעה בעברית ויידיש ומעט מאוד נורא"

 ס"מ. דיו מוזהב. מעט קרעי 23/31באנגלית. 
ם. באופן כללי מצב טוב. מודעה שנייה היא 

מכתב קבלה לתורם)לא ממולא(, המכתב 

מעיה"ק צפת סביבות שנת התר"....... 

בהמשך המכתב נכתב כי יתפללו עבור 

התורם בקבר התנא האלוקי רשב"י ואצל שאר 

והחסידים הטמונים בצפת "ויהי לבבו  הצדיקים

בטוח כי משכורתו שלמה תהיה מעם ה'...". 

ס"מ.  15/22.5מכתב קבלה זה הינו כפול . 

דיו מוזהב. מעט קרעים קלים. באופן כללי 

 .מצב טוב מאוד

"tzdaka gdola hupidyon kaparot" Jerusalem - "michtav kabala" Safed (2 copies) golden 
ink 
Golden ink. A few minor tears. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

תעודות לגבאים באמריקה,  13נזר גבאות קודש", אוסף " .476

  .תעודות צבעוניות גדולות עם מילוי התארים והשמות בכ"י נאה

 

תעודות לגבאים באמריקה, תעודות צבעוניות עם  13אוסף מיוחד! "נזר גבאות קודש", אוסף 

מילוי התארים והשמות בכ"י נאה. התעודות הם מטעם הישיבה הקדושה שער השמים וענף 



קהל חסידים ללימוד חכמת האמת 

ולהתפלל ע"פ כונות האר"י ז"ל. 

בדפים מוזכרים שמות הערים אשר 

ם נשלחו לשם כדי השלוחים והגבאי

 .לסייע כספית עבור ישיבה קדושה זו

ס"מ. דפים מרשימים  30/47

וססגוניים ממולאים בכתב יד מיוחד 

ונאה. קרעים וכתמים בעיקר 

 .בשוליים. באופן כללי מצב טוב

"Nezer Gabaut Kodesh", a collection of 
13 certificates for gabahim in America, 
large colored certificates with the titles 
and names filled in with a nice 
handwriting. 
Impressive and colorful pages filled with 
a special and beautiful handwriting. 

Tears and stains mainly in the margins. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ווארשא, אוסף  -יט כולל פולין לוח יארצי -נזר גבאות  .477

ארבעה פריטים. צבעוניים ומאוירים. עם חתימות ראשי הכולל הגאון 

 רבי יעקב העניך סנקביץ ועוד

 

ווארשא, אוסף ארבעה  -לוח יארצייט כולל פולין  -נזר גבאות 

פריטים. צבעוניים ומאוירים. עם חתימות ראשי הכולל הגאון רבי 

 יעקב העניך סנקביץ ועוד

 .תכן שהחתימות הינם חותמות בצורת החתימה, ולא חתימת ידםיי

קרעים רובם ללא חסר של ממש, מלבד לוח יארצייט אחד שחסר 

 .בחלקו. מצב בינוני

Nezer Gabaut - Yarzhyit board colel Polin - Warsaw, collection 
of four items. Colorful and illustrated. With signatures of the 
haed of the colel. including the Gaon Rabbi Ya'akov Aenich 
Sankewitz and more 
Tears, most of them without any real loss, except for one 
Yarzhyit board that is partially missing. Medium condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

  

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



 בעזרת ה'

 19:00  בשעה 16/1/23תשפ"ג שני כ"ג טבת המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

 c7602610@gmail.com אימייל: 0527 – 602 – 610  לפרטים:

 בידספיריט:קישור למכירה באתר 

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/29730/1?lang=he 

 לתמונות, פרטים נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישור

אנו מבקשים מכל הלקוחות והמתעניינים, בבקשה את כל השאלות 
 והקושיות לגבי הפריטים לשאול לפני המכירה ולא אחרי.

We ask all customers and interested parties, please all questions and 
difficulties regarding the items to ask before the sale and not after. 

כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש 
 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

Also: You can ask us for more pictures for the items you are interested 
in purchasing as well as more details about the condition of the item. 

  

ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not pay יוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות.
date of sale will be blocked within 12 business days from the 

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

  

  

התשלום לפי שער היציג ביום המכירה או ביום התשלום, הגבוה 
 מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 
higher sale or on the day of payment, whichever is 

  

שימו לב למרות התיאור באנגלית, בכל מקרה של בעיה התיאור 
 בעברית הוא הקובע!!

The English description in the catalog is intended for the 
convenience of buyers who do not speak Hebrew, however, 

ore the English text lacks information about the items. Theref

mailto:c7602610@gmail.com


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 מכירה חיה פתוחה לקהל הרחב

 בבקשה ליצור קשר טלפוני יום לפני המכירה( ,למכירה

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה 
 רבה

 חנוך ברנד וצוות בית המכירות

אנו מקבלים פריטים למכירות 
הבאות: בכל תחומי 

ארץ ישראל  –היודאיקה 
 כלי כסף וזהב. –וציונות 

 We accept items for the 
following auctions: in all 

Palestine  -areas of Judaica 
d silver an -and Zionism 



gold vessels, and all other 
.antiquities 

  

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 

 


