
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 בס"ד 

 

 ח"א מכירה מקוונת. 31מכירה      
שתתקיים ביום חלק א'  31שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 )שעון ישראל( במשרדנו 19:00בשעה  27/2/23תשפ"ג שני ו' אדר 

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

 c7602610@gmail.com ווטסאפ ובמייל; –בטלפון 

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 0533967804ווטסאפ משרד 
  

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

 בעזרת ה'

 19:00  בשעה 27/2/23תשפ"ג  אדר ו'שני המכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/30977/1?lang=he 

 .נוספים ותנאי המכירה אנא היכנסו לקישורלתמונות, פרטים 

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

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

כמו כן: אפשר לבקש מאיתנו עוד תמונות לפריטים שאתם מעוניינים לרכוש 
 וכן פרטים נוספים על מצב הפריט.

Also: You can ask us for more pictures for the items you are interested 
in purchasing as well as more details about the condition of the item. 

  

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


ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not 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 

  

ביום המכירה של הדולר לפי שער היציג בשקלים התשלום 

על פי היתר עיסקא  או ביום התשלום, הגבוה מביניהם!!

 ברית פנחס

Payments are in Israeli Shekels only, calculated by the 
median rate of exchange of the US Dollar at the day of 

actual payment, the the auction or at the day of the 
.as per the Bris Pinchas Heter Iska highest of the two, 

 

שימו לב למרות התיאור באנגלית, בכל מקרה של בעיה התיאור 
 בעברית הוא הקובע!!

The English description in the catalog is intended for the 
however, convenience of buyers who do not speak Hebrew, 

the English text lacks information about the items. Therefore 
it is very worthwhile to review the description of the items in 

!Hebrew. And the description in Hebrew is decisive 

  

 התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו

ובהצלחה תודה רבה על התעניינותכם 
 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 
silver and  -and Zionism 

other gold vessels, and all 
.antiquities 

  

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 

 0533967804ווטסאפ משרד 
 

 לקהל לקוחותינו השלום והברכה

בכדי שנוכל לטפל בזריזות ויעילות בקניותיכם ובשליחתם 

 שתזדרזו לסדר את עניין התשלום. "נשמח"



התשלום בשקלים בלבד! לפי שער היציג של הדולר ביום 

על פי היתר  או ביום התשלום הגבוה מבניהםהמכירה 

 עיסקא ברית פנחס

איסוף עצמי בתיאום מראש. משלוחים: בבני ברק משלוח 

 ₪. 30סביר 

₪.  45קילו  5קילו עד  ₪2.  30קילו  2דואר רשום עד משקל 

קילו אין באפשרותנו לשלוח בדואר  5 –חבילות מעבר ל 

 רשום.

 10עד משקל  40/40/40שליחים בארץ חבילות גודל דואר 

לכל חבילה. גדלים או משקלים מעבר לזה משלוח ₪.  60קילו 

 ₪. 120כפול בעלות של 

ל, לפי גודל חבילה ומשקלה. יש אפשרות של "ומשלוחים לח

וזה יקר  dhlשלוש בחברת  –דואר מהיר, זמן הגעה יומיים 

של דואר ישראל חבילות עד  ekopostיותר. אפשרות שניה 

 לו! זמןקי 2משקל 

 –שבועיים. אפשרות שלישית דואר ים  –הגעה שבוע וחצי 

ואפשרות מעקב  חודשים 3 –יבשה זמן הגעה חודש וחצי 

 מועטת.

To all our customers Shalom 
In order for us to be able to process your purchases swiftly and efficiently, and 
ensure they 
are quickly shipped to you, please complete the payment process without 
delay. 
Payments are in Israeli Shekels only, calculated by the median rate of exchange of the 
US Dollar at the day of the auction or at the day of the actual payment, the highest of the 
two, as per the Bris Pinchas Heter Iska. 

Dollar at the day of the auction or at the day of the actual payment, the 
highest of the two. 
It is possible to pick up your purchase in person, but in such case you must 
you must 
coordinate this in advance. 
Shipping costs: 
Registered mail in Israel up to 2 kg: 30 Shekels 
Registered mail in Israel between 2 and 5 kg: 45 Shekels 
We are sorry but we do not offer registered mail service for packages above 5 
kg. 



Courier service in Israel: 
In Bne Brak, courier delivery: 30 Shekels. 
Regular courier service in Israel is a flat rate for each package measuring up 
to 40 X 40 X 40 
(cm) and weighing less than 10 Kg: 60 Shekels. 
For packages exceeding the above measurements/weight the price is 120 
Shekels, but 
limitations apply. Please contact the auction house. 
International courier services prices depend on the size and weight of the 
package. There is 
a fast express delivery via DHL which in most cases shall arrive within 2-3 
days. Another 
option is via ekopost with the Israeli postal service for packages up to 2KG. 
Delivery time is 
usually between 1.5-2 weeks. The most economical delivery method is via 
sea and surface 
delivery, and delivery time is estimated between 1.5 to 3 months with limited 
tracking 
capabilities. 
 

ובהצלחה תודה רבה על התעניינותכם 
 רבה

 

 יודאיקה וכלי כסף       
 

  .. חמישה קנים60/70 -קנדלברה מתכת ישראלית נאה, שנות ה  .1

 .ס"מ לערך 21ס"מ. רוחב:  25הקנדילברה מעט עקומה, גובה: 

Nice Israeli metal candelabra, 1960s/1970s. five canes. 
 
The candelabra is slightly curved, height: 25 cm. Width: approximately 21 cm. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ישראל, איגוד המושבים של  .אוסף שלושה מגילות אסתר מאוירות, מודפסות. מגולגלות כמגילה .2

ס"מ. אחת נתונה בקופסת  19הסתדרות הכללית של העובדים בא"י. נייר, גובה:  -הפועל המזרחי 

 .קרטון עגולה תואמת. מצב משתנה, באופן כללי טוב
A collection of three illustrated, printed megila of Esther. rolled up like a scroll. 

One given in a matching round cardboard box. Changeable condition, generally 

.good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .50/60 -מגדל בשמים עם עיטורי מקומות הקדושים. כסף ישראלי, שנות ה  .3

 



. כסף חתום, החותמת לא 50/60 -מגדל בשמים עם עיטורי מקומות הקדושים. שנות ה 

ברורה, נראית ישראלית. בסיס עגול. קומה אחת מרובעת, חרוטים מסביבה איורי מקומות 

הקדושים והכיתובים: 'קבר רחל' ו'מגדל דוד'. באחד הצדדים דלת עם בריח בצורת שני 

קטנים, ומתחתיה ארבעה פעמונים. הדגל בראשו חסר  לוחות הברית. מעליה ארבעה דגלים

  .ככל הנראה. מעט עקום

A tower of besamim with the decorations of the holy places. Israeli silver, 1950s/1960s. 
slightly crooked. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לתרגול הנחתם לקראת הבר ייחודי. 'הכנה לבר מצוה'. טלית ותפילין לילדים לפני בר מצווה  .4

 .       טלית מבד ותפילין מפלסטיק, נתונים בנרתיק תואם. מצב טוב. מצוה
unique. "Preparation for Bar Mitzvah". Tallit and tefillin for children before Bar 

fillin, Mitzvah to practice their chanting before Bar Mitzvah. Cloth tallit and plastic te

.given in a matching case. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .בתוכו חרוטים שמות ארבעת הנהרות .כוס קידוש, גביע הנהרות. כסף חתום .5

 925גרם חתום:  78משקל:  6.5קוטר:  9.5גובה: 

Kiddush gavia, gavia haneharot. signed silver. Inside it are engraved the names of the 
four rivers. 
 
Height: 9.5 Diameter: 6.5 Weight: 78 grams Signed: 925 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .. מצב טוב1935קרטון( בתוך נרתיק בד משנת תרצ"ה  -זוג תפילין עתיקות)ללא בתי הפלסטיק  .6
fabric case cardboard) in a  -A pair of antique tefillin (without the plastic housing 

.from 1935. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .פיטום הקטורת ולמנצח בצורת המנורה, כתב סופר על קלף. מצב טוב .7

pitum haktoret velamnatzeach betzurat hamenora. sofer writing on klaf. good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ס"מ, מצב טוב  16/14. מסגרת כסף אנגליתתמונת מרן הרב וואזנר בכתיבת אות בספר תורה,  .8

 .  מאוד
A picture of Maran harav Vozner writing a letter in a Sefer Torah, English silver 

.frame. 16/14 cm, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .ס"מ 7עם קלף? בפנים. גודל  Teppich טפיך ירושלם" תוצרת הנס טפיך "מזוזהנדיר.  .9
rare. Hans Teppich "Mezuza" made by Tapich Jerusalem Teppich with parchment? 

.in. Size 7 cm 

 20$מחיר פתיחה: 

   

 תנ"ך ומפרשיו             



 

מגילות חמש  -דברים  -במדבר  -. ויקרא 1764חומש 'תוצאות חיים' אמשטרדם תקכ"ד  .10

והפטרות. ויקרא מתחיל בדף י'. הפטרות מסתיים באמצע הפטרה לפרשת זכור. שער נפרד 

ללא כריכה. ספר מעט מתפרק. כתמים ונזקי   .לחומש במדבר ולחומש דברים ולחמש מגילות

  .גרוע -עש. באופן כללי מצב בינוני 

chumash "totzot chayim" vayikra begins on page 10. without binding. A slightly falling 
apart book. Stains and moth damage. In general, medium - poor condition. 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

, ס' צ"ל פ"ב דף; הסכמת 1. 1764חידושי מהרש"א' על פירוש רש"י עה"ת. פיורדא תקכ"ד  .11

מפורק לשניים. כתמים ומעט כריכה קדמית מנותקת. ספר   .הגאון רבי יהודה עמריך שנאטיך

 .קרעים ונזקי עש. מצב בינוני

'chidushey maharsha" Detached front cover. A book divided in two. Stains and some 

tears and moth damage. Medium condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -, קפ"ז, מלכים 1. 1862שמואל. ווארשא, תרכ"ב  -יהושע  ,נביאים ראשונים' עם ל"ב פירושים' .12

בדף השער הרישום: "אנכי קניתיהו לה' לי  ;', קס"ט ד1. 1863דברי הימים, בשער נפרד, 

כתמים ומעט קרעים  ."לשמי זעיר דמן חברייא עבד לקוני משה בלא"א יהודה עמאר י"ץ

 .והדבקות ומעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

Shmuel. Stains and a few  -tions, Yehoshua nevihim rishonim' with 32 interpreta'

.tears and adhesions and a few moth holes. In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 6 .נעים זמירות ישראל' מר' יצחק גרשנטקורן ראש עיריית ב"ב. פירוש רחב על ספר תהלים' .13

 .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב  ס"מ. 23.5ז'.  -, חסר כרכים ד' ו 8כרכים מתוך 

Neyim Zimirot Yisrael' from Rabbi Yitzhak Gershantkorn, Mayor of B.B. A broad '

commentary on the Book of tehilim. 6 volumes out of 8, missing volumes 4 and 7. 

.very good condition -cm. Generally good  23.5 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'אהבה בתענוגים' ילקוט מאמרי חז"ל ומפרשי מגילת שיר השירים  כרכים. 4סט שלם  .14

 -ברק תשי"ח -בני. הראשונים והאחרונים, עם תולדותיהם והקדמותיהם מאת ר' יצחק גרשטנקורן

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב 23.5תש"ך. 
generally in good A complete set of 4 volumes. The book 'ahava betaanugim' is 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

לייפציג  .ספר משלי ע"פ מעשה רקמה ושפתי ישנים. עם תרגום לגרמנית באותיות עבריות .15

'שפתי ישנים' מלוקט ממפרשי ספרד   הפירוש .שני שערים .ס"מ 21דף;  90. כג, 1865תרכ"ה 

התרגום לגרמנית הוא באותיות הקדמונים. באותה שנה יצאה לאור הוצאה כמעט זהה ובה 

גוטמאכר מגרידץ, רבי יעקב צבי ב"ר גמליאל ’ רבי אלי  רבי שמואל בעק,  :הסכמות .גוטיות



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

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

 .ריכה רכה פשוטה. מעט קרעים וכתמי זמן. מצב טובכ

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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

)ראה במפעל 1761/64תקכ"ד  -בראשית עם אלשיך הקדוש. פרנקפורט דאודר תקכ"א חומש  .16

 -, של"ב, של"א 4שעו דף; בעותק זה: -[ שלב, שלא6הביבליוגרפיה על שנת ההדפסה(. במקור: ]

 .שער מצויר ושער נפרד להפטרות .שע"ו ד'; דף אחרון נכרך הפוך

 .מצב טוב כריכת עור פגועה. מעט כתמים וקרעים. באופן כללי

The Pentateuch of Genesis with the Holy Elsheikh. In the original: [6] 332, 331-376 page; 
In this copy: 4, 332, 331-376 d.; Last page bound upside down. A painted title page and a 
separate title page for Haftarot. 
Damaged leather binding. A few stains and tears. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מרבי גבריאל כ"ץ אב"ד  ביאור נחמד על מגילת רות ומעט דרושים 'פדות ישראל .17

נדיר, לא הופיע במכירות  ;'עמ 51 ."מהדורה יחידה" .1853קרוטושין תרי"ד  .זאמטער

 .באופן כללי מצב טוב מאוד .פומביות

is a nice commentary on megilat Ruth and a few sermons from Rabbi Pdut Yisrael' '

Gavriel Katz Abd Zamter. "Single Edition". Rare, never seen at auction. Overall very 

.good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

טרדם. חומשים מדפוסי אמש 3'תוצאות חיים' "מהדורות ראשונות", לוט  -החצר החדשה' ' .18

חומש בראשית עם פירוש החצר החדשה  .1 .1765/8כ"ח  -תקכ"ה  חתימות ורישומים.

, קס"ה, ו' ד'; בעותק זה חסר דף השער. 3"מהדורה ראשונה". במקור:  1768ואברבנאל, תקכ"ח 

? עותק 94? 1764. חומש שמות עם פירוש תוצאות חיים, אמשטרדם? ווין? תקכ"ד? נ"ד? 2

פים לא ידוע בסופו. בדף הפורזץ מודבק דף עם חתימות ורישומים עתיקים חסר שער וכן מספר ד

בעברית ולועזית, בין הרישומים רישום: גם אני מעיד שזה ספרי חמשה חומשי תורה... שייך 

. חומש דברים 3". 1845להרב ר' אהרן במו"ר יצחק צבי הירץ ב"ר... ראבינער.. אין ברעסלויא 

 .מב דף. רישומים עתיקים-[, יח1כז, ]-. סח, יח1764כ"ד עם תוצאות חיים. אמשטרדם תק

 .טוב -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני 

"hachatzer hachadasha" - "totzot chayim" "First Editions", Lot of 3 chumashim from 
Amsterdam Prints. Signatures and side scripts. 
Size and condition varies, in general medium - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עמ; שער  74, 14. 1885ליפציג וברלין תרמ"ה  ,תרגום שני' על מגילת אסתר, עברית וגרמנית' .19

 .בגרמנית. נייר טוב. באופן כללי מצב טוב מאוד

1885. title targum sheni' of megilat Esther, Hebrew and German, Leipzig and Berlin '

.page in German. good paper Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



דברי יא"ר על תורת ה' תמימה )חומש בראשית( המאיר נתיב יצחק אייזק ראללער פקיד " .20

[, 8. ]1881]חלק א[: ספר בראשית. ברלין, תרמ"א  ."בית שבת תחכמוני....". "מהדורה יחידה

הקדמות, בגרמנית, באנגלית ובצרפתית, עם שער מיוחד. באופן ’: עמ XXVIII ;’עמ XXVIII ,פ-ב

 .כללי מצב טוב מאוד
divrey Ya"r al Toraht hashem Tmmima (chumash bereshit) HaMeir Nativ Yitzchak "

hit. Isaac Raller pakid bet Shabbat Tachkemoni...". "Single edition". Book of beres

Introductions, in German, English and French, with a special title page. In general 

.Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ספר 'בית אורי' "פירוש על התורה גם לפרש לכמה מדרשים, חברתי אורי פייבש  .21

פראנקפורט  .""מהדורה יחידההעלדענשטיין, בן ... מו"ה איצק זצ"ל, רב"ד פה ק"ק ליסא". 

 .עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד 1, 112. 1881דמיין תרמ"א 

.The book 'Beit Uri' "single edition". Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

פירוש רבי אברהם אבן עזרא על מגלת אסתר, מהדורא תנינא, "היתה חמדה  'ויוסף אברהם  .22

. במקור: 1850ועתה היא מוצאת מאפלה לאורה על ידי יוסף צעדנר". לונדון תר"י גנוזה עד הנה 

 .עמ', בעותק זה ללא השער באנגלית 35

תרמ"ה[ מייסד  -]תק"ע "רבי "בנימין ב"ר הירש נידערהאפהיים חותמת )בצורת החתימה(

 .הקהילה היהודית בפרנקפורט ומוהל מפורסם בדורו. באופן כללי מצב טוב מאוד

Yosef Avraham' Rabbi Avraham Ibn Ezra's commentary on megilat Esther, va'

Tanina edition, in the original: 35 p., in this copy without the title page in English. 

.Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מרבי , ושרשיהם בתורה, לפי סדר הפרשיותההלכות בתלמוד ובפוסקים ' דפוס ראשון. 'רביד הזהב .23

 -צט, צח, ק'  -ס', סג   .1797הוראדנא תקנ"ז . דב בער יהודה לייב טריביש אב"ד זאגר ורב בוילנא

[ דף; הסכמות חשובות. ללא כריכה. כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים והדבקות 1קנא ]צ"ל: קנד[ ]

 .חסרים ופגיעות בטקסט. מצב בינוני ובדף השער ודף אחרון ובמעט מקומות נוספים עם
First pattern. 'Revid hazahav'. without binding. Stains and some moth damage. A 

few tears and adhesions on the title page and the last page and in a few other 

.places with missing and damaged text. Medium condition 

 20$יחה: מחיר פת

 

מדרש רבות' על התורה וחמש מגילות ע"פ 'אמרי יושר' ו'נבחר מפנינים'. חתימות וחותמות ' .24

 .. באופן כללי מצב טוב1866ברלין תרכ"ו  .רבות
midrash rabot' on the Torah and five megilot according to 'yimrei Yosher' and '

.stamps. In general good conditionNivchar mipninim'. Many signatures and ' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ז'  -חומש דברים מחמישה חומשי תורה, ע"פ רש"י והוספות מרש"י ישן. אמשטרדם תקמ"ו  .25

כריכת עור . ס"מ לערך 14תק"ט ד'; חתימה עתיקה: "הק' אברהם אפשטיין".  -, ת"כ 1. 1786/7

 .צב טובמעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי מ
chumash dvarim from five chumashim of the Torah, according to Rashi and 

additions from an old Rashi. Leather binding slightly damaged. Stains and some 

.moth damage. In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



ליוורנו  -ירושלים . שני כרכים: מהדורה ראשונה ושניהשלש מגילות' עם ביאור מילות ממהרי"ץ. ' .26

 .. באופן כללי מצב טוב מאוד1911/40ת"ש  -תרע"א 
shakosh megilot' with annotations of words from the maHa'aritz. Two volumes: first '

.and second edition. In general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

עותקים נאים, כריכות עור . 1900נביאים ראשונים ואחרונים ודברי הימים, לובלין תר"ס  .27

כרכים הכוללים את כל ספרי הנביאים ודברי הימים. כריכות עור מעט פגועות, מצב  4. מקוריות

 .מצוין
nevihim rishonim and achronim and divrey hayamim. Nice copies, original leather 

gs. 4 volumes that include all the books of the nevihim and divrey hayamim. bindin

.Leather covers slightly damaged, excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 קבלה
ספרא דצניעותא' עם ביאור הגר"א "ועתה נדפס בתיקון כל הטעויות והוספת הגהות ' .28

, מ' דף; כרוך עמו ספר 'פרקי רבי אליעזר' ווארשא, 4. 1882וילנה תרמ"ב  .מתלמידו מהרמ"ש

 .תרל"ט. מצב בינוני

'Safra Datzniuta' Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שומר אמונים' מפתח ' .'כרך שני ספרי קבלה חשובים מהמקובל האלוקי רבי יוסף אירגאס. א .29

 .מבוא פתחים' מאמרים ושו"ת .'ב .ומבוא לחכמת האמת

 .ס"מ 22 .שער נפרד לכל ספר ;. נ"א דף1859/60למברג תר"כ 

 .כריכה ישנה מנותקת ובלויה. כתמים ומעט מאוד נזקי עש. מצב טוב

[ מגדולי רבני וחכמי איטליה. 1685/1730ת"צ  -]תמ"ה  המקובל האלוקי רבי יוסף אירגאס

ספרו נודע כאחד  רבו של ה'יד מלאכי'. היה מגדולי הלוחמים נגד נחמיה חיון והשבתאות.

מספרי יסוד הקבלה, כפי שכתב מרן ה'בן איש חי': "מנהג העולם הלומדים בחכמת האמת 

לומדים בספר 'שומר אמונים' ואח"כ מתחילים ללמוד ספר הקדוש עץ חיים". האדמו"ר הרה"ק 

רבי ברוך מקוסוב מגדולי צדיקי החסידות כתב: "ספר שומר אמונים שחיבר הרב הגדול מו"ה 

אירגאס זצ"ל הפליא עצה והגדיל תושיה והאיר עין כל ישראל בחקירותיו האמיתיות  יוסף

 ."העמוקות והמתוקות מדבש ונופת צופים

'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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ללא כריכה. ספר  .? עותק חסר התחלה וסוף1712ילקוט ראובני' קבלה. הומבורג תע"ב? ' .30

  .מפורק
Yalkut Reuven' Kabbalah. Homburg 1712? A copy without beginning and end. '

.without binding. A disassembled book 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

. כריכה 1956מנחת יהודה "הרוחות מספרות" עם תמונת המחבר. ירושלים תשט"ז   .31

 .מקורית, מצב טוב מאוד

תש"ב[ מגדולי המקובלים וחכמי בבל. תלמידו של  -הגאון הקדוש רבי יהודה פתיה זצ"ל ]תרי"ט 

הרב  ה"בן איש חי" בבגדאד. לאחר עלותו לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של

השד"ה יחד עם רעו רבי יעקב חיים סופר בעל "כף החיים". מורה הוראה ומקובל, עסק רבות 

בתיקונים ובקמיעות עפ"י הקבלה, ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" ו"רוחות רעות", כפי 

שהוא מספר בעצמו בספרו "הרוחות מספרות". בתקופת מלחמת העולם השנייה חיבר תפילות 

י הקבלה, וארגן טקסי תפילה של גדולי המקובלים להצלת יושבי ארץ ישראל מידי ותיקונים עפ"

 .הצר הצורר. מחבר הספרים "בית לחם יהודה", "מתוק לנפש" וספרים נוספים
Minchat Yehuda "haruchot mesaprot" with the author's picture. Jerusalem 1956. 

.Original cover, very good condition 

 20$ר פתיחה: מחי

 

חכמת תקופות ומזלות', ספר 'בין השמשות, וספר הכוכבים', מאת רבי זאב וולף רבה של ' .32

. כד דף; על פנים הכריכה 1907לעמבערג תרס"ז  .קהילת יאריטשוב. מהדורה ראשונה

 .האחורית מודבק לוח עגול עם שרטוטים)כוכבים ומזלות?(. כריכה מנותקת. באופן כללי מצב טוב
mat tkufot vemazalot", the book "ben hashmashot' vesefer hachochavim", choch"

first edition. 24 page ; A round board with drawings (stars and zodiac signs?) is 

.pasted on the inside of the back cover. Detached cover. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 חסידות
 .דרשת שבת הגדול מכ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה. לא נדפס. מכונת כתיבה .33

 .דרשת שבת הגדול מכ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה. לא נדפס. מכונת כתיבה

  .ס"מ. נייר פרגמנט. קרעים בעיקר בשוליים וכתמים 22/27שני דפים כתובים מצד אחד של הדף. 

Rabbi Yehezkel of Ostrovetza's Shabbat hagadol Sermon. Not printed. Typewriter. 
Two pages are written on one side of the page. 22/27 cm. Parchment paper. Tears 
mainly in the margins and stains. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ים על התורה, ש"ס דרושים לשבתות הגדול ושובה וליקוט 'זכותא דאברהם' דפוס ראשון. ספר .34

 2 .ס"מ 26.6[ עמ';4] 104[ 4, ]1895תרנ"ח   .מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב ושו"ע

בסוף  .הסכמה מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב בעל האבני נזר .שערים

 .כריכה עתיקה, מעט כתמים, מצב טוב מאוד .עמודים( 4רשימת חותמים ) הספר
'Zakuta Dabraham' from the Rabbi of Tschechnov. First edition. Warsaw, 1895. 
Antique cover, few stains, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

קודש הלולים מהמגיד ממזריטש ועוד, ורשה תרס"ח  .1 .אוסף ספרי חסידות שלמים וחסרים .35

. דרשה וכו' מהאדמו"ר מפיסצנא, תל אביב. 3. 1933. חמדת צבי עה"ת ירושלים תרצ"ג 2. 1908

. 1928. שיח שרפי קודש, לודז תרפ"ח 5. רמתים צופים על תנא דבי אליהו, ורשה ללא שנה. 4

. תפארת אדם על האדמו"ר 7. 1900"ס , ח"ב לובלין תר1876. מדרש פנחס ח"א ורשה תרל"ו 6



. נפלאות היהודי פיטרקוב ללא שנה, חסר בסופו. כרוך איתו חידוד 8רבי דוד משה מטשורטקוב. 

. כרך ספרים רשפי אש ברטפלד, תרס"ה 9. 1901התלמידים והוא אבן הבוחן ורשה תרס"א 

ב משתנה, באופן כללי גודל ומצ .1909. שפתי צדיקים מרבי פנחס מדינאוויץ ורשה תרס"ט 1905

 .טוב. נמכר כמו שהוא -מצב בינוני 

A collection of complete and incomplete Hasidic books. Size and condition varies, in 

.good condition. Sold as is -general medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

רע"ח צ"ל רע"ז . 2 ,1818ע"ח טור אורח חיים עם הסכמה מה'אוהב ישראל' מאפטא. מעזיבוז, תק .36

 .גרוע -ס"מ. ללא כריכה. נזקי עש מרובים עם פגיעות בטקסט. כתמים. מצב בינוני  34דף; 

A tur orach chayim with approval from the 'ohev Israel' from Apta. without binding. 

.poor condition -Multiple moth damage with text vulnerability. spots. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. ספר 'עצי חיים' על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים  .37

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. שולים רחבים. נייר  25[ קנח דף; 2] .1934מסיגעט. סיגט, תרצ"ד 

 .טוב מאוד -מעט יבש. מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב טוב 

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

על מועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים מסיגעט. מהדורה  ספר 'עצי חיים' .38

ס"מ. כריכה ישנה מעט פגועה. שולים רחבים.  24[ קנח דף; 2. ]1934סיגט, תרצ"ד . ראשונה

 .כתמים ומעט קרעים. 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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

'בית יער'.  -דפוס ראשון. 'בני שלשים' על ימים נוראים ושבת הגדול מהאדמו"ר מקוסון  .39

 .שלום אדלער מקאשוי . חותמות רבי1929מיהאלעוויטץ, תרפ"ט  - 1918וויטצען, תרע"ח 

יד יוסף לשבת  .'ספר 'בני שלשים' כולל שלשה ספרים, א .כרך שני ספרים חשובים

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

חותמות   ;'[ עמ7[ קכה ]8. ]1918וויטצען, תרע"ח  .יוסף רוטנברג מקוסון. מהדורה ראשונה

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

ס"מ. כריכה פגועה וחלקה הקדמי מנותק. מספר  22.5[ לו דף; 6. ]1929תרפ"ט  ,מיהאלעוויטץ

 .טוב -דפים מנותקים. נקבי עש. מצב בינוני 

First pattern. 'Bnei Shloshim' about yamim norahim and the Shabbat hagadol from the 
Rebbe of Kosson - 'Beit Yaar'. Witzen, 1918 - Mihalewitz, 1929. Seals of Rabbi Shalom 
Adler of Kashoui. 



Cover is damaged and the front part is detached. Several pages are detached. Moth 
holes. Average- good condition. 

 20$ מחיר פתיחה:

 

האדמו"ר מערלוי שליט"א. כרטיס הזמנה למעמד ההכתרה לרבנותו בב"ב ומודעת עיתון על  .40

 .טוב -המעמד ומודעת מז"ט לאירוסי בנו. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני 
The Rebbe of Erloy Shalita. An invitation card for the coronation ceremony for his 

Bnei Brak and a newspaper ad about the ceremony and a Mazal Tov rabbinate in 

good  -ad for his son's engagement. Size and condition varies, in general medium 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

-בעלזאאירוסי האדמו"ר מבעלזא שליט"א, עיתון המודיע עם מודעות ברכה לרגל שמחת בית  .41

 .מצב בינוני. ויז'ניץ

The engagement of the Rebbe of Belza Shlita, a hamodia newspaper with 

Vijnitz. Medium -congratulatory ads on the occasion of the joy of Beit Belza

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

" ."לעסקני וידידי מחזיקי תורהסידור 'עבודת השם' "מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א" מבעלזא,  .42

 .הטבעה על הכריכה. כריכה מעט פגועה ומנותקת. באופן כללי מצב טוב

siddur 'Avodat Hashem' stamping on the cover. Cover slightly damaged and 

.detached. In general good condition 

       20$מחיר פתיחה:

 

 

של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא. תשנ"ה. חוברת על ענייני  ברית מלוכה" ליום שמחת לידת נכדו" .43

 . ברית מילה עם תמונות אדמו"רים. מצב טוב

Brit Malucha" for the happy day of the birth of the grandson of Maran the Rebbe of "

.Belza. A booklet on matters of brit mila with pictures of rebbes. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

סדר ברכת המזון, עם הוספות: פנינים יקרים מגדולי ישראל, קיצור הלכות סעודה מהגריעב"ץ,  .44

בחובת הצניעות בריקודים של מצוה.  -דרך חסידים על קדושת האכילה : קונטרס גילו ברעדה 

 .יצא לאור לרגל שמחת החתונה של כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א. מצב טוב

birkat hamazon, with additions. Published on the occasion of the happy seder 

.wedding of the Rebbe of Zotashka Shalita. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דרשת הבר מצווה של האדמו"ר מבערז'אן שליט"א חתנו של האדמו"ר מטשרנוביל שליט"א.  .45

היילפרין... תשמ"ב.. עיה"ק פתח תקוה בארה"ק  "דרשת הבר מצוה של הבחור נפתלי צבי

 .[ עמ'; מעט קרעים וכתמים. מצב טוב1י' ]." ]1 [ת"ו

The Bar Mitzvah sermon of the bachur Naftali Zvi Heilperin... a few tears and "

.stains. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



מאת ר' נתן אל' רוט. באופן כללי מצב , מויז'ניץקדוש ישראל' ב"כ, על האדמו"ר ה'אהבת ישראל' ' .46

 .טוב מאוד

kedosh yisrael" 2 volumes., on the Rebbe the "ahavat yisrael" from viznitz, by "

.Rabbi Natan El' Rot. Overall very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שיחות קודש מכ"ק  -עט"ר מאלכסנדר זכרון דברים מכ"ק מרן  -פרחי הכרם  -כרמנו' אלכסנדר ' .47

חוברות של חסידות אלכסנדר. גודל ומצב משתנה, באופן כללי  17מרן אדמו"ר שליט"א. אוסף 

 .מצב טוב

Carmeno' collects 17 booklets of Alexander chasidut. Size and condition vary, '

.generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אלימלך' עם מבוא, פיסוק, ציוני מקורות, הערות ומפתחות מאת גדליה נגאל. חלק א' נועם ' .48

 .בלבד, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשל"ח. מצב טוב מאוד

Noam Elimelech' with an introduction, punctuation, source notes, notes and keys '

ossad harav Kook Jerusalem 1978. by Gedaliah Nagal. Part I only, published by M

.Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת  ו'. –חוברות א'  6קונטרס חידושי סוגיות מהאדמו"ר הרה"ק רבי יואליש מסטמר. כרך  .49

 .תשכ"ו. מצב טוב מאוד -ברוקלין, תשכ"ד . וחותמות: רבי מאיר ב"ר אהרן ארי' כץ

sugyot from the Rebbe Rabbi Yoalish of Stamer. Volume Controversy of chidushey 

.6. Very good condition -booklets 1  6 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. כרך 1908'ילקוט הרועים' למברג תרס"ח  - 1902אור הישר' "הגט מקליווא" למברג תרס"ב  .50

 שני ספרים עם הסכמת האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם

ילקוט הרועים' לרבי .' 'ב; , ס"ד דף4. 1902הישר' בעניין ה"גט מקליווא", למברג, תרס"ב אור .' 'א

 . ס"מ 31.5, ע"ו דף; 3שמעון בצלאל בעל 'משיב נפש'. 

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כ' דף; . 1926למברג תרפ"ו . ספר 'מרגניתא דר"מ' מהרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן. דפוס ראשון .51

 .ס"מ. כריכת מעטפת רכה. כתמים ומעט הדבקות וקרעים. באופן כללי מצב טוב 20.5

Pramishlan. "Marganita Derabbi Meir" "first edition". Lemberg 1926 
Soft mahatefet cover. Stains and some adhesions and tears. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .חשובים ספרים כרך .52

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

 .לבן נייר

 ;דף ג"ל. 1883 ג"תרמ ורשה. דאנציג אברהם רבי ק"מהגה שבת הלכות 'משה תורת זכרו. '2



 ; דף ד"קי. 1880 מ"תר ורשה. א"ח" וממאן מאמין ויכוח' "אמונה ידיו. '3

 וייגא - די רחל ג"עב גאויש - דא יעקב' ר לחתונת ל"הרמח מרבינו ידידות שיר 'תהלה לישרים'. 4

 . מ"ס 19'; עמ 80. 1884 ד"תרמ וארשה. אינרקיש

 .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהאדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנאדרזין חתן  אמרי קודש' נדיר!! ספר 'ישרש יעקב .53

 .האדמו"ר רבי מנחם מנדל מוורקא

 . ס"מ 23דף, י"ט עמ', נ"ד דף;  1. 1930ווארשא, תר"צ ." מהדורה יחידה"

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

מנחם מנדל מוורקי המחבר האדמו"ר רבי יעקב יהודה טננבוים מנאדרזין חתן האדמו"ר רבי 

תרמ"ו[ בן רבי נתן נטע מחסידי פשיסחא וורקא, חסידם של רבי  -]תקצ"ד " "האדמו"ר השותק

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 
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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

וממני יראו וכן יעשו)יקנו ספר( כל החפץ להביא ברכה לביתו", מהסכמת האדמו"ר רבי שלמה " .54

 . מבאבוב

ונלוה בסופו דרשה , רוזנבוים אב"ד מטרסדורףספר 'אמרי יואב' דרושים מהגה"ק רבי יואב 

מהגאון רבי זלמן ’ מחתן המחבר רבי יצחק פראנקעל אב"ד קראלא, ושתי תשובות לדינא א

באניהאד ראב"ד בפ"ב בימי הגאון מרן החת"ס ז"ל. והאחרון מרבי חיים צבי מאנהיימער אב"ד 

 .אונגוואר

 .מבאבוב, מהר"ם א"ש ובעל הערוגת הבשם ועודמהרה"ק משינאווא, האדמו"ר  ,הסכמות חשובות

ס"מ. כריכה ישנה בלויה. מעט מאוד  23.5[ פ"ח דף; 12, ]1895לעמברג, תרנ"ה . מהדורה יחידה

 .קרעים והדבקות. מצב טוב

בנו של הגאון רבי ירמיה זצ"ל אבד"ק מאטערסדארף וסאנטוב. היה  הגאון רבי יואב רוזנבוים זצ"ל

ב בזארנאפצי ואח"כ באונסדארף, משנת תקנ"א בעיר צעהלים ובשנת תקס"ו גאון מפורסם וכיהן כר

נתקבל לאבד"ק 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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כרך שני ספרים. א'. 'רנת דודים' על שיר השירים מהרה"ק רבי אליהו בעל שם מוורמייזא. ב'.  .55

 .'אהל משה' מהרה"ק רבי משה אהרן מזלאטשוב רבו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מווארקי

מנותקת. מעט קרעים וכתמים. ס"מ. כריכה עתיקה  22.5עמ'; מ"ג דף;  14. 1913לאדז' תרע"ג 

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'פתחא זעירא' והוא פתיחה לספר הפלא"ה מהרה"ק רבי פנחס הורביץ בעל המקנה  .56

 ;כ"ז דף." 2 ,מהדורה יחידה. "1912סוואליווע תרע"ב . והפלא"ה

ועל אשר ספרי הפלא"ה ומקנה לא נמצאו .... קמנו להדפיס ... בפני עצמו שיזכו : "מדברי המולי"ם

 .רוזנפלד-וינוגרד בו כל בעלי נפש". לא ראינו באוצר הספר

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

זוהר חדש' מרשב"י עם הגהות המגיד מקוזניץ .' 'קבלה, אוסף ספרים וחוברות. א -ספינקא  -חב"ד  .57

ומהרד"ל, ורשה ללא שנה. ב'. 'קונטרס השיעורים' מרבי אברהם חיים נאה, עותק חסר. ג'. מאמר 

חוברת א' לוד תשי"ד. ה'. 'חקל 'פוקח עורים' מהאדמו"ר האמצעי ניו יורק תשט"ו. ד'. 'פרדס התמים' 

 . 1952יצחק' ח"א ניו יורק תשי"ב 

 .ספרים/חוברות. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב. נמכר כמו שהוא 5סה"כ 

Kabbalah, collection of books and pamphlets. A total of 5  -Spinka  -Chabad 

.generally good condition. Sold as isbooks/pamphlets. Size and condition vary,  

 20$מחיר פתיחה: 

 

כ"א. עם תמונות וצילומים ותווי נגינה. , הניגון והריקוד בחסידות' אנציקלופדיה של החסידות' .58

פרקים נפרדים על גדולי צדיקי החסידות וכן פרק על הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. ת"א, תשט"ו. 

 .מקורית. כתמי זמן ומעט נקבי עש. מצב טובעמ'; כריכה  304[ 1קכד ]

hanigun veharikud bachasidut' Encyclopedia of cHasidut, original cover. Time '

.stains and a few moth holes. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

טעם, 'טורי אבן' עם 'אמרי ברוך' מהברוך  -עטרת חכמים' מהברוך טעם, "מהדורה ראשונה"  .59

עטרת חכמים  .1866/75ל"ה  -ווין תרכ"ו  -"מהדורה ראשונה" של ה'אמרי ברוך'. למברג 

[ עותק זה מסתיים בדף 1[ ס"א ]צ"ל ס"ד[; ס"ט ]2"מהדורה ראשונה" במקור: ] 1866למברג תרכ"ו 

, 1 1875טורי אבן עם אמרי ברוך מהברוך טעם "מהדורה ראשונה" של אמרי ברוך ווין תרל"ה  ;ס"ז

כריכה קדמית בלבד והיא מנותקת ופגועה. דף שער טורי אבן מנותקת.  ;'ד 1מ"ו, ל"ה, ל"ז, כ"ב, 

 .כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

 20$ מחיר פתיחה:

 

עם תשובה מה'דברי חיים' שנדפסת פה לראשונה. 'זכרון לראשונים' תקנות החברה קדישא  .60

 . בקאלמייא

עמ'; שער גם בלועזית. כריכת מעטפת מנותקת. נקבי עש. מצב  2, 70. 1914קאלמייא תרע"ד 

 .בינוני

With an answer from the 'Divrei cHaim' that was printed here for the first time. 

Kalmiya. title page zikaron larishonim" the regulations of the chevre Kadisha in "

hed mahatefet binding. Moth holes. Medium also in foreign language. Detac

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

 

ספר 'אפסי ארץ' ח"א להרה"ק רבי ישראל אפרים פישל סופר מנאנאש תלמיד מרן . דפוס ראשון .61

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

פרידמן בן חתנו רבי מנשה שמחה וכן מכתב מודפס מחתן הקדשת נכדו רבי צבי הירש  השער

דפים אחרונים מנותקים, אחד מהם שוליו חתוכים מעט על  3ללא כריכה. .( ההקדשה בעיפרון. )זה

 .טוב -הטקסט. מעט קרעים וכתמים. מצב בינוני 

, תקנ"ט[ מתלמידי מרן החת"ם סופר -]תקפ"ב  האדמו"ר רבי ישראל אפרים פישל סופר שרייבר

פאטאק ובואיהל -וייתכן שהיחיד מבין תלמידי מרן החת"ם סופר שכיהן כאדמו"ר. כיהן כרב בשאראש

ומאוחר יותר כיהן כאב"ד נאנאש. היה גאון בתורה 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' 

 . נזמצא

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

מהגה"ק רבי אברהם דוד  חסידות. 'דברי אברהם' ח"א שער א' ביאור על ספר דעת קדושים .62

[ סט דף; בעותק זה חלק 7. ]1894קאלאמעא, תרנ"ד . מבוטשאטש, מאת רבי יחזקאל פרענקיל

 .מדפי המפתחות נכרכו לפני דף ס"ט. באופן כללי מצב טוב מאוד

chasidut. "divrey Avraham" part 1, title page A. In this copy, some of the key pages 

.bound before page 69. In general, very good conditionhave been  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

גודל ומצב . קונטרס 'מעיינות השמחה' זוועהיל. לוט שני חוברות -קובץ 'בית מרדכי' זוועהיל  .63

 טוב מאוד -משתנה, באופן כללי מצב טוב 

Zviheil counteres. Lot of The 'maayanot hasimcha'  -The 'Beit Mordechai' Zviheil file 

.very good condition -two brochures. Size and condition varies, generally good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

וולברוז' זצוקללה"ה. יו"ל לרגל יומא דהילולא הראשון ד'  -קובץ 'צבי לצדיק' מהאדמו"ר מלוקווע  .64

 .סיון תשס"ב. מצב טוב מאוד

.Wolbroz. Very good condition -file from the Rebbe of Lukweh tZvi Latzadik" " 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק חסר שער ודף אחרון. הסכמות 1874בירת מגדל עוז' להיעב"ץ. זיטומיר תרל"ד ' .65

האדמו"ר רבי מרדכי מטשארנאביל והאדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, )מהוצאת ברדיטשוב 

 .דפים מנותקים. כתמים ומעט קשקושים. מעט קרעים. מצב בינוניללא כריכה. מספר . תקצ"ו(

birat migdal Oz' by the yahave"tz. Copy without title page and last page. No '

binding. Several pages are detached. Stains and a little scuffing. A few tears. 

.Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .חדושי בני יששכר' עם הקדמה ארוכה ביותר מהמו"ל הגה"ק רבי אלעזר שפירא מקיוויאשד' .66

 .טוב מאוד -ללא כריכה. שוליים נאים. מעט כתמים וקרעים. באופן כללי מצב טוב 



תשל״ג[ בן הרה"ק רבי מרדכי מבערטש, בנו של הרה"ק רבי  -]תרמ״ח  הגה"ק רבי אלעזר שפירא

רה"ק רבי אלעזר מלאנצוט, בן הרה"ק הבני יששכר. גדל בצל זקינו צבי אלימלך מבערטש, בן ה

הגה"ק מבארנוב ונסע עמו להרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא. בשנת תר"פ נתמנה בעצת ש"ב 

המנחת אלעזר ממונקאטש להיות דיין ואב"ד בקיוויאשד. נודע בעבודת קדשו במסירת נפש, בטהרה 

במשך עשרים שנה עד שנות מלחמת העולם השנייה. לאחר  וקדושה, והנהיג את העדה בקיוויאשד

 .המלחמה עבר לארה"ב ושם פתח את בית מדרשו בוויליאמסבורג כשרבים מסתופפים בצל קדשו

"cHidushei Bnei Issachar" with a very long introduction from the publisher Rabbi Elazar 
Shapira of Kiviashad. 
without binding. Nice margins. A few stains and tears. Generally good - very good 
condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .. חתימה עתיקה. מצב בינוני1876מדרש פנחס' מרבי פנחס מקוריץ ותלמידיו. ורשה תרל"ו ' .67

Midrash Pinchas' by Rabbi Pinchas of Koritz and his students. Warsaw 1876. '

.Ancient signature. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .עולמו של יהודי במשנת השפת אמת מאת שלמה שמיר)שוירץ( מצב מצוין 'הדעה והבינה' .68

hadeav vehabina olamo shel yehudi bemishnat hasfat emet By Shlomo Shamir 

.(Schwartz) excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימה . 1913חוסט תרע"ג . ערוגת הבשם' על התורה ח"ב מהגה"ק רבי משה גרינוואלד מחוסט' .69

 .כריכה מקורית?, נייר לבן, מצב טוב מאוד. בשער לא מפוענח

Arugat haBosem on the Torah part 2. Signature on the cover not deciphered. 

.ionOriginal cover?, white paper, very good condit 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ח'  -, קראקא תרס"ז דברים -שפת אמת על התורה מהאדמו"ר הרה"ק מגור. חלקים במדבר  .70

. שער נפרד לכל חלק. כריכה ישנה פשוטה, נזקי עש בתחילת וסוף הכרך, מעט דפים 1907/8

 . מנותקים, מצב טוב

sfat emet on the tora by the rebbe of gur. parts bamidbar- dvarim.  
A separate title page for each part. Simple old cover, moth damage at the beginning and 
end of the volume, a few detached pages, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. כולל תמונות. כריכה 1974מאת הרב יצחק אלפסי. תשל"ד   "מהדורה ראשונה" "החסידות"ספר  .71

 . מקורית. באופן כללי מצב טוב

The book "hachasidut" ""first edition"" by Rabbi Yitzhak Alfasi. 1974. Includes 

.photos. Original cover. Generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

סדר הדלקת נרות חנוכה לפי נוסח סידור יעב"ץ וכמנהג כ"ק אדמו"ר שליט"א)האמרי חיים  .72

מויזניץ( עם דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א)האמרי חיים( סדר הדלקת נר חנוכה, ליקוטי תורה 

לחנוכה, דברי הרה"ג אב"ד שליט"א)הישועות משה( יו"ל ע"י מפעל עזרת נשואין לתלמידי 

 .. מצב טוב1967ישיבת ויזמניץ תשכ"ז 



ing of the The order of lighting the Hanukkah candles according to the word

YAAVE"TZ siddur and according to the custom of the Admor Shalita (yimrey cHaim 

.of viznitz) good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ארבעה ספרים –שושלת גור  .73

תולדות חייו ופועלו של האדמו"ר בעל חידושי הרי"ם. מאת ר' יהודה ליב הכהן לוין.  –מאור הגולה 1(

 .שני. מהדורה שניה. ירושלים תשמ"בחלק 

תולדות חייהם ופועלם של אדמור"י גור: החידושי הרי"ם, בעל שפת אמת, בעל  –אדמור"י גור 2 (

אמרי אמת ובעל בית ישראל. נדפס במלאת השלושים להסתלקות כ"ק האדמו"ר בעל בית ישראל. 

 .ירושלים תשל"ז. עם עשרות צילומים ופקסמיליות

בום מתולדות חיי האדמו"ר בעל בית ישראל. תל אביב תשל"ז. פורמט אלבומי גדול: אל –בית גור 3(

 .ס"מ. נייר מבריק, מאות רבות של תמונות צילומים ופקסמיליות 30

קובץ מאמרי עיתונות, רשימות ומודעות אבל שפורסמו אחר פטירת האדמו"ר  -אבל כבד לישראל 4(

 [ונלקט על ידי ר' נחמיה אלתר. ירושלים ]תשל"ח בעל בית ישראל. כמאה עמודי צילומים. נערך

 .כל הספרים במצב טוב

Gur dynasty - four books 
All books are in good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרים( 5חסידות. תולדות אדמורי"ם ומחקרי חסידות ) .74

 .אלפסיוויז'ניץ מאת ד"ר יצחק  –תולדות אדמור"י בית קוסוב  –תפארת שבמלכות 1(

כולל תולדות: רבי מנחם מנדל מקוסוב, רבי חיים מקוסוב, רבי מנדלי מויז'ניץ, רבי ברוך מויז'ניץ, רבי 

 .ישראל מויז'ניץ. עם תמונות

 .'עמ 352[ מהדורה שלישית מורחבת ומעודכנת. 1973ירושלים תשל"ג ]

השני לבית בעלז.  האדמו"ר –חלק שני. תולדות האדמו"ר רבי יהושע מבעלז  -אדמור"י בעלז 2(

 .כריכה פגומה בגב 256[ 1977מאת ר' ישראל קלפולץ. ירושלים תשל"ז ]

תולדות אדמור"י בית לעלוב בארץ ישראל מאת הרה"ח המקובל רבי משה  –תפארת בית דוד 3(

 [1968יאיר וויינשטוק עם קונטרס תפארת ם וקונטרס מקור נפתח לבית דוד. ירושלים תשכ"ח ]

חלק שני. תולדות גדולי תלמידי השרף מקוצק  –שים גבורים סביב לו הרבי מקוצק וש4(

 .והמסתופפים בצלו. מאת יחזקאל רוטנברג ומשה שנפלד. תל אביב תשי"ט. עם תמונות

מהותה ושיטתה של תורת ושיטת החסידות החבדי"ת מאת הרב אברהם חנוך  –אור החסידות 5(

עמ'.  269[ 1965דים )קהת( כפר חב"ד תשכ"ה ]גליצנשטיין. יצא לאור על ידי מערכת אוצר החסי

 .עם פקסמיליות ותמונות

 .כל הספרים במצב טוב

chasidut. Admoriim history and Hasidic studies (5 books) 

All books are in good condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 חב"ד     

  .חוברות חב"ד וחבילת שיחות ממאמרי הרבי 17חב"ד, אוסף  .75

קיצורים והערות לספר התניא. *שו"ע הרב ח"א. *לקוטי רשימות ומעשיות. * מאמר לכה דודי. * יומן *

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב .שנת הקהל ה'תשמ"א. ועוד ועוד

Chabad, a collection of 17 Chabad booklets and a package of talks from the Rebbe's 

.articles 



 20$חה: מחיר פתי

 

מאמר 'באתי לגני' תש"י, באנגלית. נדפס "לזכות כ"ק האדמו"ר שליט"א, יה"ר אשר  .76

השי"ת יחזק את בריאות כ"ק אדמו"ר שליט"א ויצליחו בהצלחה רבה ומופלגה בכל עניניו 

ופעולותיו הק' ובקרוב ממש יוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה". נדפס ע"י שלוחי כ"ק 

 .עמ'; מצב טוב מאוד 80. 1980מוסדות בקאליפורניה, תש"מ אדמו"ר שליט"א, חב"ד 

Article 'bati legani', in English. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

כמובן שדברים של הרבי הינם לא רק עצה והדרכה "אלא הם נתינת כוח לקיום כל הנ"ל",  .77

להוריו  770 -תו ב צרור מכתבים מהמשפיע רבי יקותיאל מנחם ראפ בבחרותו בהיו

 60/70ל'  -כ' תחילת ה  -הליטאים בארץ ישראל סוף שנות ה 

מספר מילים על מהותה ותוכנה של ה"יחידות" שהיא אחת מהעניינים הנעלים ביותר והיסודיים "

 .ששה בעברית ושניים בלועזית. גודל ומצב משתנה  ."ביותר בתורת החסידות

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

שטעטטין  .בעל התניא -סט שולחן ערוך הרב מהאדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי  .78

  .1862/4ד  -תרכ"ב 

)הכרך היחידי שאינו מהסט אלא 1864ח"א תרכ"ד  :כ"א סט שבעה חלקים בחמישה כרכים.

 2, קע"ב ד'; 6דפסה שנתיים לאחר מכן אך אין הבדל במספור דפים ולא בכריכה( מהדורה שנ

 2, ר"א ד'; 3 1862ח"ב, תרכ"ב  :כ"ב .שערים. חלק מדפים ראשונים נכרכו לקראת סוף הספר

, קל"ב צ"ל קל"ו ד'; 4  1862ח"ד תרכ"ב  :כ"ד .שערים 2, קס"ד ד'; 3 1862ח"ג תרכ"ב  :כ"ג .שערים

מ"ב ד'; שער אחד. ח"ז  1863שערים. ח"ו תרכ"ג  2, קל"ח ד'; 3 1862ח"ה תרכ"ב  :כ"ה .שערים 2

שוליים רחבים. מעט כתמים.  .סט נאה .ס"מ 23ע"ז ד'; שער אחד.  -, מ"ג 1 1863שו"ת תרכ"ג 

כריכות עור, חלקם מעט בלויות ובכרך אחד הכריכה מנותקת לשניים וללא שדרה. באופן כללי מצב 

 !טוב מאוד

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! 

 20$תיחה: מחיר פ

 



'קונטרס קטן מענייני בחירה', מהאדמו"ר הרה"ק רבי דוב  -חב"ד. 'קונטרס ההתפעלות'  .79

בער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש )דער מיטעלער רבי( בנו של האדמו"ר הזקן הרה"ק 

 .רבי שניאור זלמן בעל התניא

 .יקר בלועזיתבדף שער 'קונטרס ההתפעלות' חתימה ורישום עתיק ובדף הפורזץ רישומים בע

  .ס"מ. ללא כריכה. מעט קרעים וחורי עש. מעט כתמים. מצב טוב 14.5מ' דף;  .1876ווארשא, תרל"ו 

'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. 

       20$מחיר פתיחה: 

 

. 1905תמונות, ניו יורק תש"ה  3חב"ד. "שבת" חוברת קטנה באנגלית בעד שמירת שבת עם  .80

 .עמ'; מצב טוב מאוד 24
Chabad. "Shabbat" a small pamphlet in English in favor of keeping the Sabbath with 

.very good conditionphotos, New York 1905. 24 pp.;  3 

 20$מחיר פתיחה: 

 

קריאת קדשו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש להצביע ג'!! עיתון המודיע אסרו חג סוכות תשמ"ט  .81

 .דף בודד. כתמים ומעט קרעים. 1988
Reciting the calling of the Rebbe of Lubavitcher to vote gimel!! HaModia yisru cHag 

.e page. Stains and a few tearsSukkot 1988. Singl 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ספרים. ספר התולדות, ארבעה חלקים  4תולדות אדמור"י חב"ד הרש"ב והריי"ץ,                     .82

ס"מ. באופן כללי  23.5בשלשה כרכים על האדמו"ר הריי"ץ וכרך נוסף על האדמו"ר הרש"ב. 

 מצב מצוין
bis of the Rasha"v and Raya"tz, 4 books. Overall The history of the Chabad Rab'

.excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דרושי חסידות על חומש בראשית מהאדמו"ר  חב"ד אור התורה "מהדורה ראשונה"                  .83

, תל"ב ד'; ללא כריכה, דפים ראשונים מנותקים, מעט נקבי 4 1913הצמח צדק. ברדיטשוב תרע"ג 

 .עש בתחילת וסוף הספר, מצב טוב
Chabad Or HaTorah "first edition" without cover, first pages detached, a few moth 

.and end of the book, good condition holes at the beginning 

 20$מחיר פתיחה: 

                                                        

שמואל.  -שופטים  -חתימות רבי משה שלום שניאורסון. 'כתבי קודש' נ"ך, יהושע            .84

ששייך לרבי . חתימות רבות של רבי משה שלום שניאורסון ורישומים 1878ורשה תרל"ח 

 .אלטיר חיים סג"ל. מצב בינוני

Signatures of Rabbi Moshe Shalom Shneorson. 'kitvey kodesh' na"ch., medium 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

   



 סגולות וקמיעות
פריטים  .שמירות עם תמונותיו ועוד -פמוט  -סידנא בבא סאלי. אוסף פריטים, צלחת לתליה  .85

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב  .אך בכל אחד מהם דיוקנו הקדושה אלו לא היו שלו,

Sidna Bava Sali. A collection of items, a plate for hanging - a candlestick - shmirot with 
his photos and more. These items were not his, but in each of them was his holy portrait. 
Size and condition vary, generally good condition. 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מטבע מהצדיק הנסתר!! מטבע גדול על בסיס פלסטיק "מטבע ברכה והצלחה ""מהצדיק  .86

 .באופן כללי מצב טוב מאוד .המקובל המלומד בניסים שליט"א..."", ללא שם הצדיק

A coin from the hidden tzaddik!! A large coin on a plastic base. Without the name of the 
tzadik. Overall very good condition. 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -רפואה  -זיווג הגון  -שמירה  -קמיעות מהמקובל הצדיק רבי יצחק כדורי, פרנסה  8אוסף  .87

 .מפתח הפרנסה

 .קמיעות מודפסות, גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of 8 amulets from the Kabbalah Tzadik Rabbi Yitzhak Kaduri, sustenance - 
shmira - decent pairing - medicine - the key to parnasa. 
Printed amulets, size and condition vary, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .רבי רפאל מאמו ועוד -תפילות וברכות. שטפנשט  -קלף  -קמעות וסגולות, נייר  23אוסף  .88

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of 23 amulets and virtues, paper - parchment - tfilot and brachot. Stephansht 
- Rabbi Raphael Mamo and more. 
Size and condition vary, generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 פקסימיליות ומהדורות מצומצמות ומיוחדות! 

 

פקסימיליה של כתב יד שניצל מהשואה. הגדה של פסח, עם פירוש בית אהרן, ועם ספר  .89

 .'בית אברהם' מרבי אברהם אהרן פרידמן מטשאפ

קידוש  מחבר הספר היה מחשובי החסידי בבעלז, ומביא בחיבורו מאדמו"רי החסידות. הוא נהרג על

ה' במלחמת העולם השנייה וכתב היד שרד באופן מופלא ונותר מאחורי מסך הברזל עד שהוברח 

משם ונדפס במהדורת פקסימיליה ע"י מפעל "מוצלי אש" של הארגון "אל תידום" בארה"ב. בשנים 

לאחמ"כ יצאה מהדורה נוספת בא"י, לפנינו מהמהדורה הממוספרת מניו יורק. בתחילת הספר 

 .המו"ל. מצב טוב מאודהקדמת 



A facsimile of a manuscript that was saved from the Holocaust. The Haggadah shel 

etation, and with the book 'Beit Avraham' from Rabbi pesach, with Beit Aharon's interpr

.Avraham Aharon Friedman of Tchap. Very good condition 

 20מחיר פתיחה: 

 

 שני כרכים מהודרים שנדפסו לראשונה מכתב יד לכבוד שמחה בבית משפחת ששון .90

פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם עה"ת. לונדון, תשי"ח. שער צבעוני עם דיו מוזהב, מוגן בנייר  .'א

פרגמנט. נדפס עם המקור בערבית ומתורגם בתוספת מבוא והערות נהור שרגא אל ידי רבי אפרים 

יוצא לאור לראשונה מכתב יד אוקספורד על ידי הצעיר סלימאן דוד ששון לכבוד בן  .גיהודה ויזנבר

מושב זקנים' עה"ת, קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות. ' .'ב ."שלש עשרה למצוות של בני דוד

. על ידי הצעיר סלימאן בן דוד סלימאן ששון". לונדון, 409"יוצא לאור לראשונה מכתב יד ששון מס' 

 .ס"מ. כריכות מעט בלויות. מעט מאוד נקבי עש וכתמים. באופן כללי מצב טוב  25 .תשי"ט

"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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

   .קונטרס נדיר. "על ענין השעות הנזכרות בתלמוד", מרבי יחיאל מיכל שלזינגר .91

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

הדפסת  .ב יד ל"יחיאל". שם החוברת על הכריכה בכ"יבעמוד הפתיחה: "מיכאל שלזינגר", תוקן בכת

כריכה רכה פשוטה. כתמים ומעט קרעים   .סטנסיל, וככל הנראה נדפס במהדורה מצומצמת ביותר

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

'ספר היחוד'.  -הדפסה מיוחדת על קרטון! עם תמונת המחבר! שו"ת 'ראש מנשה'  .92

 1898"מהדורות יחידות" ווין תרנ"ח 

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

לרבינו יוסף בן אברהם ז"ל אשר נעתק מכתב היד בבית אוצר הספרים במינכן ועם הערות מהרב 

[ 4. ]1898וויען, תרנ"ח  .מהדורה יחידה .בדף אחרי השער מכתב מרבי משה גידעמאנן .גראסבערג

ב'ראש מנשה' שער בעברית ולועזית. ולאחריהם דף עם תמונת המחבר!  .ס"מ 18’; עמ 5[ 1; ]17

הדפסה מיוחדת על נייר קרטון לבן משובח! כריכה רכה מעטפת. כתמי   .פרד לספר היחודשער נ

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 שארית הפליטה ושנחאי –שואה  –אנטישמיות 
 

הגדה לפסח עם פירוש 'דרך חיים ונ"ש' מהגאון רבי יעקב מליסא בעל הנתיבות והחוות  .93

-[499דף; ] [2] .1947להשארית הפליטה", מינכן תש"ז דעת. "מתנה מאת ועד ההצלה 

פירוש דרך חיים'  לקט דינים מתוך סידור דרך החיים. 'נ"ש' = "נהורא השלם" מרבי '  ;'עמ 536

 .אהרן ב"ר יחיאל מיכל ממיכילישוק. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

veNa"sh'. Stains and a few tears. Haggadah for pesach with commentary 'Derech cHaim 

.In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 .חותמת "ועד ההצלה לגרמניה מינכן", סידור חסר ופגוע ייתכן הוצאת ועד ההצלה .94

Stamp "The Rescue Committee for Germany Munich", an incomplete and damaged 

.by the Rescue Committeesiddur may have been published  

 20$מחיר פתיחה: 

 

אילה שלוחה' אמרי קודש עה"ת מהרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ עם 'ליקוטי מהר"ם' מהרה"ק ' .95

שער הספר ייחודי וצבעוני ועם  ;’[, צו עמ6. ]1943בודפסט תש"ג  .רבי מנחם מענדיל מליסקא

לא  חתימה בשער הספר .איורים. הספר יצא בעיצומה של השואה ע"י הרב הלל גרינפלד

 .מזוהה. נקבי עש וכתמי זמן. מצב בינוני

.ayala Shlucha' moth holes and time stains. Medium condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

והוא אזהרות ולקוטי דינים נחוצים משולחן ערוך ואחרונים וספרן של  'קונטרס 'שמע ישראל .96

. לב דף; 1924חיים סאמעט. קליינווארדין תרפ"ד צדיקים הנצרכים בכל עת מאת רבי ישראל 

הקדשה בכתב יד מפורים תש"ג  בדף הפורזץ שעל הכריכה הקדמית .ס"מ 19.5

(. אחיכם הנאמן נפתלי 1943בקליינווארדין. "משלוח מנות לפורים האי שתא "תש"ג" לפ"ק )

 .וקרעים. מצב טובכריכה ישנה פגועה. מעט כתמים ונקבי עש  ."פארבער פה קליינווארדיין

"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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

גיבורות בישראל' מאת שלמה אשכנזי, לזכר נשמת אמי הרבנית יהודית נ"ע לבית אדמור"י ' .97

מעט נקבי עש. מצב  .היהודי הקדוש מפשיסחא וראדושיץ. עם תמונות ופרק מיוחד על השואה

 .טוב

.giborot beIsrael' a few moth holes. Good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ת"א, תשכ"א. מצב טוב ,'סיפורם של שני לוחמים מגיטו ורשה", 'מן הדליקה ההיא" .98



The story of two fighters from the Warsaw ghetto", 'min hadleka hahi', good "

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לווין ספר שאלות ותשובות 'אבני חפץ' ובו ק"ב תשובות על ד' חלקי שו"ע, מהגאון רבי אהרן  .99

אבד"ק רישא, ומחבר הספרים הדרש והעיון וספר ברכת אהרן. לפני דף השער דף עם 

 .תולדות המחבר

, ק"ב דף; נדפס ע"י הועד להוצאת ספרים אצל ועד ההצלה ע"י הרב 1. 1947מינכן, תש"ז 

 .נפתלי בארוך והרב אביעזר בורשטיין. באופן כללי מצב טוב מאוד

 !לאחר השואה ע"י וועד ההצלה בגרמניהמספרי השו"ת הבודדים שנדפסו 

Book of questions and answers 'Avnei cHefetz' in general very good condition. 
The few numbers of the Shu't that were printed after the Holocaust by the rescue 
committee in Germany! 

 20$מחיר פתיחה: 
 

 

קובנה היהודית  .2 .די חרב, הצלת ילדים בשנות השואה ולאחריהשרי .1אוסף ספרי שואה,  .100

תולדותיה של מחתרת, הארגון הלוחם של יהודי קובנה במלחמת העולם  .3 .בחורבנה

 -מן המיצר קראתי, שירי הגיטאות  .5 .מרמורש -זכרון קדושים ליהודי קרפטורוס  .4 .השניה

  .הנקם והקרב אספם והקדים מבוא משה פרגר -הפרטיזנים  -חצרות המוות  -מחנות העבדות 

 -סה"כ חמישה ספרים, גודל ומצב משתנה, כרך ספר 'שרידי חרב' ללא כריכה, באופן כללי מצב טוב 

  .טוב מאוד. האוסף נמכר כמו שהוא

A collection of Holocaust books, five books in total, size and condition vary, one volume 

very good condition. The  -sridey cherev' book without a cover, generally good of the '

.collection is sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

טהרת בנות ישראל' חותמת אגודת ישראל בציריך. נדפס פעם ב' ע"י הסתדרות אגודת  .101

ס"מ. באופן כללי מצב  91עמ'; . ]14 ,[37 1947ישראל ופועלי אגודת ישראל באוסטריא, תש"ז 

 .טוב
.taharat bnot Israel' in general good condition' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מעט  .1946ספר שואה מוקדם, 'פונ ווילנער געטא' מאת אברהם סוצקעווער. מוסקבה  .102

 .תמונות. באופן כללי מצב טוב

Sutzkaver. Moscow 1946. An early holocaust book, 'Pon Willner Geta' by Avraham 

.Few photos. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שואה! "קניתי בק"ק קאלעב ג' אדר שנת תש"ד הק' ישעי' יחיאל קליין". 'טעמי המנהגים'  .103

 .. באופן כללי מצב טוב1942בודפסט תש"ב , ד"ח
.good conditionholocaust! 'taamey haminhagim' 4 parts., in general  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



שארית הפליטה. תהלים עם פירוש ביידיש מאת ר' נפתלי גראס עם הקדשה בכתב  .104

הראשון קצר. בדף אחרי  ,שני שערים .ס"מ 24[ עמ'; 1] 335. 1948ניו יורק, תש"ט  .ידו

כריכה  . דף זכרון עם כמה שמות מקדושי השואה ביידיש, וכן הקדמת המחבר השער

 .ית. נייר טוב. מעט קרעים וכתמים. מצב טובמקור

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

"בגירוש"" ""ספרית "קפריסין"", ספר סיפורים באידיש עם הסתדרות השומר הצעיר "" .105

 .מפורק ופגוע מאוד -חותמות הנ"ל. חסר 
Histadrut Hashomer Hatzair "in exile"" ""Cyprus Library"", a book of stories in ""

.disassembled and very damaged -Yiddish with the above stamps. incomplete  

 20$פתיחה: מחיר 

 

 השכלה וציונות
 

במאורות השכל והכתוב ’... כולל דברי חכמה ומוסר בעניני עבודת ה 'חאור נגה' ב"' .106

דסאו,  .מאת אליעזר ליברמאן ,"... והקבלה... ויסיר תלונת המעררים על התפלה בלשון אחרת

החוברת שלפנינו הייתה  .. בתחילת ח"א שיר לכבוד המחבר מאת אהרון חארינר1818

התשתית של "מתקני" התפילות וה"טמפלים". המחבר אליעזר ליברמן קרא לשינויים נגד 

ההלכה ובתחילת החוברת הוא מביא את הטענות נגדו ואז הוא משיב אחד לאחד, בין 

הדברים הם: ביטול תפילת לחש, קריאה בס"ת ללא טעמים, הכנסת כלי נגינה בשעת 

שער  .חסר שער ח"א ודף אחריו עמ'; בעותק זה במקור: ט"ז, כ"ד, נ"ב .התפילה ועוד ועוד

 .מעט כתמים ומספר קרעים בשוליים. מצב טוב  ס"מ. 21.5 .נפרד לח"ב

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

. עם תמונת 1930ספר הבהמות מאת משה סטבסקי עם ציורי נחום גוטמן תר"ץ  .107

 .המחבר. כריכה מקורית מנותקת, נייר יבש, מצב טוב
paintings by Nahum Gutman 1930. The Book habehemot by Moshe Stavsky with 

.With the author's photo.Original cover detached, dry paper, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תל אביב  .שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, מאת גרשם שלום, כרך ראשון .108

 .תשי"ז. כריכה ישנה, נקבי עש, מצב טוב

Shabbtai Zvi and the Shabbatarian movement during his lifetime, by Gershom Shalom, 

first volume, old cover, moth holes, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

, מאת 'ארבעה מורי חנוך מנחה טהורה. תרי עשר עם תרגום אשכנזי ובאורספר משכילים!  .109

 -לפנינו, הספרים: מיכה עם שיר בתחילתו [. מהדורה ראשונה. 1805נערים'. דעסוי, תקס"ה ]

הנביא נדפס באותיות מנוקדות, עם תרגום באידיש  .מלאכי -זכריה  -צפניה  -חבקוק  -חגי  -נחום 

ארבעה מחברים  –גרמנית בכתב מרובע, וביאור בכתב רש"י. 'ארבעה מורי חנוך נערים' 

 .מראשוני המשכילים. כריכת מקורית, נייר טוב, מצב מצוין

book of educated people! mincha tehora. Trei asar. original cover, good paper,  A

.excellent condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 תמונות ותצלומים -איורים   
חתימות לא מזוהות. ללא מסגרת,  ,שמן על בד חתום ,יהודים מתפללים בכותל המערבי .110

הקיר כעין שטיח תליה. קרעים בשוליים ומעט כתמים. הציור מחובר לקרש עליון וכך נתלה על 

 .ס"מ לערך 36/60
Jews Praying at the Western Wall, signed oil on canvas, unidentified signatures. 

thus hangs on the  Without a frame, the painting is attached to an upper board and

Tears in the margins and a few stains. 36/60 cm wall like a hanging tapestry. 

.approximately 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יהודים ב'סוד מסחרי'. גלוית דואר עם ציורו של י. קופמן, נשלחה מברסלוי בשנת תר"ץ  .111

1930. 

 .ס"מ. מעט כתמים. מצב טוב 9/14 

Jews in a 'trade secret'. A postcard with the drawing of Y. Koffman, sent from Bresloy in 
1930. 9/14 cm. Few stains. Good condition. 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסף תמונות ממעמד כתיבת אותיות לספר תורה בבית פרטי בהשתתפותם של מרן הרב  .112

ס"מ. באופן כללי מצב  10/15תמונות.  14וואזנר, האדמו"ר מפינסק קרלין והאדמו"ר ממכנובקא. 

 .מאודטוב 
A collection of photos from a maamad of writing letters for a Sefer Torah in a private 

house with the participation of Maran harav vozner, the Rebbe of Pinsk Karlin and 

.the Rebbe of Makhnovka. 14 photos. 10/15 cm. In general very good condition 

 20$פתיחה:  מחיר

 

 

תמונות האדמו"ר ה'שפע חיים'. אחד מהם כשהוא מוסר שיעור ותמונה נוספת  4אוסף  .113

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. 

 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תמונות שחיטה,  .70/80מ'  -ל'  -שחיטה יהודית בפרגוואי, אוסף תמונות משנות ה  .114

יהודי( מבוגר ורחב, שעליו בדיקת הסכין, ותמונות מהמשחטה. בשני תמונות נראה פועל)לא 

כי הוא היה תופס בקרני שוורים שברחו ומרוב כוחו השור לא היה   מספר בנו של רב המשחטה

  .ק"ג בכל יד ופניו לא היו אפילו מאדימות ולא היה מתאמץ כלל 100יכול לזוז וכן היה מרים 

 .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הרב שך בבחינת תלמידים בישיבת קרלין)לא חסידות קרלין( בבני ברק, הרב דוד סג"ל  .115

 .תמונות 4ף הרב משה יברוב. אוס -רבי זלמן קוריץ מייסד הישיבה  -ר"י קרלין 

ס"מ.  9/12.5 .נראים עוד: הרב דניאל לבקוביץ ר"י ברסלב ב"ב והרב מלר מרמ"י הישיבה

 .באופן 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

רבי בן ציון  -המקובל רבי יהודה פתייה  -תמונות רבנים, המקובל רבי יצחק כדורי  4אוסף  .116

 .גודל משתנה, מצב טוב. חלקם ממוסגרות, צדיק המזוזוות? -אבא שאול 
the  -A collection of 4 pictures of rabbis, the Kabballist Rabbi Yitzhak Kaduri 

tzaddik of the  -on Abba Shaul Rabbi Ben Zi -Kabballist Rabbi Yehuda Fatiya 

.mezuzot?. Some are framed, size varies, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 חפצים וניירת              
גודל  1941/44כרטיסי כניסה' חלקם עם תלוש הביקורת, פלשתינה  12ערב רוסי, אוסף  .117

 ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

Russian evening, collection of 12 entrance tickets, some with the audit slip, Palestine 
1941/44 Size and condition vary, generally good condition 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מכונת תפירה  20 –מכונת תפירה ידנית, בקופסת עץ מקורית. רוסיה תחילת המאה ה  .118

ידנית, מונעת ידנית ע"י מנואלה)ידית לסיבוב הגלגל ולא דוושה לרגל(, תוצרת רוסיה חברת 

 .. גוף המכונה ברזל20 -המאה ה סינס)רשום ברוסית(. קופסת העץ המקורית. רוסיה תחילת 

 32ס"מ. גובה:  51/22)אין אחריות על תקינותה(. רוחב: פריט נוסטלגי מרשים, במצב עבודה

מעט פגעי   !!ק"ג, אינו כלול במשלוח ואריזה רגילים 16.100משקל לפני אריזה  .ס"מ לערך

 .זמן, תצטרך שימון ותיקון למנעולי 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. 
 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 27/20 ,(Ben David) ריקוע נחושת אמנותי עבודת יד אמן, חתום: בן דודיהודי חסידי,  .119

 ., מצב טוב מאוד20-תקופה: המאה ה .ס"מ

Hasidic Jew, artistic copper hammering handmade by an artist, signed: Ben David, 27/20 
cm. Period: 20th century, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ישראליאנה
 

. מעבר לשער נדפס: 1935, "האיש בצל בסכנה" תל אביב תרצ"ה 5ספרית ההרפתקן מס'  .120

 .""אסור להכניס חוברת זו לחוגי קריאה וספריות השאלה"". כתמים ונזקי עש. מצב בינוני
the "haharpatkan" Library No. 5, "hayish betzel besakana" Tel Aviv 1935. Across 

page is printed: ""This booklet must not be brought into reading circles and the title 

.lending libraries."" Stains and moth damage. Moderate condition 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מעמד למגהץ או לסיר חם כעין שולחן קטן, פעמון עם  .אוסף פריטי מתכת, ישראלינה ועוד .121

  .י, בקבוק קטן לבושם, כד נוי, כלי נוי וטבעת. גודל ומצב משתנהתמונת הכותל המערב
A collection of metal items, Israelina and more. A stand for an iron or a hot pot like a 

ll bottle of perfume, an small table, a bell with a picture of the Western Wall, a sma

.an ornamental vessel and a ring. Size and condition variesornamental pitcher,  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתום ירושלים. תוצרת  השבטים, דגם נדיר ולא מצוי. 12מפצח אגוזים מפליז עם דוגמת  .122

 .'. במצב טוב מאוד60-ישראל שנות ה
rare model. A brass nutcracker with the pattern of the 12 shvatim, a rare and 

.Signed Jerusalem. Made in Israel, 1960s. in very good condition 

  20$מחיר פתיחה: 
 

 

 .מארץ הקודש. תוצרת תמר, מצב טוב, פגמים מתלה נוי בצורת דג, .123
Ornamental hanger in the shape of a fish, from the Holy Land. Made by Tamar, 

.good condition, defects 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 ביבליוגרפיות וביוגרפיות



 

סט 'בית עקד ספרים' לקסיקון ביבליוגרפי לידיעת הספרות העברית שנדפסו באותיות  .124

סט 'בית  .ארבעה כרכים .עבריות החל משנת רל"ד עד שנת תש"י, מאת חיים דב פרידברג

באותיות עבריות החל עקד ספרים' לקסיקון ביבליוגרפי לידיעת הספרות העברית שנדפסו 

כרכים. כריכות מקוריות. באופן כללי  4 .משנת רל"ד עד שנת תש"י, מאת חיים דב פרידברג

 .מצב טוב מאוד

Set 'Beit Aked Sfarim' a bibliographic lexicon for knowledge of Hebrew literature printed 
in Hebrew letters from 1474 to 1950, by Haim Dov Friedberg. Four volumes. 
Original covers. Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

צאצאי הראש"ז הרב אברהם שלמה זלמן צורף)סלומון( עשרה דורות בארץ ישראל, כרך שני,  .125

, ד"ר שמחה מנדלבוים". עם הרבה תמונות. מצב טוב 1994-1794תשנ"ד -מאתיים שנה תקנ"ד

 .מאוד
Descendants of the raasha"z harav Avraham Shlomo Zalman tZoruf (Solomon) ten "

1994, Dr. -generations in the Land of Israel, volume two, two hundred years 1794

.Simcha Mandelbaum". with many pictures. Very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מתוארת הצגתה וקבלתה של התקנה המופלאה של הדף היומי בכנסיה בו  'אלבום דף היומי .126

הגדולה הראשונה של אגודת ישראל בווינא שנת תרפ"ג, ע"י רבינו מהר"ם שפירא מלובלין וכן 

י"ד מנחם  -מובא סיפורם של י"ב המחזורים של לימוד הש"ס ע"י כלל ישראל, ראש השנה תרפ"ד 

 .דוד אברהם מנדלבוים אב תשע"ב. נכתב, נערך ונסדר ע"י רבי

עמודים שמסופר בו ההיסטוריה של ה'דף היומי'  500אלבום היסטורי מיוחד ומרהיב ביופיו בן 

ומלווה במאות תמונות ומסמכים היסטוריים ונדירים. אחד האירועים התורניים הידועים ביותר 

ל" על במאה השנים האחרונות, היה החלטת ה"כנסיה הגדולה הראשונה" של "אגודת ישרא

לימוד ה"דף היומי". ביוזמתו של הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא זצ"ל. רבה של העיר לובלין 

ומייסדה וראשה של הישיבה הידועה "ישיבת חכמי לובלין". באלבום שלפנינו, נפרסת לפני 

הקורא, כל השתלשלות העניינים. מוכן באלבום יקרא הקורא על תקנות חשובות וקדושות 

 .ס"מ. מצב מצוין 27/27נו בכלל ישראל מכוחה ובעקבותיה של תקנה קדושה זו. נוספות שתוק

'albom daf hayomi' which describes the presentation and acceptance of the wonderful 

installation of the daf hayomi in the first large knesiya of Agudat Israel in Vienna in the 

year 1923. Excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי עקיבא איגר, החת"ם סופר,  -ספר 'אגרות סופרים' תולדות משפחת איגר וסופר  .127

  .ה'כתב סופר', ומכתבים מאת רבי שמחה בונם סופר

נתחבר ע"י נכדם רבי שלמה סופר אבד"ק בערעגסאס אודות אבותיו וזקניו. "מהדורה ראשונה". 

תמונות דיוקן של החת"ם סופר, רבי עקיבא איגר, רבי  . כולל1928, תרפ"ח בודאפסט –וויען 

שלמה איגר, הכתב סופר, המכתב סופר והשבט סופר. תמונה בה נראים רבי עקיבא איגר 

עם דייני העיר פוזן ברובה של עיר ]מקופלת על נייר גדול[, תצלומים ופקסימיליות של 

 .כריכה מקורית. מעט קרעים וקמטים. מצב טוב .כתבי יד, תמונות גדולות מקופלות ועוד

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ובת"א, תשי"ד. מצב ט. נקס קרמניץ' ספר זכרון, עברית ואידיש. מעט תמונות'פ .128

.pinkas Kramenitz", Hebrew and Yiddish. Few pictures. Good condition" 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פרשבורג. בכרך פרשבורג ישנם הרבה תמונות  -ברודי  -כ"ב . ערים ואמהות בישראל', ג"כ' .129

 .תש"ך. מעט נקבי עש. מצב טוב -רבנים. ירושלים, תש"ח 
.volumes. A few moth holes. Good conditionarim vehimahot beIsrael', 3 ' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -ירושלים, תש"ח . בית ישראל בפולין' עם תמונות ופרק מיוחד על החסידות בפולניה, ב"כ .130

 .טוב -ס"מ. נקבי עש וכתמים. מצב בינוני  27.5תשי"ד. 

.conditiongood  -bet Israel bepolin' moth holes and stains. Average ' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

ייחודי ומרגש!!! ספר על גדולי הרבנים והאדמו"רים בחייהם! עם כתובת מגוריהם, מכל  .131

)ח"א, לא נדפס  .עולמי-רבני-רחבי תבל! ובחלקם הגדול תמונותיהם! 'אנשי שם' לכסיקון

ביב א-תל עוד(. הספר מכיל ביוגרפיות קצרות ובדף אחרון תמונת חברי המערכת בעבודה.

 .ס"מ. הכריכה מעט מנותקת. נייר משובח. מעט נקבי עש. מצב טוב 23.5עמ';  40. 1940ת"ש 
unique and exciting!!! A book about the great rabbis and admorim in their lives! With 

their address of residence, from all over the world! And most of them their photos! 

sixicon. (part A, no longer printed). The -rabbinical-Anshey Shem' for the world'

.cover is slightly detached. Fine paper. Few moth holes. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אנציקלופדיה לחכמי איטליה. אוסף נדיר של רשימות כאלפיים רבני איטליה  .132

אנציקלופדיה לחכמי איטליה, תולדות חייהם,  .מאת רבי שמעון וענונוהמתפרסמים לראשונה! 

 .משנתם וחיבוריהם של חכמי ורבני איטליה

 .עמ'; כריכה מפוארת וייחודית. מצב מצוין  580

Encyclopedia for Italian chachamim. A rare collection of lists of about two thousand 
Italian rabbis published for the first time! By Rabbi Shimon Vahanuno. 
Magnificent and unique cover. great condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'תולדות גדולי הוראה' והמה עשרה במספר, רש"י, רמב"ם, הרא"ש ועוד, מאת ר'  .133

בבסרביה(". שייך לישראל דב ... קפרשטי)עיר " :. חתימה1927שבח קנעביל. וינא תרפ"ז 

 .בנוסף שער מעטפת קדמי ואחורי. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

The book 'toldot gdoley horaa', signature, front and back mahatefet cover. Stains 

.and some moth damage. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 .רבותינו שבשאלוניקי ויוון 1000 -נתם של כ תולדותם ומש רבנן תקיפי ארעא .134

ספר 'רבנן תקיפי ארעא' ובו תולדותיהם ומשנתם של כאלף גדולי הפוסקים וההוראה ראשי 

מתיבתא, אבירי הרועים רבנן קדישי וקשישאי איתני עולם דפקיע שמייהו חכמי וגאוני יוון 

 1015ריהם ומעט תמונות. לדורותיהם, כולל מפתחות לפי שמות, ולפי משפחה ורשימת חיבו

 .עמ'; מצב טוב מאוד

'Rabbanan Takifey Area' the history and teachings of about 1000 of our rabbis in 
ssaloniki and Greece. Excellent condition. 

 20$מחיר פתיחה: 
 

 

כשר  רשימת הספרים שבדפוס ומחבריהם, ערוך ומסודר ע"י הרב מנחם מ. -שרי האלף ח"א  .135

 .. מצב טוב מאוד1958, ניו יורק תשי"ט ויעקב דב מנדלבוים
the list of books in print and their authors. Very good  -Sharei haelef part A 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרים יסודיים 4חכמי הספרים.  –היסטוריה רבנית  .136
מהדורת צילום של מהדורת פיעטרקוב תרנ"ד. מאת רבי דוד קונפורטי.  –קורא הדורות (1

 .ליבוביץ. כריכה רכה-הוצאת קעסט

מאת רבינו חיים יוסף דוד אזולאי )החיד"א(. מערכת גדולים ומערכת ספרים.  –שם הגדולים  (2

 .דפוס צילום של מהדורת ווארשא

שם  גדולי חכמי ספרד )ומעט על חכמי אשכנזים( וספריהם, המשך לספר -המעלות לשלמה(3

הגדולים להחיד"א מאת רבי שלמה חזן אב"ד אלכסנדריה. מחולק למערכת גדולים ומערכת 

 .ספרים. מהדורת צילום של הדפוס הראשון )נא אמון תרנ"ד( ירושלים תשכ"ח

תולדות רבני מצרים מתקופת הרמב"ם ועד דור המחבר מאת רבי רפאל אהרן  –טוב מצרים (4

עמ'( על  83ירושלים תרנ"ד. בתחילת הספר מבוא גדול ) בן שמעון ראב"ד מצרים. דפוס חדש.

 .'עמ 190תולדות המחבר וספריו. 

 .כל הספרים במצב טוב

Rabbinic history - chachmey hasfarim. 4 elementary books 
All books are in good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ריהארבעה ספרי ביוגרפיות והיסטו -גדולי רבני ירושלים  .137

תולדות חייו ופועלו של הגאון רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים. תל אביב  -שמואל בדורו (1

 .'עמ 182תשכ"א. 

קורות ימי חיי הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מרא דארעא דישראל. מאת  –עמודא דנהורא (2

תשכ"ח. הרב משה בלויא. ששים שנות היסטוריה בחיי היהדות החרדית בירושלים. ירושלים 

מהדורת צילום של ההוצאה הראשונה בתןספת מאמר 'במערכות המלחמה' מאת ר' בצלאל 

 .לנדוי

תולדות וקורות אגדות ודרשות מאת הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי אב"ד עיה"ק  –עוד יוסף חי (3

 320ירושלים מאת אחיו רבי מרדכי דושינסקי ורבי יהושע דייטש אב"ד קטמון. ירושלים תש"י. 

 .עמ'. כריכה בלויה

פרקי חייו ומשנתו של הגאון רבי צבי פסח פרנק מרא דאתרא דירושלים. מאת  –משואה לדור (4

 .'עמ 230-תמונות ופקסמליות. ירושלים תשל"ט. כ 47רבי שבתי רוזנטל. עם 

 .טוב -גודל ומצב משתנה, בינוני 



All the books are in the condition of the great rabbis of Jerusalem - four books of 
biographies and history. 
Size and condition varies, medium - good. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ארבעה ספרים –תולדות גדולי הונגריה  .138
תולדות הגאון הצדיק רבי משה גרינוואלד אב"ד חוסט בעל שו"ת  –תולדות ערוגת הבשם (1

בי משה יהודה כ"ץ הרב הצעיר דק"ק סערדאהעלי בעל ערוגת הבשם. על פי רשימות הרה"צ ר

 .תשמ"ה. חלק שני לא כרוך-חלקים. ניו יורק תשל"ט 2ספר ויגד משה. 

תולדות הגאון הצדיק רבי שאול בראך אב"ד קאשוי עם קונטרס 'דברי ימי  –שאול בחיר ה' (2

. קרית צאנז קאשוי' זכרונות מחיי הקהילה, גדוליה ורבניה מאת הרה"ח רבי ישראל ארליך

 'עמ 350נתניה תשל"ו. למעלה מ

 .'עמ 184פרשבורג. מאת שמואל הכהן וינגרטן. ירושלים תש"כ.  –תולדות יהודי ברטיסלבה (3

תולדות וקורות הרבנים אשר שימשו בעיר סיגעט. מאת ר' יקותיאל יהודה  –זכרון לראשונים (4

 .ס"ט. ישראל תשכ"טגרינוואלד. מהדורת צילום של ההוצאה הראשונה: סאטמר תר

 טוב מאוד -גודל ומצב משתנה, מצב טוב 

The history of the great rabbis of Hungary - four books 
Size and condition vary, good - very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 חלקים 6 –האוצרות של אייזנשטיין  .139

רת ישראל וספרותו מאת יהודה דוד אנציקלופדיה חשובה ומקיפה לתו –אוצר ישראל  (1

ב, -כרכים במהדורת צילום הכוללים חמשה חלקים אותיות א 3אייזנשטיין וצוות עורכים חשוב. 

 .ת-ח, צ-ב

אסופת מאתיים מדרשים נדירים, מסודרים לפי א"ב בעריכת יהודה דוד  –אוצר מדרשים  (2

 .כרכים. בשלמות. ישראל תשכ"ט 2אייזנשטיין. מהדורת צילום. 

מסודרים בסדר אנציקלופדי בערכים לפי סדר א"ב. בעריכת הנ"ל.  -אוצר דינים ומנהגים  (3

 .מהדורת צילום. תל אביב תשל"ה

 .סה"כ ששה כרכים במצבים טובים

Eisenstein's otzarot - 6 parts 
A total of six volumes in good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 קטלוגים 12פומביות אוסף קטלוגים של מכירות  .140
 1984יוני  (Sotheby's) קטלוג בית המכירות סותבי'ס .1

. 6. 2006. מרץ 5. 2022. יולי 4. 2005. ינואר 3. 1986אוקטובר  -יודאיקה ירושלים  .2

 .2022מכירת מיוחדת לחגים.  12. מס' 8. 2019 – 5גנזים מס' . 7. 2007פברואר 

היסטוריה, תרבות יהודית  41. מכירה 10. 2008. 1 ארץ ישראל וכו' מכירה מס' –קדם  9. 

 2020מרץ  -ווינרס  . 2021.12מאוסף משפחת פינקלשטיין  ה. חפצי יודאיק11. 2014ואמנות. 

 .גודל משתנה, מצב טוב מאוד

Collection of auction catalogs 12 catalogs 
Size varies, very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



כולל צילומי  -תשנ"ב  -התכתבות רבי אליעזר ליפמן פרינץ עם חכמי דורו  -רו פרנס לדו .141

 .חלק מהמכתבים

מחידושיו נדפסו בש"ס וילנה. התכתב עם גאוני דורו והמכתבים  ,רא"ל פרינץ מאמשטרדם

  .מצב מצוין .בכרך הגדול שלפנינו

parnas ledoro - Rabbi Eliezer Liphman Prinz's correspondence with the chachamim of his 
generation - 1992 - including photographs of some of the letters 
great condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 עיתונים וניירת –כתבי עת   
 

  .תשמ"ט -כרכים של העיתון האידישאי. תשל"ז  8דער אידישער שטראל' אוסף  .142

מידע, תולדות ועוד, עם מעט תמונות, וכולל בתוכו גם עיתון מעניין עם חומר רב, סיפורים, 

 .פרסומות ומודעות ועוד. יידיש

 .ס"מ. מצב משתנה, באופן כללי: מעט כתמים. מצב טוב. נמכר כמו שהוא 24 

'Der Yiddisher Shtral' is a collection of 8 volumes of the Yiddish newspaper. An 
interesting newspaper with a lot of material, stories, information, history and more, with 
few photos, and includes advertisements and ads and more. Yiddish 24 cm. Condition 
varies, in general: few stains. Good condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

. ארבעה 1946גיליון עיתון פאי אדר תש"ו פאי פועלי אגודת ישראל בשווייץ,  .143

  .קרעים וכתמים. מצב בינוני  עמוד ראשון קרוע לרחבו. .עמודים
Pai Poalei Agudath Israel in Switzerland, an issue of Pai Adar newspaper 1946. 

Four pages. The first page is torn across its width. Tears and stains. Average 

.onditionc 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שבט תרח"ץ  ,"כנסת ישראל' מוקדש לתורה ולמוסר, ישיבת סלבודקה. "חוברת ראשונה' .144

 .עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד 48. 1938

Knesset Israel' is dedicated to Torah and musar, Salvodka yeshiva. "First booklet", '

.conditionin general very good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

הכנסיה הגדולה החמישית של אגודת ישראל' חוברת מיוחדת שיצאה לאור לקראת ' .145

. 1964הכנסיה הגדולה החמישית של אגודת ישראל שהתקיימה בירושלים בשנת תשכ"ד 

וכולל ידיעון לאורח, דברי ברכה, סקירות ותעמולות לארגונים ומוסדות עם תמונות ותמונות 

ואישים. בין המשתתפים: האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור, הגאון הרב משה פיינשטיין,  רבנים

הגאון רבי זלמן סורוצקין, הגאון הרב יחזקאל אברמסקי, הגאון הרב אליהו לופיאן, הגאון 

הרב דב בריש וידנפלד מטשבין, הגאון הרב רפאל ברוך טולדנו ממקנס, האדמו"ר ה'אמרי 

רב חיים קרייזווירט מאנטוורפן, האדמו"ר הרב משה יחיאל אפשטיין חיים' מויז'ניץ, הגאון ה

מאוז'רוב, הגאון רב חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר, הגאון רבי יחזקאל סרנא ראש ישיבת 

 .מעט כתמים וקרעים קלים. מצב טוב   .חברון



which was A special booklet published for the fifth knesiya gdola of Agudat Israel 

.held in Jerusalem in 1964. A few stains and light tears. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

גאולת הר הבית! שחרור הכותל המערבי! עיתון 'מחניים' יו"ל ע"י הרבנות הצבאית  .146

 .עמ'; כתמים ומעט קרעים 12 .. הרבה תמונות1967הראשית, ד' סיון תשכ"ז 
of har habayit! The release of the Western Wall! The newspaper The redemption 

Machanyim' is published by the Chief Military Rabbinate, D. Sivan 1967. Many '

.photos. 12 pages; stains and a few tears 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

  מחזורים וספרי תפילה   
המערבי. ח"א, לחול, לשבת ולשלש רגלים. עם תרגום סדר תפלה' סידור כמנהג אשכנז  .147

סידור בלתי מסורתי, עם שינויים בטקסט במגמה רפורמית. מצד  .לגרמנית, עמוד מול עמוד

אחד יש את ברכת ולמלשינים וברכת ולירושלים ומצד שני יש שינויים בקדיש ובעוד מקומות, 

תרכ"א   ,Stuttgart .לעוגב?[ואחרי קריאת התורה של שבת ישנם מספר דפים של תווים ]

1861. VIII, 468  ;'טוב  -ס"מ. כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמים. באופן כללי מצב טוב  18.5עמ

 .מאוד

'Seder Taphila' Shtottgrat 1861. Reformed?? Different version?? Old cover slightly worn. 
spots. Generally good - very good condition. 

 20$ר פתיחה: מחי

 

. מהדורה שאינה מופיע 1796תיקון ליל שבועות וליל הושענה רבה. זולצבאך תקנ"ו  .148

 18קיז דף; שערים נפרדים לשבועות והושע"ר. -[, פד, צו, צד1באוצר הספר העברי וינוגרד. ]

כריכת עור פגועה. נזקי עש  ."זעליגמן הירש בן ליזר" חתימה עתיקה 'ד -בראשי דפים ב'   .ס"מ

 .וכתמים וקמטים. מצב בינוני

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ,[3] ,; 'פיוטי יוצר' לפי מנהג האשכנזים608[, 3]  סידור 'תפלת ישרים' )מנהג פולין(. .149

 .הערות העורך, בגרמנית’ ובשולי העמ’ מול עמ’ עמ'; עם הערות עברית וגרמנית, עמ 256

ופסוקי התורה שאומרים  קריאה לחגים -עמודים סדר פרשיות  88בעותק זה "נוסף"  

הנערים אצל ילד זכר קודם שיקראו לו את שמו החול)חול קרייש( שלא מצאנו אותם באף 

  .'תחינות לנשים', בגרמנית. נדפסו משמאל לימין, עם שער נפרד’: עמ 32בסופו  .רשומה

עותק מהודר עם  .1876/74רדלהיים  .בתחילת הספר איור )תחריט( על פסוק מספר דניאל

סת קרטון מקורית. מעט כתמים. מספר קרעים והדבקות עם חסר בטקסט. מצב טוב קופ

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



שער  ;. ח"א צ' דף; ח"ב מ"ב דף1805זולצבך תקס"ה  .ספר 'החיים' תפילות ותחינות ב"ח .150

כריכת עור פגועה וחלקה הקדמי מנותקת וללא שדרה. כתמים ונזקי   ס"מ. 17.5 .'נפרד לחלק ב

 .עש ומעט קרעים. מצב בינוני

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

; 463דף,  [3] .תרס"ו. עברית ולועזית עמודה מול עמודה 1906 סידור תפילות ישראל ווין .151

טוב  -מעט קרעים קלים. מצב טוב  .כריכת עצם אומנותית עם אבזם לסגירה .ס"מ 18’; עמ 32

  .מאוד

Artistic bone binding with a clasp to close, siddur tfilot Israel Vienna 1906. Hebrew and 
foreign 
A few minor tears. Good - very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תיקון ליל שבועות והושענא רבה, וילנה  - 1832מחזורים לפסח, רעדלהיים תקצ"ב  .152

גודל ומצב משתנה,  .סה"כ שלשה כרכים. במחזורי רעדלהיים שני שערים לכל כרך .1866תרכ"ו 

  .טוב מאוד -באופן כללי בינוני 

machzorim for Pesach, Redelheim 1832 - Tikkun Leyil Shavuot and Hoshana Rabbah, 
Vilna 1866. 
 
A total of three volumes. In Redelheim machzorim, two titles per volume. 
 
Size and condition vary, generally fair - very good. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

"ע"פ הסדר שסדר בשל"ה, גם מעט כוונת האר"י  תקון ליל שבועות וליל הושענא רבא'' .153

ס"מ. כריכה  17דף;  1. קס"ג, 1764זולצבאך תקכ"ד  ."ז"ל ונוסף על הראשונים תהלים

פשוטה. במספר דפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. הדבקות בדף השער. כתמים ומעט 

 .טוב -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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

שם קורותיו ותולדותיו מאה ברכות וסדר ברכות הנהנין "כולל כל הברכות ותפלות על  .154

במקור:  .1687של אדם כל ימי חייו". עברית וספרדית עמוד מול עמוד. אמשטרדם תמ"ז 

, 119וממשיך עד עמ'  84עותק זה מתחיל בעמוד ’; [ עמ20[ ז' ]11, ]54, שד; 303[, 1[ דף, ]11]

סוף, כמו נמצא עד עמוד ש"ב ולאחר מכן חסר עד ה 158ומעמוד  158עד עמוד  120חסר מעמוד 

י"ט, רכ"ו, רכ"ח מעותק אחר?)יש הוראות באידיש ולא מצאנו עותק  -כן נמצאים פה דפים רי"ח 

של מאה ברכות עם הוראות באידיש, ייתכן שזה חלק ממהדורה לא ידועה ואולי זה דפים מסידור 

בעמ' ש': "השכבת השרופים על קדוש השם" תפילת צאצאי היהודים האנוסים  .או מחזור(

כריכה ישנה פגועה וללא שדרה. ספר מעט מתפרק ודפים  .על המוקד ע"י האינקוויזיציה שעלו

 .גרוע -מנותקים. נזקי עש ובחלקם פגיעות בטקסט. הדבקה בדף האחרון. מצב בינוני 



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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הקאפיטלך ויה"ר לליל ועם רמזי  .'ספר תהילים עם פירוש 'מצודת דוד' ו'מצודת ציון .155

שער  ;, קל"ט, נ"ב דף2. 1845/46תר"ו  -הושענא רבה. בסופו 'מעמדות'. קעניגסבערג, תר"ה 

 .כריכה פשוטה. כתמים ומעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב .ס"מ 18 .נפרד למעמדות

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מחזור ויטרי לרבינו שמחה מתלמידי רש"י, עם מבוא מאת הרב שמעון הורוויץ ועם  .156

נירנברג,  .קונטרס הפיוטים" בשער נפרד" בסופו .לקוטי בתר לקוטי מאת אברהם ברלינר

שערים  ;’[ עמ3, ]2-85[, 5[; ]1, ]803-815[, 3, ]4-799[, 2]; 2-220[, 8. ]1923תרפ"ג 

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 25.5 .בעברית ובגרמנית

'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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

( מק"ק 1787-1847ספר 'כנף רננים' ביאור על פרק שירה, מרבי חנוך זונדל לוריא ) .157

הסכמות בתחילת וסוף  ."זאגער חדש ומגיד מישרים דק"ק נובהרדוק. "מהדורה ראשונה

 .טוב -עמ'; מצב בינוני  3. ש"א, 1842קראטאשין, תר"ב  הספר.
.good condition -ook 'Knaf Renanim' "first edition". Average The b 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 1968סידור השלום' שנדפס במוסקבה בצל מסך הברזל הקומוניסטי. תשכ"ח ' .158
סדור השלום "תפלות לכל השנה ערוך ע"י הרב דמוסקבה ר' יהודה ליב בהרא"ש ז"ל לוין 

ספרד, ומקצת הוספות נוסח אשכנז. במספר מקומות ישנם שליט"א", סידור כמנהג פולין, נוסח 

שינויים קלים לנוסח המקובל כדי להתאימו לממשל וכן בסוף תפילת ה"יהי רצון" הנאמרת לאחר 

ברכות השחר הושמט הסיום "ומדינה של גיהנום" ככל הנראה מחשש השלטונות שיפרשו את 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד .הדברים בצורה לא נכונה

The 'Sidur HaShalom' printed in Moscow under the shadow of the Communist Iron 

.Curtain. 1968. In general, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



כריכות מקוריות,  .1912מחזור משלי יהודה ר"ה ויו"כ, ב"כ. שער צבעוני וילנה תרע"ב  .159

 .טוב מאוד -שדרת אחת הכריכות מנותקת כמעט לגמרי, מצב טוב 

machzor mishley Yehuda rosh hashana and yom kipur, 2 volumes. Original 

very good  -bindings, one spine of the bindings is almost completely detached, good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. .1940ניו יורק ת"ש..  - 1944סידורים תפלת ישראל נוסח ספרד בואנוס איירס  2לוט  .160

 .כריכות מקוריות, מצב טוב
New York 1940..  -Lot of 2 siddurim Tfilat Israel Spanish version Buenos Aires 1944 

.Original bindings, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק חסר מתחיל בדף ל"ז ומסתיים בסוף הסידור 1838וילנא תקצ"ח סידור קרבן מנחה  .161

הדבקות וחסרים בדפים ראשונים, באופן  -כריכה חדשה פשוטה, נייר כחלחל, קרעים  ללא התהלים.

 .כללי מצב טוב
Siddur korban mincha Vilna 1838. A missing copy begins on page 37 and ends at 

 -dur without the tehilim. New plain cover, bluish paper, tears the end of the Sid

.adhesions and missing first pages, generally good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

?. בשער כמש"נ 1881/9תרמ"א? ט'?  -, וורשא סידור בית יעקב להיעב"ץ, כמנהג ספרד .162

לוח מולדות ותקופות משנת תרמ"א עד שנת  . בדף קעד 1889בזיטאמיר תרמ"ט שנה צנז' 

 .רסח, קכט, כ, לד דפים, כריכה ישנה, מצב טוב מאוד .תר"ן. בסופו תהלים ומעמדות
Siddur Beit Ya'akov for the yahava"tz, according to the custom of Spain, old cover, 

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 פולמוס                     
חשיבות אתרוגי ארץ ישראל גם אם אינם מהודרים כ"כ. ילקוט פרי עץ הדר' כולל  .163

בית ועד  'ילקוט פרי עץ הדר  .1898מכתבים מרבנים ואדמורי"ם בנושא. פיעטרקוב, תרנ"ט 

לחכמים גאונים וצדיקים שהחזיקו במעוז פסול אתרוגי קארפו, במקום שנמצאים אתרוגי ארץ 

רבי  "י שאינם מהודרים כל כך. כולל מכתבים מרבנים ואדמורי"ם בנושא. מאתהקדושה, אעפ

ס"מ. ללא כריכה, הדפים מנותקים, קרעים  24עמ';  40, 1898פיעטרקוב, תרנ"ט   .יהודה נח

 .קלים בשוליים, מצב טוב

important of the citrons of eretz Israel even if those not so deluxe. ‘yalkut pri hadar’ 
including letters from rabanim and admorim in the subject. Pyeterkov 1898.  
Without cover, pages detached, slight tears at margins, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תולדות המילה בישראל מימי אברהם אבינו עד היום הזה, מאת ד"ר " 'אות ברית' ספר .164

בתוך הספר פרק שלם בעניין המציצה בפה ובספר  .פולמוס ."כהן, רופא חולים ומוהלשמואל... 



עמ';  230. 1903קראקא תרס"ג  .מהדורה יחידה .מביא בעיקר את השוללים ומתנגדים למציצה

 .ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. מצב טוב מאוד 20

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

אודות תיקוני עירובין בפרנקפורט  'פולמוס העירוב בפרנקפורט דמיין! קונטרס 'פרת יוסף .165

רבי נחמיה צבי נאבעל. קונטרס זה נכתב כדי להכשיר את העירוב בעיר שנפסל  דמיין מאת

כשפולמוס זה נמשך נמשך תקופה ארוכה  .בי שלמה זלמן ברויאר חתנו של הרב הירשע"י ר

ס"מ.  22עמ';  47. 1914עם מכתבים המצדדים לשני הצדדים. פרנקפורט דמיין, תרע"ד 

          .מעטפת, מנותקת לשניים. שוליים רחבים. מעט נקבי עש וקרעים קלים. מצב טוב
de mane! Contras 'Prat Yosef'. mahatefet, cut in half. The Eruv polemic in Frankfurt 

Wide margins. A few moth holes and light tears. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 הגדות של פסח          
 

סדר 'הגדה של פסח' עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. דפוס "נאטאלי"  .166

[? ללא כריכה. ספר מפורק כתמים ומעט קרעים. מצב 1948ברטיסלבה, צס"ר. ]תש"ח 

 .בינוני
eight interpretations and -Seder 'Haggadah Shel Pesach' with two hundred and thirty

ns and a few additions. "Natal" pattern. without binding. Disassembled book, stai

.tears. Medium condition 

 0$2מחיר פתיחה: 

 

 .הגדה של פסח עם איורי אריה אלואיל. כריכת מתכת נאה .167

"La Haggadah de Pessach, Traduite par Loeb Blum".  ,1967הוצאת סיני, תל אביב. 

 .לוחות צבע מודבקים. מעט כתמים וקרעים קלים. באופן כללי מצב טוב מאוד  17

Passover Haggadah with illustrations of Aria Eloil. Nice metal binding. 
17 pasted color plates. A few stains and light tears. Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. הגדה של פסח עם פירוש חכמה עם נחלה ב. איירס תש"ח 1הגדות לפסח.  4לוט  .168

מדרש הגדה . הגדה של פסח ע"פ 3. הגדה של פסח ע"פ פודה ומציל פיטרקוב. 2. 1948

משלי יעקב  -סיפורי יציאת מצרים  -. הגדה של פסח עם סיפורי הנפלאות 4מהמלבים ורשה. 

 .1892, כרוך איתו ספר דברי חכמים ספורי הגדה פיטרקוב תרנ"ב 1893וכו' לובלין תרנ"ג 

 .גודל ומצב משתנה, נמכר כמות שהוא
.sold as is Lot 4 Haggadot for Pesach. Size and condition varies, 

 20$מחיר פתיחה: 

 ספרים וחוברות



 

זכרונות מנעורי ועד הנה' מרבי אברהם יצחק דזובאס עם תמונתו, ספר מעניין "מהדורה ' .169

 .תמונות; באופן כללי מצב טוב מאוד 2ס"ב צ"ל ס"ד עמ',   .1944לונדון תש"ד  ."יחידה
Dzubas with his zichronot minehuray vead hena' Rabbi Avraham Yitzchak '

picture, an interesting book "single edition". London 1944. Generally very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. 'מקיץ נרדמים' על תחלואי הזמן לוקט מכתבי רבי מנחם מנדל חיים לנדא אב"ד  .170

בקראקא. "מהדורה יחידה", נאוואדוואר, עם קונטרס 'דבר בעתו' הצעה לאסיפת הרבנים 

נייר מעט יבש וקרעים ומעט דפים  .. ע' דף; שער נפרד לקונטרס1904פיטרקוב תרס"ד 

 .מנותקים וכן כריכה מנותקת. מצב בינוני

rare. 'Makitz Nirdamim' with the 'Davar beyito' counters, a proposal for the rabbinic 
assembly in Karaka. "Single Edition", a separate title page for the Contras. 
 
Paper is a little dry and torn and a few pages are detached as well as a detached cover. 
Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מזמור לאסף' מוסר והלכות, פיוטים ודרושים מחכם רבי ששון ב"ר מרדכי  .171

. כתמים. מעט נקבי עש והדבקות עם מעט פגיעות בטקסט. מצב 1864רכ"ד ליוורנו, ת .שנדוך

 .טוב -בינוני 
The book 'mizmor leasaf' stains. A few moth holes and pasting with some 

.good condition -damage to the text. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הנודע דניאל בומברג מוונציה שנדפסה ע"פ המהדורה הראשונה של המדפיס  תלמוד בבלי .172

רפ"ג, עם חילופי נוסחאות ע"פ המהרש"ל, הב"ח, הגרי"ב ועוד, ועם השוואות -בשנים ר"פ

תרגום לגרמנית והערות ע"י אליעזר גולדשמידט. דפוס  לנוסחאות בכת"י עתיקים. ועם

ם לגרמנית. במהדורה זו יש גם את התלמוד בעברית, במהדורה הבאה יש רק את התרגו .ראשון

ס"מ. כריכות נאות.  29.5. שמונה כרכים. 1899/1936תרצ"ו  -ברלין , תרנ"ט -האג-לפסיא

בכרך הראשון נרשם: תרס"ו "מהדורה  .שוליים רחבים. חורי עש בודדים. באופן כללי מצב מצוין

שניה מוגהת", אמנם בספריה הלאומית זה מופיע כראשון, וכן נראה שהמהדורה הראשונה 

ת לא נדפסה או שלאחר ההדפסה היא הושמדה או נגנזה ע"י המחבר שכן לא מצאנו המדובר

רישום שלה באף מקום. שמונה כרכים מתוך סט שלם של תשעה כרכים. כרך ט' נדפס בתרצ"ו 

 .וחסר בסט שלפנינו והוא נדיר במיוחד

 

 !!! קרק"ג ומשלוח הפריט גם בארץ ובטח לחו"ל יהיה י 35 -שימו לב!!!! משקל הפריט כ 

 Talmud bavli with a German translation by Eliezer Goldschmidt. "First edition." 

Lepsia-Hague-Berlin, 1899/1936. Eight volumes. 

Eight volumes out of a complete set of nine volumes. 29.5 cm. Good bindings. Wide 

margins. Single moth holes. Overall excellent condition. 

pay attention!!!! The weight of the item is about 35 kg and the delivery of the 

item in Israel and certainly abroad will be expensive!!! 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 



סבא של הרבי המרקד, ספר 'בית יוסף צבי' על מסכת סוכה מרבי שלמה קרליבך מרבני  .173

שער  ;'עמ 556, 4. 1910ברלין תר"ע  .1910גיליונות לא חתוכים. ברלין תר"ע גרמניה. 

לא כריכה. ספר מפורק למספר קבוצות דפים.   ס"מ. 24.5 ,מעטפת ושער מעטפת בגרמנית

תרע"ט  –]תר"ה  המחבר הגאון רבי שלמה קרליבך .מעט קרעים בעיקר בשוליים. מצב טוב

שנים, ואב לאחת ממשפחות  49ויסלינג במשך [ רבה של הקהילות בליבק ומ1845/1919

 .הרבנים הנכבדות בגרמניה

Grandfather of harabbi Hameraked, 'Beit Yosef Zvi' on a Sukkah tract from Rabbi Shlomo 
Karlibach from the German rabbis. Uncut sheets. Berlin 1910 
Not a cover. A book divided into several groups of pages. A few tears mainly in the 
margins. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -, ב' 3. 1929ורשה תרפ"ט  .ה"אוצרות יוסף' חידושי יו"ד מרבי יוסף ענגיל. "מהדורה ראשונ' .174

 .טוב מאוד -ל"ה דף; שוליים נאים. מעט קרעים. מצב טוב  -ל"ט, ב' 
Engil's chdushey yore dea. "First edition". Nice margins. otzrot Yosef' Rabbi Yosef '

.very good -A few tears. Good condition  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני ספרים מחיבורי הגאון רבי יהונתן איבשיץ. 'יערות דבש' ב"ח. ורשה תרפ"ב  .175

ס"מ. מצב משתנה,  23, קי"ד ד'; 1900ורשה  ., קנ"ט ד'; 'אהבת יהונתן' על הפטרות1922

 .טוב -באופן כללי מצב בינוני 

Lot of two books from the works of Rabbi Yonatan Ibeshitz. 'yearot dvash' 2 parts 

ood g -century. 'ahavat yonatan' on haftarot. Variable condition, in general medium 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מפתח מכל דברי חז"ל כסדר א"ב, עם פירוש מספיק ומבאר דברים ספר 'אלפא ביתא'  .176

הסתמים בש"ס בבלי וירושלמי ותוספתא ומדרשים רש"י והרמב"ם, מאת רבי משה 

 .קצנלנבוגן )קאצינעללין בוגין(

  ;’עמ 131-254[, 3’; ]עמ 130[, 2. ]1855תרט"ז  -פרנקפורט אם מיין, תרט"ו 

 .טוב מאוד -דל ומצב משתנה, באפן כללי מצב טוב גו .הסכמות חשובות 'בתחילת כרך ב

.very good condition -beyta' Size and condition varies, generally good -alpha' 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קעניגסבערג, תר"כ . ספר 'קשות מיושב' על סוגיות הש"ס מהגאון רבי ישעיה פיק בערלין .177

עתיקות "שמואל ב"ר  חתימות, ישראל סלבודקא . עותק אוצר הספרים של ישיבת כנסת1860

 .[ דף; כתמים. באופן כללי מצב טוב1[, כח; יד, ]2משה....". ]
.The book 'kashot meyushav'. Stains. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 ויקרא. דוינסק -חלקים שמות  ,לקוט יהודה או תורת המוסר והמשפט העברי' על התורה' .178

 !ספרים בלבד 9בדווינסק נדפסו . , ק"א ד'; שער נפרד לויקרא3, 1, צ"ג, 4. 1933/4ד'  -תרצ"ג 

 .מצב טוב

 -Yalkut Yehuda or Torat haMusar vehamishpat hayivri' on the Torah, parts of smot '

.vayikra. Only 9 books were printed in Dvinsk! Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

קכב( גם על הלכות רבית ותקנת עגונות, ’ פז עד סי’ על ש"ע יו"ד)מסי, ספר 'זבחי צדק' ח"ב .179

. עיין במפעל 1899בגדאד, תרנ"ט . מהדורה ראשונה.  מאת רבי עבדאללה סומך ושו"ת

כריכה ’; . שלה; קלב עמ1904הביבליוגרפיה כי ישנם הסבורים כי הדפסת הספר היא בשנת תרס"ד 

 .פגועה. באופן כללי מצב טוב מאוד עתיקה מעט

Book 'Zivchei Tzedek' part B, old cover slightly damaged. In general, very good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

, 2. 1891ברדיטשוב תרנ"א . ובסקי’שיבת נפש' על לימוד התורה מרבי משה נתנאל פוצ'מ .180

הקדמי מנותק. מספר דפים ראשונים ואחרונים מנותקים ועם ד'; כריכה מעט בלויה, חלקה  1נ"ט, 

 .קרעים. כתמי זמן. באופן כללי מצב טוב

Meshivat Nefesh' slightly worn cover, the front part is cut off. Several first and last '

.pages are detached and with tears. Time spots. In general good condition 

 20$פתיחה:  מחיר

 

 

 .כתמי רטיבות. מצב בינוני . עמודיה שבעה' כללי הנהגת הבית מהגאון רבי אברהם גנחובסקי' .181

amudeya shiva' rules of hanaga of the house from the gaon Rabbi Avraham '

.Gnichovski. moisture stains. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 200-החבור זה בשני כרכים כולל כ. מרבינו משה סופר זצוק"לחתם סופר' דרשות ' ספר .182

דרשות ואוצר אמרות טהורות. למועדים ויתר השנה מכ"י המחבר, שהיו תחת ידי נכד המחבר רבי 

שלמה אלכסנדרי סופר, וכן נאספו פה, דרשות ומאמרים שנדפסו כבר, בתקונים הרבה, יו"ל ע"י רבי 

קלויזנבורג -קלוזש. מהדורה ראשונה. שני כרכים . כסנדרי סופריוסף נפתלי שטרן חתן רבי שלמה אל

 .שערים צבעוניים. ס"מ 31תכ"ו דף;  –, רט"ו 2 –, רי"ד דף; כרך ב' 20 –. כרך א' 1929תרפ"ט 

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1926/37תרצ"ז  -סט משניות עם המפרשים ועם "תשע הוספות חדשות". ווילנא, תרפ"ז  .183

 30ההקדשה מודפסת וחתומה בכ"י. . בתחילת כרך ראשון הקדשה לבר מצווה, ירושלים תש"א

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד

Set of mishnayot with the mefarshim and "nine new additions". Vilna, 1926/37. At 

the beginning of the first volume, a dedication to a Bar Mitzvah, Jerusalem 1941. 

ral very good The dedication is printed and signed by hand. 30 cm. In gene

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קונטרס 'כבוד שמים' מרבינו מרן החפץ חיים. נדפס ע"י  -'חובת השמירה'  -שמירת הלשון'  .184

שער נפרד לכל  1943חתנו הרב מנחם מנדל יוסף זקס ר"מ דישיבת חפץ חיים. ניו יורק תש"ג 

 ,.כריכה מקורית, מצב טוב מאוד . ספר

Contrast "kvod shamayim" from Rabenu  -"chovat hashmira"  -shmirat halashon" "

law Rabbi Menachem Mendel -in-Maran the cHefetz Chaim. Printed by his son



of the Chafetz Chaim yeshiva. New York 1943 Separate title   Yosef Zaks haed

.cover, very good conditionpage for each book. Original  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. חתנים חופת .2 .שנה ללא ורשה. אלדבי מאיר מרבי אמונה שבילי. 1 .חשובים ספרים 8 אוסף .185

 רבינו של אחותו בן נראל הכהן ירמיהו משה מרבי תנינא חסידים ספר. 3 .ב"תרכ 1862 למברג

. 5 ..1940.. ש"ת יורק ניו. א"ח יהודה דגלי. 4 .1910 ע"תר פיטרקוב" ראשונה מהדורה. "ש"הרא

 .מראדזין ליינער יעקב' ר י"ע לדפוס הובא 1910 ע"תר פיטרקוב'. ה דרך מישרי לכת מטיבי ארבעה

. 8 .1862 ב"תרכ קניגסברג. ן"הר ת"שו. 7 .1876 ו"תרל ורשה. אבות פרקי על שמאול מדרש. 6

. טוב - בינוני כללי באופן, משתנה ומצב גודל .1880 מ"תר ורשה. במדבר - ויקרא לסדר והזהיר

 .שהוא כמו נמכר

 -A collection of 8 important books. Size and condition varies, generally medium 

.good. Sold as is 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .יחידה -מהדורה ראשונה  -אוסף ספרים עה"ת. רישומים וחותמות  .186

בקלעאן תרצ"ב . ח"א, מרבי דוד אופנהיים אב"ד טומשווארא'. 'נחלת דוד' על התורה 

 -דף; מעט נקבי עש וקרעים וכתמים. באופן כללי מצב בינוני  1נ"ג, ." 6 מהדורה יחידה. "1932

. 1926קלויזנבורג, תרפ"ו . ב'. ספר 'בן יוסף' עה"ת בדברי אגדה מאת רבי יוסף צבי שוורץ .טוב

אלף זעירא' על התורה, מרבי צבי זאב גולדברג .' 'ג ., פ"ט דף; באופן כללי מצב טוב4

אלף זעירא עה"ת  - 1911מונקטש תרע"א ! מבערגסאז. "מהדורה ראשונה" רובו נייר לבן

ד'. 'מרגניתא דר"ב  .טוב מאוד -. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב 1923בודפשט תרפ"ג 

לונדון, . מלפנים ראב"ד תל אביבהשלם' מבעל הברוך טעם, העותק של הרב יוסף בלומנפלד 

כיהן כרבה של העיירה  רבי יוסף בלומנפלד .תשי"ז. מעט מאוד נקבי עש וכתמים. מצב טוב

עלה לארץ הקודש ונתיישב בתל אביב. שם כיהן כדיין ומאוחר יותר  1931היטה. בשנת -קרולבסקה

ר לארצות הברית למספר היג 1952כאב"ד. היה מוסר שיעור יומי בכולל "כתר תורה" בת"א. בשנת 

שנים, בתקופת שהותו שם הדפיס את הספר 'כפתור ופרח' של רבי אשתורי הפרחי, עם פירושיו 

ה'. "קיבלתי הספר במתנה מהגאון המחבר", הקדשה עצמית  ."והערותיו, בשם "גן יוסף

ין אב"ד וחותמות הגאון רבי טוביה יהודה גוטטנטג)טביומי(. 'הדרש והעיון' מהגאון רבי אהרן לו

. תע"ו עמ'; ספר מתפרק וללא 1931בילגורייא תרצ"א ." רישא ח"ב שמות. "מהדורה ראשונה

 שדרה. כתמים. באופן כללי מצב טוב

A collection of books on the Torah. side script and seals - first edition - singel. A. 'Nachlat 
David' a few moth holes and tears and stains. In general, medium - good condition. B. 
The book 'Ben Yosef' is generally in good condition. c. 'Elef Zeyira' size and condition 
varies, generally good condition - very good. D.  'Marganita dra"v hashalem' very few 
moth holes and stains. Good condition. E. "hadrush vehayiyun" is a disintegrating and 
spineless book. spots. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר הזיכרון עם חידושי מסכת אבות  -ערך השלחן חו"מ ח"ג מהגאון רבי יצחק טייב מתוניס  .187

, ל', ו' 1ר"א דף; ספר הזכרון, במקור: , 2ערך השלחן:  . 1892"מהדורות ראשונות". תוניס תרנ"ב 

ס"מ. כריכה ישנה. שוליים נאים. הדבקות בדף  32.5דף השער.  חסר דף; בעותק זה 1צ"ל ט"ז, 

 .טוב מאוד -השער ובמספר דפים אחרונים. מצב טוב 

erech HaShulchan cHoshan Mishpat Part C - sefer hazikaron with innovative of Tractate 
avot, "First Editions". Tunis 1892. 
This copy is missing the title page. 32.5 cm. Old cover. Nice margins. Pasting on the title 
page and several last pages. Good- very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



מהגאון רבי זאב וואלף בוסקוביץ , חידושים וביאורים על הרמב"ם חלק ראשון' סדר משנה' ספר .188

[, 3. ]1820פראג תק"פ . בן הגאון מהר"ש הלוי מקעלין בעל ה'מחצית השקל'. מהדורה ראשונה

 . ס"מ 35.5צד דף; 

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. 'תנא ושייר' / 'פני המים'. "מהדורה יחידה", מרבי יצחק עטייה מחכמי ארם צובא.  .189

 1831ליוורנו תקצ"א 

 . ס"מ 21, ק"ד דף; 2ח',  -, י', ז' 1

 .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פירוש על צוואת מרן ה'חתם סופר' ודברי מוסר ודברי פולמוס נגד : ספר 'לב העברי' ב"ח, ח"א .190

מערכות ישראל' מאסף וליקוט מאת : 'ח"ב. המשכילים והרפורמים, מהגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר

סא -פולין, חכמי ספרד וחכמי איטאליא, בפרט בענייני פרצות הדור. בדפים נטחכמי אשכנז, חכמי 

מהדורה ראשונה" . "נדפס "פסק בית דין" הידוע של אסיפת רבני הונגריה במיהאלוביץ בשנת תרכ"ט

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

כריכה ישנה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. מעט קרעים והדבקות. מצב . לח"בשער נפרד . ס"מ

 .טוב -בינוני 

"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. 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 

נדיר! ספר 'חלק יעקב' כולל בתוכו חלק הפלפולים וחלק הנאומים מאת הגאון רבי יעקב  .191

באריסלאוו. בתחילת הספר מכתבים מגאוני הדור אל -אביגדור אב"ד דראהביטש

כריכה פשוטה מעט מנותקת. מעט כתמים.  .ס"מ 25. לז, צז דף; 1929פיעטרקוב תרפ"ט . המחבר

תשכ"ז[ בן הגאון רבי אברהם ישכר  -]תרנ"ו  הגאון רבי יעקב אביגדור . מאודנייר משובח. מצב טוב 

דב. למד אצל הגאונים רבי נתן דים אב"ד סאניק ורבי משה מייזליש מפשמישל. נסמך להוראה ע"י 

הגאונים רבי מאיר אריק מבוטשטש, רבי אברהם מנחם מנדל הלוי שטינברג מברודי ורבי דוד הלוי 

נבחר לכהן כרב ואב"ד של  24יסלאב. נודע כנואם ובקי בתלמוד, ובהיותו בן איש הורוויץ מסטנ

בוריסלב. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב והיה מגדולי וחשובי הרבנים וכיהן כרבה  -הקהילות דרוהוביץ'

 .הראשי של 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מפיו של הגאון רבי אייזיל חריף. כולל בתוכו חכמות וחידודים, עם "... פון ר' אייזעלעס מויל .192

 1931קַאסע" סלאנים, תרצ"א -חסדים-הוצאת "גמילות. רייצעסזָאןהקדמה ותולדות חייו מאת מ. 

 .מעטפת רכה. מעט כתמים. מצב טוב .יידיש. ס"מ 22[ עמ'; 3, ]65לערך. 



""fon R. Aizeles Moil..."" from the mouth of the Gaon Rabbi Aizel CHarif. slonim, 

approximately 1931. Yiddish 

soft mahatefet. A few stains. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

חשתי ולא : "נכתב בשער. 1808חידושי הרשב"א על מסכת שבועות. פראג, תקס"ח  .193

מרדכי ’ התמהמתי להוציא לאור.... לסקל הקמשונים אשר נפלה בדפוס בשאלונקי ובלבוב.... הק

 .כללי מצב טובס"מ. כריכה עתיקה. כתמים ומעט נזקי עש. באופן  22מד דף; ." יארמוט

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בלול בענייני חכמה וענייני מוסר וקבלה, חכמת הטבע, פילוסופיה ורפואה, , ספר הברית .194

יצא לאור ע"י המחבר . 1797ברין, תקנ"ז . דפוס ראשון .הורוויץ מוילנארבי פנחס בן אליהו  מאת

לאחר מהדורה זו נדפסו מהדורות רבות משובשות, שלא ברשות המחבר עד . בעילום שמו

ברין תקנ"ז  .שבמהדורת זולקווא תקס"ז, פרסם המחבר את שמו כדי לספר על המהדורות הגזולות

ס"מ. ללא דף אישור הצנזורה  .24 שער נפרד מקוצר לח"ב; [ דף4קכח; סו; ]-[ סח, ע3. ]1797

כריכת עור מעט פגועה ומנותקת. ספר מעט  . בגרמנית, שנוסף בחלק מהעותקים 1799משנת 

 .גרוע -מתפרק. דף אחרון קרוע עם חסרים. נזקי עש עם פגיעות בטקסט. כתמים. מצב בינוני 

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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שלשלת זהב' קורות חיי הגה"' רבי נפתלי הכהן בעל ה'סמיכת .' 'כרך ארבעה ספרים חשובים. א .195

לבינה' על הרה"ק רבי מנחם אם .' 'ב;' עמ 92, 4. 1931חכמים'. "מהדורה יחידה" מונקטש תרצ"א 

קול נהי' על .' 'ג; .. ל"ג דף1920מנדל מרמינוב ומאמר על האגדות שבש"ס ומדרשים. טארנא תר"פ... 

ויכוח רבינו יחיאל מפאריז .' 'ד; , ט"ז דף1897הגאון רבי יצחק אלחנן. "מהדורה יחידה" וילנה תרנ"ז 

 1, י"ד, 1מלך צרפת עם תולדות רבינו יחיאל. מבעלי התוספות' עם מומר אחד לפני לודויג התשיעי 

כריכה עתיקה מעט בלויה. שני דפים בספר אם לבינה מנותקים. מעט כתמים. באופן כללי מצב  ; דף

 .טוב מאוד -טוב 

"shalshelet Zavah" The  -Kol Nehi" on Rabbi Yitzchak Elchanan "single edition" "

"vikuach Rabbenu  -"Em Lebina" Rymanov  -chachamim" history of the "Smichat 

Yechiel's miParis". Volume four important books. Old cover slightly worn. Two 

very good  -pages in the book em Lebina are cut off. A few stains. Generally good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כולל שלשה העתקות כת"י האחד ' "ושו"ת חשובים. א'. ספר 'חוט המשולש ספרי הלכה 3כרך  .196

רבנו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות שחיטה ]באמת אין זה של רבנו יהודה החסיד, אלא 

יעקב ווייל[. והשני יט שו"ת מרבנו הריטב"א זצ"ל והשלישי ... מרב מרדכי על ’ 'שחיטות' עם הגהות ר

ון הצגתי משלי הגהות ומראה מקומות הלכות א"י וחלה ... ונשמט מהמרדכי שלנו ... ובשולי הגלי

ופוסקים. יו"ל בפעם הראשונה משלשה כת"י ... האחד בפאריז, והשני באצה"ס של ’ והערות בגמ

ניו יורק ת"ש   יורק והשלישי ... מוויען, הרב זאב ביעדנאוויץ מירושלים".-שכטער בניו



לענייני יורה דעה על השולחן מפתח ' ב'. ספר 'שערי הוראה ;'עמ." 38 ,1 מהדורה ראשונה. "1940

הגאון רבי אברהם דרושקויץ תלמיד הסבא מקלם. כיהן כרב  ערוך ונושאי כליו ושו"ת הלכתי מאת

סלבודקא תרצ"ג  -קובנה . העיר שאט בליטא והיה המשגיח האחרון בישיבת וולוז'ין

וסף חיים ג'. שו"ת 'שלמת חיים' ח"א, מהגאון רבי י;'  ע"ז עמ." 6 ,מהדורה יחידה" 1933

טוב  -ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. באופן כללי מצב טוב  23פ' עמ';  2. 1938ירושלים תרצ"ח . זוננפלד

 .מאוד

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'הכריתות' והוא מספר העיטור, על הלכות גיטין והחליצה מרבינו יצחק בר אבא וספר  .197

 .'הברית' על הלכות האלה מאת רבי שמעון בן רבי דוד אופענהיים מקרומנוי

כריכה מנותקת  .ס"מ. 27 נפרד לח"ב שער;' . ל"ח, ט"ז עמ1843אופן תר"ג . מהדורה יחידה

 .טוב מאוד -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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עם פירוש רש"י, רשב"ם )במסכתות פסחים ובבא , תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות .198

בתרא(, ר"ן )במסכת נדרים(, תקלין חדתין)מסכת שקלים(... ועם מסורת הש"ס ותורה אור ... ועם 

בעימוד שונה מהדורה מיוחדת של התלמוד  .חלופי גרסאות והגהות הב"ח והגר"א ועוד

? בכרך הראשון ישנו שער מפורט יותר ונרשם בו 1896? 1894ברדיטשוב תרנ"ד? תרנ"ז? . מהרגיל

שנת תרנ"ז ובכרך השני שער מקוצר ונרשם בו שנת תרנ"ד. ייתכן שחסר שער נוסף בשניהם. מספור 

מעט בלאי.  כריכות עור מהודרות, עם. נייר טוב"")כך נרשם בשער בכרך ב'(. ""ס"מ 28דפים רב. 

 .כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב מאוד

 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ד';  5, קי"ט, 2. 1855ברלין תרט"ו , ספר 'המנהיג' טעמי ויסודי המנהגים מהרב אבן הירחי .199

 .טוב -קרעים. מצב בינוני כריכה מנותקת ללא חלק אחורי ושדרה. דף שער מנותק. כתמים ומעט 

The book 'hamanhig' detached cover without back and spine. Detached title page. 

.good condition -Stains and a few tears. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

 

נחל איתן' על הרמב"ם, מרבי אברהם בעל ה'משכיל לאיתן', תלמידו של הגאון רבי חיים ' .200

מוולאז'ין שהעריכו ביותר ואמר שכמעט אפשר להגדירו כ'שני להגר"א' בבקיאותו הנפלאה. 

 30. פ"ג דף; 1855ווילנא, תרט"ו . מהדורה יחידה .'כמו"כ בדורו היה נחשב ה'בקי שבדור

חותמות: "בית התפילה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג קרית צאנז")השפע חיים . ס"מ

מעט בלויה. נייר משובח ושוליים רחבים. מעט מאוד קרעים קלים וכתמים. מצב  כריכה ישנה .זיע"א(

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

לייב יפה אב"ד חוטימסק שברוסיה. כיהן כרב בהרדוק הסמוכה לוולוז'ין. לאחר כמה שנים עבר 

"ץ. בשנת תקע"ח יצא ספרו 'משכיל לאיתן', ששמו היה לימים לשם משפחתו למינסק ושם שימש כמו

 .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מנהגי ביהמ"ד הישן דק"ק בערלין', "העתקתים על פי מה שקיבלתי מהראשונים אשר היו ' .201

 עמ'. כתמי רטיבות. 15 מהדורה יחידה. 1937ברלין, תרצ"ז . לפני", מאת רבי חיים ביבערפעלד

 .ומעט נקבי עש. מצב בינוני

minhagey bet hamidrash hayashan dekehilat kodesh Berlin", single edition. moisture "

.spots and a few moth holes. Medium condition 

 20$ מחיר פתיחה:

 

 

בעניין " שו"ת 'מהרי"ף' מרבי יעקב פראגי מרבני נא אמון. בדף אחרון: "הודעה גלויה .202

דף; הספר לא כרוך וללא  1, ע', 2. 1901משפחת ממזרים מקורפו להודיע פסולם. אסכנדריא תרס"א 

 .כריכה. קרעים וחורים עם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני

shu"t mahari"f. The book is not bound and without a cover. Tears and holes with 

.conditionsome damage to the text. Medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נדפסה . "ספר 'דקדוק לתלמידים' חלק ראשון, עם תרגילים והקראות, מאת משה ברייטברד .203

ע"י המחלקה לתרבות שע"י הועד המרכזי של היהודים המשוחררים באזור הכיבוש האמריקאי 

אחרות ובמכירה הפליטה במחנות גרמניה ואסורה בהפצה במדינות -והג'וינט", "למען יהודי שארית

 -מהדורה שנדפסה בת"א ככל הנראה בשנת תש"ו. ספר מפורק. מעט קרעים. מצב בינוני " . בכלל

 .טוב

good  -The book 'dikduk letalmidim' is a disassembled book. A few tears. Average 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

טהרה' עם באר מים חיים, ביאורים כרך שני ספרים חשובים ביותר. א'. ספר 'מלבושי  .204

 .וחידושי הלכות נדה ומקוואות מלוקט מפוסקים ועוד עם הוספות רבי דוד צבי אווערבאך

ללא דף תיקון הטעות שאינו ברוב העותקים. חסר ; , צ"ה דף1. 1862ורשה תרכ"ב . מהדורה יחידה

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

הסכמת האדמו"ר רבי ישעיה מושקאט.  ס"מ. עם 33, פ"ב דף; 3. 1864ווארשא, תרכ"ד . ראשון

כריכה עתיקה פגועה.  .בדף הפורזץ האחורי לוח זריחה ושקיעה בכ"י, נראה מתקופת ההדפסה

 .כתמים. זנקי עש ובחלקם פגיעות בטקסט. מצב בינוני

Malbushei Tahara, "single edition". 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ע יורה דעה, עם הפירוש בית לחם יהודה ושער אפרים, ' בית לחם יהודא –ספר 'עטרת צבי  .205

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

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

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



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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימה  .עם הפירוש 'מלא כף נחת', מאת רבי שניאור פייבושטהרות  -משניות קדשים  .206

 .)פעמיים( "אייזיק קאשטל" וכן בדף אחרי השער וגם בהמשך בראשי הדפיםעתיקה בשער

שכו דף; חלק -[, קד2חלק ה': קדשים. ] .1737מהדורה שניה "עם הוספות". אופיבאך תצ"ז 

ור עתיקה מעט מנותקת ובלויה. כתמים כריכת ע  .ס"מ 14תקן דף; -[, קנח, תצג1ו': טהרות. ]

  .ומעט קרעים ונזקי עש. במספר דפים השוליים חתוכים מעט על הטקסט. באופן כללי מצב טוב

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מיניאטורי. ספר 'שולחן הטהור המזוקק' קיצורי דינים הנצרכים לכל אדם מישראל בכל עת  .207

ס"מ. כריכה מקורית?. חסר שער ראשון, מעט קרעים,  10. פורמט קטן 1880ווילנא תר"מ ומקום. 

 .מצב טוב מאוד
the book shulchan hatahor hamezukak. Small format 10 cm. Original cover?. 

.Missing first title page, few tears, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .שנייטוך' מאת הגאון רבי יוסף שנייטוך ספר שו"ת 'ריב"ם .208

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

מהרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא, הרה"ק רבי : הסכמות חשובות מאוד, בהם. ס"מ 33ראשון. 

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

רשימת חותמים ענקית וחשובה  בסוף הספר .הרה"ק רבי חנניא יום טוב ליפא מסיגעט ועוד ועוד

הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר. ה'אמרי ברוך' ובנו ה'אהבת ישראל' מויזניץ. ה'צבי : ובהם עמ'(,  8.5)

ז, ה'שפת אמת' מברעז'אן. בדף השער לצדיק' מבלאז'וב, רבי ישעי' מטשכויב בעת התגורר בבעל

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט  .ובדפים אחרונים ובמקומות נוספים חתימות ורישומים בכת"י

 . נזקי עש וקרעים. מצב טוב

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת, הגהות וחידושים על הש"ס, והגהות על ה'ערוך', ה'תשבי' וה'מתורגמן', ' ספר 'בית אהרן .209

 24עמ';  ,XIV , 2 , 227 4. 1890פרנקפורט דמיין, תר"נ . מהדורה יחידה. מרבי אהרן פולד

עמ'( עם תולדות  8הקדמה ארוכה) בתחילת הספר . שער בעברית ושער נוסף ברומית. ס"מ

כריכה רכה פשוטה, עליה מודבק שער נוסף  .המחבר ומשפחתו מאת רבי מרדכי הלוי הורוויץ

 -]תקנ"א  רבי אהרן פולד .מעט הדבקות וקרעים. מצב טוב מאוד!!! שולים רחבים במיוחד. ברומית

תר"ח[ תלמידו של הרה"ק רבי פנחס הלוי הורוויץ בעל ה'הפלאה'. היה חבר בי"ד בפרנקפורט עם רבי 



זלמן טריר ורבי בער אדלר. התכתב רבות עם גדולי דורו ובהם הגאון רבי עקיבא אייגר ומרן החתם 

 .'שם הגדוליםסופר. היה מגדולי הלוחמים ברפורמים בדורו. ספריו: 'בית אהרן' והערות לספר '

'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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'אמרי בינה או דמשק אליעזר' "אשר חיבר והכין לדעת לומדי תורה ולהשכיל את דברי  .210

... אורי אליעזר ליפמן במו"ה פישל ז"ל   תורה כפי שכלי הזך ולהבין איזה דברים שהן הרבה, 

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

ס"מ. כריכה רכה פשוטה, עליה מודבק שער)נוסף(. מעט מאוד . 25 נוספת מדף ז' עד סוף הספר

 .טוב מאוד -קרעים וכתמים. מצב טוב 

. '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. 25 cm. Simple paperback, on which a title page is glued (additional). 
Very few tears and stains. Good- very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אהרן מעססינג רבי יוסף במה"ר  עה"ת וכלל י"ב דרשות מאת' ארונו של יוסף' ספר .211

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

רבי אלי' ב"ר שלמה גוטמאכר מגריידיץ, רבי צבי הירש קאלישער, רבי : הסכמות .לשמחת תורה

כריכה פשוטה. מעט קרעים קלים  .יעקב צבי ב"ר במליאל מעקלענבורג, ורבי משה פיילכענפעלד

 .וכתמים. מצב טוב מאוד

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

Simple cover. A few light tears and stains. Very good condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'תרגום של דברי הימים' המיוחס לר' יוסף סגי נהור, עם נוסחאות והגהות, מאת ר'  .212

סו עמ'; )ללא החלק  .XII ;. חלק שני לא נדפס1866)טורון, פולין( תרכ"ו טהארן  .אברהם ראמר

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

 .עליה מודבק שער )נוסף(. שוליים רחבים. 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יהודה ילקוט אפרים' חידושים עה"ת מהגאונים האדירים רבי .' 'א. כרך שני ספרים חשובים .213

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

 .זילברשטיין

 .ס"מ 22.5[ פח דף; 4לו; ].  ]4 [1905ואיטצן תרס"ה  -מונקאטש . מהדורה יחידה

 .ללא כריכה. קרעים בעיקר בשוליים וכתמים. מצב טוב

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 



without binding. Tears mainly in the margins and stains. Good condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי  אגדה מש"ס וזוהר ומכל המדרשים והרבה ספרים, נלקט ונאסף ע"י, ספר 'קול יהודה' ח"א .214

הטור הראשון -. מחולק לפי טורים, בח"א1923פראנקפורט אם מיין. תרפ"ג . יהודה בן רבי צבי לאבין

רשימה ארוכה של מילים מהתפילה ו'לשון  נח-נה בדפים  ס"מ. 22עמ';  176, 10[, 2'תורת השם'. ]

מודבק דף גדול ובו מכתב  לפני השער .תהפוכות' באם קוראם מהר והמילים נצמדות זו לזו

 .כריכת מעטפת רכה. מצב טוב מאוד . מודפס מהמחבר, )שאינו רשום 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי יעקב ב"ר  לזרז באמונה ועבודה לפי סדר פרשיות התורה, מאת' ספר 'מלמד התלמידים .215

ליק, תרכ"ו . שמעון אנטולי חתנו של רבי שמואל אבן תיבון. מהדורה ראשונהאבא מרי ב"ר 

כריכה חצי . הסכמת הגאון רבי שלמה קלוגר. קצ"ב דף; הוצאת חברת מקיצי נרדמים.  12 ,1866

 עור. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה שנדפסה . ספר 'חפץ חיים' למרן החפץ חיים, רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל .216

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

 .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. 
 20$ר פתיחה: מחי

 

 

מכיל מאמרי רבותינו הראשונים ז"ל אשר העתקתים מכ"י ישן ' "גבול מנשה' ספר. נדיר .217

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

 19עמ';  64. 1899פראנקפורט דמיין, תרנ"ט . מהדורה יחידה .מנשה גראסבערג מטרעסטונא

ל"שאלות ותשובות לבני מנשה". ספר 'גבול  שער נפרד. [: מכתב שז"ח האלברשטאם3’ ]ס"מ. בעמ

 .רוזנפלד. כריכה ישנה. שוליים נאים. מצב מצוין-מנשה' אינו באוצר הספר העברי וינוגרד

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

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כולל קרוב ' "א'. 'אוצר התורה. שני ספרים נדירים מהגאון רבי אפרים לנדא אב"ד בוקראשט .218

לשני אלפים מאמרי חז"ל... המדברים מענייני התורה ולומדיה... על סדר אלפ"א בית"א". סיגעט, 

כולל יותר מאלף ושלש מאות, מאמרי חז"ל... ' "ב'. 'אוצר התורה תנינא;' עמ 94, 16תרס"ז. 

עמ';  103, 6. 1912המדברים מענייני התורה ולומדיה... בסדר אלפ"א בית"א". יאססי תרע"ב 

 .מצוין -גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב מאוד  . מעטפת מודפסת



rare! Otsar HaTorah - Otsar HaTorah Tanina from Rabbi Ephraim Landa Rabbi of 

Bucharest. "Single editions". Siget - Yassi 1907/12 

Size and condition varies, generally very good - excellent condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הרב המוכיח הדרשן הגדול מו"ה צבי במהור"מ " דרשות והספדים מאת' כליל תפארת' ספר .219

 . ס"מ 19, פ' דף; 1. 1820ברעסלויא, תק"פ ." מ"מ דק"ק לעסלא... מילידי ק"ק מאקאוויזצ"ל 

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

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

חתימת רבי מנחם מענדל לאנדא,  בדף השער .גרמניה?( וכולל הרבה רבנים חשובה )מערי

כריכת  .חתימה נוספת: "שייך לי לשמי צבי מאיר... מחאדזייש". בדף הפורזץ רישומים נוספים

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

'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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

וינה, ." וחשובות, ממרנא ורבנא רבינו יצחק אלפסישו"ת הרי"ף "שאלות ותשובות, ספונות  .220

רבי ירמיה ב"ר יצחק : הסכמות חשובות . ס"מ 23[ דף; 1[ לד ]2. מהדורה שניה. ]1794תקנ"ד 

יעקב טענין בוים, באבוב, ’ אייזק, מאטרש דארף, רבי יצחק אברהם ב"ר דוב בער כץ, פינטשוב, ר

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

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

"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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כרך שלושה ספרי החסיד רבינו יוסף יעבץ מגדולי רבני מגורשי ספרד, ומגדולי הלוחמים נגד  .221

א'. 'מאמר האחדות', ב'. 'יסוד האמונה', ג'. 'אור  .הפילוסופיה ושאר חכמות חיצוניות חכמת

 .התמימההחיים'. בענייני שרשי האמונה 

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

 .. כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב112-111-110המספרים 

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

משניות סדר זרעים עם פרושי רע"ב ותוס' יו"ט. ועם "הגהות הגר"א". ההגהות נדפסו בדף  .222

כריכת ]עור?[  .חתימות ורישומים עתיקים .ס"מ 25.5קלב דף; [ 4. ]1808פראג תקס"ט . ]ד'[

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



על שולחן ערוך אבן העזר על הלכות פריה ורביה ואישות,  ח"א' בית משה' ספר. נדיר ולא מצוי .223

זאלקווא. הספר נדפס ללא שנת  . רבי משה בן רבי שלמה הלוי עפשטיין אבד"ק זאמושטץ מאת

, אך 1848הדפסה. במפעל הביבליוגרפיה יודלוב מציין כי ישנם טפסים שנדפס בשער התאריך: 

בדף . ס"מ 37[ פג דף; 2תאריך זה אינו נכון. וכותב כי ככל הנראה נדפס בערך בשנת תרט"ו. ]

כריכה ישנה פשוטה.  .ברוקלין -הודהאז -הפורזץ חותמת הגאון רבי עזריאל יהודה ליבוביץ ר"י הוידו

וליים רחבים. כתמים. קרעים קלים בשוליים. בשני דפים אחרונים מספר קרעים והדבקה קטנה עם ש

 .מעט פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב טוב

'bet Moshe' on the Shulchan aruch even haezer halachas of priya vereviya. 1848?/56?. 

Book not found at all. 

Plain old cover. Wide margins. spots. Slight tears in the margins. The last two pages 

have several tears and a small paste with some damage to the text. In general good 

condition. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נגד מהרסינו ומחריבינו שיצאו להרוס יסודי דתנו ותורתנו " 'ספר 'אמת ואמונה .224

מהדורה " .1895ניו יורק תרנ"ה  .זלמן יעקב פרידערמאן מרבני בוסטוןמרבי  "הקדושה

טוב  -כריכה מנותקת לשניים. מעט כתמים. מצב טוב  .שער מעטפת ;'עמ 1 ,90 ,3 ."יחידה

תרצ"ו[ בן רבי ברוך מרדכי וחתן רבי יעקב הלוי  -]תרכ"ה  רבי זלמן יעקב פרידרמן .מאוד

 .: 'אמת ואמונה', 'נחלת יעקב' ועודליפשיץ מקובנה. מרבני בוסטון.ספריו

The book 'Emet ve'Emuna' "single edition". mahatefet cover. Cover torn in half. A 

few stains. Good - very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שנה לעבודתו  30הזמנה למסיבה חגיגית לכבוד הרב דר' שמואל קלמן מירסקי למלאת  .225

שנה  30ספר יובל לכבוד הרב שמואל קלמן מירסקי למלאת  -והספרותית החינוכית 

לעבודתו בשדה המדע והרבצת תורה באמריקה. בספר מאמרים במגוון נושאים מאת 

 .. מצב טוב מאוד1958כותבים שונים. ניו יורק, תשי"ח 

Invitation to a celebratory party in honor of harav Dr. Shmuel Kalman Mirsky for the 

30th anniversary of his educational and literary work - Jubilee book in honor of 

harav Shmuel Kalman Mirsky for the 30th anniversary of his work in the field of 

science and Torah teaching in America. In a book of articles on a variety of topics by 

different writers. New York, 1958. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .תרל"ו 1876המדריך ח"א דרכו צדק ומשפט בעניני הדת והאמונה ורשה  .226

ספר המדריך ""חלק ראשון הנקרא דרך המלך; חקירות ודרישות בעניני הדת וביאורי ופירושי 

קורות בנין הדת והשתלשלותה. והכתות הגדולות  התורה והמצוה ונלוה אליו מבוא הכולל...

והמפורסמות שעמדו בישראל מימי עולי הגולה עד היום הזה. הכינותיו... מרדכי ב"ר שמואל 

שער ראשון קצר. מעט  ,שני שערים ;'ד 1עמ', פ"ג,  95 ,8 ""ב"ר שמחה זלה"ה פראהליך

 .קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב

hamadrich- part A.  

A few tears and stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



חלק ד'  .1901/4ד'  -ג'. פאקש תרס"א  -בית ישראל' מרבי ישראל חיים ברוין. חלקים ב' ' .227

 טוב מאוד -חסר בסופו. ללא כריכות. שער מעטפת לח"ב וח"ג. באופן כללי מצב טוב 
'bet Israel' part 4 is missing at the end. without bindings. mahatefet cover for part B 

and part C. Generally good - very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עתרת שלום ואמת' מחברת ב', דרושים, שו"ת, שדה בוכים)העתקת מצבות משפחת ' .228

[, פ; כח, 4. ]1906פאקש, תרס"ו  .מהדורה יחידה  .המחבר( ועוד מהגאון רבי שלום קוטנא

 .מצב טוב מאוד .עם שער נוסף בלועזית ;[ דף2]

'Ateret Shalom veemeth' Booklet 2, sermons, shu"t, Sde Bochim (copy of the 

gravestones of the author's family) and more from the gaon Rabbi Shalom Kutna. 

Single edition. With an additional title page in foreign language. Very good 

condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שערי המעלות' "הוא מאסף לכל המעלות ומדרגות גבוהות בקודש.... אספן וסדרן...", ' .229

, "מהדורה 1908רבי משה אריה בלאך מח"ס שעיר תורת התקנות. ויצן תרס"ח 

 .עמ'; מצב טוב מאוד 1 ,3 ,108 ."יחידה

"shaarey hamaalot" "single edition". Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר החיים מהגאון האדיר רבי שלמה קלוגר על ש"וע אורח חיים. זלקאווא תקפ"ה  .230

בחלק  .[, סא; עה; ק"ה דף; בעותק זה חסר שער ודף אחרון2[, יא, ]2. במקור: ]1925

בעותק זה אין. מעט כתמי רטיבות ונזקי עש. קט"ו  -מהעותקים נוסף: קונטרס אחרון, דפים ק"ו 

 .מצב בינוני

Sefer haChaim from the great gaon Rabbi Shlomo Kluger on Shulchan aruch Orach 

Chaim. This copy is missing the title page and the last page. In some copies an 

additional: last countress, pages 106-115 is not in this copy. A few damp spots and 

moth damage. Moderate condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

סודר מחדש   .ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן, ותשובות רבי יצחק די ליאון .231

 .טוב מאוד -. צ"ח ד'; באופן כללי מצב טוב 1855זאלקווא תרט"ו  .ועם מראה מקומות מהש"ס

Sefer Mitzvot to the Ramba"m with the Ramba"n's Hasagot, and Rabbi Yitzchak de 

Leon's answers. Generally good - very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פיורדא תקכ"ו  .ספר 'לחם הפנים' על שו"ע יו"ד מאת רבי משה יקותיאל קויפמן כ"ץ .232

בדף  .ס"מ 34סט דף; -[, סג, סז1נתנאל'. ] . עם הסכמות ה'זכרון יוסף' ו'הקרבן1766

כריכה חדשה פשוטה.  ."זה הספר שייך לר' יוסף ב"מ)ב"ר?( משה שו"ב" :רישום עתיק הפורזץ

 .טוב -כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני 

The book 'lechem hapanim' Pureda 1766. Ancient inscription. Simple new cover. 

Stains and some moth damage. Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 



 

 

ספר 'אמונה ישרה' חלק ראשון, "מחקר... דרכי הפלסופיא וחכמת מה שאחר הטבע...  .233

ונלוה להם הבנת מקראות קשים ומאמרים פלאים. גם באור ספר איוב ורוב דברי קהלת" 

’; . קנה; נ עמ1843שין, תר"ג קראטא .""מהדורה ראשונה מהגאון רבי צבי הירש קאלישער.

כריכה עתיקה פגועה. כתמים. דפים אחרונים פגועים עם הדבקות וחורים על הטקסט. מצב 

 .בינוני

The book 'Emuna Yeshara' part one, "first edition". Antique damaged cover. spots. 

Last pages damaged with pastes and holes on the text. Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דת יהודית' "יורה דעה לילדי בני ישראל לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", מרבי ' .234

באופן כללי  עמ'; 1, 33, 7. 1898פרנקפורט דמיין תרנ"ח  ."נתן עשוועגע. "מהדורה יחידה

 .מצב טוב מאוד

"dat yehudit" "single edition". Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לרבינו יצחק אבן גיאת. עם באור דבר הלכה, מאת הרב דוב בער   הלכות פסחים' .235

נדפס   , כ"ו ד'; שער נוסף בלועזית.2. "מהדורה יחידה". 1864צאמבער. ברלין תרכ"ד 

)שערי שמחה, פירטה  שמחה באמברגר’ יד שממנו הדפיס את החיבור ר-מתוך אותו כתב

 .באופן כללי מצב טוב מאודתרכ"ב(. -תרכ"א

"hilchot psachim". Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אוצר טוב' "כולל דברים עתיקים מתוך כ"י מועתקים" חוברת אחת של אוצר טוב 'פליטת  .236

עמ'; באופן כללי מצב  327 ,4 .'מגזין' בגרמנית -עמ';  1, 43, 2. 1890סופרים' ברלין תר"נ 

 .מאודטוב 

One booklet of a otzar tov 'pletat sofrim' Berlin 1890. - 'Magazine' in German. In 

general very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה ראשונה. ספר רפואות לרבינו הרמב"ם. "יצא לאור ראשונה על פי כתב יד  .237

משה גרוסברג. ונלווה אליו ספר בריטיש מוזעאום בלונדון", עם הערות והגהות מאת רבי 

'חבל מנשה' "מכיל חבילי חבילות של הלכות למשה מסיני ואחד עשר כללים הראוים 

 64. 1900לונדון, תר"ס   .'להלכות. ואגרת עלי הישמעאלי הרופא". שער נפרד ל'חבל מנשה

ר טוב. עמ'; גיליונות לא חתוכים. מעטפת קדמית בלבד ומנותקת וכן הספר מנותק לשניים. ני

 .שוליים נאים. מצב טוב

First Edition. A book refuot by Rabbenu the Ramba"m. Separate title page for 

'cHevel Menashe'. Uncut sheets. Front cover only and detached and also the book is 

detached in two. Good paper. Nice margins. Good condition. 

 20$חה: מחיר פתי

 

 

ספר "העבור להראב"ע)רבינו אברהם אבן עזרא(ז"ל, שער ראשון ושני". "יוצר לאור  .238

פעם ראשונה מתוך העתק כתב יד הנמצא בידי עם הקדמה וקצת הערות ממני ש.ז.ח.ה." 

[ דף; באופן כללי מצב 2יב ]’; עמ 16. 1874ליק תרל"ד ]=הרב שלמה זלמן חיים הלברשטם[ 



ל הביבליוגרפיה: "הספר אינו שלם: השער השלישי של הספר אבד מתוך מפע) .טוב מאוד

 ."(10’ ; כז, תשי"ח, עמ316-304’ כנראה. עיין: תרביץ, כו, תשי"ז, עמ

The book "haavor leharahav"a (Rabbi Avraham Ibn Ezra) the late, first and second 

title page". Overall very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מבחר הפנינים' "חובר מאת רבינו ידעיה ב"ר אברהם בדרשי פניני ז"ל ... עם  .239

פירוש מספיק מאת אהרן דעססויא, עם תרגום אשכנזי ... הוצאתי לאור ... צבי הירש 

עמ'; כתמים ומעט נקבי עש. מצב  114ד',  3. 1843ברלין תר"ג  ."במהורי"ל סג"ל ז"ל מפאזן

 .טוב

The 'mivchar hapninim' book. stains and a few moth holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

-[ ר' ]צל: קי[, ב'1. ]1768פיורדא תקכ"ח  .שו"ת מהר"י מטראני, חלק א', חתימות עתיקות .240

 .סה דף; הדבקה בדף אחרון עם פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב טוב

shu"t Mahar"i of trani, part I, ancient signatures. Paste on the last page with a 

vulnerability in the text. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כריכת עץ מחופה עור עם שאריות אבזמים מפוארים. אשלי רברבי והוא שו"ע יו"ד עם  .241

מצויר שאינו בעותק זה נוסף שער  ;דף 2, שנ"ב, 2. 1756אמשטרדם תקט"ז  .המפרשים

משה " :חתימות ורישומים עתיקים .רשום? ואינו מופיע בעותק הסרוק בספריה הלאומית

הכריכה מנותקת ופגועה. ספר מתפרק. נזקי עש  ."אלחנן הענדלער", "יצחק משה סג"ל פראנק

 .גרוע -וכתמים וקרעים. מצב בינוני 

Leather-covered wooden binding with remnants of fancy buckles. Ashly Ravrevi and it 

is a Shulchan aruch Yore dea with the comentary. 

The cover is detached and damaged. A book falling apart. Moth damage and stains and 

tears. Average - poor condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מה מסכתות הש"ס מאת רבי בנימין ב"ר דפוס ראשון. ספר 'אור חכמים' חידושי הלכות לכ .242

בהם: "אברהם בר"ו דראסנער". פרנקפורט  ,שאול הלוי קצנלבוגן. חתימות ורישומים עתיקים

יח ד'; הדבקות ניילון בדפים ראשונים ועם פגיעות בדף -[, טו1[ נ"ה, ב, ]1. ]1752דאדרה, תקי"ב 

 .מצב בינוני השער. כתמי זמן ומעט נזקי עש.

pattern. The book 'Or chachamim' nylon pasting on the first pages and First 

.damage on the title page. Time stains and some moth damage. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

נגד ההתנתקות "" קונגרס הרבנים למען השלום "פיקוח נפש". חוברת דקה, "מוגש "" .243

חרום של רבני ישראל שליט"א נגד טרנספר של יהודים, בראשות מרנן למשתתפים באסיפת 

הגה"צ כ"ק האדמו"ר מסדיגורא שליט"א)זצ"ל( והראשון לציון הרב מרדכי אליהו 

 .. מעט תמונות. מצב טוב2005כ"ח טבת תשס"ה ." שליט"א)זצ"ל(

". A thin against separation "" Congress of Rabbis for Peace "Pichuach Nefesh"" 

.booklet. 28 Tevet 2005. Few photos. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

. ללא 1903ורשה, תרס"ד  .דגלי יהודה' דרושים מהגאון מלומז'א, רבי יהודה ליב גורדין' .244

 .כריכה. מעט כתמים. נייר טוב. באופן כללי מצב טוב

Rabbi Yehuda Labe Gordin. digley Yehuda' drushim from the gaon of Lomza, '

.without binding. A few stains. good paper In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כריכה פגועה. . . כריכת עץ מחופה עור1765משנה תורה להרמב"ם' ח"ב. פיורדא תקכ"ה  .245

 .כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני

covered wooden binding. Damaged -part B. LeatherMishne Torah leharamba"m' '

.binding. Stains and some moth damage and tears. Moderate condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עמר נקא' פירוש רבינו עובדיה מברטנורא על פירוש רש"י עה"ת. חתימות ' .246

 .טוב -ומעט נזקי עש. מצב בינוני . כריכה ישנה מנותקת. כתמים 1857טשרנוביץ תרי"ז . עתיקות

Amar Naka' Commentary of Rabbi Ovadia of Bartanura on Rashi's Commentary on '

ver detached. Stains and the tora. Ancient signatures. Tschernowitz 1857. Old co

.good condition -some moth damage. Moderate  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דף  14. בעותק זה חסר 1691ילקוט דוד' על התורה מרבי דוד פוזנר. דיהרנפורט תנ"א ' .247

 .מעט רישומים עתיקים. דף שער ודף אחריו פגועים. באופן כללי מצב טוב. בסופו

Yalkut David' on the Torah from Rabbi David Pozner. This copy is missing 14 '

ecords. The title page and the following page are pages at the end. Few ancient r

.damaged. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

'עיר שושן'. ברדיטשוב  -'הבוץ והארגמן'  -כרכים. 'עטרת זהב'  2 -לבוש' ברדיטשוב, ג"ח ב ' .248

עש מרובים עם  נזקי. . שער נפרד לכל חלק. מעט מהדפים בנייר כחלחל1819/21פ"א  -תקע"ט 

 .גרוע -פגיעות קשות. מצב בינוני 

 -'habotz vehaargaman'  -levush' baRditshov, 3 parts in 2 volumes. 'Ateret Zahav' '

yir Shushan'. Berditshov 1819/21. Separate title page for each part. A few of the '

 -damage with severe damage Moderate pages are on bluish paper. Multiple moth 

.Poor condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

, קנ"ג דף; חתימות 2. הסכמת רבי מהר"ם בנעט. 1812שו"ת הרשב"א' ווין תקע"ב ' .249

זה הספר שייך לר' ראובן קארינ.. יוסף קארינ..", ומעט הגהות. כתמים ונזקי עש. מצב " עתיקות

 .בינוני

ancient signatures and a few postscripts. Stains and moth Shut Harashba" "

.damage. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כריכת עור? עם שאריות רצועות. כתמים  .1861שו"ע יו"ד, ב"ח, פורמט קטן. ליוורנו תרכ"א  .250

 .ומעט נזקי עש. מצב בינוני

. Livorno 1861. Leather binding? small format  Shulchan aruch Yore dea, 2 parts

.with leftover strips. Stains and some moth damage. Medium condition 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -פולנית  -ספרדית  -קונטרס השמות החדש', כולל שמות אנשים בשפות רבות עברית ' .251

מהרב דובער טקץ. ת"א, תשט"ו. גרמנית ועוד, לתועלת כותבי גיטין. )ח"א(,  -אונגרית  -רומנית 

 .מעט קרעים. מצב טוב מאוד. בדף אחרון תמונת המחבר

 contres hashemot hachadash, includes people's names in many languages Hebrew

of  German and more, for the benefit -Hungarian  -Romanian  -Polish  -Spanish  -

last page is the author's photo. A few tears. Very good Gittin writers. On the 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

לידס.  -לונדון ספרים מחיבורי ר' בצלאל רוזנברג.  2מחשבת בצלאל, לוט  -שושן בצלאל  .252

חיבר גם  . המחבר נולד באנגליה ועלה לארץ ישראל והתיישב בפתח תקוה.1928/33צ"ג  -תרפ"ו 

נפטר ביום ה' ז' אלול שנת תש"ב. באופן כללי מצב  .לתלמוד ירושלמי סדר 'זרעים', באותו שםפירוש 

 .טוב

machshevet Bezalel, lot 2 books from the works of R. Bezalel  -Shushan Bezalel 

.Rosenberg. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לנדרים אין שער, נוסף שער מסכת נדה. כריכה  .1720סוטה פרנקפורט ת"פ  -נזיר  - ריםנד .253

 .גרוע -ישנה פשוטה, נזקי עש, דפים מנותקים, מצב בינוני 

Sota Frankfurt 1720. nedarim have no cover, the cover of the Nida  -Nazir  -Rare 

poor  -, detached pages, medium tract was added. Simple old cover, moth damage

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. ללא כריכה אחורית, דפים 1937חמודי צבי' על התורה ח"א, בראשית לובלין תרצ"ז? ' .254

 .אחרונים מנותקים, מצב טוב

cHamudei Zvi on the Torah part A bereshit. No back cover, last pages detached, 

.conditiongood  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ורשה  ספר דינים לתלמידים והוא דרך החיים מהגאון רבי יעקב מליסא ח"א מהדורה שניה .255

 .טוב מאוד -. כריכת מעטפת מנותקת, מצב טוב 1926על דף השער התאריך תרפ"ו  1927תרפ"ז 

Second edition. sefer dinim for pupils by the gaon rabbi yaakov of lisa. part A 

.very good condition -Detached mahatefet cover, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

תפארת יעקב הגהות וחידושים על פירוש תפארת ישראל על המשניות. סט שלם! וילנא  .256

 .. שער מקוצר לכל חלק. כריכה מקורית, מצב טוב מאוד1899תרנ"ט 

abbreviated title page for each part. Original complete set! An  -Tiferet Ya'akov 

.cover, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. דרש משה על אגדות רבה בר בר חנה וסבי דאתונא ודרושים לחגים 1, ספרי דרוש 2לוט  .257

. דער אידישער רעדנער מהרב י. ל. 2. 1903מהדרשן המפורסם רבי משה איטלמן וילנה תרס"ג 

 טוב מאוד -. כריכות מקוריות, מצב טוב 1927לאזעראו ח"ב ניו יורק 



.very good condition -Lot 2 drush books, original covers, good  

     20$מחיר פתיחה: 

 

 

. מאסף 1884/1906ס"ו  -בודפסט תרמ"ד  -קראקא  שערי תורת התקנות, מהדורה ראשונה .258

לכל מחנות התקנות אשר יסודותן בהררי קדש מימות משה אבי הנביאים עד זמן חתימת התלמוד. 

 . ג'. לא מצוי, מצב טוב -חלקים ב' 

.C. Not found, good condition -shaarey torat hatakanot, first edition. Parts B  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קונטרס מיוחד שיצא לאור לכבוד הכתרת הגאב"ד הגאון רבי יצחק  –ירושלים בתפארתה  .259

חוברת מהודרת על נייר כרומו שנדפסה במיוחד לרגל הופעת מרן הגאון רבי יצחק  .טוביה ווייס זצ"ל

טוביה ווייס זצ"ל בארץ הקודש לכבוד הכתרתו כגאב"ד העדה החרדית בירושלים ביום י"ד תמוז 

עמ' צבעוניים עם סקירה היסטורית מקיפה על תולדות העדה החרדית  180 -למעלה מ .תשס"ג

 .עם תמונות צבעוניות ודפי ברכה לכבוד הגאב"ד. בירושלים וכל הגאב"דים

Yerushalayim betifarta - a special contress published in honor of the coronation of the 
Rabbi Yitzhak Tovia Weiss ztzel. 
An elegant booklet on chrome paper that was specially printed for the occasion of the 
appearance of Maran HaGaon Rabbi Yitzchak Tobiah Weisz zt'al in the Holy Land in 
honor of his coronation as Gahavad of the eda hacharedit in Jerusalem. 
Over 180 colorful pages with a comprehensive historical overview of the history of the 
eda hacharedit in Jerusalem and all the Gahavadiim. 
  With colorful pictures and greeting pages in honor of the Gahavad. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קובץ תורני 'הדרום' יצא לאור על ידי ( תשמ"ג-תשכ"וקבצים( ניו יורק  11קובץ תורני 'הדרום' ) .260

מחשובי כתבי העת בדור האחרון. בעריכת ר' חיים דוב שעוועל.  –הסתדרות הרבנים דאמריקה 

חוברות: כג )תשכ"ו( כח )תשכ"ט( ל )תש"ל( לא )תשל"א( לז )תשל"ג( לח )תשל"ד( לט )תשל"ד( 

ל החוברות עם מעטפות צבעוניות. חוברת )תשל"ה( מב )תשל"ו( מט )תש"מ( נב )תשמ"ג( כמא 

 .מ"ב ללא גב. בחוברת ל"א מעט נזקי מים

Torani file 'hadarom' (11 files) New York 1966-1983) 
All booklets with colored envelopes. Booklet 42 without back. Booklet 31 has some water 
damage. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

הגהות  –חותמות  -הקדשות  -חתימות 

 ועותקים מיוחסים
חתימת רבי  בדף הפורזץ שעל פנים הכריכה .שמן רוקח' ח"א מהגאון רבי אלעזר לעוו' .261

"שמעון מאיר ליימזידער פה קראלי שנת תרפ"ד", תלמידו של הגאון רבי שאול בראך אב"ד 

סוף הספר רשימת חתומים ב(. שנג-ראה ילקוט המאירי ח"א עמ' שג) קראלי, נספה בשואה

חשובה ביותר ביניהם הרה"ק רבי ישעיהלה קרסטירר, הרה"ק רבי יואל טייטלבוים 

מסאטמר, הרה"ק רבי נפתלי טייטלבוים אב"ד ניר באטור, הגה"ק רבי שאול רוזנברג אב"ד 

ראצפרט, וכן גדולי הונגריה בעל ה'ערוגת הבשם', ה'דעת סופר', המהרש"ג, בעל 'פרי 

 .מעשי למלך', ה'מנחם משיב' מקאליב, בעל ה'לבושי מרדכי', בעל 'קרן לדוד' ועודהשדה', ה'

ס"מ. מעט קרעים  29.5דף;  6, ק"ד, 2[ דף. אצלנו 6[, קד, ]3. במקור: ]1909ס. ווראהל תרס"ט 

 .טוב מאוד -חורים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב 



. We have 2, 104, 6 pages; 29.5 shemen rokach' In the source: [3], 104, [6] page'

.very good condition -cm. A few tears, holes and moth holes. In general, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ביאורים ' א'. 'תורת יוסף."  חתימות עתיקות. כרך שני ספרים חשובים, "מהדורות יחידות .262

. מהדורה 1725וילהרמשדורף, תפ"ה  .מפרנקפורטמרבי יוסף יוזל ב"ר משה  עה"ת ועל המסורה

ח"א, חידושי הלכה בפלפול ובסברא, על מסכת בבא ' ב'. 'מספר צבאם;  יחידה. קא ]צ"ל: קב[ דף

מרבי צבי הירש מירלש מלונדן אב"ד ור"מ דק"ק , מציעא וסדר מועד נשים, נזיקין וקדשים

כ רעים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. מצב ס"מ.  31.5, ס"ד דף; 2. 1789בערלין, תקמ"ט . שווערין

 .גרוע -בינוני 
Ancient signatures. A volume of two important books, "single editions". Tears and 

.poor condition -moth damage with damage to the text. Average  

 20$מחיר פתיחה: 

  .המשנה למלך ומהרב ישעי' פיקספר 'החינוך' על תרי"ג מצוות עם הוספות מבעל  .263

מקום דפוס לא ידוע, על הספר נכתב ווין ובספריה הלאומית נכתב שנדפס בקניגסברג ובמפעל 

רישום דהוי: "הספר  בדף הפורזץ .ס"מ 23, קנ"ט ד'; 1853הביבליוגרפיה נכתב ]גרמניה[, תרי"ג 

ת סופר מה שכתב ששייך שייך לאנשי החסידים הנוסעים לקוצק" ורישום נוסף מתחתיו שזה טעו

כריכה עתיקה בלויה ומעט מנותקת, כתמי רטיבות ומעט בלאי,  ...לחסידי קוצק רק שייך ל... שנתן ל

בפנים הכריכה ובשוליים הפנימיים של דפים ראשונים ואחרונים נקבי עש, וכן בדפים ראשונים מעט 

 .קרעים ובלאי, מצב טוב

”this book belong to the people of the chasisim who traveling to kotzk”. Book ‘hachinuch’ 
vane? Kenigsberg? 1853 
Worn antique cover slightly detached. moisture stains and a few warn. There are, moth 
holes on the inside cover and inner margins of the first and last pages, also slightly torn 
and warn at the first pages. good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של רבי מרדכי יהודה שלמה זלמן וויזניצער אב"ד אראד ושל חברת בחורים  .264

, 1, 2, פ"ח, 4. במקור: 1801ברין תקס"א .' בטאשנאד. 'שער המלך' על הרמב"ם עם 'טעם המלך

ח"א וללא השער של ח"ב. ח"ג נדפס ללא שער. כתמי דף בסוף  2 -קל"ז, ק"ד ד'; עותק זה ללא ה 

 .ונזקי רטיבות. מעט נזקי עש. מצב בינוני
The copy of Rabbi Mordechai Yehuda Shlomo Zalman Wiznitzer Abd Arad and of a 

group of bachurim in Tashnad. 'Shaar hamelech' on Rambam with 'Taam 

hout the 2nd pages at the end of part 1 and without the hamelech'. This copy is wit

title page of part 2. The third part was printed without a title page. Stains and 

.moisture damage. A little moth damage. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

קטמון וחמיו של ה'ישועות משה' העותק של הגאון רבי יהושע סג"ל דייטש אב"ד  .265

בילגורייא, תרצ"ג  .שו"ת 'כוכב מיעקב' מהגאון רבי יעקב ווידנפלד. מהדורה ראשונה .מויז'ניץ

ללא כריכה. כתמי זמן.  .חותמות הגאון רבי יהושע סג"ל דייטש [, צט דף; בדף השער1. ]1933

  .ספר מעט מתפרק. מעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

The copy of the Gaon Rabbi Yehoshua Segal Deitsch Abd Katmon and his father-in-law 
of the 'Yeshuat Moshe' from viznitz. 
 
"Kochav Miyakov" shu"t from the gaon Rabbi Ya'akov Wiedenfeld. First edition. No cover. 
Time stains. Book is a little falling apart. A few tears. In general, good condition. 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ורשה  .פני יהושע' ח"ה, חתימות וחותמות הגאון רבי יעקב חיים זעליג גולדשלג מוורשה' .266

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת. נקבי עש וכתמים ומספר דפים מנותקים.  ;. ר' דף1862תרכ"ב 

נולד בשנת תרי"ג לאביו  גאלדשלאגהגאון החסיד הרב יעקב חיים זעליג  .טוב -מצב בינוני 

הגאון החסיד רבי יחיאל מיכל שהיה אבד"ק שעפס ומתלמידיו המובהקים של האדמו"ר בעל 

 .ה'חידושי הרי"ם' מגור. כיהן כרב, מו"צ ור"מ בווארשא ומלפנים כיהן כרב ואב"ד לובאראנץ

'pney Yehoshua' part 5, signatures and seals of the gaon Rabbi Ya'akov Chaim Zelig 
Goldschlag of Warsaw. Warsaw 1862. 200 pages; 
 
Ancient cover damaged and detached. Moth holes and stains and several detached 
pages. Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אהע"ז,  -חו"מ  -ו"ד העותק של הגאון רבי בן ציון וויזעל אב"ד טורדא, 'ישועות יעקב' י .267

 -חו"מ  -ספר 'ישועות יעקב' על שו"ע, חלק יו"ד . 1862/3ג'  -בכרך אחד. למברג תרכ"ב 

 .אהע"ז, מהגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין

 .חותמת הגאון רבי בן ציון וויזעל אב"ד טורדא בדף השער הראשון)חלק יו"ד(

עח -קד ]צ"ל: קה[; כא, כא-[, פב, פה1] 1862. אבן העזר תרכ"ב 1862/3ג'  -למברג תרכ"ב 

נז; טז; לז; -[, א, ג1] 1863ב' תרכ"ג  -נ ]צ"ל: מט[ דף. יורה דעה חלקים א' -כט, לא-]צ"ל: נז[; ב

ארבעה  .ס"מ 41סט דף; -[, ה, ז1] 1863לח דף. חושן משפט ויורה דעה חלק ג' תרכ"ג -א, ג

ותקת לשניים וללא שדרה. ספר כריכת עור מנ  .חלקים בכרך אחד. שער נפרד לכל חלק

 .מפורק. מעט כתמים וקרעים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב

The copy of the Gaon Rabbi Ben Zion Wiesel Abd Torda, 'Yeshuot Ya'akov' Yore dea - 
cHoshen Mishpat - even haezer, in one volume. Lemberg 1862/3 
Leather binding broken in half and without spine. A broken book. Few stains and tears 
and very few moth holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1834ח"ד, מהגאון רבי יעקב יושע פאלק. סדילקאב תקצ"ד -ספר 'פני יהושע' ח"ג .268

מכות, ח"ד: על חולין,  דף; 16-106סב, -, לא31ח"ג: על מסכתות בבא קמא, בבא מציעא. 

שער  .ס"מ 38[, מח דף; 1שבועות וחדושים על טור ח"מ וגם חדושים 'פני אריה' מבן המחבר. ]

בדף השער רישום מזרחי עתיק: "זה של המנוח החו"ש כמהר"ר דוד נטף  .נפרד לכל חלק

משפחת נטף הייתה משפחת רבניים ונגידים בתוניס, היה מקובל בשם רבי דוד נטף  ."זלה"ה

חי בזמן הדפסת הספר )ראה מקבציאל ל"ט עמ' קג(, במלכי תרשיש עמ' ריז אבל לא נראה ש

אות ז' כתב: ראיתי על כמה ספרים שכתוב עליהם 'זה של החה"ש כמה"ר דוד נטף' ולא ידוע 

כריכה פגועה. כתמים ונזקי עש.  ."בעפרון: "מכלוף כהן הי"ו ס"ט חתימה נוספת .מתי חי עכ"ל

 .סר. מצב בינוניבקצוות בסוף הספר קרעים עם ח

The book 'Pnei Yehoshua' part c-part d, 
Cover damaged. Stains and moth damage. In the edges at the end of the book there are 
tears with missing. Medium condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



. 2יקותיאל עזריאלי המו"ל. . 'עוללות ישראל' הקדשת הרב 1ספרים.  3הקדשות רבנים, לוט  .269

. 'ברקאי' בטאון רבני מכרזי, חותמת הרב 3'קהלת יעקב' הקדשת המחבר הרב יעקב הכהן כץ. 

 .טוב מאוד -גודל ומצב משתנה, באופן כללי טוב . יהושע השל הורביץ רב נודד

Rabbinic dedications, lot 3 books. 
  Size and condition varies, generally good - very good. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עקידת יצחק' עה"ת חלק בראשית, מהגה"ק רבי יצחק עראמה. העותק של הגאון רבי ' .270

בדף  .אהרן שמחה לעבל אב"ד באקוי ורבי חיים מנחם גינצבורג מקליפורניא עם חותמותיהם

מפורק. , רפ"ד ד'; כריכת עור מנותקת ופגועה. ספר 8השלישי חותמת נוספת מהעיר יאסי. 

תלמידו וממלא מקומו של הגאון רבי משה  רבי אהרן שמחה ליבל .כתמים ונזקי עש. מצב בינוני

אריה ליב אלטר אב"ד באקוי. בנו הוא הגאון רבי חיים יהודה ליבל רבה של פיאטרא ניאמץ. נפטר 

 .כ"ג תמוז תרס"ב-ב
en book. Stains akedat yitzchak" detached and damaged leather binding. A brok"

.and moth damage. Medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות וחותמות. משניות סדר קדשים ורשה תר"ל  .לוט שני כרכי משניות מדפוסי ורשה .271

מרדכי מנחם מענדיל הלוי " :שערים חלק מהשער בדיו אדום. חתימות 2 ;', קס"ב, ט ד2. 1870

,קנ"ט, י"ב, 1. 1862משניות סדר נשים ורשה תרכ"ב  .נוספותאיש הורוויץ", חתימות וחותמות 

אברהם מאיר הורוויץ"? "צבי הכהן גראסבארד". שני " :חותמות .שער ראשון חסר ;'כ"ט ד

 .ס"מ לערך. מצב משתנה, באופן כללי טוב 28הכרכים ללא כריכה. 
without cover. A lot of two mishnayot volumes from Warsaw printers. Both volumes 

.cm approx. Condition varies, generally good 28 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שער השמים' להרלב"ג. עותק הגאון רבי אריה ליב ראשקס אב"ד שניפשוק מגדולי רבני ' .272

מ"ב דף; כריכה  1876ורשה תרל"ו  עם רישום עתיק בדף הפורזץ על ששייך לו. ,וילנה וירושלים

 .רי מנותק עם דף אחרון. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טובישנה וחלקה האחו
old cover and the back part is cut off with the last page.  -shaar hashamayim' '

.Stains and a few tears. In general good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימות 1809/11תקע"א  –ח"ג. למברג, תקס"ט  -משנה תורה להרמב"ם, ח"ב  .273

ס"מ. מצב משתנה, באופן כללי: כריכות עור פגועות כתמי ונזקי רטיבות.  37 .ורישומים עתיקים

 .מעט קרעים. מצב בינוני
Part C. Variable condition, in general:  -Mishne Torah for the rambam, Part B 

mage. A few tears. Moderate damaged leather bindings, stains and moisture da

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ה'ערוך השולחן' חלק אורח חיים, של המשגיח הגאון רבי חיים פרידלנדר. ירושלים,  .274

]תרפ"ג  רבי חיים פרידלנדר .כריכות מקוריות. מעט נזקי עש. מצב טוב .תשכ"ב. שלשה כרכים

דור האחרון והמשגיח בישיבות פוניב'ז והנגב. תשמ"ו[ מדמויות ההוד של אנשי תנועת המוסר ב –

 .עסק רבות בתורת הרמח"ל וההדיר חלק מכתביו



The 'Aruch ha Shulchan', a orach chayim of the Gaon hamashgiach Rabbi Chaim 

Friedlander. Three volumes. Original bindings. Some moth damage. Good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

א'. ספר  .ראשונה. חותמת חתן המחבר -שני ספרי דרושים חשובים. מהדורה יחידה  .275

כולל מאה דרושים נחמדים על רוב שבתות השנה וימים טובים סדורים וגם " ''תקון שלמה

מהגאון רבי  "הספדים על כמה גאונים ונלוה אליו ספר שמלת בנימין חידושים על שב שמעתתא

יצר תלמיד הכת"ס וגיסו. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי בנימין שלמה זלמן סג"ל שפ

, 5[ 10. ]1892וינה תרנ"ב  .חותמת חתן המחבר רבי יוסף דובער כהן מעבר לשער .המחבר

שיר ידידות ארוך שחיבר הגאון רבי שמעון סופר מקראקא  [ עמ'; ק"מ דף; בתחילת הספר1]

דרושים מרבי יעקב  16יעקב' ב'. 'דברי  .באופן כללי מצב טוב מאוד .גיסו של המחבר

. ע"ד דף; דפים מנותקים וכתמים. באופן 1914פיטרקוב תרע"ד  ,"טאושונסקי. "מהדורה יחידה

 .כללי מצב טוב

Two important drushim books. Single edition - first. The stamp of the author's son-in-law. 
A. The book 'Tikun Shlomo' in general is in very good condition. 
B. "divrey yaakov" torn and stained pages. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסף ספרים חשובים, עותקים מיוחסים ועוד. א'. עמודי גולה "סמ"ק" קפוסט תק"פ  .276

נ"ח  -ל"ט  ו' צ"ל ה', צ"ג, נ"א, מ', -ב'  2 .. נייר כחלחל. עותק חסר שער ודף אחריו1820

ספרי ישיבת מוה"ר .. רב אח"אי זצוק"ל ......". מעט כתמים ונזקי עש ובחלקם " חותמת ;דף

ב'. ספר 'מעיני הישועה' מרבי יהושע קפלן.  .טוב -פגיעות בטקסט. באופן כללי מצב בינוני 

. 1911פיטרקוב תרע"א  ."מהדורה ראשונה ונדירה", אינה בספריה הלאומית ולא בוינוגרד

ג'. ספר  .מעט מאוד קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב .שוליים רחבים במיוחד ;דף 1ג, ל"

'האגודה' על סדר נזיקין, ""ועתה נדפס מחדש עם הגהות וציונים ותיקונים מהרב הגאון 

, נ"א דף; כתמים ומעט קרעים 1 1899ירושלים תרנ"ט  .""המפורסם רבי יוסף חיים זוננפלד

ד'. 'אגרת מוסר' עם דברי תורה מהאדמו"ר הראשון מגור  .כללי מצב טוב ונזקי עש. באופן

. ט"ז דף; כתמים 1925ורשה תרפ"ה  ."החידושי הרים" והאדמו"ר רבי חנוך העניך מאלכסנדר

ורשה תרל"ד  .מנחה חדשה' ב"ח, מרבי גרשון חן טוב' .'ה .וקרעים והדבקות. מצב בינוני

שער נפרד לח"ב. נזקי עש  .השפע חיים מצאנז עותק מבית מדרשו של האדמו"ר .1874

ו'. הנ"ך של הגה"צ רבי יהושע סג"ל דייטש אבד"ק מאראש  .וכתמים. באופן כללי מצב בינוני

איוב דניאל עם ל"ב פירושים. ורשה  -תהלים משלי  .וואשרהעלי עם חותמו)החותמת דהויה(

ל. ללא כריכה. מעט קרעים וכתמים. , ק' דף; שער נפרד לאיוב דניא2, קל"ו, ה', 1. 1874תרל"ו 

ז'. 'הארוך מש"ך' על טור יו"ד. חותמות הרב ישראל אריה זלמנוביץ  .באופן כללי מצב טוב

רבה של מחנה ברגן בלזן אחרי השחרור ולאחר עלותו ארצה רבה של יבנה ולאמ"כ רבה של 

 .ן כללי מצב טוב. ע' דף; מעט נזקי עש והדבקות וכתמים. באופ1809ווין תקס"ט  .העיר עכו
A collection of important books, meyuchasim copies and more. In general good 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חלק א' על הלכות שחיטה, כיסוי הדם, טריפות ומתנות כהונה,  'פרי העץ ומנחת יחיאל' ספר .277

מונקאטש, תר"ס  .מהדורה ראשונהמהגאון רבי אלטר יחיאל נעבענצאהל, אב"ד ווישניצא. 

חתימת וחותמת רבי חיים קאהן אחיו של האדמו"ר  בדף השער .ס"מ 34[, קכד דף; 2. ]1899

 .רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן וחותמת גיסו רבי דוד יודא פריינד אב"ד סאסרגאן



. כתמים. כריכה ישנה מעט בלויה. הדבקות וקרעים במספר דפים וכמעט ללא פגיעות בטקסט

 .טוב -מצב בינוני 

"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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יחידה". העותק של בית   יעוונין מהורדנא, "מהדורהנטעי אור' ב"ח מרבי נתן נטע ' .278

ספר 'נטעי אור'  התפילה של כ"ק האדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג)השפע חיים( קרית צאנז

 .ב"ח, חידושי גפ"ת על מסכתות מהש"ס מרבי נתן נטע יעוונין מהורדנא

מות: "בית שער נפרד לח"ב. חות ;נ', מ"ח דף ."מהדורה יחידה" ,1900ס"א  -וילנא תר"ס 

 .ס"מ 30 ."התפילה של כ"ק האדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג)השפע חיים( 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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בית התפילה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מקלויזנבורג קרית צאנז". 'בנין שלמה' " .279

כרך שני ספרים עם חותמות בית התפילה של  ''דרך תבונה הנקרא דרך חכמה -גראיעווא 

בנין שלמה' מרבי שלמה גורדון עם 'זכרון יעקב'  .האדמו"ר הקדוש ה'שפע חיים' מצאנז

רשימת  דף; דף אחרון 2מ"א,  ."מהדורה יחידה" 1908גראיעווא תרס"ח  .מאביו

על שו"ע חו"מ ' תבונה הנקרא דרך חכמהדרך  .מספר דפים נשארו חלקים בדפוס .חותמים

ס"מ. כריכה ישנה מעט בלויה ומנותקת  30. ל"ב דף; 1910מרבי דובעריש כץ. ורשה תר"ע 

 .בחלק הקדמי. דף ראשון 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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן כרך שני ספרים. חתימות רבי חיים קאהן אחיו של  .280

סיפורים גדולים ונוראים וחידושי תורה, ובסופו 'חידושי  'א'. 'תפארת הצדיקים .מתולדות אהרן

קונטרס הראשון)כנראה לא נדפס יותר(,  'ב'. 'שארית אפרים ;הרמ"ז'. פיעטרקוב, תרפ"ח. מ' דף

 1י"ז,  -, ה' 2. 1928תרפ"ח  סאטמר ."מהדורה יחידה" .חידושי אגדה מרבי אהרן סג"ל עפשטיין

כריכה פגועה ומנותקת. כתמים ומעט מאוד נקבי עש וקרעים קלים. באופן כללי   .ס"מ 23עמ'; 

 .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

על התורה, מאת הגאון רבי ראובן כץ רבה של פתח תקוה ומלפנים  'דודאי ראובן' ספר .281

הקדשה בכתב ידו של המחבר הגאון הרב ראובן כץ  מאחורי השער ."ק סטוויסק ואמדוראבד

  .ס"מ 24. ע"ט דף; 1928מהדורה ראשונה". פיעטרקוב תרפ"ח  .עם חתימתו וחותמו

 .כריכה מקורית פגועה ומנותקת. נקבי עש וכתמי זמן. באופן כללי מצב 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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

מסנהדרין עד הסוף עם הרבה פירושים ועיון אגדות ומדרשים בש"ס, ח"ה,  'עין יעקב' ספר .282

חותמות "בית הכנסת  בדף הפורזץ והשער .ס"מ 28, רל"ג ד'; 1. 1866יעקב. שטעטטין תרכ"ו 

כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים ומעט  .""חברת 'עין יעקב' ריגא -ברחוב עמודים, ריגא" 

  .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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .יצחק בן רבי יהודה הלוי ספר 'פענח רזא' עה"ת ח"א, מאת רבינו .283

 .חותמות הגאון רבי חיים אהרן דוד דייטש אב"ד באלשא יארמוט 'בדף השער ובדף א

כריכה ישנה בלויה. נקבי עש וכתמים.  .ס"מ 21, ס"ג דף; 3. ח"א בלבד. 1927מישקולץ תרפ"ז 

גאון רבי בן ה הגאון רבי חיים אהרן דוד דייטש הי"ד אב"ד באלשא יארמוט .טוב -מצב בינוני 

יוסף ישראל דייטש ה'בן גרני' וחתן הגאון רבי ישעיהו זילברשטיין מוויאטצן. כיהן לאחר אביו 

 .'דיארמוט וכיהן גם כראש ישיבה גדולה ומפוארת. ספרו: 'תבואות גורן-כרבה של בלאשא

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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'חבלי הנשמה ומוסר היהדות' דרשות לימים נוראים, שבתות וימים טובים מאת רבי  .284

 .ונדוןהקדשת המחבר הרב יהושע שפטמן מל בדף לפני השער .יהושע שעפטמאן מלונדון

כריכת מעטפת רכה.  .ס"מ 23עמ';  3דף, רמ"ג,  4. 1938ורשה תרח"צ  ."מהדורה יחידה"

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

בדף  .ד"ח בכרך אחד, ללא חומש דברים .ספר 'פרי חיים' עה"ת, מרבי חיים קנאללער .285

נדיר, לא   .חתימת וחותמת רבי משה יעקב הכהן שו"ב דקהל אורטודוקסים בסיגט השער

[, קטו 1]א[: בראשית. )תרע"ח(. ]  .1918/23פ"ג  -פרמישלא תרע"ח  .במכירות פומביות הופיע

[ דף; ]ד[: במדבר. תרפ"ג, 1[ דף; ]ג[: ויקרא. תר"ף. עא, ]5עו, ]-דף; ]ב[: שמות. תר"ף. עג, עה

כריכה חצי עור מעט פגועה. פגם בדף צה  .ס"מ 22 .שער נפרד לכל חלק ;[ דף1, עט, ]1922

ן. הדבקות וקרעים בשני דפים ראשונים. מעט נקבי עש. כתמים. באופן כללי מצב טוב חלק ראשו

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ווין תרי"ד  .ירי עם תולדותיו. דפוס ראשוןספר 'בית הבחירה' על פרקי אבות לרבינו המא .286

חתימות  .ס"מ. כרוך עמו ספר בגרמנית ללא שער)אולי בן המלך והנזיר( 19, מ"ג דף; 7. 1854

כריכה חדשה. כתמי זמן. מצב טוב  .ורישומי רבי מנחם מנדל לנדוי אב"ד ראשקוב פלך פוזן

 .מאוד

"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. 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

הגרשוני', העותק של הגאון רבי יהושע פאלק אב"ד ברסלוי עם חתימתו. 'עבודת  .287

דף; בעותק  4, צ"ד, 4במקור:  .. עותק חסר1699"מהדורה ראשונה" פרנקפורט דמיין תנ"ט 

ס"מ. כריכה פשוטה. שוליים רחבים, למעט מספר דפים בהם  32.5דפים ראשונים.  4זה חסר 

 .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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מקור חיים'  .חותמת המו"ל "הצדיק מוורשה" רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג .288

להגאון רבי יעקב לוברבוים בעל הנתיבות, ו'מגן האלף' להגאון רבי יהונתן אייבשיץ. על 

ס"מ. כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב  31.5קכ"ו דף;  .1892ווארשא, תרנ"ב  .הלכות פסח

תר"צ[ בן רבי אברהם  -]תר"י  'הגאון רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג 'הצדיק מווארשא .מאוד

בנימין זילברברג אב"ד וויערשוב בנו של הגאון מקוטנא בעל 'זית רענן'. תלמידם של הרה"ק רבי 

מטשכנוב ושל בעל ה'שפת אמת' מגור והגר"י סלאנט וה'בית הלוי'. פעל רבות לחיזוק  אברהם

  .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. 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

עם מקור הוראה. חלק ראשון. על עניני טריפות שהוא כמו הקדמה  'הוראת שעה' ספר .289

  .רבי שמואל געווירטץ השו"ב ממאטערסדארף לטריפות הריאה מלוקט מגדולי הפוסקים מאת

 ,8 .1906סאיני תרס"ו  .מהדורה יחידה .ימת המחבר רבי שמואל געווירטץחת מעבר השער

 .ס"מ. כריכה ישנה. מצב טוב מאוד 22 .שער נוסף בגרמנית ;דף 1צ"א, 

'Horaat Shaha' Halchot Trefot. "Author's signature". "Single Edition". Saini 1906. With an 
additional title page in German. 
Old cover. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. 1900פיעטרקוב, תר"ס  .ספר 'חנוכת התורה' מהרבי ר' העשיל מקראקא. דפוס ראשון .290

בדיו אדום. חותמת המלקט רבי חנוך  חלק מאותיות שער ראשון ,שני שערים ;ח', נ"ח דף

מספר  .ם שוליים רחביםעותק מיוחד ע  .ס"מ 23מעבר השער השני.  ,העניך ערזאהן )ארזון(

 .קרעים קלים. מצב טוב מאוד

chanukat haTorah "first edition". The collector's stamp, a special copy with wide margins. 
Peterkov 1900 
A few minor tears. Very good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מרבי שמואל בן דוד הלוי.  ,העזרעל טור ושו"ע אבן  'נחלת שבעה ומהדורא בתרא' ספר .291

בפנים  .שש הגהות ס"מ. בתוך הספר 20. קכ"ז דף; 1724פיורדא, תפ"ד  .מהדורה ראשונה

חתימות וחותמת רבי מנחם מנדל לנדא  .הכריכה)בתוכה( מודבקים דפים הכתובים ביידיש

מנדל  חתום בין הרבנים חברי האגודה הכללית של רבי אהרן מנחם ;?אב"ד ראשקוב? קרעשוב

כריכה חצי עור פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי  .כהן בהר"ן בספר יד ראם אות קעח

 .מצב טוב

'Nachalat Shiva vemahadura batra'. Antique signatures and proofs. Fiorda 1724 
Damaged half leather cover. Stains and some moth damage. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק  .ח"ה( מהגאון החסיד רבי שלמה דרימר מסקאלא-שו"ת 'בית שלמה' ב"ח)ח"ד .292

של הגאון רבי אברהם ליב זילברמן מצפת עם מספר חתימותיו וחותמותיו. והגהה ככל 

 .ס"מ 37.5, צ"ח דף; 3, קנ"ב ד'; ח"ה 4. ח"ד 1889/91נ"ב  -למברג תרמ"ט  .הנראה בכתב ידו

 .טוב -עתיקה מעט פגועה. מעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני  כריכה

chasidut. "Beit Shlomo" shu"t, 2 parts, from the chasidic gaon Rabbi Shlomo Dreamer of 
Skala. The copy of the gaon Rabbi Avraham Leib Zilberman of tzfat with his signatures 
and seals. Lemberg 1889/91 
Old cover slightly damaged. Some moth damage and tears. Average - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

פי הבאר' מרבי יצחק שרים. הקדשת המו"ל ובנו של המחבר לרבי יוסף ' .293

ירושלים, תרס"ח  .אנקוה)ההקדשה מודפסת למעט שמו של רבי יוסף אנקוה(. מהדורה יחידה

 .טוב מאוד -ס"מ. באופן כללי מצב טוב  23 [ רג דף;1. ]1908
.very good -pi habeer" by Rabbi Yitzchak Shrim. Generally good condition " 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר ומיוחד! 'ברכות התפילין' הרצאה מדעית של הבחור הבר מצוה נטע יעקב טויבש  .294

נערך על ידי אביו הרב ד"ר חיים . 1936עם הקדשתו בכ"י. שבת פרשת זכור, וינה, תרצ"ו 

 .עמ'; באופן כללי מצב טוב מאוד 32צבי טויבש עם הקדמתו. 

Rare and special! 'brachot haTefillin' a scientific lecture by the bar mitzvah bachur 

.Neta Yaakov Toibash with his handwritten dedication. Overall very good condition 

 20$פתיחה:  מחיר

 

יו"ל ע"י  .פ', בשלשה כרכים -ע'  -ס'  -נ'  -פחד יצחק' מרבי יצחק לאמפרונטי. אותיות א' ' .295

פ'.  -ע'. כרך ג' אותיות ע'  -. כרך א' אות א'. כרך ב' אותיות נ' 1864/8חברת מקיצי נרדמים, ליק 

משתנה, באופן  גודל ומצב .חתימת הרב מנחם מנדל לאנדוי אב"ד רשקוב)ליד פוזן( 'בכרך ב

 כללי מצב טוב מאוד
pachad Yitzchak' by Rabbi Yitzchak Lamfronti. Size and condition varies, overall '

.very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

זה כתב ידו של נכדי היקר הב' מרדכי ז"ל תנצב"ה אשר "מת אצל אנשי " !רישום מזעזע .296

. 'תורת משה' אלשיך על חומש דברים. טשרנוביץ תרי"ז 1901הצבא" במדינת קאוונא תרס"א" 

  .חתימת ר' חיים רייך ורישום ששייך לו נכתב ע"י נכדו הנ"ל .1857

 .טוב -כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מצב בינוני 

Shocking listing! "This is the handwriting of my dear grandson, Rabbi Mordechai, late of 
Israel, who "died among the army men" in the state of Kavna, 1901. "Torat Moshe" 
akshech on chumash dvarim. Tschernowitz 1857. Signature of R. Chaim Reich and a 
note belonging to him written by his grandson mentioned above. 
 
Stains and very few moth holes. Average condition - good. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

יערות דבש' ב"ח. חתימות: "יוסף מנחם שו"ב במו"ה יהודא פריעדמן". ורשה תרמ"ט ' .297

קנ"ט ד'; כריכה עתיקה, חלקה האחורי מנותק וכן מספר דפים. כתמים ומעט קרעים עם  .1889

 .מצב בינוני חסר והדבקות.
the back part is detached as well as several yeharot dvash' 2 parts. Ancient cover, '

.pages. Stains and a few tears with missing and adhesions. Average condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. 38.5 1882חותמות רבי מיכל ליב לפידות שו"ב דפסקאוו. שלושה כרכי טור, ורשה תרמ"ב  .298

 . טוב - ס"מ. מצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני
Seals of Rabbi Michal Labe Lapidot. Three volumes of tur, varying condition, 

.good condition -generally medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

דרשות מהרי"ח' עשר דרשות מרבי ישראל חיים קרקשטאנסקי אב"ד ראדון. מהדורה ' .299

הקדשת בן המחבר ר' משה יצחק מעיני  השערנ' ד'; בראש  ,2 .1924יחידה. ווילנא, תרפ"ד 

 –בשער נזכר שמו ר' משה יצחק קריקשטאנסקי  .לרבי אהרן פיינגולד ]בעל ספר 'בני אהרן'[



 ."ולצד זה רשם "לפי משפחת אמי ולפי משפחת אבי זצ"ל מעיני, כעת בא"י ]בארץ ישראל[

 .כתמים ומעט מאוד נקבי עש זעירים. מצב טוב

'drashot maharia"ch' Ten sermons from Rabbi Israel Chaim Karkshtansky Abd Radon. 

Single edition. 

Stains and very few tiny moth holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .תולדות יעקב יוסף' ג"ח, פשמישל, תרס"ט שער נפרד לכל חלק' .300

וש כהנא שקיבל את הספר מאביו רבי הקדשה עצמית בכתב יד וחתימת רבי משולם פייב

 .ישעיה כהנא

רבי משולם פייבוש היה מצאצאי בעל קונטרס הספיקות. שימש כדיין ומורה הוראה 

 (104ספר מארמארוש עמ' ( ווישווה-באונטר

 .טוב -באופן כללי מצב בינוני 

'Toldot Yaakov Yosef' 3 parts, a separate title page for each part. 
In general, medium - good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

. הגהה ארוכה חתומה מהגאון רבי מנשה הקטן 1812להראב"ד ורשה תקע"ב  'בעלי הנפש' .301

 .עותק חסר מתחיל בדף ג'. נייר טוב, מצב טוב מאוד. אב"ד אונגוואר
the genius Baalei Hanefesh for the raava"d Warsaw 1812. A long proof signed by 

Rabbi Menashe hakatan ab"d Ungvar. incomplete copy begins on page three. Good 

.paper, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כנסת ישראל' על פרקי אבות מרבי ישראל גולדמן. חותמת המחבר. ב"ח ראשונים, סעיני ' .302

כתמי . שער נפרד לכל חלק, שערים צבעוניים. בסוף ח"ב רשימת חותמים. 1924/5ה'  -תרפ"ד 

 .זמן ומעט נקבי עש. מצב טוב
Knesset Israel' on pirkey avot from Rabbi Israel Goldman. A separate title page for '

.each part, colored title pages. Time stains and a few moth holes. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ווילנא, תרס"ה  .יריעות שלמה לרבי שלמה זלמן אולמן "מהדורה ראשונה". הגהות שו"ת .303

דף אחרונים. כריכה ישנה, מעט הדבקות לא על  4, פ"א ד'; בעותק זה חסר 6[. במקור 1904]

-מגדולי חכמי דורו, חתן רבי שמחה בונם איגר הגאון רבי שלמה זלמן אולמן .הטקסט, מצב טוב

 .ו של רע"א, ובזיוו"ש חתן הגביר ר' יצחק קניגסברג מצהלםאחי -גינז ממטרסדורף 
Shut Yeriot Shlomo to Rabbi Shlomo Zalman Ullman "first edition". Proofreading. 

ood This copy is missing the last 4 pages. Old cover, some pasting not on the text, g

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

, ק"ט 6. 1891למברג תרנ"א ." על הלכות שחיטה מהמרש"ם "מהדורה ראשונה דעת תורה .304

שו"ב בסאסרעגען. כריכה מקורית, מעט , חתימות הק' עזרא בנעט תלמיד העצי חיים מסיגעט;' ד

 . הדבקות על הטקסט, חסר בפינה השמאלית העליונה של דף אחרון, מצב טוב
maharsha"m. "first edition". Original cover, some daat tora al hilchot shchita by the 

.pasting on the text, missing the upper left corner of the last page, good condition 



 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 -ורשה ." שו"ת חלק בנימין ח"א מרבי בנימין אליהו קנטור "מהדורות יחידות -מזבח אבנים  .305

חותמות: בית התפילה של האדמו"ר השפע חים מצאנז, "יעקב . 4/99189ט'  -לובלין תרנ"ד 

משפערוב. כריכה .". שמעון לאנדא משפערוב", וחתימות "יעקב שמעון לאנדא" ו"יחיאל דוד גאלד

 . ישנה, מעט קרעים, מצב טוב
Shu't Helek Binyamin part A by rabbi Binyamin Eliyahu Cantor  -mizbeach avanim 

.Editions". Old cover, few tears, good conditionsingel " 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

, 6. במקור: 1905פאקש תרס"ה  ."הגהות. 'ליבא בעי' מרבי שאול בראך "מהדורה יחידה .306

הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה.  17 דף ראשונים. בתוך הספר 4קל"ח ד'; בעותק זה חסר 

 .טוב מאוד -נייר טוב, מצב טוב ריכה אחורית בלבד, שוליים נאים, כ
Liba Bahei by rabbi Shaul Brach "single edition" this copy is missing 4 first pages. 

Inside the book are 17 handwritten proofs from the printing period. Back cover only, 

.very good condition -nice margins, good paper, good  

 20$יר פתיחה: מח

 

 

 88. ח', 1855זלקווה  .צוהר התיבה' ספר דקדוק עברי מרבי שלמה זלמן הענא' .307

חתימת וחותמת רבי משה דלאגיטש מירושלים נכד המהרש"א שד"ר כולל אשכנזים  ;דף

  .)ראה קהלת צפרו ח"ה עמ' תיא(. ללא כריכה, נקבי עש, מצב בינוניבטבריה לערי מרוקו

Hebrew grammar book from Rabbi Shlomo Zalman Hena. tZohar Hateivah' '

.Unbound, moth holes, medium condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

כרכים חותמות ר' יואל דוב  2 -סט חמישה חומשי תורה וחמש מגילות עם אלשיך, ה"ח ב  .308

טוב  -מצב טוב לפידות שו"ב מאראץ מולדתו מוהל פה בונוס איירס. כריכות מקוריות מנותקות, 

 .מאוד
A set of five Torah chumashim and five megilot with Alshech, original bindings 

.very good condition -detached, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות וחותמות מוסדות ויהודים  -ארגנטינה, אוסף ספרים מדפוסי ארגנטינה  .309

. אין אויסגעבענקטן לאנד תיאור 2. 1926באראנטינא בילגורי תרפ"ו כבוד התורה  1  ..מאגנטינה

. סידור 3עליתו ארצה מארגנטינה מאת הרב מרדכי הערבסט עם הקדשתו)הספר באידיש(. 

. חובת הלבבות ב"ח "שארית הפליטה" 4. 1944תפלת ישראל נוסח ספרד, בואנוס אייראס 

חתימה יחיאל?  1922ך ב"ח לובלין תרפ"ב . ספר הערו5חותמת הוצאת ישראל בואנוס אייראס. 

. עקדת 7. 1933. ילקוט ש"י על פרקי אבות בוענאס איירעס, תרצ"ג 6מעהר? בואנוס איירעס. 

. חותמות רבי יואל דוב לפידות שו"ב מארץ מולדתו מוהל פה 1904במדבר תרס"ד  -יצחק ויקרא 

)בשער ראשון 1912ה תרע"ב . תם וישר הנקרא ספר הישר על התורה וילנ8בוענאס איירעס. 

. 9חותמת בשער סופר ומוכר ספרים פסח מילבערג? בוענאס איירעס.  1897התאריך תרנ"ז 

חתימת יואל דובער לפידות  1909ראשית דעת לחנך בו נערי בני ישראל ורשה תרס"ט 

הקדשה  1916היסטוריה לילדים מאת צבי שרפשטיין ניו יורק תרע"ו  10(. 7שו"ב)ראה מספר 

 .ר מצוה ליעקב לפידות מבואנוס איירסלב

 .טוב מאוד. נמכר כמות שהוא -גודל ומצב משתנה, רובם מצב טוב 



Argentina, a collection of books from Argentine prints - signatures and seals of 
institutions and Jews from Argentina. 
Size and condition vary, most in good - very good condition. Sold as is. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת מהר"ם בן חביב.  -שו"ת דבר שאול  הקדשת המחבר רבי שאול דוד סתהון,  .310

. בגב השער הקדשה מודפסת עם מילוי בכתב יד 1927ירושלם תרפ"ז "מהדורות ראשונות". 

 15 – 1851) דבח הרב שאול דוד סתהון .המחבר. כריכה מקורית? נייר טוב, מצב טוב מאוד

( היה רב העיר עינתאב שבסוריה, דיין בחלב והרב הראשי לקהילות היהודיות של 1930ביוני 

 .יוצאי סוריה בבואנוס איירס שבארגנטינה
shu"t -Dedication of the author Rabbi Shaul David Sathon, shu"t Dvar Shaul 

1927. On the back of the title page  Maharam Ben Habib. "First editions". Jerusalem

a printed dedication with filling in the author's handwriting. Original cover? Good 

.paper, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרים עם חותמות רבי מנחם מייאיראף שו"ב ש"ץ ומוהל מומחה בפאראנא  7אוסף  .311

. תנא דבי אליהו ע"פ ישועות יעקב 2. 1886. סדר סליחות לימים נוראים וילנה תרמ"ו 1 ארגנטינה.

. אמונת התחיה ברדיטשוב תרס"ז 3, חתימות נוסף יצחק.. בן חיים זעליג חתן.. 1876ורשה תרל"ו 

. מאמר למען דעת 6. 1938. אמונה ודעת ורשה תרצ"ח 5. טל לישראל פיטרקוב ללא שנה. 4. 1907

בינת אדם חותמת  -. חכמת אדם 7. 1902קים מאת משה זלמן אהרנזאהן וילנה תרס"ב ראשי פר

נוספת מנדל .. בן חיים אברהם מאיראוו שו"ב וש"ץ בסאנטא פע. גודל ומצב משתנה, נמכר כמות 

 .שהוא
A collection of 7 books with the seals of Rabbi Menachem Meyairaf from Parana, 

.e and condition varies, sold as isArgentina. Siz\ 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1865הגהות וחידושי תורה בכתב יד עתיק על דפי פורזץ של מסכת ע"ז למברג תרכ"ה  .312

 . שער, כריכה אחורית ודפי פורזץ בלבד!. נזקי עש, מצב בינוני
porzatz pages of postscripts and chdushey Torah in an ancient handwriting on the 

the tractate Avoda Zara Lamberg 1865. title page, back cover and porzatz pages 

.only! Moth damage, moderate condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורה שניה של עיקרי  שריד מאוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין. עיקרי דינים ב"ח, .313

. כריכה ישנה פשוטה, נייר טוב, מעט נקבי עש, שער נפרד לח"ב .1835סדילקוב תקצ"ה הד"ט, 

 .מצב טוב
A remnant of the book collection of the Yeshiva of chachmey Lublin. yikarey dinim 2 

parts, second edition of yikarey hada"t, Sedilkov 1835. Separate title page for part 

.good paper, few moth holes, good conditionPlain old cover, . 2 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות רבי חיים קאהן אחיו של האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן, טיול  .314

כריכות מקוריות?,  פי הבאר מרבי יצחק שרים. -בפרדס מהגאון רבי שלמה זלמן עהרנרייך ח"א 

 .טוב מאוד -מעט נקבי עש, מצב טוב 
gnatures of Rabbi Chaim Kahan brother of the Rebbe Rabbi Avraham Yitzchak Si

Kahan from toldot Aharon, tiyul bapardes from the genius Rabbi Shlomo Zalman 



Pi Habeher from Rabbi Yitzchak Shrim. Original covers?, few  -Aharenreich part A 

.good conditionvery  -moth holes, good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

, 2. 1763. פיורדא תקכ"ג מוסר מרבי אליהו די ווידש מתלמידי הרמ"ק"ראשית חכמה" ספר  .315

"קניתי לכבוד יוצרי בעד נ"ד רצ"ב ד'; הסכמות חשובות למהדורה זו. בדף השער חתימה עתיקה: 

כריכה מקורית,  תקמ"ה". צ"ל, הק' איציק בפו"מ)בן פרנס וממונה( יוזפא בונדרשהיים ט' אדר

 .הכריכה הקדמית מנותקת. נייר טוב, מצב טוב מאוד
The book "Reshit Chochma" original cover, the front cover is detached. Good 

.paper, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מסודרים  . פסקי הלכות דרך ארץ, והנהגת האדם1858ארח מישרים' מילהויזען תרי"ח  .316

לפי א"ב עם מקורות וביאורים מרבי מנחם ב"ר אברהם טריוש אב"ד זולצבורג. "מהדורה 

פריטים נוספים שנדפסו שם הם חוברות  2הספר היחיד שנדפס במילהויזען! ) -ראשונה" 

( בדף המפתחות קרע עם מעט חסרון. ספר 11-16דפים )עמ'  3עמ' חסר  184[, 6קטנות( ]

זה הספר "ם בית הכנסת אהבת ציון של כולל הו"ד בראש השער נרשם: חשוב ונדיר. עם חות

הביא עמו הידיד הנכבד הירא ושלם כמוהרי"ץ גאלדשמידט בעת בואו מדרכו בחו"ל עש"ק 

כנראה הכוונה לרבי משה יצחק  .ס"ויגש כ"ג כסלו באחרי"ת לפ"ק ונתן אותו לביהכנ"

ובוניה, מראשי כולל הו"ד, ממונה פקידים מדמויות ההוד של עסקני ירושלים  –גולדשמיט 

 .ואמרכלים בירושלים, ומנהל ועד הצדקות של יהודי פרנקפורט בירושלים

Direct guest: Millhuizen 1858 
  "First edition" - the only book printed in Millhuizen! 3 pages are missing (pp. 11-16) on 
the keys page there is a tear with a small flaw. An important and rare book. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 מכתבים ומסמכים        
הנהלת גן  .גן החיות בתל אביב, מכתב ברכה לסגן ראש העיר בחתימות חברי ההנהלה .317

יפו... ומאחלת לכב' הצלחה בעבודתו -החיות בעיר, אחד מוסדות התרבות העממיים בתל אביב

ס"מ. חורי תיוק ומספר  20/27.5מסמכים רשמי של ""חברת גן החיות"". נייר  .""...החשובה

 .קרעים קלים בשוליים. מצב טוב

The Tel Aviv Zoo, a congratulatory letter to the deputy mayor with the signatures of the 
board members. 
An official document of the "Zoo Company". 20/27.5 cm. Filing holes and several light 
tears in the margins. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

הלא פרס לרעב לחמך לטובת בחורי חמד עניי צאן קדשים השוקדים על דלתי התורה " .318

ס"מ.  15/11 ."יומם ולילה". דף קטן מודפס עם חותמת "חברה בחורים דק"ק אונצדארף

 .קמטים וכתמים. מצב טוב
small page printed with a stamp "Society of deka"k Untzedarph". 15/11 cm. A 

.Wrinkles and stains. Good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



, לרבי יוסף הירש גייגער סופר כולל 1908מכתב שנשלח מראדוויץ בשנת תרס"ח  .319

 .נכדו של רבי משה חר"ג -צייר מפורסם  -עסקן נודע  -אנטניא 

 .טוב -ס"מ. קרע ומעט חורים. באופן כללי מצב בינוני  14.5/22.5 .כתב ביידישמ
A letter sent from Radewitz in 1908, to Rabbi Yosef Hirsch Geiger, a writer of kolel 

Moshe the grandson of Rabbi  -a famous painter  -known askan -a well -Antenia 

good  -Yiddish. A tear and a few holes. In general, medium cHara"g. A letter in 

.condition 

 20$מחיר פתיחה: 

ס"מ. נייר כפול, . 21/30.5 טיוטה לשטר אפוטרופסות, כתב יד מזרחי, לא חתום. תשכ"ב .320

 .טוב -קרעים ומעט חורים. באופן כללי מצב בינוני 
unsigned. 1962. Double paper, tears Draft guardianship deed, Mizrahi handwriting, 

.good condition -and a few holes. In general, medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

"תפארת צבי בתל אביב, א' דר"ח א' תש"ח  הזמנה לחגיגת הנחת אבן הפינה לבית הכנסת .321

 .. גודל גלויה, מצב טוב1948
of the cornerstone for the Tiferet Zvi bet Invitation to the celebration of the laying 

.kneset in Tel Aviv, 1948. Postcard size, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ארגון בני עקיבא בארגנטינה, מכתב מהארגון שנותן ספר לאחד החברים מתנה לרגל  .322

 .ס"מ, מצב טוב מאוד 22/18פעולותיו למען ספריית הארגון. 
Akiva organization in Argentina, a letter from the organization giving a The Bnei 

book to one of the members as a gift on the occasion of his activities for the 

.organization's library. 22/18 cm, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

ירושלים תר"צ.. מכתב קבלה ותודה נשגבה' עם איורי המקומות הקדושים. "דיו מוזהב" ' .323

 .ס"מ. מספר קרעים קלים. מצב טוב מאוד 23/31.. דפוס פ. עניו. 1930

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

.tears. Very good condition 
 20$פתיחה:  מחיר

 

 מכתבי רבנים ואדמו"רים
 

. מופיע בשו"ת כתב יד שאלה ארוכה שנשאל הגאון מטשעבין ותשובתו בכ"י לא נודע למי .324

 . ס"מ, מצב טוב 21/32דובב מישרים ח"א סי' כ'. 
Manuscript of a long question asked by the Gaon of tChevin and his answer in his 

.known to anyone. Good condition handwriting is not 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני מכתבי ברכה לשנה טובה בכ"י וחתימת רבי ישראל איסר שפירא למחותנו רבי  .325

 .גודל ומצב משתנה. באופן כללי, מעט חורים באחד מהדפים, מצב טוב  .אליעזר דוד ברלין



Lot of two New Year greeting letters handwritten and signed by Rabbi Yisrael Issar 
Shapira to his-in-law Rabbi Eliezer David Berlin. 
Size and condition varies. Overall, a few holes on one of the pages, good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

וימלא ד' כל משאלות " .מכתב מודפס מהאדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב .326

  ."לבכם

המכתב מודפס בשלימותו כולל הצילום של כתב ידו. מספר קרעים קלים וכתמים. באופן כללי 

 .מצב טוב

A printed letter from the Rebbe Rabbi Shlomo Halbershtam of Bobov. 
The letter is printed in its entirety including the photocopy of his handwriting. Several light 
tears and stains. In general good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

לוט שני מכתבים מהאדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור, בעניין תרומה לישיבת שפת אמת ודמי  .327

 .טוב מאוד -כוללת)מעמדות(. הדפסות סטנסיל. גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב בינוני 

be the yimrei Emet of Gur, regarding a donation to Lot of two letters from the Reb

a Sfat Emet yeshiva and total fees (maamadot). Stencil prints. Size and condition 

.very good condition -vary, in general medium  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

אברהם שמואל רנד  הזמנות לחתונות בן וחתן האדמו"ר מגור שליט"א, חתנו רבי 2לוט  .328

 .ובנו רבי ישראל מנחם אלתר

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב מצוין

law from the -in-Lot 2 invitations for the weddings of the Rebbe's son and son

.rebe of gur Shlita, size and condition vary, in general excellent condition 
 20$מחיר פתיחה: 

 

 

זמנה מודפסת מהאדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם מבאבוב לחתונת נכדתו בת רבי נפתלי ה .329

 .גם תוספת השורות בכתב יד הם צילום כתב יד קדשו. באופן כללי מצב טוב. צבי

A printed invitation from the Rebbe Rabbi Shlomo Halbershtam of Bobov for the wedding 

daughter of Rabbi Naftali Zvi. The addition of the handwritten of his granddaughter, the 

.lines are also a photocopy of his sacred handwriting. In general, good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 -מכתב ברכות בכ"י וחתימת הרב אונטרמן, בתקופת רבנותו כרב הראשי לתל אביב  .330

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב 15/19.5נייר מכתבים אישי.  .יפו

A congratulatory letter, handwritten and signed by harav Unterman, during his rabbinate 
as Chief Rabbi of Tel Aviv - Jaffa. 
Personal stationery. 15/19.5 cm. Generally good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 



עובדיה יוסף אל השר זבולון המר, מכתב במכונת כתיבה ללא מכתב חריף ממרן הרב  .331

ס"מ.  21/16.5 ."....על כבוד השר לאחוז מיד באמצעים דרסטיים נגד החטאים האלו .חתימה

 .מוצמד למכתב אישור לקבלת מברק רשמי. חורי תיוק. מצב טוב

A hard letter from harav Ovadia Yosef to Minister Zvulon Hamer, typewritten letter 
without signature. 
21/16.5 cm. Attached to a confirmation letter for receiving an official telegram. Filing 
holes. Good condition. 

 20$מחיר פתיחה: 

 מצאצאי וייסבלום אורי רבי צ"הגה מהמשגיח ומעניינים חשובים מכתבים שלושה אוסף .332

 '.אלימלך נועם'ה בעל

 מאשר גדולה יותר מלאכה היא שוכב הוא מי לפני שהידיעה מלובלין הכהן צדוק' ר כתב וכבר"

 ".היום עבודת

 מכתב", סליחות אומרים אז ורק שלום שים אחרי עד נעילה תפילת כל ץ"הש מסיים בישיבתנו"

 .הלווים נחלת בישיבת התפילות בסדרי מעניין

 בכל מחזיק אחד כל( גיפטיג)הדעת בחריפות ללמוד הוא" לימוד ייקרא" אשר התורה הלימוד"

 ".סברתו עוז

 ".השקיעה קודם שעה חצי הוא נרות הדלקת זמן שבחיפה מפני"

  .טוב כללי באופן, משתנה ומצב גודל

A collection of three important and interesting letters from the mashgiach Rabbi Uri 

descendants of the author of the 'Noam Elimelech'. Size and Weissblom from the 

.condition varies, generally good 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב ארוך בלימוד בכי"ק וחתימתו של הגאון רבי צבי יהודה קאספער מרבני  .333

מכתב ארוך בן שני עמודים  .אבערזיטצקא, תלמיד המקובל רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ

 ."אידיש ועברית בעניין "לאו שאין בו מעשהב

 .ס"מ. מעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב 16.5/21

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

 .מכתב בכ"י וחתימת הגאון רבי יחזקאל דוקקעס, תשובה בלימוד. עברית וגרמנית .334

 .טוב -ס"מ. קרעים עם מעט חסרים והדבקות. באופן כללי מצב בינוני  15/10.5גלוית דואר, 

תש"ד[ רבה של אלטונה שבהמבורג. תלמיד מרן ה'שבט  -]תרכ"ח  דוקקעס הי"דרבי יחזקאל 

סופר' בפרשבורג שם למד עם המהרי"ץ דושינסקי. היה אפיגרף, גנאלוג והיסטוריון. לאחר 

שנסמך לרבנות עבר לאלטונה ושם כיהן בהמשך כרבה של העיר. היה מוהל מומחה ומל 

אש חברת ביקור חולים וכראש "החברה קדישא" תינוקות רבים בקהילות אה"ו וכן כיהן כר

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. 

 20$מחיר פתיחה: 

 



 

 

ב יהודה כנראה בכ"י הר ,מכתב ברכות לחתן בר מצוה בכ"י וחתימת הרב יהודה דרעי .335

 .דרעי רבה הראשי וראב"ד באר שבע. מצב טוב מאוד
A letter of congratulations to the Bar Mitzvah bachur, handwritten and signed by 

bi Yehuda Deri, the chief Rabbi Yehuda Deri, probably in the handwriting of Rab

.conditionrabbi and rahav"d of Beer Sheva. Very good  

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

בעניין ספרו החדש  מכתב הרב כתריאל פישל טכורש אל רבי בן ציון לפידות מארגנטינה .336

 .ס"מ, מצב טוב מאוד 12/17ובקשת ידיעות על ידידיו בבואנוס איירס. נייר מכתבים רשמי, 
from Letter from Rabbi Kathriel Fishel Takhoresh to Rabbi Ben Zion Lapidot 

Argentina regarding his new book and a request for information about his friends in 

.Buenos Aires. Official stationery, 12/17 cm, very good condition 

 20$מחיר פתיחה: 

 

 

  

 התצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' במשרדינו

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה 
 רבה

 ברנד וצוות בית המכירות חנוך

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 
silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 
.santiquitie 

  

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 

 0533967804ווטסאפ משרד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בס"ד

 

 ח"ב מכירה חיה. 31מכירה      
שתתקיים ביום ח"ב  31שמחים אנו להגיש בפניכם את הקטלוג למכירה מס' 

 )שעון ישראל( במשרדנו 19:00בשעה  1/3/23תשפ"ג רביעי ח' אדר 

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

 בברכה

 חנוך ברנד

0527-602-610 

 0533967804ווטסאפ משרד  
 

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

 בעזרת ה'

 19:00  בשעה 1/3/23תשפ"ג  אדר ח' רביעיהמכירה תתקיים במשרדנו ביום 

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

 קישור למכירה באתר בידספיריט:

https://il.bidspirit.com/ui/catalog/auction/brand/30978/1?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. 

  

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


ימי עסקים מיום המכירה ייחסמו ולא  12לקוחות שלא ישלמו תוך 

 Customers who do not pay יוכלו לקנות אצלנו במכירות הבאות.
sale will be blocked  within 12 business days from the date of

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

  

ביום המכירה או ביום של הדולר לפי שער היציג בשקלים התשלום 
 התשלום, הגבוה מביניהם!!

Payment according to the representative rate on the day of 
ever is highersale or on the day of payment, which 

 

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, 

Therefore the English text lacks information about the items. 
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

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 
silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 
.antiquities 

 0527 – 602 – 610י נשמח להיות בקשר טלפונ

 0533967804ווטסאפ משרד 
 

 לקהל לקוחותינו השלום והברכה

בכדי שנוכל לטפל בזריזות ויעילות בקניותיכם ובשליחתם 

 שתזדרזו לסדר את עניין התשלום. "נשמח"

התשלום בשקלים בלבד! לפי שער היציג של הדולר ביום 

עסקה על פי היתר  המכירה או ביום התשלום הגבוה מבניהם

 !ברית פנחס

איסוף עצמי בתיאום מראש. משלוחים: בבני ברק משלוח 

 ₪. 30סביר 



₪.  45קילו  5קילו עד  ₪2.  30קילו  2דואר רשום עד משקל 

קילו אין באפשרותנו לשלוח בדואר  5 –חבילות מעבר ל 

 רשום.

 10עד משקל  40/40/40שליחים בארץ חבילות גודל דואר 

גדלים או משקלים מעבר לזה משלוח לכל חבילה. ₪.  60קילו 

 ₪. 120כפול בעלות של 

ל, לפי גודל חבילה ומשקלה. יש אפשרות של "ומשלוחים לח

וזה יקר  dhlשלוש בחברת  –דואר מהיר, זמן הגעה יומיים 

של דואר ישראל חבילות עד  ekopostיותר. אפשרות שניה 

 קילו! זמן 2משקל 

 –לישית דואר ים שבועיים. אפשרות ש –הגעה שבוע וחצי 

ואפשרות מעקב  חודשים 3 –יבשה זמן הגעה חודש וחצי 

 מועטת.

To all our customers Shalom 
In order for us to be able to process your purchases swiftly and efficiently, and 
ensure they 
are quickly shipped to you, please complete the payment process without 
delay. 
Payments are in Israeli Shekels only, calculated by the median rate of 
exchange of the US Dollar at the day of the auction or at the day of the actual 
payment, the highest of the two, as per the Bris Pinchas Heter Iska. 
Dollar at the day of the auction or at the day of the actual payment, the 
highest of the two. 
It is possible to pick up your purchase in person, but in such case you must 
you must 
coordinate this in advance. 
Shipping costs: 
Registered mail in Israel up to 2 kg: 30 Shekels 
Registered mail in Israel between 2 and 5 kg: 45 Shekels 
We are sorry but we do not offer registered mail service for packages above 5 
kg. 
Courier service in Israel: 
In Bne Brak, courier delivery: 30 Shekels. 
Regular courier service in Israel is a flat rate for each package measuring up 
to 40 X 40 X 40 
(cm) and weighing less than 10 Kg: 60 Shekels. 
For packages exceeding the above measurements/weight the price is 120 
Shekels, but 
limitations apply. Please contact the auction house. 



International courier services prices depend on the size and weight of the 
package. There is 
a fast express delivery via DHL which in most cases shall arrive within 2-3 
days. Another 
option is via ekopost with the Israeli postal service for packages up to 2KG. 
Delivery time is 
usually between 1.5-2 weeks. The most economical delivery method is via 
sea and surface 
delivery, and delivery time is estimated between 1.5 to 3 months with limited 
tracking 
capabilities. 
 

תודה רבה על התעניינותכם ובהצלחה 
 רבה

 

 יודאיקה וכלי כסף    
 

 

, נקנתה 19 -אסתר "המלך", אירופה המאה ה  מגילת .337

באחד משווקי אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה מידי גוי 

 .שכנראה שדד מיהודי במהלך המלחמה

 

. 19 -מגילת אסתר "המלך". מגילת קלף, אירופה המאה ה 

נקנתה באחד משווקי אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה 

 .לך המלחמהמידי גוי שכנראה שדד מיהודי במה

ס"מ. קמטים וכתמים. מעט קרעים בעיקר  30.5שורות. גובה:  26

 .טוב -במקום החיבור בין חלקי הקלף. באופן כללי מצב בינוני 

The megilat Esther "hamelech", 19th century Europe, 
was bought in one of the European markets after the First 
World War from a Gentile who probably robbed a Jew 
during the war. 
Wrinkles and spots. A few tears mainly in the place of the connection between the pieces 
of parchment. In general, medium - good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מגילת אסתר מיניאטורית כתובה על קלף,  .338

תחילת המאה  18 -רקיה? סוף המאה ה איטליה? טו

 . ידית מעץ מגולף19 -ה 

 

כתובה על קלף, איטליה?  מיניאטוריתמגילת אסתר 

. 19 -תחילת המאה ה  18 -טורקיה? סוף המאה ה 

 .ידית מעץ מגולף

ס"מ. איור בתחילת המגילה חלקו חסר.  7גובה הקלף 

שורות בעמוד. חלק מהכתב דהוי.  16/17עמודות  20

  .ומעט קרעים כתמים



A miniature megilat Esther written on parchment, Italy? Turkey? Late 18th century - early 
19th century. Carved wooden handle 
The height of the parchment is 7 cm. Part of the illustration at the beginning of the scroll 
is missing. 20 columns, 16/17 lines per page. Part of the writing is faded. Stains and a 
few tears. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מגילת אסתר כתובה על קלף, איטליה המאה השמונה  .339

 ת"ק(. כתב נאה. ידית מעץ מגולף -עשרה )שנות ת"נ 

 

מגילת אסתר כתובה על קלף, איטליה המאה השמונה עשרה 

יש חלק שהושלם בתקופה  ,כתב נאהת"ק(.  -)שנות ת"נ 

 .מאוחרת יותר

שורות בעמודה. מעט עמודות נראות בכתב  18עמודות,  21

 . המגילה כרוכה בחוטי קלף)לא גידים( .אחר. ידית מעץ מגולף

 .מעט מהכתב דהוי. כתמים ומעט קרעים וחורים

 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מגילת אסתר "המלך" עם ברכות המגילה,  .340

 סופר על קלףכתב יד 

 

מגילת אסתר עם ברכות המגילה, כתב יד סופר על 

קלף. כתב ספרדי. תחילת העמודים מתחילים במילה 

שורות  20 ."המלך". בקלף נפרד ברכות המגילה

ס"מ גובה. אינו נמכר ככשר. מעט מחיקות  25בעמודה. 

 .ומריחות דיו כתוצאה מרטיבות. באופן כללי מצב טוב

magilat Esther "hamalach" with the blessings of the 
megila, sofer hand write on parchment 
Not sold as kosher. A few erasures and smears of ink 
as a result of wetness. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

טרום המצאת הדפוס. שתי יריעות  .341

קלף מגילת אסתר. כתיבה אשכנזית, 

אופיינית לגרמניה בשנות הק' מחצית 

  .ראשונה של המאה החמש עשרה

שתי יריעות קלף של מגילת אסתר, כתיבה 

אשכנזית אופיינית לגרמניה בשנות הק' מחצית 

עתיק ראשונה של המאה החמש עשרה. 

 !שנה אחורה 600 -ביותר ומתוארך כ 

לערך. היריעות שימשו לעטיפת כריכה  18/24

וע. באחד מהם הכתב של ספר, ומצבם גר

שבמרכז היריעה ברור וקריא ולא פגוע וביריעה 

השנייה הכתב דהוי ביותר ולא קריא. באופן 

  .כללי ישנם פגיעות עש קשות וכתמים



Before the invention of printing. Two sheets of parchment from megilat Esther. Ashkenazi 
writing, typical of Germany in the 15th century, first half of the fifteenth century. 
The canvases were used to cover the cover of a book, and are in poor condition. In one 
of them the writing in the center of the sheet is clear and legible and undamaged and in 
the second sheet the writing is extremely faded and illegible. In general there are severe 
moth damage and spots. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

קלפים בכתב יד  2ברכות מגילת אסתר,  .342

ירושלים  -סופר, באחד מהם נוסח מעניין. תוניס 

 20 -תחילת המאה ה 

ירושלים  -קלפים בכתב יד סופר, תוניס  2ברכות מגילת אסתר, 

 .20 -תחילת המאה ה 

  .'נוסח מעניין לברכת 'הרב את ריבנובקלף מתוניס 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי טוב

brachot of megilat Esther, 2 cards in a sofer handwriting, 
one of them has an interesting wording. Tunis - Jerusalem, early 20th century 
Size and condition vary, generally good. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. מודפסת ומגולגלת 1806מגילת אסתר, באזל, תקס"ו  נדיר. .343

 כמגילה

 

. מודפסת ומגולגלת כמגילה עם 1806מגילת אסתר. באזל, תקס"ו 

ס"מ. עמוד הברכות ועמוד ראשון פגועים ועם  20.5גובה:  .ציורים ומסגרות

  .כתמים וקרעים קלים. ללא קופסהחסר באיורים ובטקסט. מעט 

rare. megilat Esther, Basel, 1806. Printed and rolled up as a scroll 
The blessing page and the first page are damaged and the 
illustrations and text are missing. A few stains and light tears. 
without box 

 70$מחיר פתיחה: 
 

 

 מגילה מהודר עור ועץ בית .344
 

גובה:  .בית מגילה מהודר עור ועץ. על בית יד הנפתח מחובר מוט, עליו ניתן לגלגל את המגילה

 .ס"מ לערך 49

A fancy leather and wood megila house. A rod is attached to the opening handle, on 

.matelywhich the scroll can be rolled. Height: 49 cm approxi 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 תפילין חסידיות עם נרתיק בד מקורי. גליציה? מערב אוקראינה? תר"ן בערך .345
 



תפילין חסידיות עם נרתיק בד מקורי. 

גליציה? מערב אוקראינה? תר"ן 

כתב נאה מאוד. פרשיות כתב אריז"ל  .בערך

 -גליציה אזור חבל נאה מאוד בכתב אופייני ל

המאה התשע שנת  סביבותמערב אוקראינה, 

עשרה )שנות תר"נ בערך(. בתיבת 'וחרה' 

שמע, רגלי האות ח' שבפרשת והיה אם 

נטויות כלפי חוץ, כפי שנמצא בפרשיות 

מכתיבת יד סופרים חשובים, לעומת זאת 

 .לאות פ' בתיבת 'פן' אין לפף כפול

הקלף של פרשיות התפילין במצב טוב. בתי 

פתוחים התפילין והרצועות בלויים. הבתים 

 .והרצועות לא מחוברים אליהם

Hassidic tefillin with original cloth case. 
Galicia? Western Ukraine? 1890 or so 
The parchment of the tefillin is in good 
condition. The Tefillin houses and the 
straps are worn. The houses are open and the straps are not attached to them. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ספר תורה חסידי כתב אריז"ל, שהוברח במסירות נפש מרוסיה הקומוניסטית  .346

ע"י הצדיק רבי אהרן חזן זצ"ל מצאצאי הבעש"ט הקדוש, שמסר נפשו על שמירת תורה 

  ( ברוסיה הקומוניסטית13ומצוות שלו ושל ילדיו)

 

גליציה במחצית השניה של -למערב אוקראינה ספר תורה: כתב אריז"ל בסגנון אופייני

שורות בעמודה, העימוד עצמאי ולא על פי תיקון סופרים מוכר.  42המאה התשע עשרה. 

 .נמכר כלא כשר, ייתכן שאפשר לתקן לא נבדק

 

ספר התורה הוברח ארצה ע"י הרה"צ רבי אהרן חזן זצ"ל בעלותו לארץ הקודש בי"ט אלול 

המאבק והניצחון "מסכת גבורה יהודית" סיפורו של הרב כמסופר בספר  1966תשכ"ו 

 .אהרן חזן זצ"ל

קמטים   עצי חיים חדשים.  ס"מ לערך. 80ס"מ לערך. גובה כולל העצי חיים:  37גובה הקלף: 

 -וכתמים. נעשו תיקונים בספר ומעט אותיות דהויות. מעט חורים בקלף. באופן כללי מצב טוב 

  .טוב מאוד

 

תשס"ח[ מצאצאי הבעש"ט הקדוש, בן  -]תרע"ב  רבי אהרן חזן זצ"ל הרב החסיד הצדיק

אניפולי ומעזריטש. רוב חייו עברו  -למשפחת רבנים שפעלו באזור קרסנוסטב, אזור סלאוויטא 

ברוסיה הקומוניסטית ולמרות זאת שמר תורה ומצוות בדרך החסידות וזכה לגדל שם י"ג בנים 

פידים על קלה כבחמורה בדרך החסידות וגם בילדותם ובנות כולם שומרים תורה ומצוות ומק

רוב השנים לא הלכו לבתי הספר הקומוניסטים ובטח שלא חיללו שבת בבתי הספר, זכה לחתן 

 !!חלק מילדיו ברוסיה!! עם שומרי תורה ומצוות בדרך החסידות

תורה היה מקורב מאוד לאדמו"ר ממחנובקה וחב"ד. גם בעלותו ארצה פעל מיד לייסד תלמודי 

הישוב גני יוחנן ועוד ועוד וכן פעל רבות לחיזוק התורה  -במקומות לא דתיים: כמזכרת בתיה 

והדת בקרב עולי ברית המועצות ופעל רבות לשכנע עולים מבוגרים להיכנס בברית 

ספרי תורה גלולים אחד  3הבריח!! איתו  1966בעלותו לארץ הקודש בי"ט אלול תשכ"ו  .מילה

עליו ועל פועלו הרב בספר המאבק והנצחון מסכת גבורה יהודית סיפורו של  ראה !!בתוך השני

 .הרב אהרן חזן ז"ל, יהי זכרו ברוך



Sefer Torah cHasidi ktav Arizal, which was selflessly smuggled out of communist 

Russia by the tzaddik Rabbi Aharon cHazan ztzel from the descendants of the Holy 

baal shem tov, who gave his life for keeping the Torah and mitzvot for himself and 

his children (13) in communist Russia 

Sold as not kosher, it may be possible to repair not tested. 

New etzey chayim. Wrinkles and spots. Corrections were made to the sefer and some 

faded letters. A few holes in the parchment. Generally good - very good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר תורה לילדים, עצי חיים בקליט? ורימוני  .347

 .בקירוב 1950מתכת עם פעמונים. ישראל 

 

עצי חיים מבקליט? ספר תורה לילדים מודפס על נייר עם 

 -ומעיל בד. מצב טוב מיניאטוריים  כת עם פעמוניםורימוני מת

טוב מאוד)הספר לא נבדק מהתחלה עד הסוף(. מעיל פגוע 

  .ונראה שזה לא המעיל המקורי

A Torah book for children, Ezei Chaim Bakelite? and metal 
rimonim with bells. Israel 1950 approx. 
Good - very good condition(the book has not been checked 
from start to finish). Jacket is damaged and 

does not appear to be the original jacket. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

לערך,  74/48שטיח נוי ר' ישראל אבוחצירא זצ"ל. שטיח נוי לתליה.  .348

 .מצב טוב מאוד
Decorative tapestry for  Ornamental tapestry Rabbi Israel AbuHatzira ztzel.

.hanging. 74/48 approximately, very good condition 

 50$מחיר פתיחה": 

 

 



 -תמונות רבנים ואדמו"רים. גזיר עיתון משנת תרצ"ו  .349

 .תש"י בקירוב. הקדשה בכ"י

תש"י בקירוב.  -תמונות רבנים ואדמו"רים. גזיר עתון משנת תרצ"ו 

יר יחיאל מאוסטרובצא, האדמו"ר רבי מימין לשמאל: האדמו"ר רבי מא

הרב הורוויץ פון צפת וכעת בארה"ב.  .חיים מאיר פינקלר מפינטשוב

ר' " .כנראה הרב ישעיהו הורוויץ. האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה

קאלקאווער רב". מימין לדף  לייזער'ל היילפרין רב פון ראקאוו", "דער

לדף תמונות נשים. ס"מ. מעבר  39.5/12חלק מהקדשה בכתב יד. 

  .קרעים ומעט חסר. מעט כתמים

Photos of rabbis and rebbes. Newspaper clipping from around 

1936-1950. Handwritten dedication. 

Tears and a little incomplete. A few stains. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

לישראל' במדבר. דף מאויר צבעוני ומוזהב! חתימות וחותמות עתיקות! 'חוק  .350

 עפשטיין-ווארשא, בדפוס לעווין

 

ספר 'חוק לישראל' על ספר במדבר עם ל"ו פירושים 

 .מגדולי המפרשים

דף מאויר, "למען ציון  על הכריכה הקדמית)בתוכו( מודבק

צבעונית עם שילוב דיו מוזהב.  לא אחשה" ליתוגרפיה

 -)מוטיבים ציוניים, ע"פ ליליין(, ווארשא, שנות ה 

20/30. 

מספר  בתוך הספר .שני שערים, שער ראשון מאויר

רישום  מעבר לשער ראשון .הגהות/מ"מ בכ"י מזרחי

וחתימת רבי שלמה ן' חותא, כנראה נכד רבי שלמה 

חותא מרבני צפת, בדף שער שני חותמותיו וחותמת: 

דף בכת"י  ,בדף לפני השער .""ע"ה רחמים הכהן הי"ו

וכן דף תפילות "רשימת העניינים על ספר במדבר 

 .ותפילה לומר לפני קריאת שמו"ת

ס"מ. כריכת עור פגועה. כתמי ונזקי רטיבות. מעט  24

 .קרעים והדבקות. מצב בינוני

Colorful and golden illustrated page! Ancient signatures and seals! 'chok leIsrael' 
bamidbar. Warsaw, printed by Levin-Efstein 
Damaged leather binding. Stains and moisture damage. A little tears and paste. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. משחק קלפי רביעיות של קרן התורה של אגודת ישראל סט כמעט שלם.  .351

 30/40 -אוסטריה? שוויץ? שנות ה 
 

שלם. אוסטריה? משחק קלפי רביעיות של קרן התורה של אגודת ישראל סט כמעט 

 .30/40 -שוויץ? שנות ה 

  !!!!נדיר וייחודי. לא מצאנו רישום על זה כלל וכלל



נושא הרביעיות הם: "ארבע תפילות", 

"ארבע פרשיות שבתפילין", "ברכת המזון", 

ארבע פרשיות", ארבעה מינים", ארבעה 

בנים", "ארבע אמהות", "ארבע דגלים", 

רית נביאים ראשונים" ועוד ועוד. עב

ולועזית, מעבר כל קלף הסמל הידוע של 

 "."קרן התורה אגודת ישראל
חסר קלף אחד וכן  9רביעיות, ברביעייה  12

ס"מ.  7/9.5חסר קלף אחד.  12ברביעייה 

 .מצב טוב מאוד

rare. Agudat Yisrael's keren haTorah card 
game of quartets, an almost complete set. 
Austria? Switzerland? The 30s/40s 
12 quartets, in quartet 9 one card is missing 
and also in quartet 12 one card is missing. 
7/9.5 cm. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

קופת צדקה נחושת, דגם קבר צדיק )קבר רחל?( ותחריט דוד  .352

 וגוליית. עבודת יד, ריקוע ועבודת פטיש

 

קופת צדקה נחושת, דגם קבר צדיק )קבר רחל?( ותחריט דוד וגוליית. 

 עבודת יד, ריקוע ועבודת פטיש
בשני הצדדים ומעל הכיפה מגן דוד. ידית אחיזה בגב הקופה ובחלקה 

הקדמי פתח כעין דלת לריקון הקופה. בחלקה העליון מקום להכנסת 

 .כללי מצב טובס"מ. באופן  17X9X15מעות צדקה. גודל: )ללא הידית( 

A copper charity box, a model of a tzadik tomb (kever Rachel?) 

and an engraving of David and Goliath. Handwork, kneading and hammer work 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

חנוכייה מרשימה ומיוחדת, עבודת  .353

 .יד סגנון צפון אפריקה, מצופה כסף

 

צפון אפריקה,  חנוכיה בעבודת יד סגנון

  .בריקוע עם עיטורים נאים. ציפוי כסף

במרכז הטס חריטה של שני לוחות הברית 

עם כיתוב עשרת הדברות, ושני טסי נחושת 

מעוגלים ומעוטרים, סובבים על ציר ונסגרים 

על שני לוחות הברית. בגב הטס טבעת 

 .לתליה

  .ס"מ 28ס"מ. גובה:  19.5רוחב: 

An impressive and special menorah, handmade 
North African style, silver plated. 
Width: 19.5 cm. Height: 28 cm. 

 100$מחיר פתיחה: 

 



 

מפית רקומה לליל הסדר. עבודת יד.  .354

 .. עם שם בראשי תיבות1902תרס"ב 

 

מפית רקומה לליל הסדר. עבודת יד צבעונית 

 ומיוחדת עם חוטים ועיטורים מסביב. ועם פתח

שעשוי ככל הנראה לכיסוי המצות. מסביב רקום 

 1902תרס"ב   :את סימני הסדר, ולמטה נרקם

ס"מ בערך.  45/55 .".ושם בראשי תיבות "ח. ל

 .כתמים ומעט קרעים קלים

Embroidered napkin for seder night. 

Handmade. 1902. With name in initials. 

About 45/55 cm. Stains and a few light 

tears. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

 

פולין סוף  -מגדל בשמים מכסף. רוסיה  .355

 . חתום19המאה ה 

 

פולין סוף המאה ה  -מגדל בשמים מכסף. רוסיה 

   .וחותמות נוספות 84חתום  .19

 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. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מלחיה כסף עם זוג כפיות תואמות,  .356

 19 -חתום. גרמניה סוף המאה 

 

מלחיית כסף זוגית מעוטרת, עשויה כעין מחזיק 

לכוסיות)אינם(. עם זוג כפיות קטנות תואמות 

 .מכסף

כתר וירח.  800. חתום 19 -גרמניה סוף המאה 

  .כולל הכפיות)בורג לא נראה כסף( 103.6משקל 

ס"מ לערך. מעט  14X7.5מידות: אורך רוחב: 

  .פגמים

Silver salt shaker with matching pair of 
spoons, signed. Germany at the end of the 
19th century 
Dimensions: length width: 14x7.5 cm 
approximately. Few defects. 

 70$מחיר פתיחה: 



 תנ"ך ומפרשיו       
 

עזרא נחמיה ותרי עשר, עם פרש"י ועברי טייטש  -מיניאטורי! המגיד, חלקים תהלים  .357

עם אבזם אחד . שני כרכים. כריכת עץ מחופה עור 1699ואגדת שמואל. אמשטרדם תנ"ט 

 כריכה מחופה קלף. עותקים חסרים -שלם 

מיניאטורי! המגיד, שני כרכים עם פרש"י ועברי טייטש 

 . 1699ואגדת שמואל. אמשטרדם תנ"ט 

 1699ספר תהלים, במקור חלק מנ"ך אמשטרדם תנ"ט 

וזה חלק מכרך "כתובים" שמכיל ת"פ דף: בעותק זה יש 

. כרך עזרא רק את התהלים רכ"ז דף; וללא דף השער

[ דף; עותק זה מסתיים 2נחמיה ותרי עשר, במקור: שמו, ]

 ס"מ לערך. 11.5בדף רכ"ח. 

כרך תהלים: כריכת עץ מחופה עור עם אבזם אחד שלם 

ובשני שאריות האבזם. הכריכה מעט מנותקת. נזקי עש 

 -עם פגיעות בטקסט. כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני 

 גרוע.

ר: כריכה מחופה קלף, החלק הקדמי חסר והכריכה פגועה. מעט נזקי כרך עזרא נחמיה ותרי עש

 טוב. -עש וכתמים. מצב בינוני 

Miniature! haMagid, parts of the tehilim - Ezra Nechemiah and Trei Asar, with Rashi's 
commentary and yivri Teitsch and agadat Shmuel. Amsterdam 1699. Two volumes. 
Leather-covered wood binding with one complete buckle - parchment-covered binding. 
incomplete copies 
Volume of tehilim: wooden binding covered with leather with one complete clasp and two 
clasp remnants. The cover is slightly detached. Moth damage with damage to the text. 
Stains and a few tears. Average - poor condition. 
 
Volume Ezra Nechemiah and Trei Asar: cover covered with parchment, the front part is 
missing and the cover is damaged. Some moth damage and stains. Average- good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

נדיר! 'חמש מגילות' עם הפטרות מכל השנה כמנהג  .358

קהלות אשכנזים וספרדים, עם פירוש המלות. אמשטרדם תקכ"ח 

1768 

חמש מגילות' והם שיר השירים, רות, איכה, קהלת, מגילת אסתר, '

עם פירוש רש"י. ואחריהם הפטרות מכל השנה כמנהג קהילות 

  .מס" 13אשכנזים וספרדים עם פירוש המלות. צח דף; 

רוזנפלד מופיע שספר זה היה -באוצר הספר העברי וינוגרד

 .במכירה פומבית בקסטנבוים בתשנ"ה ולא יותר

כריכה עתיקה מעט בלויה. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש. מספר 

 .קרעים והדבקות. מצב טוב



rare! 'chamesh Megilot' with the Haftaros from the whole year as is the custom of 
Ashkenazi and Sephardic congregations, with interpretation of the words. Amsterdam 
1768 
Old cover slightly worn. Few stains and very few moth holes. Several tears and 
adhesions. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

תנ"ך עם פירוש 'דעת מקרא' ועם  .359

כרכים, סט כמעט שלם.  29ים. תמונות ואיור

  מוסד הרב קוק ירושלים

  .תנ"ך עם פירוש 'דעת מקרא' ועם תמונות ואיורים

בראשי הכרכים מבוא ארוך ומקיף ובתוך הספר כולל 

פירוש ובנוסף תמונות, איורים ומפות להבנת המקרא. 

 .מוסד הרב קוק ירושלים

 30כרכים)מתוך  29סט כמעט בשלימותו, 

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 24.5 .כרכים(

tana"ch with commentary 'Daat Mikra' and with 
pictures and illustrations. 29 volumes, almost a 
complete set. harav Kook Institute Jerusalem 

Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוסי זולצבאך. הסכמות חשובות. כרך אוסף שלשה ספרי "המגיד מכתובים" מ .360

  .אחד בכריכת עץ מחופה עור ועם שאריות אבזמים

 

. במקור 1769נביאים ראשונים, פיורדא תקכ"ט  :כ"א ."אוסף שלשה ספרי "המגיד מכתובים

, קס"ב, פ"ד ד'; בעותק זה חסר דף אחרון. הסכמות )בחלק א ובחלק ג(: רבי יוסף משטיין 1

. ג': כתובים, 1769ל לבוב, רבי נתנאל ווייל. כ"ב: כתובים, פיורדא תקכ"ט הרט, רבי יושע העשי

שצא דף. חלק ג' הוא הוצאת פיורדא תקכ"ז, ורק הוחלף השער. -[, שץ1[, שפו, ]1תרי עשר. ]

נותר שמו של המדפיס הנך בוכבינדר בסוף דברי הימים. הסכמות כנ"ל כ"א. כ"ג: המגיד 

 .. ללא השער המצויר וללא דף אחרון ש"ץ1770אך תק"ל ולצב מכתובים, כנראה מהדורת ז

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

עור ועם שאריות אבזמים, השנייה כריכת עור והשלישית 

 .טוב -כריכת בד. מצב משתנה, באופן כללי מצב 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. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 1837/43תר"ג  -תנ"ך אור לישראל, "מהדורה ראשונה". קרוטושין תקצ"ז  .361
 

 .1837/43תר"ג  -תנ"ך אור לישראל, "מהדורה ראשונה". קרוטושין תקצ"ז 

קעז, ’, עמ XVII  1837כ"א: בראשית תקצ"ז 

[ 1[, כט; כ"ב: ]חלק ו[: יהושע. תקצ"ט. סט, ]1]

[ דף. כ"ג: 1דף. ]חלק ז[: שופטים. תקצ"ט. עב, ]

[ דף, 3]חלק ח[: שמואל. תקצ"ט. צד; עה, ]

אצלנו חסר שער ודף אחרון, וההקדמה היא 

לספר דברי הימים ולא לספר שמואל. כ"ד: 

[ דף. כ"ה: 3]חלק ט[: מלכים. תקצ"ט. פו; פה, ]

קעה דף. ’, עמ VII .]חלק יא[: ירמיה. תר"א

דף אחרונים. כ"ו: ]חלק יב[:  2בעותק זה חסר 

מד ]צ"ל: קמו[ דף. ’, עמ VI .יחזקאל. תר"א

בעותק זה חסר דף השער. כ"ז: ]חלק יג[: תרי 

]חלק טו[:   עשר. תר"ג. יח, קנח דף. כ"ח:

משלי. תר"ב. צ דף. בעותק זה חסר שער. ]חלק 

אברהם ’ טז[: איוב. תר"ג. צז דף. עם הקדמת ר

חרון. כ"ט: ]חלק פאריצול בעותק זה חסר דף א

יז[: דניאל. תר"ג. מח דף. ]חלק יח[: עזרא. 

[, לו דף. בעותק זה כל ההקדמות נכרכו 1כז דף. ]חלק יט[: נחמיה. תר"ג. ]’, עמ XVI .תר"ג

]חלק כ[: דברי הימים. תר"ג. קד; צ דף. בעותק זה חסר דפים   לאחר שער של ספר דניאל. כ"י:

 .ג' של ח"א -ב' 

 .ה כרכים. חלקם מעט חסרים. באופן כללי מצב טוב מאודס"מ. סה"כ עשר 21

tana"ch or leIsrael, "first edition". Krotoshin 1837/43 
A total of ten volumes. Some are slightly missing. In general, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 
 

 

'אור החיים'  -חומשים 'באר מים חיים'  .362

. הסכמות ה'דברי חיים' מצאנז ורבי 'חומת אנך' -

שמעון סופר מקראקא. סט ממהדורות שונות 

. חתימות 1863/74תרל"ד  -למברג תרכ"ג 

 משפחת בלום

 

'חומת  -'אור החיים'  -חומשים 'באר מים חיים' 

אנך'. הסכמות ה'דברי חיים' מצאנז ורבי שמעון 

סופר מקראקא. סט ממהדורות שונות למברג 

  .1863/74תרל"ד  -תרכ"ג 

.. 1870ות תר"ל..  בראשית, חסר שערים נראה משנ

, 2 1863ד'; שמות למברג תרכ"ד  4ש"מ,  -א' 

ד';  5, ק"ע, 2 1863רס"ה, ל"ג, ח' ד'; ויקרא תרכ"ג 

בחלק זה הסכמות הדברי חיים מצאנז ורבי שמעון 

ד';  12, ר"ו, 1 1874סופר מקראקא. במדבר תרל"ד 

המספור  ;'ו, כ"ה, ו' ד, קס"2 1864דברים תרכ"ד 



הק' " :חתימות .ס"מ 28.5 .לפי עותקים אלו, לא נבדק דף דף ולא ידוע אם חסרים דפים

 .רפאל דומ"ץ בהר"מ", "בצלאל משה בלום" ועוד

טוב  -כריכות חצי עור מעט פגועות. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב טוב 

   .מאוד

chumashim 'Beer Maim cHaim' - 'Or hachayim' - 'cHomat Anach'. The agreements of the 
'Divrei Chaim' of Sanz and Rabbi Shimon Sofer of Kraka. A set of different editions of 
Lemberg 1863/74. Blum family signatures 
The numbering according to these copies has not been checked page by page and it is 
not known if any pages are missing. 
Half leather covers slightly damaged. Few stains and very few moth holes. Generally 
good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

סט חומשים 'התורה והמצוה'  .363

מהמלבי"ם, "מהדורה ראשונה". ורשה 

 1875/81מ"א  -תרל"ה 

 

  דפוס ראשון. סט חומשים 'התורה והמצוה'
 .מהמלבי"ם. חמישה כרכים

. מספו דפים רב, 1875/81מ"א  -ורשה תרל"ה 

ס"מ. שני  22.5בעותק זה ללא דפי התפילות. 

טוב  -שערים בכל כרך. באופן כללי מצב טוב 

 מאוד

Set of chumashim 'haTorah vahaMitzvah' from 
the Malbi"m, "first edition". Warsaw 1875/81 
Generally good - very good condition 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

חסידי. וילנא תר"ע  -נדיר. סט חומשים עם תפילות חול ושבת נוסח ספרד  .364

1910 

 

. פורמט 1910חסידי. וילנא תר"ע  -נדיר. סט חומשים עם תפילות חול ושבת נוסח ספרד 

 .קטן

ל"ג ד'; שמות קצ"ג, ב'  -בראשית קפ"ג צ"ל ר"ג, ב' 

ד'; במדבר קנ"ח,  2מ',  -ל"ט ד'; ויקרא קמ"ט, ב'  -

שערים לכל  2ל"ג ד';  -ל"ג ד'; דברים קע"ה, ב'  -ב' 

ס"מ. כריכות ישנות פשוטות. כתמי זמן  15חלק. 

 .ומעט קרעים וחורים. באופן כללי מצב טוב

rare. A set of chumashim with tfilot for 
Shabbat and chol. in the Sephardic - Hassidic 
version. Vilnius 1910 
Plain old covers. Time stains and a few tears 
and holes. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



 סלאוויטא וזיטומיר    
 . חתימה עתיקה1862אור זרוע' ב"ח, זיטומיר בדפוס הרבנים שפירא. תרכ"ב ' .365

זרוע' ב"ח, מאת רבינו יצחק ב"ר  ספר 'אור

משה מווינא. זיטאמיר, בדפוס השותפים רבי 

חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי 

שער נפרד לכל  .1862תרכ"ב  .הרב מסלאוויטא

 ,2 .חלק. חלק מאותיות השערים בדיו אדום

חתימה  ס"מ. בדף השער 38, צ"ב דף; 2קט"ז, 

 ."[?]עקסיצחק חנוך העניך הכהן ש" עתיקה

כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט נקבי עש 

 .וכתמים. מצב טוב

לספרי זיטאמיר וסלאוויטא שנדפסו ע"י נכדי הרב 

מסלאוויטא ורבי פנחס מקוריץ נודעה קדושה 

מיוחדת, כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה 

לפני המלאכה, ואף החזקת ספרים קדושים אלו 

 .הידועה כסגולה לשמירת הבית ולהצלח

'Or Zarua' 2 parts, Zitomir in the printing house of the Rabbis Shapira. 1862. Ancient 
signature 
Old cover slightly damaged. Few moth holes and stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 1858זיטאמיר. מסכת בבא קמא מתלמוד בבלי. זיטומיר, תרי"ח  .366

 ."מתלמוד בבלי עם המפרשים והוספות ובו "י"ב מעלותמסכת בבא קמא 

. בדפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי 1858זיטאמיר, תרי"ח 

 37.5קנב, כח דף;  [1] .הרב מסלאוויטא. שני שערים, חלק מהאותיות בשערים בדיו אדום

ס"מ. כריכת עור מעט 

בקה על  פגועה, הד

ומעט השדרה. כתמים 

קרעים ונזקי עש. מצב 

 .טוב

לספרי זיטאמיר 

וסלאוויטא שנדפסו ע"י 

נכדי הרב מסלאוויטא 

ורבי פנחס מקוריץ 

נודעה קדושה מיוחדת, 

כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני המלאכה, ואף החזקת ספרים קדושים אלו ידועה 

 .כסגולה לשמירת הבית ולהצלחה

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

 200$מחיר פתיחה: 



רבי חנינא ליפא שפירא מז'יטומיר. 'הפלאה' על מסכת  הספר הראשון שהדפיס .367

  כתובות. סדילקאב תקצ"ג. חותמות רבי נתן צבי פרידמן

ספר 'הפלאה' חידושי הלכות ואגדות מסכת כתובות והלכות כתובה, מהרה"ק רבי פינחס 

בעל ההפלאה", " הלוי איש הורוויץ

רבה של פרנקפורט דמיין. מתלמידי 

ש, אחיו של המגיד הקדוש ממעזריט

הרה"ק רבי שמואל שמעלקא 

מניקלשבורג ורבו המובהק של מרן 

  ."ה"חתם סופר

לפי הנכתב בדף השער הספר נדפס 

ע"י רבי חנינא ליפא שפירא 

מז'יטומיר וא"כ זהו שנים רבות לפני 

הקמת הדפוס בזיטאמיר, אמנם 

ייתכן שמדובר בזיוף וע"כ ראה 

בקובץ 'היכל הבעש"ט' לט, מאמרו 

אליהו מטוסוב על מעללי  של הרב

 .הדפוס בסדילקאב

כריכה ישנה פשוטה. כתמים ונזקי עש 

ובחלקם פגיעות בטקסט. הדבקות עם 

פגיעות בטקסט במספר דפים 

 אחרונים. מצב בינוני

[ מוותיקי 1914/1993תשנ"ג  –]תרע"ד  בדף השער והפורזץ חותמות רבי נתן צבי פרידמן

שנה, מחבר הספר האנציקלופדי הידוע "אוצר  40-שך כרבני בני ברק ורבה של שיכון ה' במ

, 1970–970הרבנים" המכיל כעשרים אלף ערכים על הרבנים וגדולי התורה באלף השנים שבין 

רבי יעקב פרץ פרידמן, מילא את  -רבי צבי דב זרצקי. בנו -חיבר ספרים נוספים, ילדיו: חתנו

 .מקומו ברבנות שיכון ה' לאחר פטירתו

The first book printed by Rabbi cHanina Lipa Shapira of Zhitomir. 'haflaa' on tractate 
ktuvot. Sedilkav 1833. Seals of Rabbi Natan Zvi Fridman 
Plain old cover. Stains and moth damage and some damage to the text. Pastes with 
vulnerabilities in the text on the last few pages. Medium condition 

 100$מחיר פתיחה: 

              

 ספרי יסוד            

 

דפוס ראשון, ספר יסוד! 'שערי תשובה' על שו"ע או"ח, עם הסכמתו היחידה!  .368

 1820של האדמו"ר האמצעי מחב"ד )דער מיטעלער רבי(. ב' כרכים. דובנא תק"פ 
 

של החיבורים 'שערי תשובה' ו'יד אפרים' שולחן ערוך, אורח חיים, ב"ח דפוס ראשון 

מהאחים הגאונים והקדושים רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא ורבי אפרים זלמן 

  !מרגליות מברודי. חיבורים אלו נדפסו בחייהם

ה'שערי תשובה' כולל בתוכו פסקי הלכה מספרי השו"ת והינו ספר יסוד בלימוד השולחן ערוך, 

דפס כמעט בכל מהדורות השו"ע ומרן החפץ חיים הדפיסו גם בספרו מאז ההדפסה שלפנינו נ

 .''משנה ברורה



[ ד'; 1[, שכה, ]2[ שע"א ד'; ח"ב: במקור: ]10ח"א: ] .ב"ח בשני כרכים .1820דובנא, תק"פ 

 -ק"פ בח"ב נכרכו פעמיים במקום דפים קפ"א  -חסר שער ח"ב ודפים קע"ז  בעותק זה

ת השער בדיו אדום. בדף אחרון לוח מועדי השנה לתקופה חלק מאותיו .ס"מ 21.5 .קפ"ד

 .של ארבעים שנה

הסכמות חשובות מאוד מאוד, בהם הסכמתו היחידה! של האדמו"ר האמצעי מחב"ד )דער 

מיטעלער רבי(. והסכמות מרן החתם סופר, האדמו"ר ה'אוהב ישראל' מאפטא, רבי יעקב 

הרה"ק מזלטשוב, רבי אריה ליב  מליסא בעל הנתיבות, רבי מרדכי מקרמניץ בנו של

 .קצנלנבוגן אב"ד בריסק

 191סטפנסקי ספרי יסוד מס' 
כריכות עור מהודרות מעט פגועות, הכריכות מנותקות ואחת מהם קרועה לשניים. הדבקות 

בדף השער עם פגיעות בטקסט. מעט קרעים וכתמים ומספר דפים מנותקים. בכ"א נזקי עש 

כ"ב במספר מקומות מעט מאוד נקבי עש. באופן כללי מצב ובחלקם מעט פגיעות בטקסט. ב

 .טוב

First edition, basic book! 'Sharei Tshuva' on Shulchan aruch orach chayim, with his 

only consent! of the Middle Rebbe of Chabad (Der Mitteler Rabbi).2 volumes. Duvna 

1820 

In this copy, the title page is missing and pages 177 - 180 in part B have been bound 

twice instead of pages 180-184. 

Fancy leather covers slightly damaged, the covers are detached and one of them is 

torn in two. Adhesions on the title page with damage to the text. A few tears and 

stains and several torn pages. in part 1 moth damage and in some parts a little damage 

to the text. part 2- at several places very few moth holes. In general good condition. 
 500$מחיר פתיחה: 

 

 

דפוס ראשון, ספר יסוד! 'שערי תשובה' על שו"ע או"ח. טוב להשלמות. חלק!  .369

 1820מכרך ראשון דובנא תק"פ 

שולחן ערוך, אורח חיים, ב"ח דפוס ראשון של החיבורים 'שערי תשובה' ו'יד אפרים' מהאחים 

הגאונים והקדושים רבי חיים מרדכי מרגליות אב"ד דובנא ורבי אפרים זלמן מרגליות מברודי. 

  !חיבורים אלו נדפסו בחייהם

פרי השו"ת והינו ספר יסוד בלימוד השולחן ערוך, מאז ה'שערי תשובה' כולל בתוכו פסקי הלכה מס

ההדפסה שלפנינו נדפס כמעט בכל מהדורות השו"ע ומרן החפץ חיים הדפיסו גם בספרו 'משנה 

 .'ברורה



 -. חלק! מכרך ראשון: דפים קל"ו 1820דובנא תק"פ  .מהדורה ראשונה

ים ס"מ. לפנינו עותק חסר, אך בעותקים השלמ 19.5שע"א סוף הכרך. 

ישנם הסכמות חשובות וגם בספר זה הופיע הסכמתו היחידה של 

 .האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש

 191סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

כריכה עתיקה מעט פגועה. חלק מהדפים בנייר כחלחל. כתמים ונזקי 

 .עש. מעט קרעים והדבקות. מצב בינוני

First edition, basic book! 'Sharei Tshuva' on Shulchan aruch 

Orach chayim. Good for perfection. Part! The first volume of 

Duvna 1820 

Part! First volume: pages 136 - 371 end of the volume. 

Antique cover slightly damaged. Some of the pages are on bluish 

paper. Stains and moth damage. A few tears and adhesions. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ד'. חותמת  -ספר יסוד! שו"ת 'ישועות יעקב' חלקים ג'  .370

רבי משה אהרן הכהן אב"ד טשעטשוביץ. דפוס ראשון. 

 1828זלקאווא תקפ"ח 

ח"ד, על שולחן ערוך אורח  -ח"ג  'פר שו"ת 'ישועות יעקבס

 .אב"ד לבובמהגאון רבי יעקב משולם אורנשטיין  חיים

 -, רע"ז 1. ח"ג: 1828זולקווא, תקפ"ח  ."מהדורה ראשונה"

ל  שער נפרד לכ .ס"מ 36.5תצ"א ד';  -, שמ"ה 1שמ"ד ד'; ח"ד 

חותמת רבי משה אהרן הכהן אב"ד  בדף השער .חלק

 .טשעטשוביץ

כריכה פשוטה. כתמים. נזקי עש ובחלקם פגיעות בטקסט. מצב 

                                                     .בינוני

Basic book! "Yeshuot Ya'akov" shu"t, parts 3 - 4. Seal of 
Rabbi Moshe Aharon HaCohen ab"d Chechowitz. First 
pattern. Zalkava 1828 
Simple cover. spots. Moth damage and some damage to the 
text. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ספר יסוד. דפוס ראשון. דרוש וחדוש רבי עקיבא  .371

איגר. נדפס ע"י בני רבי עקיבא איגר תקופה קצרה לאחר 

 1839פטירתו עם הקדמה חשובה. ווארשא, תקצ"ט 

ספר 'דרוש וחידוש' על סוגיות בש"ס מאת מרן הגאון רבי עקיבא 

 .איגר



ופה קצרה לאחר פטירתו עם ספר יסוד! מהדורה ראשונה! נדפס ע"י בני רבי עקיבא איגר תק

בדף השער נכתב "ספר שני" אך הכוונה שהוא ספר שני לספר תשובות רבי עקיבא  .הקדמה חשובה

 .איגר שנדפס מספר שנים קודם

ס"מ. רישומי בעלות עתיקים בדף  32 .חסר דף אחרון ;. מד; לח; מח; יב דף1839ווארשא, תקצ"ט 

 .הפורזץ

 81סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

חדשה פשוטה. שוליים נאים. מעט הדבקות וקרעים ומעט מאוד נקבי עש. במספר דפים  כריכה

 .טוב -אחרונים הדבקות ניילון על כל הדף ובחלקם העליון חסר בטקסט. מצב בינוני 

Basic book. First pattern. drush and chidush Rabbi Akiva aIger. Printed by the sons of 
Rabbi Akiva aIgar a short time after his death with an important introduction. Warsaw, 
1839 
Last page missing. 
Simple new cover. Nice margins. Few adhesions and tears and very few moth holes. In 
the last few pages, nylon is pasted over the entire page and the text is missing in the 
upper part. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. 'חדושי רבי עקיבא איגר' על הש"ס. ברלין תרי"ח  .372

1858 

 -גיטין  -ספר 'חידושי רבי עקיבא איגר' על מסכתות: בבא מציעא 

 .כתובות וליקוטים מרשכבה"ג רבי עקיבא איגר אב"ד פוזן

 31.5דף;  1, כ"ח, ט"ו, כ"ו, 2. 1858ברלין, תרי"ח  ."מהדורה ראשונה"

 ס"מ. בדף אחרי השער "דברי בן המחבר". הספר נדפס ע"י בנו רבי ב
נימין וואלף שאף כותב ומודה לאלו שעזרו לו וכותב שמתחיל להדפיס את 

מרן רבי עקיבא איגר על שו"ע יו"ד. מסדר הספר הוא רבי   חידושי אביו

ל רבי בנימין וואלף איגר, ובדף האחרון הדפיס נחמן גאלדבערג חתנו ש

  .חידושי תורה משלו

 .טוב -כריכה ישנה פשוטה. כתמים ונקבי עש. מצב בינוני 

First pattern. 'cHidushei Rabbi Akiva aIger' on the Shas. Berlin 
1858 
Plain old cover. Stains and moth holes. Average - good 
condition. 

 50$תיחה: מחיר פ

 

. 1553'ספר מישרים' לרבינו ירוחם. ויניציאה שי"ג  -נדיר! 'תולדות אדם וחוה'  .373

 !""כריכת עץ מחופה עור עם שאריות אבזמים

ספר 'מישרים' מאת רבינו ירוחם תלמיד הרא"ש. הספר כולל פסקי  -ספר 'תולדות אדם וחוה' 

 .ממוןהלכות משעת לידת האדם ועד לפטירתו, וספר מישרים הלכות 

מהדורה זו הינה נדירה ובלתי מצויה הרבה יותר מהמהדורה שלפניה שהיא מהדורה ראשונה, 

, ובאותה השנה הוצא הצו על שריפת התלמוד. רבים 1553מהדורה זו נדפסה בויניציאה בשנת שי"ג 

  .1562עד  1553סבורים כי לא נדפסו בוונציה ספרים עבריים משנת 



דף; שער נפרד לספר מישרים. בעותק זה חסר דף השער של  104[ 1; ]238[ 1. ]1553ונציה, שי"ג 

  .ס"מ. מעט תיקונים בכ"י עתיק 32'תולדות אדם וחוה' ודף אחריו. 

, עם מעט בלאי. מעט כתמים. נזקי עש בעיקר בשוליים. כריכת עץ מחופה עור עם שאריות אבזמים

 .דף מנותק. באופן כללי מצב טוב

rare! "toldot Adam vechava" - "Sefer Meysharim" to Rabbi Yerucham. Vinnytsia 1553. 
"Wooden binding covered with leather with remnants of buckles"! 
A separate title page for sefer Meyshrim book. This copy is missing the title page of 
'Toldot Adam vechava' and a page after it. 32 cm. A few corrections in ancient 
handwriting. 
Leather-covered wooden binding with remnants of buckles, with some wear. A few 
stains. Moth damage mainly in the margins. A page is broken. In general good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

ן! שו"ת הרשב"א ח"ג. חתימה עתיקה בעברית ולועזית. ספר יסוד! דפוס ראשו .374

  1778ליוורנו תקל"ח 

זה ספר שאלות ותשובות חלק שלישי הרשב"א חלק שלישי לרבינו 

 .הרשב"א

של אחד מגדולי ספרי היסוד החשובים, התשובות  מהדורה ראשונה

נפסקו להלכה בפירוש 'בית יוסף' על השו"ע ובספרי הפוסקים. ליוורנו 

חתימה עתיקה  ס"מ. בדף השער 30דף;   [ צד2. ]1778תקל"ח 

 .בעברית ולועזית

 266סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

כריכה פשוטה. מעט כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. באופן כללי מצב טוב 

 .טוב מאוד -

Basic book! First pattern! Rashba's shu"t part 3. Ancient 
signature in Hebrew and foreign. Livorno 1778 
Simple cover. A few stains and a few tears and moth damage. 
Generally good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

שו"ת הרמ"א, המהדורה בה הושמטה התשובה בעניין סתם יינם. חתימות  .375

 1711עתיקות. אמשטרדם תע"א 



עג -[ ב'2. ]1711אמשטרדם תע"א  .ספר שאלות ותשובות מרבינו משה איסרלש

 .ס"מ 31.5דף; 

מהדורה שיצאה לאור ע"י חתנו של ה'חכם צבי' ועם הסכמתו והסכמות חשובות 

 .נוספות

  !במהדורה שלפנינו הושמטה תשובה קכד בעניין סתם יינם

לה' הארץ ומלואה, הק' משה ב"ר מרדכי דינקלש " :חתימות עתיקות בדף השער

 ."ואיגהייםפיהלר?, "הק' שמואל, 

כריכה חדשה פשוטה. כתמים ומעט מאוד קרעים וחורים. מספר הדבקות בודדות. 

  .מצב טוב

shu"t haRam"a, the edition in which the answer was omitted in the matter 
of stam yenam. Ancient signatures. Amsterdam 1711 
Simple new cover. Stains and very few tears and holes. A number of 
individual adhesions. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון של ספרי היסוד על שלחן ערוך אורח חיים! 'מגן אברהם' ו'טורי  .376

. חתימת רבי אלכסנדר צינץ אב"ד אויסטרלינג? דודו 1692זהב'. דיהרנפורט, תנ"ב 

 זקינו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ

חן ערוך אורח חיים עם הפירושים 'טורי זהב' מרבי דוד הלוי סג"ל אב"ד לבוב. ו'מגן אברהם' שול

 .מאת רבי אברהם אבלי גומבינר דיין בקאליש

לפנינו מהדורה ראשונה של שני ספרי יסוד הנודעים ביותר בלימוד שו"ע אורח חיים. חיבורים 

 !כלי השולחן ערוך היסודיים ביותר אלו נדפסו כאן לראשונה ע"פ כת"י ומאז נודעים כנושאי

המדפיס רבי משורר שבתי בס בעל ה'שפתי חכמים' כותב בהקדמתו על הגעת כתבי היד לידו ועל 

החלטתו להדפיסם סביב השולחן ערוך בשם 'מגיני ארץ', שם זה שנתקבל מהוצאה זו ואילך "שו"ע 

 ."'עם שני 'המגינים

בחשיבותו ועותק שלם נמכר לאחרונה בבית המכירות גנזים ספר זה שלפנינו נדיר באופן מיוחד 

 !!! 70,000$ -ב 



תכ"ז[ נולד בלודמיר שבאוקראינה. תלמידו וחתנו של רבינו הב"ח. כיהן כרב  -]שמ"ו  רבינו הט"ז

 .וראש ישיבה בלבוב

ב תמ"ג[ נולד בגומבין שבפולין. כיהן כדיין בקאליש. את חיבורו כת -]שצ"ז בערך  רבינו המג"א

 .בצעירותו ממש, לאחר הפצרות תלמידיו. נפטר לפני הגיעו לגיל חמישים )ראה הקדמת בנו(

[ שמב 2, בדפוס רבי שבתי משורר בס. במקור: ]1692דיהרן פארט ]דיהרנפורט[ תנ"ב  .דפוס ראשון

הסכמות רבות וחשובות מגדולי צדיקי  ס"מ. בתחילת הספר 30 .עותק זה מסתיים בדף רכ"א ;דף

 .הדור

 163 161סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 

חתימת בעלים: "הק' אלכסנדר צינץ" ייתכן והוא רבי  ,'בשער הספר ובדף שלפניו וכן בדף א

אלכסנדר צינץ אב"ד אויסטרלינג במדינת מעהרין ומנו"כ בניקלשבורג. רבי אלכסנדר היה דודו 

"ד העלישוי שהיה זקנו אבי זקנו של הרבי רבי יהונתן אייבשיץ)אחיו של הגאון רבי ליב צינץ אב

  .אמו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ(

כריכת עץ מחופה נייר, הכריכה פגועה ומנותקת וללא חלק אחורי ושדרת עור חסרה בחלקה ופגועה. 

הספר מפורק לשניים וקבוצת דפים מנותקים בסופו ומספר דפים באמצעו. נקבי עש ומעט תעלות עם 

 .במספר דפים בודדים קרעים והדבקות עם פגיעות בטקסט. מצב בינוניפגיעות בטקסט. מעט כתמים. 

The first edition of the basic books on the shulchan Aruch orach Chaim! 'Magen 
Avraham' and 'Turei Zahav'. Diehrenpoort, 1692. Signature of Rabbi Alexander Tzintz 
Abd Oisterling? The great uncle of the Gaon Rabbi Yonathan Eybshitz 
This book is particularly rare in its importance and a complete copy was recently sold at 
the Ganzim auction house for $70,000!!! 
In the original: [2] 342 pages; This copy ends on page 221. 
Paper-covered wooden binding, the binding is damaged and detached and without a 
back part and the leather spine is partially missing and damaged. The book is divided 
into two and a group of detached pages at the end and several pages in the middle. Moth 
holes and a few ditches with damage to the text. A few stains. A number of individual 
pages have tears and pastings with damage to the text. Medium condition. 

 1000$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון של 'עטרת זקנים' על שו"ע אורח חיים ומהדורה שניה של ה'מגן  .377

 רישומים והגהות עתיקות. 1702אברהם'. 'מגיני ארץ' דיהרנפורט תס"ב 

 

מגני ארץ' שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם ועם 'עטרת זקנים' תוספת דינים '

 .והגהות מתוך ספרי הראשונים והאחרונים מרבי מנחם מנדל אוירבך

מהדורה ראשונה" של 'עטרת זקנים' על שו"ע אורח חיים ומהדורה שניה של ה'מגן "

מציין מהדורה זו שלפנינו כמהדורה שניה של ספר היסוד 'מגן  163י יסוד מס' סטפנסקי ספר .'אברהם

  .'אברהם' בתוספת החיבור 'עטרת זקנים

ריג, -קמז, קנ [4] .', בדפוס רבי משורר שבתי בס בעל ה'שפתי חכמים1702דיהרנפורט, תס"ב 

רישומים  -חתימות עתיקות  ס"מ. בשער ובתוך הספר 31שמ דף; ספירת דפים משובשת. -ריב

 .והגהות עתיקות

בין ההסכמות החשובות שנוספו למהדורה זו: מרבי אברהם ברודא, רבי דוד אופנהיים, רבי נפתלי 

  .הכהן כ"ץ בעל ה'סמיכת חכמים' ועוד



כריכת עור, חלקה הקדמי והשדרה מנותקים. בחלק מהדפים חסר הכותרות העליונות ובחלק מהדפים 

ם המודפסים לצד העטרת זקנים. הדבקות בשולי דפים ראשונים ומעט נחתכו שוליי הדפים על הציוני

 .טוב -על הטקסט. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים. מצב בינוני 

First printing of the 'Eteret Zkenim' on Shulchan aruch Orach cHaim and a second edition 
of the 'Magen Avraham'. 'maginey aretz' Diehrenpoort 1702. Ancient side script and 
postscript. 
 
Leather binding, front part and spine are detached. Some of the pages are missing the 
top titles and some of the pages have had the edges of the pages cut on the printed 
scores next to the ateret zkenim. Pasting on the margins of the first pages and a little on 
the text. Stains and some moth damage and tears. Average - good condition. 

 500$מחיר פתיחה: 

 

פני יהושע' חלק שלישי, "מהדורה ראשונה". חתימות וחותמות עתיקות. ' .378

 1755פרנקפורט דמיין תקט"ז 

מסכתות בבא קמא ובבא  ספר 'פני יהושע' ח"ג, על

מציעא, מהגאון רבי יעקב יהושע פאלק בעל ה'פני 

 .'יהושע

, פ"ד, ע' 2. 1755פרנקפורט דמיין תקט"ז  .דפוס ראשון

 .ס"מ 32דף; שני דפים אחרונים עברו שיקום. 

שייך  :רישום ,"דוד ... יוסף פרענקל" :חותמת בדף השער

יהודה ליב לה"ק מו"ה ולע"ע בק"ק ליסא ולראי' בעה"ח 

פ"פ", "קניתי לכבוד צורי וקוני הק' אליקום געצל לא...". 

רבי אברהם וינטורה, אולי בנו של רבי  חתימת ובדף אחרון

 .''נהר שלום  שלום וינטורה מח"ס

כריכה חדשה. נייר טוב. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש. 

 .מעט הדבקות בשוליים. מצב טוב

 .78סטפנסקי ספרי יסוד מס' 



נטרס 'צדה לדרך' להגה"ק רבי יעקב יחזקי' גרינוואלד מפאפא זצ"ל בשם האדמו"ר מהרי"ד בקו

מבעלזא זי"ע: "שמעתי בשם כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רבי ישכר דוב רוקח זצ"ל סגולה לשמחה, 

 '.ללמוד בספר 'פני יהושע

"Pnei Yehoshua" part three, "first edition". Ancient signatures and seals. Frankfurt-
Demain 1755 
New cover. good paper Few stains and very few moth holes. Some adhesions in the 
margins. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

ספר יסוד, דפוס ראשון. ספרו היחיד שנדפס בחייו של המחבר הגאון רבינו  .379

 . רישומים עתיקים1763יהונתן אייבשיץ. 'כרתי ופלתי' אלטונה, תקכ"ג 

 

 .ספר 'כרתי ופלתי' על שולחן ערוך יו"ד ]עם הפנים[ מהגאון רבי יהונתן אייבשיץ אב"ד אה"ו

 .ס"מ 30[ ל"ה, קס"ה דף; 3, דפוס ראשון. ]1763אלטונה, תקכ"ג  .מהדורה ראשונה

ם הספר בהקדמה כותב על ש .ספר זה הינו היחיד שנדפס בחיי המחבר הגאון רבי יהונתן אייבשיץ

 .ועל קורות חייו ועוד

  .177סטפנסקי ספרי יסוד מס' 

חתימות ורישומים עתיקים: "אשר ר' שלמה", "הקדשתי אותו לבית מדרשי הנק' בשם מאשר 

 ."שמנה לחמו", "שייך להתו' מו"ה יוסף איגר מפראג

בטקסט. כריכה ישנה פשוטה. מעט מאוד קרעים וחורי עש. דף קכ"ד קרוע באחד הקצוות עם חסר 

 .טוב מאוד -מצב טוב 

Basic book, first edition. The only book printed in the lifetime of the genius author 

Rabbi Yehonathan Eibeshitz. 'Kartei hufaltei' Altona, 1763. Ancient side scripts. 

Plain old cover. Very few tears and moth holes. Page 124 is torn at one edge with a 

missing text. Good - very good condition. 
 200$מחיר פתיחה: 

 

. חתימות ורישומים 1815נדיר! 'חידושי הלכות' מהרש"א, קאפוסט תקע"ה  .380

 עתיקים



 

 35רכ"ט דף;  ,1 .1815נדיר! 'חידושי הלכות' מהרש"א, קאפוסט תקע"ה 

  .ס"מ

  .חתימות ורישומים עתיקים

עור מעט פגועה. כתמים. מעט מאוד נקבי עש וקרעים. נייר טוב. מצב כריכת 

 .טוב מאוד -טוב 

rare! "chidushey halachot" from the maharsha, kapost 1815. Ancient 
signatures and records 
Leather binding slightly damaged. stains Very few moth holes and 
tears. good paper Good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 קבלה               
 

 גאולת' סידור. פומביות במכירות הופיע לא! נדיר .381

 1941 א"תש ירושלים. ל"ז י"האר נוסח' ישראל

 ושילוב' ה שויתי כוונות עם ל"ז י"האר נוסח' ישראל גאולת' סידור

 הובא, צוקרמן חיים' ר דפוס, 1941 א"תש ירושלים. השמות

 .הארטמאן חיים רבי י"ע ד"לביה

 . החול לימות עשרה שמונה תפילת רק נדפס'; עמ ז"ט

. בשוליים וקרעים זמן כתמי. לרוחבו קרוע השער דף. כריכה ללא

 .טוב מצב כללי באופן

rare! Has not appeared in auctions. Siddur 'geulat Israel' version of the late Ar"i. 
Jerusalem 1941 
 
without binding. The title page is torn across. Time stains and tears in the margins. In 
general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

, שער בדיו כחול! למברג 1852שערי ציון' תרי"ב '  .382

. אינו מופיע בוינוגרד. כריכת 1852"כ"ש בטשרנוביץ", תרי"ב 

 עור מהודרת

ערי ציון' תפילות ותיקונים מהמקובל רבי נתן נטע הנובר ספר 'ש

 .עם תיקון סעודה וספר יצירה

מהדורה זו אינה מופיעה  .1852למברג "כ"ש בטשרנוביץ", תרי"ב 

[ דף; 110יח ]-[ ה'3ב' ] .רוזנפלד-באוצר הספר העברי וינוגרד

  !שער בדיו כחול .ס"מ 21.5

 "?קראמהאלץאברהם יצחק : "חתימה בדף הפורזץ



 .כריכת עור מהודרת, ומעט פגועה. נייר טוב. השער מעט עקום. מעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

'shaarey Zion' 1852, blue ink title page! Lemberg "K.S. Betchernowitz", 1852. Does not 
appear in Winograd. Elegant leather binding 
Elegant leather binding, and slightly damaged. good paper The title page is slightly 
crooked. A little moth damage. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מהספרים הבודדים שנדפסו בלובאטשוב!  .383

'שפת אמת' לרמ"ע מפאנו. דפוס ראשון מתוך כת"י 

נ"ט שהיה באוצה"ס של הרה"ק רבי יהושע מבעלזא. תר

1898 

 

ענייני קבלה וחלקו השני מספר עסיס  'ספר 'שפת אמת

 .מרבינו מנחם עזרי' מפאנו רמונים

מהספרים הבודדים שנדפסו בלובאטשוב! דפוס ראשון! 

מתוך כת"י שהיה באוצה"ס של הרה"ק רבי יהושע 

ס"מ. כריכה ישנה.  25.5מו דף;  ,[2] .1898מבעלזא. תרנ"ט 

 .מים. באופן כללי מצב טובנקבי עש בעיקר בשוליים וכת

One of the few books printed in Luvachov! "sfat emet" for 
the Ram"a of Pano. The first print from a manuscript that 
was in the Otzar hasfarim of Rabbi Yehoshua of Belza. 
1898 
Old cover. Moth holes mainly in edges and spots. In 
general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 חסידות

 

מאהלוב, תקע"ב  מהדורה יחידה. 'גליא רזא' הקדמת הרה"ק ה'באר מים חיים'. .384

 . דפים נוספים1739'עטרת שלמה' זאלקאווא, תצ"ט  - 1812

 

  .ספר 'גליא רזא' ענייני קבלה מרבי אברהם מתלמידי האריז"ל

 .'מטשרנוביץ בעל ה'באר מים חיים' ו'סידורו של שבתהקדמה מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים 

 ;מח דף-מד, מז-[, ז, ב, ט2. ]1812מאהלוב תקע"ב 

 .הדעות חלוקות אודות זהותו של מחבר הספר ואף נכתבו ע"כ מאמרים

’ סדר הדורות ... ר’ שפתי ישינים וס’ והנה נודע שמו ושם בעליו של הספר ... ע"י ס" :בהקדמה

 .אברהם ב"ר אליעזר הלוי’ תלמידי האר"י". יש מייחסים את הספר לראברהם ]ברוכים[ מ

 

. בעותק זה 1739כרוך עמו: 'עטרת שלמה' על התורה, "מהדורה יחידה". זלקאווא תצ"ט 

וינוגרד. ברוב המקומות  -יודלוב  -עשרות דפים מעבר למה שמופיע בספריה הלאומית 

!! ועדיין חסר דפים 56צילום, מ"א, ד'; אצלנו שני הראשונים ב 25, מ"א, 2המספור: 

 ;', צ"ב ד2בספר!! בסריקה באוצר החוכמה 



ס"מ. כריכה ישנה פשוטה. ספר מפורק. נייר כחלחל בספר גליא רזא. נזקי עש עם פגיעות  20

בטקסט. מעט הדבקות וקרעים בעיקר בדפים אחרונים בספר עטרת שלמה. באופן כללי: ספר 

 .גרוע -'עטרת שלמה מצב בינוני  'גליא רזא' מצב בינוני. ספר

Single edition. 'Galia Raza' the preface of the HaRak Ha'Beer Mayim cHaim'. of ahlov, 
1812 - 'Eteret Shlomo' Zalkawa, 1739. Additional pages 
 
Bound with him: 'Ateret Shlomo' on the Torah, "single edition". Zalkava 1739. This copy 
has dozens of pages beyond what appears in the National Library - Yudlov - Winograd. 
In most places the numbering: 2, 41, 25 pages'; With us, the first two in the photo, 41, 
56!! And there are still missing pages in the book!! In a scan of the Treasury of Wisdom 
2, 92 d; 
 
20 cm. Plain old cover. Disassembled book. Bluish paper in Galia Raza book. Moth 
damage with damage to the text. A few adhesions and tears mainly in the last pages of 
the Ateret Shlomo book. In general: The 'Galia Raza' book is in fair condition. the book 
ateret shlomo condition Medium - bad. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

הסכמה נדירה מהרה"ק רבי משה מזוויעל. ספר 'בעל הנפש' להראב"ד.  .385

 1817פולנאה תקע"ז  -ברדיטשוב 

ספר 'בעל הנפש' על הלכות נדה 

ומקוואות, לרבינו הראב"ד, עם השגות 

 .הרז"ה והלכות נדה להרמב"ן

מעבר לדף השער הסכמת רבי ישראל בן 

ה'קדושת לוי' מבדיטשוב והסכמת הרה"ק 

רבי משה מזוויעל בן הרה"ק מזלאטשוב. 

באנציקלופדיה  ,הסכמותיו נדירות במיוחד

לחסידות נכתב כי ישנה הסכמה בודדת 

ממנו והיא בספר קצות החושן, אמנם ישנם 

שציינו כי ישנם חמישה הסכמות בלבד 

  .ממנו

רישום עתיק: "שייך למו"ה  שערבדף ה

 ."ישראל במו"ה יחיאל יעקב



ס"מ. ללא כריכה. הדבקות עם פגיעות בטקסט  20.5. מ' דף; 1817פולנאה תקע"ז  -ברדיטשוב 

 .גרוע -במספר דפים ראשונים ואחרונים. נזקי עש וכתמים. מצב בינוני 

A rare agreement from the rebbe Rabbi Moshe of zviel. The book 'Ba'al Hanefesh' to the 
raava"d. Berditschov - Polnaa 1817 
 
without binding. Pasting with damage to the text on several first and last pages. Moth 
damage and stains. Average - poor condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

ל הסידור החסידי הראשון! ש "מהדורה ראשונה"סידור רבי שבתי מראשקוב.  .386

 . כרך ראשון. עותק חסר שער והסכמות1794קוריץ, תקנ"ד 

סדר תפלה מכל השנה בנוסח ספרד עם כוונות האר"י ומנהגים, כוונות וייחודים של רבינו מרן 

הבעל שם טוב הקדוש, בעריכת המקובל האלוקי הרה"ק רבי שבתי מראשקוב מגדולי וראשוני 

 .צדיקי החסידות

הסידור שלפנינו הינו הסידור החסידי הראשון!!! גדולי צדיקי החסידות דבקו מאוד בסידור זה 

והפליגו בגודל קדושתו וטהרתו הנורא! וכן השתוקקו מאוד לראותו יוצא לאור עולם ולהתפלל בו. 

הרה"ק רבי חיים מאטינייא ראה את כתב היד של הסידור שהשליכוהו בטעות לתוך האש ולא 

ה"ק רבי ישראל מרוז'ין התבטא פעם סידור זה הוא חיותו. לסידור זה ניתנו הסכמות נשרף. הר

חשובות מצדיקי החסידות ובהם מהרה"ק הרבי ר' זושא שכתב: "והנה רבים וכן שלימים צמאו 

  ."...לראות בנועם דברי הסידור הנ"ל

לשבתות. קארעץ, תקנ"ד לפנינו הכרך הראשון של סידור חשוב זה וכולל בתוכו תפילות לימות החול 

שדמ דף; עותק זה מתחיל בדף א' וחסרים בו שני דפים לפניו שהם דף -. רסג ]צ"ל רס[, רסא1794

  .ס"מ 18השער וההסכמות)דפים אלו הושלמו בצילום(. 

 412סטפנסקי חסידות מס' 

כריכת בד מעט פגועה. נזקי עש ובחלקם מהמקומות עם פגיעות קשות בטקסט. כתמים ומעט 

 .גרוע -בקות. מצב בינוני הד

the siddur of Rabbi Shabbtay from rashkov. First edition of the first Hasidic Siddur! Koritz, 
1794. First volume. Copy without title page and agreements 
This copy starts on page A and two pages before it are missing, which are the title  page 
and the agreements (these pages were completed by photocopying). 18 cm. 



Cloth binding slightly damaged. Moth damage and in some places with severe damage to 
the text. Stains and some adhesions. Average - poor condition. 

 750$מחיר פתיחה: 

 

 

! כרטיס נסיעה ברכבת לקבלת פנים של הרה"ק רבי יואל מסאטמר לרגל נדיר .387

 .ביקורו השני בארה"ק בשנת תשט"ו

נדיר ומרגש! כרטיס נסיעה ברכבת לקבלת פנים 

של הרה"ק רבי יואל מסאטמר לרגל ביקורו השני 

 .בארה"ק בשנת תשט"ו

ם 'העדה החרדית'  כרטיס נסיעה ברכבת מטע

-רכבת מיוחדת, חיפהירושלים, ""כרטיס נסיעה, 

ירושלם, לקבלת פנים של כ"ק מרן הגאב"ד 

פעיה"ק, האדמו"ר מסאטמר, ח' תמוז תשט"ו, 

 .""פרוטה 1,450המחיר 

בגב הכרטיס חותמת "ישיבת יטב לב 

 .ס"מ. שני חורי ניקוב. מצב טוב 7.5/9 ."דסאטמר

rare! A train ticket for the reception of Rabbi 
Yoel of Satmer on the occasion of his second 
visit to the USA in 1955. 
two perforation holes. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

. סט שלם 1875סט 'ייטב לב' על התורה, "מהדורה ראשונה". סיגט תרל"ה  .388

 בכרך אחד

 .ספר 'ייטב לב' על התורה מהאדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגט



[, פ, 1[; ]1[, נה, ]3[; ]1[; צא, ]2קמא, ] ,[3] .. סט שלם בכרך אחד1875דפוס ראשון. סיגט תרל"ה 

בתחילתו. לוח התיקון של ויקרא נכרך לפני  חסר שער ראשון [ דף; בעותק זה1ע, ] -[, נב, נה1[; ]1]

חסר  במדברשער ויקרא, שער של דברים ודף לוח התיקון נכרכו לאחר השער של במדבר, בחומש 

  .שער נפרד לכל חלק .ס"מ 24.5 .ע"א -דפים ע' 

 .טוב מאוד -כריכה מנותקת ללא החלק האחורי והשדרה. מעט כתמים. מצב טוב 

Set 'Yitav Lev' on the Torah, "first edition". Siget 1875. An Xcomplete set in one 

volume 

This copy is missing the first title at the beginning. The correction tablet of vayikra 

was bound before the chapter of vayikra, the title page of dvarim and the page of the 

correction tablet was bound after the title page of Bamidbar, in the Bamidbar chumash 

missing pages 70-71. 24.5 cm. Separate title page for each part. 

Detached cover without the back and spine. A few stains. Good - very good condition. 
 500$מחיר פתיחה: 

 

משפט צדק, מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מדעעש.  -אבני צדק  -שערי צדק  .389

 18843/46מ"ו  -"מהדורה ראשונה", תרמ"ג 

נדל מדעעש. כרך ספרי האדמו"ר רבי מנחם מ

 .דפוס ראשון

שערי צדק' ח"א: חלק או"ח, תרמ"ד. עט דף; ח"ב: '

[ דף; 'אבני צדק' על אה"ע, 2חלק יו"ד, תרמ"ג. ס, כ, ]

שימת  ר דף אחרונים 6[ דף; 6[, ע' ]2]

 .ס"מ 35.5משפט צדק' על חו"מ, סה דף; ' .חותמים

כריכה פגועה וללא חלק אחורי. כתמי זמן ומעט מאוד 

 .וקרעים. באופן כללי מצב טובנקבי עש 

Sha'are Tzedek - Avnei Tzedek - Mishpat 
Tzedek, from the Rebbe Rabbi Menachem 
Mendel of daesh. "First Edition", 1884-46 
Damaged cover and no back. Time stains and 
very few moth holes and tears. In general good 
condition. 

 50$יחה: מחיר פת

 

 

מגדל דוד' לרבי דוד לידא, הסכמות בני ' .390

האדמו"ר הרה"ק התפארת שלמה ורשימת חותמים 

 . עותק חסר1893חשובה. פיעטרקוב תרנ"ג 

 .ספר 'מגדל דוד' עה"ת לרבי משה דוד לידא

 5-84, 6. 1893פיעטרקוב תרנ"ג  ,מהדורה ראשונה

דף בסוף הספר דפים מרשימת  3חסר  בעותק זה’; עמ

ס"מ. כרוך עמו ספר 'צבי לצדיק' עתק  22.5החותמים. 

 .חסר



בתחילת הספר הסכמות חשובות ובהם הסכמות בני האדמו"ר הרה"ק התפארת שלמה ובסוף 

 .הספר רשימת חותמים חשובה

כריכה ישנה מנותקת ללא האחורי והשדרה. שיקומי הדבקות בשולי דף השער ודף אחריו. כתמי זמן 

 .חתכו בדפוס. באופן כללי מצב טוב פים לא נומעט קרעים. חלק מהד

'migdal David' for Rabbi David Lida, the consent of the Rebbe's sons the tiferet Shlomo 
and an important list of signers. Pieterkov 1893. incomplete copy 
In this copy, 3 pages are missing at the end of the book, pages from the list of 
signatories. 22.5 cm. Bound with it is the book 'Zvi Latzadik', an incomplete copy. 
Detached old cover without the back and spine. Paste restorations on the margins of the 
title page and the page after it. Time stains and a few tears. Some of the pages were not 
cut in a pattern. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

סידור רבי שבתי מראשקוב, עם הקונטרס הנדיר "מנחת יצחק". למברג, תרכ"ו  .391

1866 

סדר תפלה מכל השנה בנוסח ספרד עם כוונות האר"י ומנהגים, כוונות וייחודים של רבינו מרן 

הקדוש, בעריכת המקובל האלוקי הרה"ק רבי שבתי מראשקוב מגדולי וראשוני  הבעל שם טוב

 .צדיקי החסידות

גדולי צדיקי החסידות דבקו מאוד בסידור זה 

נורא! וכן  והפליגו בגודל קדושתו וטהרתו ה

השתוקקו מאוד לראותו יוצא לאור עולם 

ולהתפלל בו. הרה"ק רבי חיים מאטינייא ראה 

ר שהשליכוהו בטעות את כתב היד של הסידו

לתוך האש ולא נשרף. הרה"ק רבי ישראל 

מרוז'ין התבטא פעם סידור זה הוא חיותו. 

למהדורה ראשונה של סידור זה ניתנו 

הסכמות חשובות מצדיקי החסידות ובהם 

מהרה"ק הרבי ר' זושא שכתב: "והנה רבים 

וכן שלימים צמאו לראות בנועם דברי הסידור 

 ."...הנ"ל

קונטרס נדיר בשם 'מנחת  בסוף הסידור

יצחק', הכולל בתוכו לוח תיקונים מרבי יצחק 

סג"ל מבערזאן. בהקדמתו כתב כי התיקונים 

נערכו ע"פ מקורות בכתבי האר"י ומשנת 

חסידים, בהמשך הדברים כתב: "....כי עוד בימי נעורי בראשית ההתחלה עמדתי בכור הבחינה מול 

מסטרעטין והוא גם סמך ידו עלי, עד כי בפעם אחת הוצרך  פני הרב הצדיק הקדוש מו"ה יהודה צבי

 ."...להעתיק לו הקטורת עם הכוונות וקרא אותי אליו ואני העתקתי וקבלם בסבר פנים יפות

. 1866למברג תרכ"ו  .דפוס ראשון של הקונטרס הנדיר 'מנחת יצחק' החסר בחלק מהעותקים

[, יא דף; בעותק זה: חסר שער ח"א ודף 1דף ][, קד, קיד 4קל דף; ח"ב: ]-[ נז56במקור: ח"א: ]

 .ס"מ 20בתחילת ח"ב ודף אחרון של הקונטרס מנחת יצחק.  4קכ"ח בח"א, דף  -אחריו, דפים קכ"ז 

ללא כריכה. ספר מתפרק ודפים מנותקים. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש בעיקר בשוליים. במספר 

 .דפים הדבקות וקרעים עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני

Siddur Rabbi Shabbtai from Rashkov, with the rare contress "Minchat Yitzchak". 
Lemberg, 1866 



In this copy: the title page of part I and the page after it are missing, pages 127-128 in 
part A, page 4 at the beginning of part B and the last page of the counters Menchat 
Yitzchak. 
without binding. A book falling apart and pages torn off. Stains and a few tears and moth 
holes mainly in the margins. Several pages have adhesions and tears with damage to the 
text. Medium condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

אשון! ספר 'נועם הלבבות', להרה"ק רבי אהרן ראטה זצוק"ל. חסידות, דפוס ר .392

 . חתימות וחותמות1934סאטמאר, תרצ"ד 

 

ספר 'נועם הלבבות' "מבואר בו כל הענינים 

העוברים על בר ישראלי וכל התנהגותיו באמונה 

ושמחה ותשובה ותפלה ועצות ודרכים... 

להתחזק בעבודת מלכינו ב"ה. הכל בדרך שיר 

וגם מובא בו מאמר התרגשות הנפש" ומליצה. 

מהאדמו"ר הקדוש רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל 

 .''שומר אמונים

. מו 1934סאטו מארע, תרצ"ד . מהדורה ראשונה

חותמת: "יוסף מאיר ש"ץ חברת... ; דף

 ."??בראטיסלבה", חתימה: "גרשון סג"ל

, כ"ג, 1937כרוך עמו 'אורח מישור' סטמאר תרצ"ז 

 144, 1924טהור' גאלאנטא תרפ"ד עמ'; 'שולחן  1

 . ס"מ 15עמ'; 

כריכה ישנה. הכרך מנותק לשניים בין הספרים. 

 . טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב 

Hassidut, first print! The book 'Noam Halevavot', by Rabbi Aharon Rata Zatzukal. 
Satmer, 1934. Signatures and seals 
Old cover. The volume is cut in two between the books. Generally good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

הכנת לב לתפילה' ח"ב מועדים. "מהדורה יחידה",  .393

עם בקשה מודפסת להצטרף לרשימת החותמים 

 וצ'ק)מודפס( של המו"ל חתן המחבר. עותק חסר

שלמה אריה לייב הכנת לב לתפילה' ח"ב מועדים, מהאדמו"ר רבי '

 .וויינשלבוים מטיטשין

בתוכו מונח דף עם בקשה מודפסת ביידיש להצטרף לרשימת 

החותמים וצ'ק)מודפס, באנגלית( של המו"ל רבי אברהם וולף מונד, 

  .חתן המחבר

דף; בעותק  1, ט"ז, 1. במקור: 2 193קראקא, תרצ"ב  .מהדורה יחידה

  .ס"מ 23זה חסר דף השער ודף אחרון. 

כריכה. דף א' מנותק ועם קרע עם חסר. קרעים וכתמים. מצב  ללא

 .בינוני

האדמו"ר הרה"ק בעל המופתים רבי שלמה אריה לייב וויינשלבוים 

[ בן הרה"ק רבי זאב וואלף 1849/1927תרפ"ז  –]תר"ט  מטיטשין



 מבלנדוב אחיינו של הרה"ק רבי שלמה יהודה לייב מלענטשנא. תלמיד בעל הדברי חיים מצאנז.

 .(498אלפים נהרו אליו בהיותו מפורסם במופתיו. )אלפסי, חסידות מדור לדור כ"ב עמ' 

"hachanat halev letfils" part B Moadim. "Single edition", with a printed request to join the 
list of signers and a (printed) check from the publisher, the author's son-in-law. 
incomplete copy 
This copy is missing the title page and the last page. 
without binding. Page A is detached and with a tear with missing. Tears and stains. 
Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. 'הישר והטוב' ח"א, מהרה"ק רבי צבי הירש מליסקא. מונקאטש.  .394

 1880תר"מ 

ספר 'הישר והטוב' ח"א, דרושים על התורה 

ומועדים וחידושי סוגיות, מהאדמו"ר הרה"ק רבי 

דרשת חתן המחבר  בסופו .צבי הירש מליסקא

 .האדמו"ר רבי חיים פריעדלענדער מליסקא

, צ"ב, 2. 1880מונקאטש. תר"מ  ."מהדורה ראשונה"

  .דף( 4רשימת חותמים) ס"מ. בסופו 24דף;  4מ"ו, 

 171סטפנסקי חסידות מס' 

כריכה ישנה מעט פגועה. כתמי זמן ומעט מאוד 

טוב  -קרעים ונזקי עש מעטים ובשוליים. מצב טוב 

  .מאוד

First pattern. 'hayashar vehatov' Part I, from the 
Rabbi Zvi Hirsch of Liska. Munkatsch. 1880 
Old cover slightly damaged. Time stains and 
very few tears and minor moth damage in the margins. Good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

'עשרה דברים' דרשת  -דפוס ראשון. 'נפש אד"ם' להרה"ק רבי דוד פיגהל'ס  .395

'דברי דוד' דפוס ראשון. כרך  -הרה"ק רבי שמשון משפטיווקא אצל ה'נודע ביהודה' 

 םשלשה ספרים חשובי

ספר 'נפש אד"ם' והוא  .'כרך שלשה ספרים חשובים. א

ביאורים על התורה והמצוות בדרך החסידות והקבלה. 

רבי דוד -מאת האדמו"ר רבי אברהם משה דוד קרויז ]

 .ס[’פיגהל

ספר 'עשרה דברים' ביאור המאמר של רבי יהודה  .'ב

במסכת בבא בתרא, כאשר דרש הרה"ק רבי שמשון 

  .דע ביהודה' מאת רבי יהודה סג"למשפטיווקא אצל ה'נו

[, 1[, טז; ]1, ]1906מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרס"ו 

  ;[ דף1טז, ]

האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם משה דוד )סג"ל קרויז( 

תרנ"א  –]תקפ"א  ס’רבי דוד פיגהל-מאונגוואר 

דוש, היה [ נולד לאביו רבי שמואל חסיד, והוא בן אחר בן ]דור שמיני[ להשל"ה הק1821/1891



מצדיקי הדור כעדותו של האדמו"ר הרה"ק מצאנז והיה מפורסם לאיש מופת. לאחר פטירתו של 

האדמו"ר הרה"ק מצאנז הפציר בו האדמו"ר הרה"ק משינאווא שיקח קוויטלאך ונתן לו בעצמו הקוויטל 

 .'הראשון. ספרו: 'נפש אד"ם

מ"צ מונקאטש נין ונכד להרב הגאון רבי דוד דברי דוד' על התורה מהגאון רבי דוד הכהן זאלצער דו' .'ג

  ס"מ 24.5[, קסב דף; 2. ]1910דייטש. מהדורה ראשונה. סוואליווע תר"ע 

 .שמואל ארי' בלייער" וחתימות נוספות" :חתימות בספר

כריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים ונזקי עש. הדבקה בשולי שער 'נפש אד"ם'. מצב 

 .טוב

First pattern. 'Nefesh Adam' to Rabbi David feighal's - 'asara Dvarim' a sermon by Rabbi 
Shimshon of shpitivuka at the 'Noda beyehuda' - 'divrey David's' first edition. Volume 
three important books 
 
Plain old cover. Time stains and very few tears and moth damage. Paste in the margin of 
the title page 'Nefesh Adam'. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. 'שלחן הטהור' מהרה"ק רבי אהרן ראטה. הסכמת הרה"ק רבי יואל  .396

מסאטמר, הרה"ק מרחמסטריווקא, הרה"ק מוויז'ניץ, הרה"ק מספינקא, המקובל רבי 

 . נייר משובח1933מארע, תרצ"ג -סאטוחיים שאול דוויך הכהן ועוד ועוד. 

ספר 'שלחן הטהור' על תיקוני השולחן וקדושת האכילה, הנהגות ודרושים 

מארע, תרצ"ג -סאטו .מהאדמו"ר הרה"ק רבי אהרן ראטה. מהדורה ראשונה

ש דף; בדף -יד, רעו-רעא, יא-מא, קפט-קפ, לד-לג, מב-[, טו2[, י, ]8. ]1933

עם טקסט על חלק מהדף וככל הנראה הינו  לג בספירה השלישית מודבק דף

  .ס"מ 21תיקון לנכתב מתחתיו. 

הסכמות חשובות ביותר מהאדמו"רים הרה"ק רבי מנחם  בתחילת הספר

נחום טברסקי מרחמסטריווקא, הרה"ק רבי יואל טייטלבוים מסטמר, 

הרה"ק רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, הרה"ק רבי יצחק אייזיק מספינקא, 

סף חיים זוננפלד, הגה"ק רבי אליהו קלאצקין מלובלין, הגה"ק רבי יו

המקובל הגה"ק רבי חיים שאול דוויך הכהן. הגה"ק רבי משה קליערס 

 .מטבריה ועוד

 .כריכה ישנה. נייר משובח. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

First pattern. 'Shalchan Hatahor' from Rabbi Aharon Rata. Agreed by 
Rabbi Yoel of Satmer, Rebbe of Rahmastrivka, Rebbe of Vizhnitz, Rebbe of Spinka, the 
kabbalist Rabbi Chaim Shaul Davich HaCohen and more. Sato-Maare, 1933. Fine paper 
On page 33 in the third count, a page with text is pasted on part of the page and is 
apparently a correction to what is written below it. 
 
Old cover. Fine paper. A few stains. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

שו"ת 'מראה יחזקאל' עם התשובה היסודית על דרך עבודת ה' של צדיקי  .397

 .. רשימת חותמים והסכמות חשובות1875החסידות. דפוס ראשון. סיגט, תרל"ה 



יחזקאל' להגאון הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט. דפוס ראשון. הסכמות ספר שו"ת 'מראה 

האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז והאדמו"ר הרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים 

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

בסימן ק"ד מובאת תשובה שעשתה הד עצום ופרסום רב בעולם התורה והחסידות ומאז ועד 

נחשבת כמאמר יסודי ביותר בתורת עבודת ד' על פי דרך החסידות של צדיקי הדורות. היום 

וכבר נודע את אשר העיד רבי דוד יצחק קופטייל זצ"ל מורה הוראה דק"ק ביסטריץ שפעם 

אחת הגיע ביומא דהילולא של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זיע"א בהיכל קדשו של מרן 

ושב על כסאו והספר 'מראה יחזקאל' פתוח לפניו ועיניו זלגו ה'דברי חיים' מצאנז ומצאו י

 . דמעות כשמעיין בתשובה זו

ארבעה עמודי שמות חותמים  בסוף הספר

]המסייעים[ ובראשם רבנים ואדמורי"ם, בהם: 

האדמו"ר ה'ייטב לב' מסיגט, ובנו האדמו"ר 

ה'קדושת יו"ט', האדמו"ר ה'צמח צדיק' מוויז'ניץ 

מודבק בסוף הרשימה ובו ועוד. כולל דף 

"השמטה" של שמות, ובהם רשימה מצפת עם 

 .שמו של רבי שמואל העליר

כריכה חצי עור מעט פגועה. שוליים רחבים. מעט 

 .נזקי עש וקרעים קלים בעיקר בשוליים. מצב טוב

The shu"t 'Marhe Yehezkel' with the 

fundamental answer on the way of avodat 

hashem of the Hasidic tzadikim. First printing. 

Seagate, 1875. List of signatories and 

important agreements. 

Half leather cover slightly damaged. Wide 

margins. A little moth damage and light tears 

mainly in the margins. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

דברים. -ה ביבליוגרפית. 'זרע קודש' ויקראמהדורה לא ידוע .398

 1906מהרה"ק מרופשיץ. פשמישל, תרס"ו 

ספר 'זרע קודש' ח"ב, "הלולים לה' מאת הרה"ק איש אלוקים מופת 

 ."הדור רבינו נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ

חלק זה של המהדורה שלפנינו לא ידוע  .1906פשעמישל, תרס"ו 

 2כ"ד, -ב' 1ם.  ,כ"ג ד'; דברי1במדבר.  , ט"ו ד';1ויקרא.  .ביבליוגרפית

שערים. סדר הדפים בחלק במדבר  3סה"כ  .שער נפרד לכל חלק ;דף

 .ס"מ 23.5משובש. 

כריכה עתיקה פגועה. כתמים ומעט קרעים. דף מנותק. באופן כללי מצב 

 .טוב

Unknown bibliographic edition. 'zera kodesh' vayikra-dvarim. 

From the rebe of Rupshitz. Peshmishel, 1906 

The order of the pages in bamidbar section is messed up. 

Old damaged cover. Stains and a few tears. A page is broken. 

In general good condition. 
 70$מחיר פתיחה: 



קדושת לוי השלם' עם תולדותיו וצורת חתימתו. מונקאטש ' .399

 .הסכמת דייני מונקאטש למהדורה זו. 1939תרצ"ט 

 

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

 .מהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב אבות

טש, תרצ"ט  מונקא. תולדותיו וצילום צורת חתימת יד קודשו בסוף הספר

זו, בה הסכמות רבני מונקאטש למהדורה  . ס"מ 30, קנ"ו דף; 1. 1939

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

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

 ."...הדינים

 .כריכה מקורית מעט מנותקת. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים והדבקות. מצב טוב

'kdushat Levi hashalem' with his history and the form of his signature. 
Monkatch 1939. Consent of Dayaney Monkatch for this edition. 
Original cover slightly detached. Time stains and very few tears and 
adhesions. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

נס  -הצלת הרבי מבעלז מגיא ההריגה בפולין  .400

ר. לוט שני ספרי הצלתם של שני ההצלה של הרבי מגו

 צדיקי החסידות מתוך עדותם של עדי ראיה

 

י צדיקי  אוסף שני ספרים חשובים על הצלתם של שנ

 . החסידות מתוך עדותם של עדי ראיה

"נס ההצלה של  -הצלת הרבי מבעלז מגיא ההריגה בפולין" "

 -הרבי מגור". בתוך הספר עמודי תמונות. ירושלים, תשי"ט 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד תשכ"ב.

The rescue of Rebbe of belze from the Killing 
Gorge in Poland - the miracle of the rescue of 
Rebbe of gur. Lot of two books of the salvation of 
the two Hasidic tzaddiks from the testimony of 
eyewitnesses 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

שו"ת 'ברית אברהם' מרבו של הרה"ק ה'תפארת  .401

שלמה' מרדומסק ותלמידו של הרה"ק החוזה מלובלין. 

 1819דפוס ראשון. דיהרנפורט, תקע"ט 

 

ספר 'ברית אברהם' שאלות ותשובות על ארבעת חלקי שולחן 

הערוך מאת הרה"ק רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי רבו של 

 .שלמה' מראדומסק ותלמידו של החוזה מלובליןה'תפארת 

[, 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 של  המחבר הרה"ק רבי אברהם צבי הירש פצנובסקי

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 



א הספר לדפוס ואביו הוציא לאור את הספר בתוספת פיעטרקוב. נפטר בשנת תקע"ט בטרם הוב

 .הקדמה וקינה על הנפטר. ספרו חשוב 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. 
 70$מחיר פתיחה: 

 

'אמרי  -'אמרי קדוש השלם' עם 'אור עולם'  -מרגניתא דר' מאיר פרמישלאן' ' .402

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

 ..1920ראשונות". לבוב תרפ'.. 

כרך שלושה ספרי חסידות, "מהדורות יחידות או 

 ."ראשונות

א'. 'מרגניתא דר' מאיר פרמישלאן' "מהדורה 

 .1926למברג תרפ"ו  -כ' ד'; לבוב  ,"יחידה

ב'. 'אמרי קדוש השלם' עם קונטרס 'אור 

"מהדורה ראשונה"? כ"ד  1928לבוב תרפ"ח  ,'עולם

 ;'ד

ידי וגם )חסקים' מאדמורי"ם ורבנים ג'. 'אמרי צדי

ליטאי( לוקט ע"י רבי אברהם איטינגא לבוב תרפ'.. 

כ' ד'; כריכה ישנה מעט  "מהדורה יחידה" ..1920

 .בלויה. כתמים. מצב טוב

לכל אחד מהספרים שער מעטפת ומעטפת 

אחורית עם פרסום של בית המסחר של ר' ראובן 

  .מרגליות

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

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

"single or first editions". Lebov 1920.. 

Old cover slightly worn. spots. Good condition. 

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

Rabbi Reuven Margaliot's trading house. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ח"ג, -מהדורה חסידית. ספר 'אהבת יהונתן' ח"א .403

 בקירוב. חתימות עתיקות 1822/23סדילקאב, תקפ"ג 

 

ספר 'אהבת יהונתן' חיבור על ההפטרות לרבינו יהונתן אייבשיץ. עם 

דברים ח"ג: שבע -ח"א: בראשית. אבלי מקיאבהוספות רבי אברהם 

 .הפטרות דנחמתא והפטרות ימים נוראים ורגלים

מג, -לו, לח-[, ט'4[ דף; ג' ]1[ ע' ]2בקירוב. ] 1822/23סדילקאב, תקפ"ג 

 . ס"מ 22.5נ' דף; שער נפרד לחלק ג'. -מג

האדמו"ר רבי מרדכי מטשרנוביל, בית דין דקהילת בארדיטשוב,  הסכמות

 .רבי יוסף מקוסטנטין ישן ורבי ראובן מזיטאמיר ועודהסכמת 

 ."יעקב אקסילראד ואהרן]?[ בן יעקב אקסיל ראד" חתימות



כריכה ישנה מעט בלויה וללא שדרה. נייר טוב. שוליים נאים. מעט כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. 

 .מצב טוב

Hasidic edition. The book 'Ahavat yonatan' part A- part C, Sedilkav, 1822/23 approx. 
Ancient signatures 
Old cover slightly worn and without spine. good paper Nice margins. A few stains and a 
few tears and moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

יוזעפאף דפוס ראשון. 'חסד לאברהם' ג"ח, מבעל ה'יסוד העבודה' מסלונים.  .404

  1886תרמ"ה 

 

ספר 'חסד לאברהם' ג' חלקים, חיבור 

קבלי, ענייני סדר הבריאה, -חסידי

מאמרי שבת על פסוק "ויכולו" ועוד, 

מהאדמו"ר רבי אברהם מסלאנימא 

)סלונים(, האדמו"ר הראשון לבית 

 .סלונים

דפוס ראשון של ספרו 

, 1. 1886יוזעפאף תרמ"ה ! הראשון

שער נפרד ;' , ס"ה ד1, כ"ה, 1ל"ט, 

 . ס"מ. 29.5 לכל חלק

כריכה אחורית בלבד ומנותקת. כתמי 

 .זמן ומעט קרעים. מצב טוב

First pattern. "chesed 
leAvraham" 3 parts, from the 
author of "Yesod Haavoda" from 
Slonim. Yozefaf 1886 
Back cover only and detached. 
Time stains and a few tears. 
Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

קדושת לוי' עה"ת והקדושות. ' .405

, "בהוצאות .. מחזיקי 1889ורשה תרמ"ט 

'בוצינא  -סקלאד ספרים בברדיטשוב" 

  1889דנהורא' פיטרקוב תרמ"ט 

 

ספר 'קדושת לוי' עה"ת והקדושות, מהרה"ק 

ווארשא, תרמ"ט . רבי לוי יצחק מברדיטשוב

יאדקיס ור' חנינא בהוצאות ר' משה . "1899

ליפא מרגליות מחזיקי סקלאד ספרים 

 ; ל"ג דף -קי"א, ב' ." בברדיטשוב

ספר 'בוצינא דנהורא' ליקוטים מהרה"ק הרבי 

. 1889פיעטרקוב תרמ"ט .' ר' ברוך ממעז'יבוז

 . ס"מ 21.5כ"ח דף; 

כריכה עתיקה מעט פגועה, ללא חלק קדמי. 

קבי כתמים ובמספר מקומות מעט מאוד קרעים ונ

 .עש. מצב טוב



'Kdushat Levy' on the tora and Kddushot. Warsaw 1889, "published by .. holders of 

scalad books in Berditszow" - 'Bucina Denehora' Pyeterkov 1889 

Old cover slightly damaged, without front part. Stains and in several places very few 

tears and moth holes. Good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פסח. "מהדורה  -ר"ח  -פרי צדיק' ח"ג, חומש ויקרא ' .406

  1922ראשונה", לובלין תרפ"ב 

 

פסח  -ר"ח  -ספר 'פרי צדיק' ח"ג, אמרות קדושות על חומש ויקרא 

 . מהאדמו"ר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין

 .ס"מ. 27 שערים;' 2 , קי"א ד1 .922 1לובלין תרפ"ב . דפוס ראשון

כריכה עתיקה, חלקה הקדמי מנותק עם קבוצת דפים. שוליים נאים. מצב 

 .טוב מאוד

'pri tzadik' part 3, Chumash vayikra - rosh chodesh - Pesach. 
"First edition", Lublin 1922 
Antique binding, the front part is detached with a group of 
pages. Nice margins. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דפוס ראשון שו"ת 'אמרי נועם' מהרה"ק רבי מאיר  .407

הורוויץ מדז'יקוב. חתימה וחידו"ת בכ"י. קראקא, תרמ"ח 

1888 

 

שו"ת 'אמרי נועם' ח"א, מהרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב. 

ס"מ.  40[, מז דף. 2]. 1888קראקא, תרמ"ח . מהדורה ראשונה

בדף השער חתימה: "זה הספר שייך להאברך שמואל מרדכי 

 .זינגער" ועל דף הכריכה הפנימית שני קטעי חידושי תורה

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת לשניים וללא שדרה. מעט נזקי עש 

 .וקרעים. מצב בינוני

[ בן הרה"ק  תרל"ז -]תקע"ט  הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב

בי אליעזר בנו של הרה"ק מרופשיץ. היה האדמו"ר השני ר

בשושלת דז'יקוב. בצעירותו למד אצל סבו הרה"ק רבי נפתלי צבי 

הורוביץ מרופשיץ, ולאחמ"כ אצל דודו הרה"ק רבי אשר ישעיה 

 .רובין וכן אצל הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב

First printing of the Amri Noam Correspondence from Rabbi Meir Horowitz of Dzikov. 
Handwritten signature and hido't. Cracow, 1888 
Ancient binding damaged and cut in half and without a spine. Some moth damage and 
tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מונקאטש,  -קראקא דפוס ראשון. 'אמרי נועם' מועדים ב"ח, להרה"ק מדז'יקוב.  .408

 1885/96תרנ"ו  -תרמ"ו 

 

ספר 'אמרי נועם' אמרי קודש למועדי השנה מהאדמו"ר הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדזיקוב. 

 .ב"ח מתוך שלושה



[ 1במקור: ]: ח"ב. 1885/96תרנ"ו  -תרמ"ו . מהדורה ראשונה

 25ק' דף; . ]1 ,[ח"ג. [ דף; עותק זה מסתיים בדף פד1צ"ד ]

 .ס"מ

עתיקות מעט בלויות. כתמים ומעט קרעים. בדף ח'  כריכות

  .בח"ג קרע עם בטקסט. מעט מאוד הדבקות. מצב טוב

First pattern. 'Yimrei Noam' moadim 2 parts, to the 
rabe of dzikov. Krakow - Monkatsch, 1885/96 
In the original: [1] 94 pages; This copy ends on page 
84. 
antique covers slightly worn. Stains and a few tears. 
On page 8 in part 3, a tear in the text. Very few 
adhesions. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגדה 'גאולת ישראל' עם הגהה עתיקה וארוכה מחידושי המגיד  -דרך אמונה' ב"ח ' .409

. כרך ספרי חסידות חשובים 1838תקצ"ח ווארשא,  -תרי"ז -מקוז'ניץ. טשרנוביץ, תרט"ז

 !ונדירים

 

כרך ספרי חסידות חשובים ונדירים. א'. ספר 'דרך אמונה' על התורה חלקים בראשית ושמות ע"פ 

דרך הזוה"ק והחסידות, מאת הגה"ק רבי מנחם מנדל אב"ד סיגט. שני חלקים מתוך שלוש. מהדורה 

[; נ דף; כולל דף "לוח הטעות" שבסוף ח"א, 1נב ][, 4. ]1856/57תרי"ז -יחידה. טשרנוביץ, תרט"ז

 .136דף זה לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה. סטפנסקי חסידות מס' 

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

ההגדה לפסח מחידושי המגיד הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ. ייתכן שההגהה היא עוד לפני הדפסת 

[ כד דף; בעותק זה חסר דף אחרון. כרוך בניהם: 1. ]1838מהמגיד מקוז'ניץ. ווארשא, תקצ"ח 

 . 1850הגדה לפסח, לבוב, תרי"א 

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

במרכז הדף. בדף אחרון של גאולת  חלק מהשוליים חתוכים מעט על הטקסט. בדף לוח הטעות חור

ישראל קרעים והדבקות. באופן כללי, ספר 'דרך אמונה' מצב טוב טוב מאוד. ספר גאולת ישראל 

 .טוב -וההגדה מצב בינוני 

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



are tears and adhesions. In general, the book 'derech emuna' is in good, very good 
condition. The Book of the geulat Israel and the Haggadah is in a good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 1835דברי אמת' עה"ת וליקוטים מהרה"ק ה'חוזה מלובלין'. סדילקאב, תקצ"ו ' .410

 

על התורה, ובסופו ליקוטי נביאים, ליקוטי כתובים, וחידושים על מסכתות שבת, ' ספר 'דברי אמת

'החוזה הקדוש מהרה"ק רבי יעקב יצחק הלוי הורוויץ  בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא וחולין

 .'מלובלין

ס"מ. עם ההסכמות והקדמת המביא  20.5[ נח דף; 2. ]1835מהדורה שנייה. סדילקאב, תקצ"ו 

 . לבית הדפוס מההוצאה הראשונה

 115סטפנסקי חסידות מס' 

 .כריכה חדשה נאה. מעט כתמים ומעט נזקי עש. מצב טוב

'divrey emet' on the Torah and excerpts from the 'choze of Lublin'. Sedilkav, 1835 

 

Nice new cover. A few stains and some moth damage. Good condition. 
 300$מחיר פתיחה: 

 

 

 . חתימה עתיקה. עותק חסר שער1817נועם אלימלך' הרובשוב תקע"ז ' .411

 



שושנה' 'ליקוטי  -מספרי היסוד של תורת החסידות! ספר הקדוש 'נועם אלימלך' על התורה 

. 1817ו'אגרת הקודש' מהרה"ק איש אלוקים הרבי ר' אלימלך מליזענסק. הרובשוב תקע"ז 

 ."..., צ"ד ד'; בעותק זה חסר דף השער. בדף מ' חתימה עתיקה: "שמעון צבי1במקור: 

זקי עש ובחלקם פגיעות בטקסט. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב  ללא כריכה. ספר מתפרק. נ

 .בטו -בינוני 

'Noam Elimelech' Harobshov 1817. Ancient signature. Copy without title page 
without binding. A book falling apart. Moth damage and some damage to the text. Stains 
and a few tears. In general, medium - good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

, עם קונטרס 1905ראשון. 'יושר דברי אמת' מונקאטש, תרס"ה חסידות, דפוס  .412

 "'נזירות שמשון' ונוסח מיוחד של "לשם יחוד

 

ספר 'יושר דברי אמת' מהאדמו"ר הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבריז' מראשוני צדיקי 

החסידות. עם קונטרס 'נזירת שמשון' מבנו האדמו"ר הרה"ק רבי שמשון מאוזיראן. בדף שער 

 .ס מובא הסיפור המופלא מה שציווהו הרה"ק מאפטאהקונטר

עם . 1905מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרס"ה 

ההסכמות החשובות שניתנו לספר בשנת תרי"א 

כשנתכוונו להדפיס את הספר, והסכמה נוספת 

 . לפני ההדפסה

בספר שלפנינו נדפס לראשונה נוסח של 

ה"לשם יחוד" שהמחבר נהג לאומרו לפני 

וכתיבת סת"ם באופן שהשאריות  עיבוד הקלף

 .לא יתקדשו. עם תשובה הלכתית ארוכה בעניין

כריכה חדשה. מעט נזקי עש וקרעים. במספר 

דפים השוליים חתוכים סמוך או מעט על הטקסט. 

 .טוב מאוד -מצב טוב 

cHasidut, first edition. "yosher divrey 
emet" Munkatsch, 1905, with the 
counteress "nezirut shimshon" and a 
special version of "Leshem Yichud" 
New cover. Some moth damage and 
tears. On several pages the margins are 
cut close to or slightly above the text. 
Good - very good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

צמח צדיק' ח"א להרה"ק מויז'ניץ, ' .413

. 1885ראשון. טשערנאוויץ, תרמ"ה דפוס 

 חתימות ורישומים מעניינים בכת"י

 

ספר 'צמח צדיק' חלק א' על בראשית שמות, 

אמרי קודש מהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם 

 .מענדיל מוויז'ניץ

. 1885מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ תרמ"ה 

פ' דף; דפים אחרונים: "קונטרס -[ עו, עו2]

המחבר מלאכת המשכן". הקדמה מבן 

 ." האדמו"ר הרה"ק ה"אמרי ברוך

 

שייך להנגיד ר' יצחק : "בדף הפורזץ רישום

הערשקאוויטש", בתוך הספר חותמותיו עם 



הכיתוב: "מו"מ דכולל מארמארש בעה"ק צפת" כנודע התגוררה שם קהילה של חסידי אבי המחבר 

 .בעל ה"תורת חיים" מקאסוב זי"ע

ומעבר . תרס"ד-ארוכים של ילדים ונכדים בין השנים תר"חרישומי לידה  בפורזץ האחורי )מנותק(

 ." לדף רישומי בעלות: "חיים משה ערדשטיין" "נפתלי ערדשטיין

 

 .כריכה ישנה, הדבקה על השדרה. כתמי זמן ומעט מעוד קרעים. מצב טוב

'Tzemach Tsadik' Part I by the rabe of viznitz, first printing. Chernavits, 1885. Signatures 
and interesting side scripts in his hand 
Old cover, pasting on the spine. Time stains and a few more tears. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שער התפלה' להרה"ק בעל ה'באר מים חיים'. ' .414

 1858למברג, תרי"ח 

 

ספר 'שער התפלה' מהאדמו"ר הרה"ק רבי חיים 

מטשערנאוויץ מגדולי צדיקי החסידות ובעל ה'באר מים 

 .' חיים' ו'סידורו של שבת

ס"מ. כריכה חדשה  24.5. ס' דף; 1858למברג, תרי"ח 

פשוטה. חלק מהדפים בנייר כחלחל. כתמים ומעט נזקי 

 .טוב -עש. מצב בינוני 

'Shaar HaTfilah' by the author of the book 'Beer 
Maim cHaim'. Lemberg, 1858 
Simple new cover. Some of the pages are on 
bluish paper. Stains and some moth damage. 
Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

עשרות הסכמות חסידיות חשובות ורשימת חותמים ענקית. 'תולדות אברהם'  .415

 1881מהדורה ראשונה. פשמישל, תרמ"ב 

 

'תולדות אברהם' חידושים על כמה מסכתות ספר 

 .מהש"ס מהגאון רבי אברהם אייזנברג אב"ד אולינוב

[, קס"ג ]צ"ל 8. ]1881פשמישל, תרמ"ב . דפוס ראשון

 .ס"מ 32.5[ ד'; 7קס"ה[ ]

עשרות הסכמות חשובות מגדולי  בתחילת הספר

האדמו"רים והרבנים, הרה"ק מרופשיץ, ה'ישמח 

מצאנז, ה'אריה דבי עילאי', רבי משה', ה'דברי חיים' 

אפרים זלמן מרגליות, רבי צבי הירש מזידיטשויב ועוד 

 . ועוד

דפי רשימות חותמים, כולל עשרות רבות 7  בסוף הספר

סטמר,  -של אדמורי"ם ורבנים משושלת צאנז, סיגט 

 .ויזניץ, בעלז, רופשיץ ועוד ועוד

נקבי כריכה חצי עור מעט פגועה. כתמי זמן ומעט קרעים ו

 .עש. מצב טוב מאוד

Dozens of important Hasidic agreements and a 
huge list of signers. 'toldot avraham' first edition. Pashmichel, 1881 
Half leather cover slightly damaged. Time stains and a few tears and moth holes. Very 
good condition. 

 $100מחיר פתיחה: 



נדיר! הספר שקיבל את שמו מהאדמו"ר הרה"ק הדברי חיים מצאנז, 'דרכי  .416

יושר' על הש"ס מהצדיק הגה"ח רבי משה יעקב שארף שה'אריה דבי עילאי' רצה שיכהן 

 . חתימות עתיקות1872כאדמו"ר. פרמישלא תרל"ב 

 

 .ספר 'דרכי יושר' על מסכתות הש"ס מהגה"ק רבי משה יעקב שארף

[ דף; 3[ נז; כח; כט, ]2. ]1872פרמישלא תרל"ב . הופיע במכירות פומביותנדיר מאוד, ולא 

 .ס"מ 34בעותק זה חסר דף אחרון )רשימת החותמים(. 

הק' זאב טעבל פריעדלאנדר" תלמיד חכם חשוב : "חתימות עתיקות בדף השער

 ."ץ 'הנשר'. "שמואל הק' טעסעל משאראשפאטיק, חידושי תורה רבים ממנו נדפסו ממנו בקוב

תרכ"ט[ תלמידם  -המחבר הגה"ק רבי משה יעקב שארף ]תקמ"ו  –ספר חשוב מאוד 

גדולי צדיקי החסידות, ערך את הספר 'מאור ושמש' לדפוס. את שם הספר 'דרכי יושר' 

קרא ה'דברי חיים' מצאנז )ראה הקדמת בני המחבר(. ה'אריה דבי עילאי' רצה שיכהן 

 .ש מאושפיציןכאדמו"ר לאחר פטירת האדמו"ר רבי בערי

 

כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים בעיקר כתמי זמן ומעט מאוד קרעים והדבקות ומעט מאוד 

 . נקבי עש. מצב טוב

rare! The book that received its name from the Rebbe the divrey Chaim of tzanz, 'Darchei 
Yosher' on the Shas of the Tsaddik HaGah Rabbi Moshe Ya'akov Sharf that the 'Aryeh 
Debi Ilayi' wanted to serve as Rebbe. Premishla 1872. Antique signatures 
Old cover slightly worn. Stains mainly time stains and very few tears and adhesions and 
very few moth holes. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

שמות  -התורה, "מהדורה ראשונה". ג"ח, בראשית שפת אמת' על ' .417

 1905/6ו'  -ויקרא. פיטרקוב תרס"ה  -

 

ספר 'שפת אמת' על התורה מהרה"ק רבי יהודה ארי' ליב מגור. דפוס ראשון. 

בראשית קמ"ב ד'; . 1905/6ו'  -ויקרא. פיטרקוב תרס"ה  -שמות  -ג"ח, בראשית 

חתימה: "ליפמאן הימאן" ומאחורי שמות ק"כ ד'; ויקרא ק"ז ד'; בשער בראשית 

השער רישום ששייך ל"יעקל היימאן מלודז' ". מאחורי דף ההקדמה רישום לידות 

 . תרפ"ד -מהשנים תרע"ב 

ס"מ. באופן כללי: מעט נקבי עש וכתמים, כרך בראשית מצב בינוני, כרך שמות 26 

 .ויקרא מצב טוב

"Sfat Emet" on the Torah, "first edition". 3 parts, bereshit - shmot - vayikra. 
Pyeterkov 1905/6 

In general: a few moth holes and stains, the bereshit volume is in fair condition, the 
Shmot and vayikra volume is in good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ראשון. ווארשא תרמ"ה עירין קדישין' להרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. דפוס ' .418

 . עותק חסר1885

 

ספר 'עירין קדישין' על התורה מהאדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין ובנו האדמו"ר 

. דפוס ראשון. עותק 1885ווארשא, תרמ"ה . הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא

 . ס"מ 20ו'. -מה דף. חסרים דפים ג'-[ ז'2חסר. ]

הראשונים מנותקים. מעט כתמים ונקבי עש. מצב בינוני כריכה ישנה מעט בלויה. דפים 

 .טוב -

'Yirin Kaddishin' for Rabbi Israel of Ruzhin. First printing. Warsaw 1885. 
incomplete copy 
incomplete copy. [2] 7-45 pages. Pages 3-6 are missing. 



Old cover slightly worn. The first pages are detached. A few stains and moth holes. 
Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

.  באר החסידות' על המגיד ממזריטש ותלמידיו מאת אליעזר שטיינמן' .419

 .מצב טוב מאוד

beer hachasidut" about the Magid of Mezritesh and his disciples by "

.conditionEliezer Shteinman. Very good  

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

ומהנכון שכל אוהב תורה וחביב עליו דברי קדמונינו ז"ל להביא את הספר " .420

הזה לתוך ביתו", ממכתב האדמו"ר רבי זאב וואלף מרחמסטריווקא למחבר. 'ספר 

 1902יראים' ע"פ 'תועפות ראם'. ח"ב, וילנא תרס"ב 

 

מבעלי התוספות רבי אליעזר ממיץ ספר יראים' ח"ב, על מצוות התורה, מאחד '

 .תלמיד רבינו תם

". 1309נדפס על פי כתב יד המונח "בהביבלאתיקה של צרפת בפאריז תחת הסימן 

 .בעריכת רבי ישראל איסר גולדבלום. עם פירוש "תועפות ראם" מרבי אברהם אבא שיף

 .זובסקיהסכמת האדמו"ר רבי זאב טווערסקי מרחמסטריווקא והגאון רבי אברהם דוד רו

קים(: אכילות, איסורי הנאה, איסורי ממון, איסורים שרע לשמים  מחולק לעמודים)חל

ולבריות, איסורים הנעשים בדבור ואדם נעשה רע לשמים ולא לבריות, איסורים שאינו 

עמ';  ,XVI 544. 1902עושה רע לבריות כי אם לשמים ואינם תלויות בדבור. וילנא תרס"ב 

 .דס"מ. מצב טוב מאו 27

"And it is true that every lover of Torah and fond of the words of our late 
predecessors should bring this book into his home, " from the letter of 
Rebbe Rabbi Ze'ev Wolf of Rahmastrivka to the author. "sefer yerehim" 
according to "Toafot Re'em". part B vilna 1902.  
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אוסטרווצא והגאון  -סקרנביץ  -הספדים על האדמו"רים מבעלזא  .421

רבי מאיר שמחה מדווינסק, 'אמרי פי' ח"א דרושים ודרשות. "מהדורה 

  1930יחידה". פיטרקוב תר"ץ 

 

תר"צ פיטרקוב . אמרי פי ח"א מרבי יצחק פז'ניצבסקי אב"ד פראשניץ

חותמות רבי מנחם מייאיראף . ס"מ 24.5ד';  1ק"ט, ." 4 ,מהדורה יחידה. "1930

 .שו"ב ש"ץ ומוהל מומחה בפאראנא)ארגנטינה(

אוסטרובצא והגאון רבי מאיר  -סקרנביץ  -הספדים על האדמורי"ם מבעלז 

 .שמחה מדווינסק

 .כריכה מקורית. מצב טוב מאוד

The obituaries on the Rebbe of Belza - Skarnewitz - Ostroveza and the 

genius Rabbi Meir Simcha of Dvinsk, 'Yimrei Pi' Part I. drushim and 

Sermons. "Single Edition". Pyeterkov 1930. 



Original cover. Very good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 .אוסף ארבעה ספרי סיפורי חסידות וצדיקים .422

 

 .ספרי סיפורי חסידות וצדיקים 4אוסף 

דרך האמונה ומעשה רב מהדורת סטנסיל של מהדורת ורשה תרנ"ב, נ"ז ד'; חותמת 1. 

 . סופר ומוכר ספרים פסח מילבערג בוענאס איירעס

 ;'ד 1. כ"ג, 1926אור המאיר רבי מאיר מפרמישלאן למברג תרפ"ו 2. 

והחתם סופר ועוד, ורשה מהדורת דרך צדיקים והוא הנהגות טובות מגדולי החסידות 3. 

ד'; על כריכת המעטפת נפלאות הצדיקים פיטרקוב  1סטנסיל של פיטרקוב תרע"ב. ל"ו, 

 .תרע"א

קהל חסידים החדש ארויס גענומען פון גאנץ ש"ס אויף עברי טייטש ורשה ללא שנה. 4. 

 .ד'; חותמת סופר ומוכר ספרים פסח מילברג בוענאס איירעס 1כ"ג, כ"ד, 

 .טוב מאוד -ומצב משתנה, באופן כללי בינוני  גודל

A collection of four books of Hassidut and tzadikim stories. 
Size and condition vary, generally fair - very good. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 מונקאטש             

 

דפוס ראשון. 'דרכי אמונה' על חנוכה מהרה"ק  .423

 1914תרע"ד  ממונקאטש. מונקאטש,

ספר 'דרכי אמונה' מאמרים לחנוכה "ק"ב דרכים ואופנים יקרים 

  .מפנינים" מהאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש

[ ס' דף; חלק מאותיות 1. ]1914מונקאטש, תרע"ד  .מהדורה ראשונה

 .בדיו אדום השער

 .כריכה ישנה בלויה ומעט מנותקת. כתמי זמן. מצב טוב

First pattern. 'darchey emuna' on Hanukkah from the rebe of Munkatesh. Munkatesh, 

1914 

Some of the title page letters are in red ink. 

Old cover worn and slightly detached. Time spots. Good condition. 
 60$מחיר פתיחה: 

 

דפוס ראשון. הגדה לפסח עם פירוש 'תפארת בנים' מהרה"ק  .424

  1914ממונקאטש. מונקאטש, תרע"ד 

הגדה של פסח עם פירוש 'תפארת בנים' מהאדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש 

 .שפירא ממונקאטש

[ עמ'; חלק 2דף, ] 3-82[, 1, ]2. 1914מונקאטש. תרע"ד  .מהדורה ראשונה

  .ס"מ 22 .בדיו אדום מאותיות השער



 .כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

First pattern. The Haggadah for Pesach with the commentary 'Tiferet Benim' from the 
rebe of Monkatesh. Monkatesh, 1914 
Some of the title page letters are in red ink. 
 
Plain old cover. A few stains. Very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 חב"ד              

 

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון, ה"צמח צדק" מליובאוויטש. גלוית  דיוקן .425

 .תר"ס בקירוב 1900שנה טובה. נדיר ביותר! אין בספריית חב"ד! ארה"ב 

 1900נדיר ביותר. גלוית שנה טובה עם תמונת האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש. ארה"ב 

 .ס"מ 8.5/11תר"ס בקירוב. 

 ."מונת הרב הצדיק הגאון מ"ה מנחם מענדיל מליובאוויטש זצ"ללזכר עולם יהיה צדיק! ת"

מעט דהויה בעיקר  .הגלויה מעט חתוכה בקירוב. 1906הגלויה נשלחה מארה"ב לרוסיה בשנת תרס"ו 

  .במרכז במקום הקיפול ומעט כתמים נוספים

נדפס בשער בספר 'בית הגנזים' מר' שלום דובר לווין בעמוד ר"ס מופיעה התמונה וכותב מתחתיה: 

לוח שנה של הוצאת רעמיגאלסקי בריגא בשנת תרפ"ט שנמצא בספרייה)ספריית חב"ד בקראון 

הייטס( וכן נדפס בכרטיס גלויית שנה טובה)ולא מציין שנמצא בספרייה כפי שמציין בפריטים אחרים, 

 .מה שאומר שאין את זה גם בספריית חב"ד(

The portrait of the Rebbe Rabbi Menachem Mendel Schneerson, the "Zemach Tzedek" 
from Lubavitch. shana tova postcard. Extremely rare! Not in the Chabad library! USA 
1900 in approx. 
The postcard was sent from the USA to Russia in approximately 1906. The postcard is 
slightly cut. A little faded mainly in the center where the fold is and a few other stains. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 



שארית הפליטה, חב"ד. סט שו"ע הרב עם דף ענק מקופל ובו פקסימיליה של  .426

שו"ת בכתב יד האדמו"ר ה'צמח צדק'? מהדורה שנדפסה ע"י הרבי עם הקדמה קצרה 

 1948ממנו. גרמניה תש"ח 

שו"ע הרב מהאדמו"ר הזקן הרה"ק רבי שניאור זלמן שארית הפליטה. סט 

 .מלאדי

מהדורה שנדפסה ע"י הרבי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון עם 

שלושה  .1948מעבר לדף השער. גרמניה תש"ח  הקדמה קצרה ממנו

  .ס"מ 21.5 .כרכים

שני שערים לכל חלק, מאחורי דף שער השו"ת, דף ענק מקופל ובו 

 .היד מהשו"ת)כתב יד של האדמו"ר ה'צמח צדק'?( פקסימיליה של כתב

כריכות מקוריות מעט בלויות. אחד הכרכים מעט מתפרק וקבוצת דפים 

 .מנותקים. כתמי זמן. באופן כללי מצב טוב

she'erit hapleta, Chabad. A set of shulchan aruch harav with a huge 
folded page containing a facsimile of a Shu'at in the handwriting of 
the Rebbe the 'Tzemach Tzedek'? Edition printed by the Rebbe with 
a short introduction by him. Germany 1948 
Original covers slightly worn. One of the volumes is slightly falling 
apart and a group of pages are detached. Time spots. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ע הרב סט שלם, "מהדורה ראשונה" של הוספות  .427

 1904וחידושי הצמח צדק. וילנא תרס"ה 

שו"ע הרב מהאדמו"ר הזקן הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. דפוס 

 -סט שלם ב  .1904וילנא תרס"ה  .ראשון של הוספות וחידושי הצמח צדק

ו ד'; ח"ב: קכ"ט צ"ל קס"ט ד'; ח"ג: קמ"ג ד'; ח"ד: קי"ט  קנ" ח"א: .כרכים 3

, ל"ו ד'; דברי נחמיה "השלמה" ח' 1, כ"ה ד'; ח"ה: ק"ו ד'; ח"ו 1ד'; שו"ת 

שערים לכל חלק,  2 ;'ד'; הוספות וחידושי הצמח צדק י"ג, כ"ח, ח', ס"ח ד

 .ס"מ 23 .מלבד חלק השו"ת שלו שער אחד

לויות. בשני כרכים הכריכות מנותקות כריכות עור מהודרות ומעט ב

 .טוב מאוד -והספרים מעט מתפרקים. מעט קרעים. באופן כללי מצב טוב 

Shulchan Aruch harav complete set, "first edition" of hosafot 
vechidushey haZemach Tzedek. Vilnius 1904 
Elegant and slightly worn leather bindings. In both volumes, the 
covers are detached and the books are slightly falling apart. A few 
tears. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . נייר לבן, כריכות עור מקוריות1864סט שולחן ערוך הרב, שטעטטין תרכ"ד  .428

 



. 1864סט שולחן ערוך הרב, שטעטטין תרכ"ד 

, ר"ב 3, קע"ב ד'; ח"ב 6ח"א  .כרכיםחמישה 

ד';)דף ר"ב נכרך אחרי לוח הסימנים של השו"ת. 

, קל"ח, 2, קל"ו ד'; ח"ה 4, קס"ד ד'; ח"ד 4ח"ג 

  .ס"מ 23ע"ז ד';  -, מ"ד 1מ"ב,  -, ב' 1

שני שערים לכל חלק מלבד חושן משפט וחלק 

 .השו"ת שלהם שער אחד

ומוהל חותמות רבי מנחם מייאיראף שו"ב ש"ץ 

 .מומחה בפאראנא ארגנטינה

כריכות עור מקוריות, חלקם בלויות. רובם בנייר 

  .לבן. שוליים רחבים. כתמים. מצב טוב

Set Shulchan Aruch harav, Shtetin 1864. 
White paper, original leather bindings 
Original leather covers, some worn. Most 
of them are on white paper. Wide margins. 
stains Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חב"ד. 'בית אהרן והוספת' מאת סבו של הרבי מליובאוויטש עם חתימת יד  .429

 1880קודשו וחותמו. דפוס ראשון. ווילנא, תרמ"א 

 

מראי מקומות לפי סדר פסוקי התנ"ך לתלמוד ומדרשי חז"ל  'ספר 'בית אהרן והוספות

וילנא, תרמ"א  .רבי אברהם דוד לאוואט אב"ד ניקאלאייעב ים מאתולספרים נוספ

מהדורה ראשונה. הסכמת  .1880

  .האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש

בדף ההסכמה חתימת יד קדשו 

של המחבר, סב סבו של הרבי 

מליובאוויטש: "נאום אברהם דוד 

לאוואט מו"ץ דק' ניקאלאייעב". 

 360 ,[4] .ובתחתית הדף חותמתו

  .ס"מ 32.5עמ'. 

כריכה ישנה. נקבי עש וכתמי זמן. 

 .טוב -מצב בינוני 

המחבר הגאון רבי אברהם דוד 

תר"ן[ רבה של  -]תקע"ה  לאוואט

ניקולאייב שבאוקראינה והסביבה 

במשך ארבעים שנה. חסידו של 

האדמו"ר ה'צמח צדק' ובנו 

המהר"ש. מגדולי וחשובי רבני חב"ד 

ש וזקנו האדמו"ר הרמ"מ מליובאוויט

]נכדתו הרבנית חנה שניאורסון היא 

אמו של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש[. חיבר מספר ספרים חשובים, כשהנודע בהם 

 .'הוא ספרו 'קב ונקי

Chabad. 'Beit Aharon veHosafat' by the Lubavitch Rebbe's grandfather with his holy hand 
signature and seal. First printing. Vilna, 1880 
Old cover. Moth holes and time stains. Average - good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 



דפוס ראשון. שו"ת 'צמח צדק' מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל  .430

 1874שניאורסון מליובאוויטש. יו"ד ג"ח. ווילנא. תרל"ד 

 

"ר רבי ספר 'צמח צדק' שאלות ותשובות משולחן ערוך יורה דעה, מהאדמו

 .מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש. ג"ח בכרך אחד

שערים. חלק  2, פ"ו ד'; 2. חלק א': 1874ווילנא, תרל"ד  ."מהדורה ראשונה"

  .ס"מ 33, נ"ב, י"ג ד'; בעותק זה חסר השער. 1ב': קכ"א ד'; חלק ג': במקור: 

קים ועם כריכה מעט פגועה וחלקה הקדמי מנותק וכן מספר דפים ראשונים מנות

 .קרעים. שוליים רחבים. כתמים. באופן כללי מצב טוב

First pattern. shu"t Tzemach Tzedek from the Rebbe Rabbi 
Menachem Mendel Schneerson of Lubavitch. yore dea 3 part. Wilna 
1874 
This copy is missing the title page 
The cover is slightly damaged and the front part is detached, as well 
as several first pages detached and with tears. Wide margins. spots. 
In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

סגולה גדולה לכל הישועות! חלק מהגארטל טלית קטן של הרבי, בלוח עור  .431

 יוקרתי ומפואר

 

עניניו גם במקום ובכלים שהשתמש בהם לצרכי  כי קדושתו של הצדיק חודרת בכל""

""קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק )גם לאחרי הסתלקותו( היא באותו   העבודה""

 . (25תמש בהם בפועל"" )לקוטי שיחות, כרך ל"ב עמ' האופן כהזמן שהצדיק הש

יא חלק מהגארטל בו השתמש הרבי לחגרו על הטלית קטן שלו כמנהג האדמוה"ז בעל התנ

שיעורה. חתיכה מאבנט קדוש זה נתונה  וחסידי חב"ד כדי לשמור על הטלית שלא ייפגם

  .בתוך מסגרת לוח עור מפואר עם תמונתו של הרבי

בגב הלוח נכתבה תעודה בעברית ובאנגלית על סדר השתלשלות קבלת חפץ קדוש זה, 

רב חנניה סיני דוד הגארטל ניתן כמתנה לאחד מחשובי רבני חב"ד ע"י המשב"ק של הרבנית ה

 .הלברשטאם, ונחלק למספר מצומצם

החתיכה המצורפת במארז זה נארזה בקפידה ע"י תלמידי חכמים יראי שמים, ומפאת 

 .קדושתה נארזה בשתי עטיפות

 !בלבד 49, מתוך 19פריט זה נדיר במיוחד, לפנינו עותק ממוספר מספר 



 .ס"מ. מצב מצוין 23.5X32מידות הלוח: 

A great virtue for all salvations! Part of the Rebbe's tallit katan gartel, in a prestigious and 
luxurious leather plate. 
The piece enclosed in this case was carefully packed by yerhey shamayim talmidey 
chachamim, and for its sanctity it was packed in two wrappers. 
This item is extremely rare, it is a numbered copy number 19, out of only 49! 
Board dimensions: 23.5X32 cm. Excellent condition. 

 3,500$מחיר פתיחה: 

 

 

 שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי, 'בחנוכה' כ"ח כסלו תשמ"ג .432
 

מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון  שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי

  .מליובאוויטש בזמן המסוגל ועת רצון 'חנוכה' תשמ"ג

 ."על הדולר נרשם למעלה: "דולר מהרבי שליט"א", ולמטה "חנוכה כ"ח כסלו תשמ"ג

  .שמור במצב כחדש

A dollar bill received from the holy hands of the Rebbe, 'Bechanukah' 28 Kislev 1983 
Keep in like new condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי 'בחנוכה' כ"ח כסלו תשמ"ג .433



 

שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון 

  .מליובאוויטש בזמן המסוגל ועת רצון 'חנוכה' תשמ"ג

 ."דולר מהרבי שליט"א", ולמטה "חנוכה כ"ח כסלו תשמ"געל הדולר נרשם למעלה: "

  .שמור במצב כחדש

A dollar bill received from the holy hands of the Rebbe on cHanukkah 28 Kislev 1983 
Keep in like new condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

 תשמ"ג שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי 'בחנוכה' כ"ח כסלו .434

 

שטר של דולר שנתקבל מידיו הקדושות של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון 

  .מליובאוויטש בזמן המסוגל ועת רצון 'חנוכה' תשמ"ג

 ."על הדולר נרשם למעלה: "דולר מהרבי שליט"א", ולמטה "חנוכה כ"ח כסלו תשמ"ג

  .שמור במצב כחדש

A dollar bill received from the holy hands of the Rebbe on Hanukkah 28 Kislev 1983 
Keep in like new condition. 

 250$מחיר פתיחה: 

 

 

חידושים על  -סט שו"ת 'צמח צדק' על ד"ח שולחן ערוך  .435

 כרכים 6. 1964הש"ס. ניו יורק תשכ"ד 

 

חידושים על הש"ס. ניו  -סט שו"ת 'צמח צדק' על ד"ח שולחן ערוך 

 1964יורק תשכ"ד 

שו"ת צמח צדק,  .'ג .שו"ת צמח צדק יו"ד .'ב .שו"ת צמח צדק או"ח .'א

צמח צדק  .'ה .'שו"ת צמח צדק אבן העזר ב .'ד .'א  אבן העזר

 צמח צדק חידושים על הש"ס .'ו .חו"מ

  .ס"מ. כריכות מקוריות. באופן כללי מצב טוב מאוד 26סה"כ ו' כרכים. 

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: 



נדיר! לא הופיע במכירות פומביות! חב"ד. סדר תפלת כל פה ע"פ נוסח  .436

 1907הקדוש האר"י. "מהדורה ראשונה"? וילנה תרס"ז 

 

 .תפלה מכל השנה כולל גם תפלת ר"ה ויו"כ, ע"פ נוסח האר"י הקדושסדר 

"מהדורה ראשונה" ? בספריה הלאומית וביודלוב זה מופיע  1907וילנה תרס"ז 

של מהדורת תרנ"ד מספרית   כראשונה, ביודלוב מופיע שראה צילום שער

יר! לא נד .ס"מ 21מ' ודף אחרון.  -ל"ה  חסר הלסינקי. במקור מ"ח ד'; בעותק זה

 !הופיע במכירות פומביות

כריכה פגועה ומנותקת. ספר מתפרק. כתמי זמן. קרעים כעם פגיעות וחסרים 

 .גרוע -בטקסט. מצב בינוני 

rare! Has not appeared in auctions! Chabad. Seder Tfilat Kol Pe 
according to the text of the Holy Ar"i. "First edition"? Vilna 1907 
This copy is missing 35-40 and the last page. 
Cover damaged and detached. A book falling apart. Time spots. Tears 
with damage and missing text. Average - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 74/48שטיח נוי "הרבי מלובביטש שליט"א. שטיח נוי לתליה.  .437

 .וב מאוד לערך מצב ט
Ornamental tapestry "The Rebbe of Lubbavitch Shalita" Decorative 

.carpet for hanging. 74/48 about very good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 ספרי סגולה          

 

קבלה, סגולה. "וזכות התורה יגן על כל העושין ומעשין להצילם מכל רע  .438

ישראל" מתוך הסכמת הרה"ק משינאווא. 'אותות ומועדים' ולהשפיע ברכת טוב על 

 . רשימת חותמים והסכמות חשובות. איורים קבליים1903בארטפעלד, תרס"ד 

ספר 'אותות ומועדים' פירוש על ספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו מאת רבי יהושע 

 .'מפריסטיק, מתלמידיו של הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל ה'בני יששכר

 .ס"מ. בתוך הספר איורים ושרטוטים קבליים 24. ל"ו דף; 1903בארטפעלד)בארדיאב(, תרס"ד 



הסכמות האדמו"רים הרה"ק רבי שלמה  בתחילת הספר

הלברשטאם מבאבוב, הרה"ק רבי שלמה שפירא ממונקאטש 

הרה"ק רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווע עם  ו

ומעשין להצילם מכל ברכתו: "וזכות התורה יגן על כל העושין 

רע ולהשפיע ברכת טוב על ישראל". בסוף הספר רשימת 

 .עמודים 5חותמים חשובה, 

הקדמה ודרך לעץ החיים עם הוספות ה'בני  כרוך עמו ספר

 .יששכר', מונקאטש תרס"א ללא שער

כריכה עתיקה מנותקת לשניים. כתמים ומעט מאוד נקבי עש 

 .וקרעים. מצב טוב

kabbala, virtue. "And the right of the Torah will protect all 
the doers and deeds to save them from all evil and to 
have a good blessing on Israel" from the agreement of 
the Rebbe of Shinawa. 'otot huMoadim' bArtfeld, 1903. 
List of signers and important agreements. Kabbalistic 
illustrations 
Ancient cover torn in half. Stains and very few moth holes and tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

סגולה! 'דודאים' בשדה' מהרה"ק רבי ראובן הלוי הורוויץ תלמיד בעל ה'נועם  .439

כדו של אלימלך' מליז'ענסק והחוזה מלובלין. מהדורה שנייה חשובה שנדפסה ע"י נ

 1897ה'דברי חיים' מצאנז. סגולה להיוושע בזש"ק. קראקא, תרנ"ז 

ספר 'דודאים בשדה' עה"ת ורמזי ימים נוראים ושלוש רגלים, ליקוטים 

תלמיד  ,ודרושים מהרה"ק רבי ראובן הלוי הורוויץ אב"ד ז'רנובצה

הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' מליז'ענסק והרה"ק החוזה מלובלין שאמר 

ל"ו צדיקים שבדורו, ויש לו נשמת רב המנונא -הוא השלישי מה עליו כי

 .סבא

סגולה! מהדורה שנייה חשובה שנדפסה ע"י הרה"ק רבי מנחם 

לא נכדו של ה'דברי חיים' מצאנז. ספר זה נדפס  מאנדיל מיאס

לראשונה ע"י אביו האדמו"ר הרה"ק רבי אליעזר ירוחם ברון 

בעת ההדפסה הוא היה  מקראקא, חתנו של הרה"ק ה'דברי חיים',

חשוך ילדים, ובהקדמת הספר כתב: "ואולי יעמוד לי זכות זקיני 

להבנות על ידו בזרע של קימא....". והמהדורה השנייה שלפנינו 

נדפסה ע"י בנו הרה"ק רבי מנחם מאנדיל מיאסלא שנודע בצדיק 

מפורסם והתענה ארבעים שנה תעניות הפסקה משבת לשבת. חתנו 

  .אברהם יהושע העשיל רוביןשל הגה"ק רבי 

ס"מ. כרוך עמו ספר 'עשרה  23, קמ"ב דף; 2. 1897קראקא, תרנ"ז 

  .'למאה

כריכה בד מנותקת וקרועה בשדרה. כתמי זמן ומעט מאוד נזקי עש בשוליים. הדבקות בשולי דף 

 .השער ודף אחריו וקרע קטן במרכז דף השער ללא חסר. מצב טוב

virtue! 'Dudaim basade' from the  rebbe Rabbi Reuven Halevi Horowitz, a student of the 
author of 'Noam Elimelech' from Lizhensk and the choze from Lublin. An important 
second edition printed by the grandson of the 'Divrei cHaim' from Sanz. Virtue to be 
saved in zera shel kayama. Kraka, 1897 



Cloth cover detached and torn in spine. Time stains and very little moth damage in the 
margins. Adhesions to the edges of the title page and the page after it and a small tear in 
the center of the title page without missing. Good condition. 

 50$ר פתיחה: מחי

 

  ?פולין, סוף שנות ת"ק? תחילת ת"ר-רזיאל המלאך' סגולה לשמירה. רוסיה' .440

ספר 'רזיאל המלאך' סגולה לבנים, להצלחה ברכה ושמירה, כנכתב בדף השער: "סגולה מועלה 

לראות בני בנים, חכמים ונבונים, ולהצלחה 

ולברכה, ולכבות אש המערכה, שלא ישלוט 

רע לא יגור בביתו, וכל שד ופגע 

במגורתו...ובעת צרתו יהיה לו תשועה 

  ."מהרה

פולין, סוף שנות ת"ק? תחילת ת"ר? -רוסיה

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה.  23[ דף; 40]

הדבקות בדף השער עם פגיעות בטקסט 

ומעבר השער בהקדמה. מעט הדבקות וקרעים 

נוספים. כתמים ומעט חורים וקמטים. מצב 

 .בינוני

"Raziel hamalach" is a virtue to keep. 
Russia-Poland, around 1800 
Plain old cover. Adhesions to the title page with damage to the text and the passage of 
the title page in the introduction. A few additional adhesions and tears. Stains and a few 
holes and creases. Medium condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

סגולה! 'מגן דוד' נדפס בחיי המחבר האדמו"ר הרה"ק רבי דוד מטולנא. לבוב,  .441

 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: 

נני לאמר אשר כל איש חכם לב אשר יקנה את הספר הזה ויהגה בו, אקוה שיהי' עליו לתרופה "וה

לגופו ונפשו ברוחניות וגשמיות בזה ובבא, יצליח 

בהצלחות זמניות ונצחיות". מכתב זה נדפס מעבר לשער 

  .ראשון

. שני שערים. בדף אחרי השערים הקדמת 1880לבוב תר"מ 

ף האלבערטאהל, ובה מגילת המביא לבית הדפוס, רבי יוס

ד';  1ק"ד,  -, ג' 2היוחסין של משפחתו מצדדי אביו ואמו. 

  .ס"מ 24חסר שער ראשון. 

כריכה חצי עור פגועה. הדבקות בשולי מספר דפים. מעט 

 .כתמים ונזקי עש. מצב טוב

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

על שם זקינו רבי דוד  הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל. נקרא

לייקעס מבאר תלמיד הבעש"ט הק'. מנעוריו הצטיין 

בחריפותו וחכמתו. חתן הרה"ק רבי ישראל אברהם 



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

virtue! 'Magen David' was printed in the lifetime of the author, the Rebbe Rabbi David of 
Tolna. Lebov, 1880 
 
Missing a first title page. 
Damaged half leather cover. Pasting in the margins of several pages. A few stains and 
moth damage. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

הרה"ק רבי דוד מטולנא. סגולה. 'קהלת דוד' דפוס ראשון שנדפס ע"י המחבר  .442

 1882לובלין תרמ"ב 

 

 .ספר 'קהלת דוד' עה"ת ומועדים מהאדמו"ר הרה"ק רבי דוד טווערסקי מטאלנא

הספר הק' שלפנינו נכתב ונדפס על ידי 

המחבר בעצמו הרה"ק רבי דוד מטולנא ונדפס 

 .בשנתו האחרונה לחייו

. פו 1882לובלין תרמ"ב  .מהדורה ראשונה

בעמ' האחרון:  .סר שער ראשוןבעותק זה ח ;דף

 25.5"השמטות ותיקוני טעות לספר מגן דוד". 

 .ס"מ

ספר סגולה' עם הקדמה מיוחדת מהמחבר '

הק' עם הסבר על שם הספר, על שם בנו 

הרה"צ ר' מרדכי שנפטר, "כי מרדכי רומז ג"כ 

איהו שלום כמאמר הכתוב  על רזא דשבת ד

"ודובר ודובר שלום לכל זרעו וכו' שיתקיים בנו 

 ."שלום לכל זרעו

כריכה עתיקה מנותקת ומעט בלויה. מעט דפים 

 .מנותקים ומעט קרעים. שוליים רחבים. כתמי זמן ומעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

virtue. 'kohelet David' first edition printed by the author Rabbi David of Tolna. Lublin 1882 
This copy is missing the first title page. 
Old cover detached and slightly worn. A few detached pages and a few tears. Wide 
margins. Time stains and a few moth holes. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ת ספר ספר סגולה נדיר! ובודאי מי שיעשה רצון צדיק ליקח חבל במצוה זו בקניי .443

הנחמד הזה "יפתחו לו ארובות השמים ויתברך ממעון הברכות" מהסכמת האדמו"ר רבי 

אלעזר מרישא נין הנועם אלימלך. 'נחלת ראובן' מתלמיד הדברי חיים. למברג, תרס"ד 

1903 

 

 .ספר 'נחלת ראובן' דרשות מרבי נחום ראובן אבד"ק רישא ותלמיד מובהק ל'דברי חיים' מצאנז



  .ס"מ 33, ע"ד דף; 2. 1903 למברג, תרס"ד

נדיר באופן מיוחד! הופיע במכירות 

  .פומביות פעם אחת בלבד

ובודאי מי שיעשה רצון צדיק ליקח  !סגולה

חבל במצוה זו בקניית ספר הנחמד 

יפתחו לו ארובות השמים ויתברך " הזה

מהסכמת האדמו"ר  "ממעון הברכות

הרה"ק רבי אלעזר מרישא נין הנועם 

  .אלימלך

כריכה ישנה. כתמי זמן ומעט קרעים 

 .והדבקות. מצב טוב

]תקע"ט  רבי נחום ראובן פלקסר מריישא

תרל"ב[ בן רבי דוד אב"ד בלוז'וב וחתן  -

רבי ישכר בריש הכהן מאושפיצין. חסיד 

מובהק לרבו ה'דברי חיים' מצאנז. כיהן 

כרב באושפיצין וריישא. מספרו: 'נחלת 

 .'ראובן

A rare virtue book! And certainly whoever makes a tzadik will will take part in this mitzvah 
by buying this nice book "The chimneys of heaven will open to him and he will be blessed 
from the abode of blessings" with the consent of the Rebbe Rabbi Elazar of risha great 
grandson of the noam Elimelech. 'Nachalat Reuven' from the student of the divrei cHaim. 
Lemberg, 1903 
Exceptionally rare! Appeared at auctions only once. 
Old cover. Time stains and a few tears and adhesions. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 -השיניים מהרה"ק מרוז'ין, 'ספר זכירה וענייני סגולות' מיניאטורי סגולה לכאב   .444

  'מפעלות אלקים'. כרך ספרי סגולה -'תולדות אדם' 

 

ספר זכירה וענייני ' .'חשובים. א ותכרך ספרי סגול

ס"מ, ורשה תרל"ה בסופו בכתב יד  11סגולות' מיניאטורי 

תולדות אדם' ' .'ב .""סגולה לכאב השיניים מהרה"ק מרוז'ין

מפעלות ' .'ג ."עם סגולות ורפואות. "כמ"ש בווילמרשדארף

  .אלוקים' כולל סגולות נפלאות ע"פ שמות הקדושים

כריכה ישנה מנותקת בחלקה. מעט הדבקות וקרעים ומעט 

 .טוב -דפים מנותקים. באופן כללי מצב בינוני 

A virtue for toothache from the rebe of Rozhin, a 
miniature 'sefer zchira veyinyaney sgulot' - 'toldot 
adam' - 'mifalot elokim'. virtue books volume 
Old cover partially detached. A few adhesions and 
tears and a few detached pages. In general, 
medium - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 סגולות וקמיעות         

 
דיר! קמיע פולני? לוח שויתי מודפס, "נמצא לקנות נ .445

  ?1860/70אצל ר' נתן שריפטגיסער". ורשה תר"כ? תר"ל? 

 

קמיע פולני? לוח שויתי מודפס, "נמצא לקנות אצל ר' נתן 

  ?1860/70שריפטגיסער". ורשה תר"כ? תר"ל? 

דף נדיר! במרכזו שרטוטים ושמות ואיורים קבליים. ומסביבו 

 .ני קבלה, למטה נכתב על סגולתומודפסים עניי

ס"מ. קרעים וחורי עש עם מעט פגיעות בטקסט.  23.5/30.5

  .כתמים

rare! A Polish mascot? A printed shiviti plaque, "Found to 
buy from R. Natan Schriftgesier". Warsaw 1860/70? 
Tears and moth holes with some damage to the text. 
stains 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

בקירוב.  1900שמירה להילד' זוג שמירות לזכר בדף אחד, הונגריה? תר"ס?  .446

חתום מצדו השני "ה"ק יעקב אויש מקלויזנבורג לומד כעת פה מאגעגראוב]?[ שנת 

 "תער"ב לפ"ק

שמירה להילד' זוג שמירות לזכר '

 1900בדף אחד, הונגריה? תר"ס? 

בקירוב. חתום מצדו השני "ה"ק 

יעקב אויש מקלויזנבורג לומד כעת 

פה מאגעגראוב]?[ שנת תער"ב 

 ."לפ"ק

ס"מ. נייר יבש וקרעים  21.5/14

בתחתית   בשוליים עם מעט חסר

הדף ומעט על מסגרת הקמיעות, 

וכן חור באחד מהם ומספר חורים 

  .נוספים זעירים

'Shmira lehayeled' a pair of 
saving for a male on one page, 
Hungary? 1900 approx. Signed 
on the other side "H.K. Yaakov 
Oish of Kluizenburg is now 

studying here now mAgegraub [?] year 1912" 
21.5/14 cm. Dry paper and tears in the margins with a little missing at the bottom of the 
page and a little on the frame of the amulets, as well as a hole in one of them and several 
other tiny holes. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 קלף ועוד -קמיעות נייר  25 -אוסף כ  .447

עוד, חלקם נתונים בתוך  קלף ו -קמיעות נייר  25 -אוסף כ 

 .בד, פלסטיק ועוד וחלקם עם חוטים

 גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

A collection of about 25 paper - parchment amulets 
and more 
Size and condition vary, generally good condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

סגולה נוראה!!! שמן קדוש שניתן מידיו הקדושות של הרה"ק רבי מאיר  .448

  !אבוחצירא ה'בבא מאיר' לשמירה וסגולה. נדיר במיוחד ולא הופיע במכירות

 

קדוש שניתן מידיו הקדושות של הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא ה'בבא מאיר' לשמירה  שמן

 .וסגולה

 !פריט קדוש זה שלפנינו הינו נדיר במיוחד ולא הופיע במכירות פומביות

  .ס"מ בערך 6.5ס"מ לערך, השמן ממולא עד גובה  11/3.5בקבוק בגודל: 

 

[ נולד 1917/1983תשמ"ג  –רע"ז ]ת בבא מאיר –המקובל האלוקי רבי מאיר אבוחצירא 

הבבא סאלי. הוסמך לרבנות בהיותו  –לאביו המקובל האלוקי הקדוש רבי ישראל אבוצירא 

צעיר לימים, וכיהן כרבה של מידלת וארפוד. בשנת תשכ"ה עלה לארץ הקודש ונתיישב 

קבר באשדוד. נודע היה כצדיק וקדוש עליון ובכוח ברכותיו ומופתיו. נפטר בשנת תשמ"ג ונ

 .בהר הזיתים

A very strong virtue!!! Holy oil given by the holy hands of Rabbi Meir Abuchatzira 

the 'Bava Meir' for preservation and virtue. Extremely rare and did not appear in 

sales! 

Bottle size: 11/3.5 cm approximately, the oil is filled to a height of approximately 6.5 

cm. 
 300$מחיר פתיחה: 



 

המסוגל לכל הישועות. יין הסיומים, יין מבורך מסיום בבלי וירושלמי של מרן שר  .449

 .התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

 

 .יין מבורך מסיום בבלי וירושלמי של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

  .איכות וכשרות היין -מיוחדות. אין אחריות על טיב בקבוק סגור, תוויות 

capable of all salvations. The wine of the Siyumim, a blessed wine from the bavly and 

yerushalmi Siyum of Maran Sar hatora the Gaon Rabbi Chaim Kanievsky Zetzuk'l. 

Closed bottle, special labels. There is no guarantee for the quality and kosher of the 

wine. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 חפצי צדיקים        
 

קערית כיבוד מביתו של מרן פוסק  .450

 הדור הרב וואזנר. זכוכית ומתכת

קערית כיבוד זכוכית מביתו של פוסק הדור מרן 

 .הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר

באופן כללי קערת זכוכית ומתכת, מעוטרת ונאה. 

  .מצב טוב מאוד

A refreshment bowl from the home of Maran 
Posek Hador harav Vozner. glass and metal 
Glass and metal bowl, decorated and 
handsome. Overall very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

ער רוב נכד שני בקבוקי יין מביתו של הרה"צ רבי מנדל הורוויץ הראחוב .451

המהרי"ח מראחוב והאדמו"ר הרה"ק רבי נפתלי 

 מרופשיץ. זכוכית וכסף

שני בקבוקי יין מביתו של הרה"צ רבי מנדל הורוויץ 

הראחובער רוב נכד המהרי"ח מראחוב והאדמו"ר 

 .הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ

. 925בקבוקי זכוכית מפוארים עם מעט כסף משולב, חתום 

 .כללי מצב טוב מאוד פן באחד חסר הפקק. באו

Two bottles of wine from the house of Rabbi Mendel 
Horowitz the Rechover Rov grandson of the Rabbi 
of Rachov and the Rebbe Rabbi Naftali of Rupshitz. 
Glass and silver 
Magnificent glass bottles with a little silver 
integrated, signed 925. One is missing the cork. 
Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

ידית כסף של  המקל הליכה עם .452

הרה"צ רבי מנדל הורוויץ הראחובער רוב נכד 

המהרי"ח מראחוב והאדמו"ר הרה"ק רבי נפתלי 

 .מרופשיץ

 

המקל הליכה עם ידית כסף של הרה"צ רבי מנדל 

הורוויץ הראחובער רוב נכד המהרי"ח מראחוב 

 85והאדמו"ר הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ. אורך 

 .ב מאודטו -ס"מ. תיקון בידית, מצב טוב 

The walking cane with a silver handle of 
Rabbi Mendel Horowitz the Rechover Rov 
grandson of the Rabbi of Rachov and the 
Rebbe Rabbi Naftali of Rupshitz. 
Length 85 cm. Repair in the handle, good - 
very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

  

דמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל עליו עמד ביום הקדוש, השטרוי של הא .453

 יום כיפור תשט"ז. סגולה לשמירה ברכה והצלחה ולכל העניינים

 

סגולה נוראה! הקש שעמד עליו האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלזא זיע"א בתפילות יום הקדוש, 

 .יום כיפור שנת תשט"ז

לעמוד ביום הקדוש על קש כשהוא יחף. קש זה נקרא מנהג האדמו"ר הקדוש רבי אהרן מבעלז היה 

בשם "שטרוי". מסופר שבאחד השנים לא היה קש והורה האדמו"ר לקנות מזרן ולהוציא הקש מתוכו. 

במוצאי יום כיפור היה הרבי הקדוש והחסידים לוקחים מעט מן הקש כסגולה לשמירה. סיפורי מופת 

  .מופלאים ביותר נקשרו בסגולת קש קדוש זה



מצורף אישור חתום "הנני לאשר בזה כי מכרתי מהשטרוי של הרה"ק מהר"א מבעלזא זצוק"ל אשר 

עמד עליו הרה"ק מבעלזא זצ"ל ביום הקדוש יום הכפורים בשנת תשט"ז". האישור הוא מהרב ישראל 

 .גבריאל ח. אדלר גאב"ד טורדא

 .נתון בתוך למינציה. מצב מצוין

The shtroy of the Holy Rebbe Rabbi Aharon of Belza Zatzukal on which he stood on the 
holy day, Yom Kippur 1956. A virtue for maintaining blessing and success and for all 
matters 
Given inside a laminate. great condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 ושארית הפליטה.שואה  –אנטישמיות 

 

'שפת אמת' על מסכת  -מהאדמו"ר האמרי אמת מגור 'אוסף מכתבים'  .454

  אבות. לוט שני ספרי גור מדפוסי שארית הפליטה

לוט שני ספרי גור מדפוסי שארית הפליטה. 'אוסף מכתבים' מהאדמו"ר האמרי אמת 

. 1947/48תש"ח  -לנדסברג, תש"ז  -אוינסבורג  .'שפת אמת' על מסכת אבות -מגור 

 .כללי מצב טובגודל ומצב משתנה, באופן 

'Sfat Emet' on a  -A 'osef michtavim' from the rebbe th yimrei Emet of gur 

tractate of avot. Lot of two gur books from the she'erit hapleta prints 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

סדר 'תפלה ישרה וכתר נהורא השלם', יצא לאור  .455

ק רבי יואל מסאטמר בעיצומה של השואה עם הסכמתו של הרה"

למהדורה זו שנדפסה ע"י רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים. 

  1942סאטמר תש"ב 

סידור תפילה ישרה וכתר נהורא השלם' שיצא לאור בעיצומה של השואה 

עם הסכמתו של האדמו"ר הרה"ק  .ע"י רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים

  .רבי יואל מסטמר

. שני שערים 40, 80[, 1, ]23, 5-464, 26[, 28. ]1942סאטמר תש"ב 

  .ס"מ 24ושער נפרד לתהלים. 

כריכה מנותקת לשניים וכן מספר דפים ראשונים מנותקים. כתמים. באופן 

 .כללי מצב טוב

seder 'Tfila yeshara veKeter Nehora Hashalem', was published in 
the midst of the Holocaust with the approval of Rabbi Yoel of 
Satmer for this edition printed by Rabbi cHanania Yom tov Lipa 
Teitelboim. Satmer 1942 
Cover is torn in half as well as several first pages are torn off. 
spots. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



 

השואה! עם ידיעות על מהספרים האחרונים שנדפסו בהונגריה בשנות  .456

 1944ההשמדה! 'יוצר אור' על חנוכה. מישקולץ תש"ד 

חידושי חנוכה בסוגיא ד'כבתה' פלפולים עמוקים, דרוש אגדה, ודרכי  'ספר 'יוצר אור

  .מהגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט .מוסר ועבודה

מישקאלץ,  ! מהספרים האחרונים שנדפסו בהונגריה בשנות השואה

שכבר לקינו בכפלי כפליים " :הקדמת המו"ל, נכד המחבר, הוא כותבב .תש"ד

ט' דף  -, ג' 1ו', ,  1 ".שנשפכו דמי רבי רבבות מישראל כמים ע"י מיתות משונות

 .קצרה רשימת חותמים בעמ' אחרון  .שני שערים .ס"מ 22עמ';  1קנ"ו,  -כ"ה 

. בדף אחרון קרע עם כריכה ישנה, חלקה מנותקת וללא שדרה. כתמי זמן ומעט קרעים

 .חסר והדבקות. באופן כללי מצב טוב

One of the last books printed in Hungary during the Holocaust! With news of 
the extermination! 'yotzer or' on Hanukkah. Mischkoltz 1944 
Old cover, part detached and without spine. Time stains and a few tears. 
The last page has a tear with missing and adhesions. In general good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

-אלה אזכרה' סט כמעט שלם. ניו יורק, תשט"ז' .457

 1965-1956תשכ"ה 

 

’ אלה אזכרה' אנציקלופדיה מקיפה של רבנים שנרצחו על קידוש ה'

  .'כרכים, חסר כרך זבתקופת מלחמת העולם השנייה. סט ששה 

יצחק לוין בנו של הגאון רבי אהרן לוין ’ ביוגרפיות ערוכות ע"י ר

 .מריישא וסמבור ומנהיגה של תנועת אגודת ישראל העולמית

. באופן 1965-1956תשכ"ה -מעט עמודי תמונות. ניו יורק, תשט"ז

 .כללי מצב טוב מאוד

'Elle ezkera' is an almost complete set. 
New York, 1956-1965 

Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שואה!! גלויית דואר בכ"י הרבנית מלכה קאליש הי"ד, אשת  .458

חבר האדמו"ר רבי יחיאל חיים ישראל יצחק מאוטוואצק הי"ד, נכד 

 1941שושלת וורקי ואלכסנדר. אוטווצק תש"א 

 

אשת חבר האדמו"ר רבי גלויית דואר בכ"י הרבנית מלכה קאליש הי"ד, 

יחיאל חיים ישראל יצחק מאוטוואצק הי"ד, נכד שושלת וורקי ואלכסנדר. 

לארה"ב כנראה בקשת עזרה  1941תמוז תש"א יוני  -הגלויה נשלחה בסיון 

או נסיונות הצלת האדמו"ר ומשפחתו. הגלויה בפולנית. הגלויה חתוכה 

 .לשניים, קרעים בשוליים עם מעט חסר

holocaust!! A postcard in the handwriting of the rabanit Malka 
Kalish hashem yikom dama, wife of the Rebbe Rabbi Yechiel 



Chaim Israel Yitzchak of Otwatsak, grandson of the Worki and Alexander dynasty. 
Otwatsak 1941 
The postcard is in Polish. The postcard is cut in half, tears in the margins with a little 
missing. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

שואה, נדיר ביותר!!! מחזור 'שער השמים' ח"ב ליום ב' של ר"ה. דברצן תש"ב  .459

 . לא הופיע במכירות פומביות1942

 

בהכרת דעת " מחזור לימים נוראים

אנשי החכמה והמדע המדרנית לקרב 

לבבות רחוקות תחת כנפי השכינה 

מתורגם ומפורש  "שער השמים" כלפי

לשון הגר מאת הק' אפרים פישלדר  ב

 ."קרויס

חלק ב' ליום ב' דר"ה. דברצן תש"ב 

ס"מ. שני  20.5עמ';  272. 1942

 .שערים

נדיר ביותר! החלק שלפנינו לא הופיע 

במכירות פומביות!! בספריה הלאומית 

מופיע רק חלק זה וחלק ג' לליל יום 

 .כיפור

ית, חלקה האחורי מנותק כריכה מקור

שוליים נאים. מצב   וקרעים בשדרה.

 .טוב מאוד

Holocaust, extremely rare!!! The 

machzor of 'Shaar HaShamayim' part 2 for day 2 of rosh hashana. Devrtzen 1942. Did 

not appear at auctions 

Original binding, the back part is detached and tears in the spine. Nice margins. Very 

good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 –שטרות ומטבעות  –מדליות  

 סמלים וסיכות
 

 1מטבעות עם הטבעה מיוחדת" וסט  6סטים! סדרת " 22לוט  .460

 1974/1983תשמ"ג  -רגיל. ישראל תשל"ד 

אוסף עשרים ושניים סטים של מטבעות "ששת מטבעות עם הטבעה 

  1974/1983תשמ"ג  -וסט אחד רגיל. ישראל תשל"ד  מיוחדת"

תשל"ד: ארבעה סטים. תשל"ה: ששה סטים. תשל"ז: שבעה סטים. 

 ."תשל"ח: חמישה סטים. תשמ"ג: סט אחד "סדרת מטבעות רגילים

  .נתונים בקופסאות ונייר תואמים



Lot 22 sets! "6 coins with special stamping" series and 1 regular set. Israel 1974/1983 
placed in matching boxes and paper. 

 80$מחיר פתיחה: 

 מרובם. הממשלתית החברה, ישראליות מתכת מדליות של?( 177)גדול אוסף .461

 עותקים מספר
  מדליות 7 הפיס למפעל שנה עשרים. 1

  מדליות 6 בוטינסקי'ז, שלנו כולה ציון. 2

  מדליות 6 התנדבו שלם בלב כי. 3

  מדליות 5 חולים רופא ברוך. 4

  מדליות 7 העולמית ויצו - החמישים יובל. 5

 .פלסטיק בנרתיק 1 - ו בקופסה אחד מדליות 2 ישראל שמע. 6

  .אחת מדליה להולדתו שנה מאה גוריון בן. 7

 .פלסטיק בנרתיק אחת מדליה התחמושת גבעת. 8

 .פלסטיק בנרתיק. קישוט, ה"תשל חנוכה מטבע. 9

 .פלסטיק בנרתיק. קישוט, ט"תשל חנוכה מטבע. 10

 .מטבעות 2, פלסטיק בנרתיק. רגיל, ט"תשל חנוכה מטבע. 11

 .קטנות 7 - ו גדולות 6 מדליות 13 הנכים אולימפיאדת. 12

 .מדליות 7 ישראל של הזוהר היצוא - יהלומים. 13

 .מהודר במארז ואחת בקופסה אחת מדליות 2 בשיבה ינובון עוד. 14

 .פלסטיק בנרתיק אחת מדליה נתניה 50 - ה יובל. 15

 .מדליות 6 בגולה ולתרבות לחינוך המחלקה. 16

 .מדליות 5 בירושלים העברית האוניברסיטה. 17

 .מדליות 6 ישראל אופנת. 18

 .מדליות 3 לפסנתר הבינלאומית התחרות. 19

 .מדליות 3 הרביעי הבינלאומי ך"התנ חידון. 20

 .מהודר במארז מהם 2, מדליות 6 ציבורית לתחבורה ו"הל הבינלאומי הקונגרס. 21

 .מדליות 5 עולמית ועידה ברית בני. 22

 .מדליות 6 אשדוד נמל. 23

 .מדליות 6 50 - ה יובל הנוער עליית. 24

 .מדליות 12 ה"תשכ הישראלי הפסטיבל. 25

 .מדליות 5 מסור שרות לציון. 26

 .מדליות 5 הברית ארצות של הציונית ההסתדרות. 27

 .מדליות 3 התייר מברכת ישראל. 28

 .מדליות 6 השרון חבצלת אני. 29

 .מדליות 7 הראשונה לפסנתר הבינלאומית התחרות. 30

 מדליות 6 צים. 31

 .מדליות 2 בארצכם לבטח וישבתם. 32

 .מהודר במארז ואחת בקופסה 6 מדליות 7 יהונתן מבצע. 33

 .מדליות 4 לנבל רביעית בינלאומית תחרות. 34

 .מדליות 9 חי ישראל עם. 35

 .אחת מדליה ישראל למדינת שנה ג"י. 36

 .אחת מדליה החמישי ך"התנ חידון. 37

 .אחת מדליה הורד חובבי של עולמית ועידה. 38

 טוב מצב רובם, משתנה ומצב גודל, במארז או מקורית קרטון בקופסת רובם מדליות 177 כ"סה

 !!שהוא כמות נמכר. מאוד טוב -



 !!בהתאם משלוח עלויות!! גבוה משקל

A large collection (177?) of Israeli metal medals, the government society. Most of them 
have multiple copies 
A total of 177 medals, most of them in an original cardboard box or case, size and 
condition vary, most of them in good - very good condition. Sold as is!! 
 

High weight!! Shipping costs accordingly!! 
 400$מחיר פתיחה: 

 

 

. תחרות בינלאומית 2. ברוך רופא חולים. 1 מדליות ברונזה ישראליות 18לוט  .462

. יהלומים היצוא הזוהר של 3רביעית לנבל. 

. דוד בן גוריון מאה שנה להולדתו. 4ישראל. 

. 7. נהריה חצי יובל. 6ישראל המשוחררת. . 5

. מוזיאון העיר ירושלים. 8נתניה.  50 -יובל ה 

. כי בלב 10. ציון כולה שלנו, ז'בוטינסקי. 9

. לציון 12שנה.  25. צים 11שלם התנדבו. 

נית של  . ההסתדרות הציו13שרות מסור. 

. הפסטיבל הישראלי 14ארצות הברית. 

ברית בירושלים. . האוניברסיטה הע15תשכ"ד. 

. יובל 17שנה לעליית הנוער.  50. 16

. ישראל מברכת 18ויצו העולמית.  -החמישים 

 -גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב  .התייר

 .טוב מאוד. נמכר כמות שהוא

Lot of 18 Israeli bronze medals 
Size and condition vary, most in good to 
very good condition. Sold as is. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 השכלה וציונות ועוד     



י"א  -מיניאטורי, "פנקס קטן" של ההסתדרות. לוט עשרה פנקסים. תש"ג  .463

1943/51 

 

ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל". 'פנקס קטן' של ההסתדרות, "

 כולל בתוכו מאמרים שונים. 

הכללית של  כתב עת מיניאטורי של ההסתדרות –פנקס קטן 

  חוברות( 10ישראל )-העובדים העברים בארץ
כתב עת בפורמט בלתי שגרתי,  –חוברות מיניאטוריות  10

ס"מ. יצא לאור ככתב עת פנימי של ההסתדרות  8בגודל: 

 .ישראל-הכללית של העובדים העברים בארץ

איך נוסדה ההסתדרות. כל ועידת היסוד בחיפה. מאת ד. (1

 'עמ 128 .1944קלעי. תל אביב 

עובדות ומספרים מאת ז. אהרונוביץ.  –ההסתדרות למעשה (2

 .'עמ 128. 1944תל אביב 

לשנת הארבעים מאת ד. קלעי. תל אביב  –העליה השניה  (3

 (עותקים 2עמ' ) 128. 1944

. 1944לקראת ועידת משרד העבודה הבינלאומי. תל אביב (4

 'עמ 63

 'עמ 127. 1944עם תנודות האינדכס. תל אביב (5

המוסדות לביטוח סוציאלי. מאת  –עזרה הדדית בהסתדרות (6

 .'עמ 80. 1944י. פינקלשטיין. תל אביב 

מאת מ. נאדל. כ"ה שנה להסתדרות הכללית.  –בר בורוכוב  (7

 'עמ 64 1946תל אביב 

 95. 1946עם שרידי עמנו מאת פנחס לוביאניקר. תל אביב (8

 .'עמ

 .עמ' עם מפת הנגב 64 1951ל אביב כיבוש הנגב מאת אפרים תלמי. ת(9

ס"מ  8.5. 1943/51י"א  -פנקסים. תש"ג  10לכל החוברות מעטפות שער צבעוניות. לוט  

  .טוב מאוד -לערך. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב טוב 

A miniature, "pinkas katan" of the Histadrut. Lot of ten notebooks. 1943/51 
A few tears and stains. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דער פנקס" הפנקס, ספר ראשון. ווילנא, תרע"ג " .464

 . יידיש1913

 

דער פנקס' ווילנא, ספרות, השפה היהודית והפולקלור, ביבליוגרפיה. '

 .שנה ראשונה. אידיש

[ עמודים, 2עמודות, ] IV, 410 ,[ דף1חידה. ] ווילנא, תרע"ג. מהדורה י

ס"מ. כריכה נאה מעט פגועה. כתמי זמן  29עמודים.  3עמודות,  66

 .ומעט נקבי עש. באופן כללי מצב טוב

"Der Pinkas" the notebook, first book. Vilna, 1913. Yiddish 
Nice cover, slightly damaged. Time stains and a few moth 
holes. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



'אור נגה'. דעסוי, תקע"ח  -ראשון ספרי הרפורמים בגרמניה!! 'נוגה הצדק'  .465

 . מהדורה יחידה1818

כרך שני חיבורים רפורמים מוקדמים והספרים הראשונים שניסו לערוך שינויים בתפילה ובבתי 

 !הכנסת

בדף  .לשינויים בתפילה על פי הרפורמיםא'. 'נוגה הצדק' שו"ת בעריכת אליעזר ליברמן. הצעות 

ח' נדפסו "הסכמות" מזוייפות. דעסוי, תקע"ח 

 ;'כח עמ .מהדורה יחידה .1818

כולל דברי חכמה ומוסר " ,ב'. 'אור נגה' ב"ח

במאורות השכל והכתוב ’... בעניני עבודת ה

והקבלה... ויסיר תלונת המעררים על התפלה 

מאן. דסאו, בלשון אחרת ...", מאת אליעזר ליבר

. בתחילת ח"א שיר לכבוד המחבר מאת 1818

  .אהרון חארינר

החוברת שלפנינו הייתה התשתית של 

"מתקני" התפילות וה"טמפלים". המחבר 

אליעזר ליברמן קרא לשינויים נגד ההלכה 

ובתחילת החוברת הוא מביא את הטענות נגדו 

ואז הוא משיב אחד לאחד, בין הדברים הם: 

ש, קריאה בס"ת ללא טעמים, ביטול תפילת לח

 .הכנסת כלי נגינה בשעת התפילה ועוד ועוד

  .שער נפרד לח"ב ;'ט"ז, כ"ד, נ"ב עמ .מהדורה יחידה .1818דעסוי, תקע"ח 

 .טוב מאוד -כריכה מנותקת לשניים. ספר מפורק. כתמי זמן. מצב טוב 

First the books of the reformers in Germany!! 'noga hatzedek' - 'or noga'. Desoy, 1818. 
Single edition 
Cover torn in half. A broken book. Time spots. Good - very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

חרב חדה' דברי בלע על גדולי צדיקי החסידות. ארה"ב,  .466

 1904תרס"ד 

זי"ע  דברי בלע נגד גדולי צדיקי החסידות הבעש"ט הקדוש 'מחברת 'חרב חדה

הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע, הרה"ק בעל ה'הנועם אלימלך' זי"ע ועוד ועוד. 

ליטא, שכתב זאת  -מהמתנגד המפורסם ישראל לאבל סגן הרב בנובהרדוק

בשפת אשכנז. ותורגמה ע"י אפרים דיינארד. קארני. נ. דז, צפון ארה"ב. 

 .עמ'; בדפוסו של אפרים דיינארד 24, 12. 1904תרס"ד 

 .נראה שמייחס את הספה"ק 'קדושת לוי' להמגיד ממעזריטש 23בעמוד 

כריכה מנותקת ומעט פגועה. מעט נקבי עש. ספר מפורק. נייר טוב. שוליים 

 נאים. מצב

'cherev chada' the words of Bela about the great tzaddikim of 
Hasidism. USA, 1904 
Cover detached and slightly damaged. Few moth holes. A broken 
book. good paper Nice margins. Situation 

 50$מחיר פתיחה: 

 



מנהגי היהודים מאת ההיסטוריון הצרפתי קלוד פלורי. לייז'  .467

1773.  Claude Fleury, Les moeurs des Israelites, Liege: Jean-

Francois Broncart, 1773,  

 

עמ'.  2+  280תקל"ג.  1773לייז')צרפת( ספר מנהגי היהודים מאת קלוד פלורי, 

חיבורו של ההיסטוריון קלוד פלורי בעניין מנהגי היהודים מתקופת התנ"ך ועד ימי 

 ex libris :בדף השער רשום בדיונראה שהחיבור בנימה אנטישמית.  מחבר

Vittette.  

 .( היה כומר, מחנך והיסטוריון של הכנסייה מצרפת1723–1640קלוד פלרי )

כריכת עור מהודרת מעט פגועה. מעט נזקי עש ובעיקר בשוליים. באופן כללי מצב 

 .טוב מאוד

The customs of the Jews by the French historian Claude Fleury. Liege 
1773. Claude Fleury, Les moeurs des Israelites, Liege: Jean-Francois 
Broncart, 1773, 
Fancy leather binding slightly damaged. A little moth damage, especially 
in the margins. Overall very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

ס"מ לערך.  36/46.5 .1883מפת ארץ ישראל והסביבה, ברלין  .468

קרעים וחסרים בעיקר בשוליים. בגב המפה הדבקות כריכה בכל מקומות 

 .ינוניהקיפול שנקרעו. כתמים. מצב ב

Map of the eretz yisrael and the surrounding area, Berlin 1883. 

pprox. Tears and missing mainly in the margins. On the  cm a 36/46.5

back of the map, binding binding in all the torn places of the folds. 

.Stains. Average condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

גרמני לקפה, איכותי מאוד תוצרת רוזנטל. פורצלן מעוטר  סט .469

 1930/40עיטורי כסף טהור. גרמניה 

 

סט גרמני לקפה איכותי מאוד 

תוצרת חברת 

הידועה, פורצלן בצבע  (rosenthal)רוזנטל

ירוק תפוח, מעוטר בעיטורי כסף טהור. דגם 

  .1930/40חתום. גרמניה  (helena)הלנה

ס"מ)כולל  19ובה הסט כולל קנקן קפה בג

ס"מ)סימני  10המכסה( קנקן לחלב בגובה 

שבר בפיה ובידית( קערית עם מכסה בגובה 

 6ס"מ.  10ס"מ)כולל המכסה( וקוטר  8

ס"מ.  7.5ס"מ וקוטר  4.5ספלוני קפה גובה 

ס"מ. סה"כ  11.5צלחות לספלונים בקוטר  6

 .פריטים. בחלקם סימני שברים, מצב טוב 15

 

אגוזיפדיה  -יריב אגוזי  תודתנו נתונה למר

 .על עזרתו הרבה בפריט זה



German coffee set, very high quality made by Rosenthal. Porcelain decorated with pure 
silver ornaments. Germany 1930/40. 
A total of 15 items. Some have signs of breakage, good condition. 
Our thanks go to Mr. Yariv Agozi - Agozipedia for his great help with this item. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 ביבליוגרפיות וביוגרפיות   
 

 

היד באוצר הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר -אהל רא"ם' רשימת כתבי .470

חשוב ארוך והאדמו"ר מגור, עם מבוא 

 ועוד במיוחד על ספרייתו וספריות נוספות

 

היד באוצר -רשימת כתבי ספר 'אהל רא"ם'

הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר 

האדמו"ר מגור. כולל מבוא חשוב ביותר על 

ספרייתו וספריות נוספות, מאת רבי משה 

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

 .ס"מ 27

כריכת בד מפוארת עם איור המנורה שהייתה 

על חלק מכרכי כתבי היד החשובים 

האדמו"ר. נייר משובח. מצב בספרייתו של 

 .מצוין

'Ohel Rehem' List of manuscripts in the 
collection of books of Rabbi Avraham 
Mordechai Alter the Rebbe of Gur, with a particularly important introduction about his 
library and other libraries 
Magnificent cloth binding with the Menorah illustration that was on some of the important 
manuscript volumes in the Rebbe's library. Fine paper. Excellent condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

רשימת ראשי הפייטנים  .471

ומעט מתולדותיהם! ספר 'עמודי 

 –העבודה' ב"ח. ברלין, תרי"ז 

 1857-1862תרכ"ב 

 

ודה' ""רשימת ראשי עמודי העב'

הפייטנים ומעט מתולדותיהם על 

סדר אלפא ביתא עם מספר פיוטיהם 

הנמצאים בספרי תפלות מנהג 

פולין, אשכנז, ספרד, רומא, 

קרפינטרץ, אלגזאייר, מהם בדפוס 

ומהם בכתבי ידות"". מר' אליעזר 

 .ליזר לאנדסהוטה

. 1857-1862תרכ"ב  –ברלין, תרי"ז 

גרשון ב"ח, חוברת א', דפוס 



 21’; עמ XXXIII ,131-314[ 3חוברת ב', דפוס יוליוס זיטטענפעלד, ]’; עמ VI, 130 ,בערנשטיין

  .שני שערים לכל חלק, האחד בעברית והשני בלועזית .ס"מ

 .טוב מאוד -כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמים. באופן כללי מצב טוב 
of their history! The book 'amudey The list of the heads of the paytanim and a little 

1862-haavoda' 2 parts. Berlin, 1857 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מזכרת פאקש' מהגאון רבי שמחה בונם דוד סופר. דברי הימים ל ' .472

 .הקהילה הקדושה. ג"ח בכ"א. עם הוספות ומילואים

 

חורבנה בשנת מזכרת פאקש' דברי ימי הקהלה הקדושה פאקש מיום הוסדה עד יום '

תש"ד, מהגאון רבי שמחה בונם דוד סופר. שלושה חלקים בכרך אחד. עם הוספות 

 .ומילואים. ירושלים, תשנ"ג. מצב טוב מאוד

'mazkeret fakesh' from the gaon Rabbi Simcha Bonim David Sofer. The 
Chronicles of the Holy Community. 3 parts in 1 volume with additions and 
miluhim. 
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

קטלוגים תערוכות  2לוט  .473

 -כתבי יד  -של ספרים עתיקים 

  חפצי יודאיקה ואומנות יהודית

 

. יריד אמנות יהודית 1קטלוגים:  2לוט 

, 1986בירושלים. קטלוג מהודר. מאי 

. מאוצרות ספריית עץ חיים/ 2נדיר. 

–המדרש היהודי מונטזינוס. בבית 

  .1980טרדם.  פורטגלי באמש

 .טוב מאוד -גודל משתנה, מצב טוב 

Lot 2 exhibition catalogs of ancient 
books - manuscripts - Judaica objects 
and Jewish art. 
Size varies, good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 עיתונים וניירת –כתבי עת   

 



  .1933'שערי ציון' כתב עת. פיעטרקוב תרצ"ד  נדיר. .474

מוקדש לדברי תורה ולחדשות שונות בעולם " 'שערי ציון' מאסף חדשי

רבי חיים  הרבני והתלמודי, גם מילי דחסידותא ובדיחותא". נערך ע"י

. אינו 1933פיעטרקוב. תרצ"ד  .אריה לאנגלעבען אב"ד סערצין והגליל

 24[ דף; 1[ ה' ]1ת א': תשרי תרצ"ד. ]רשום במפעל הביבליוגרפיה. חובר

ס"מ. לפנינו חוברת א', ומעבר לעמוד השער הקדמה מיוחדת מאת 

העורך, רבי חיים אריה לאנגלעבען אב"ד סערצין והגליל. העותק של רבי 

  .אלימלך רדזינר. ללא כריכה. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב

rare. 'Shaarei Zion' magazine. Pyeterkov 1933. 
without binding. A few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

נדיר! "העברי" גליון ג' עם דף כפול מצורף על יסוד העיתון. ברלין  .475

 1910תרע"א 

 .ס"מ 29עמ';  26-36 [1] .1910נדיר. 'העברי' גליון ג', ברלין תרע"א 

מתפוצות ישראל, התפתחות היישוב העברי היה עיתון שפורסמו בו מאמרים, חדשות 

היהודי בארץ ישראל וסקירות על רבנים ואישים ועוד ועוד. בין הכותבים: העורך הרב 

הרב שמואל גרינברג, אז"ר, הרב ד"ר אהרן נויבירט, רבי יחיאל   מאיר ברלין, הראי"ה קוק

  .ביץ, ועוד ועודיעקב וינברג, רב צעיר, ד"ר א. א. הרכבי, זאב יעבץ. דוד ילין, דוד שמעונו

 .מעטפת כחולה ודף כפול מצורף על יסוד העיתון והרשמה למנוי

המעטפת קרועה ומנותקת לשניים)הקדמית והאחורית(. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי 

 .מצב טוב

rare! "hayivri" issue 3 with a double page attached to the base of the newspaper. Berlin 
1910 
The mahatefet is torn and separated in two (front and back). A few tears and stains. In 
general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

גיליונות. פרנקפורט  7הדרך' "ידיעות מהסתדרות אגודת ישראל".  .476

. 'דרכנו' "כלי מבטאה של אגודת ישראל 1913/14תרע"ד  -דמיין תרע"ג 

 . גיליון בודד1938רח"צ העולמית" ת

 -גיליונות. פרנקפורט דמיין תרע"ג  7הדרך' "ידיעות מהסתדרות אגודת ישראל". '

. 1938. 'דרכנו' "כלי מבטאה של אגודת ישראל העולמית" תרח"צ 1913/14תרע"ד 

 .גיליון בודד

עיתון "הדרך" יצא לאור ע"י אגודת ישראל עם ידיעות מאמרים וכו', העיתון יצא 

 .מקומות ברחבי העולם ובמספר תקופות במספר

 .ס"מ בערך. מצב משתנה, באופן כללי טוב  32

"haderech" "yediot meHistadrut Agudat Israel " 7 sheets. Frankfurt de 
mane 1913/14. "Darkenu" "A means of expression of the World agudat 
Israel" 1938. Single sheet 
Changeable condition, generally good. 

 50$מחיר פתיחה: 



אור המוסר' כתב העת של ישיבות נובהרדוק בפולין. ' .477

. שני חוברות. חוברות 1926/28תרפ"ח -פיעטרקוב, תרפ"ו

 י"ג -י"א 

אור המוסר' כתב עת "כלי מבטאם של הישיבות דנבהרידוק 'בית '

". יוסף' בפוילן". "מוקדש לעניני היראה והמוסר ועבודת הרבים

  .י"ג -. שני חוברות. חוברות י"א 1926/28תרפ"ח -פיעטרקוב, תרפ"ו

 .שני חוברות נדירות וחשובות, באחד מהם מעטפת אחורית

ללא כריכה. כתמי זמן ומעט קרעים קלים. באחת מהם עמוד האחרון 

 ."הודעה" מנותק. באופן כללי מצב טוב מאוד

"or hamusar" the journal of the Nowvardok yeshivas in 

Poland. Pieterkov, 1926-1928. Two brochures. Booklets 11 - 

13 

without binding. Time stains and a few light tears. In one of 

them the last page "hodaa" is cut off. Overall very good 

condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 .ברק בני - אביב תל - ירושלים, תורניים וקבצים חוברות שמונה אוסף .478

' תורה שערי' חוברת" כאן גאולה שכונת חברון ישיבת מ"ר א"שליט סרנא יחזקאל' ר הגאון כבוד. "1

 חוברת, סרנא יחזקאל רבי הגדול לגאון שנשלחה מעמד אנשי ממוסדות הישיבה ורבני מחכמי ת"חד

 .1945 ה"תש ירושלים' א

 ז"תשט אלול", פנימי. "לעלוב הקדושה ישיבה של מבטאה כלי' יהל. '2

 והטהור הקדוש רבינו של ההילולא יום לכבוד ל"יו! יותר יצא לא'; עמ 39

  .ללוב בירושלים ר"האדמו א"זיע בידרמן שלמה צבי דוד מרן הדור מופת

, סבא כפר האגודתי הנוער קיבוץ י"ע נערכו' וערלה כלאים הלכות. '3

 .1940 ש"ת ירושלים

 '.א קובץ הישיבות לבני מרכזי תורני קובץ' תורה שערי. '4

 ברק בני סלבודקה ישיבת ולמוסר לתורה מוקדש' ישראל כנסת. '5

 .ט"תשי

 חוברת ראשונה שנה ד"תשי ירושלים ולחינוך לתורה מוקדש' האחוד. '6

 '.ו

 חבריו י"ע ל"יו. ל"זצ ברגילבסקי הכהן משה הרב ש"ע' למשה זכרון. '7

 .ברק בני סלבודקה בישיבת

 מיסודו החדש הישוב ישיבת תלמידי של תורה חידושי קובץ' הנצנים. '8

 . 1941 א"תש אביב תל. עמיאל הרב של

 .תורניים קבצים שליחת בעניין מודפסים מכתבים 2. 9/10

 .שהוא כמו נמכר. טוב - בינוני מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל

A collection of very important Torah booklets and files! Jerusalem - Tel Aviv - Bnei Brak 
Size and condition varies, in general medium - good condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

. כרך עיתונים 1879מ'  -מגיד משנה' שנה ראשונה ליק תרל"ט ' .479

ד משנה' מגי'. מאת דוד גורדון / ההשלמה לסדר נזיקין, פאריש תרמ"ה

"מכתב עתי לחכמה ומדע וידיעות שונות" מאת דוד גארדאן. כרך שנה 

. 1879מ'  -ליק תרל"ט  .ראשונה של המוסף השבועי לעיתון המגיד

ההשלמה לסדר ' .עמ'; מעבר לשער, תוכן העניינים 202[ 2. ]1-49גליונות 

ח"א. פריז, תרמ"ה  .נזיקין' לרבינו משולם ב"ר משה ב"ר יהודה מבדריש

ס"מ. כריכה ישנה פשוטה.  34ד דף;  ע-פב, עג’; עמ XIX, [1] [ דף2. ]1885

 .נייר מעט יבש. מעט קרעים וכתמים. מצב טוב

'Magid Mishnah' first year Lik - M. 1879. A volume of newspapers by David 
Gordon / hahashlama leseder nezikin, Parish 1875 
Plain old cover. A little dry paper. A few tears and stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

ג' שנה  -המאור' ירחון מוקדש לכל ענפי התורה והיהדות. נדיר! חוברת ב' ' .480

 1932ראשונה שנדפסה בברלין. ברלין תרצ"ג 

 

ג' שנה  -המאור' ירחון מוקדש לכל ענפי התורה והיהדות. נדיר! חוברת ב' '

  .דפסה בברליןראשונה שנ

מחולק לנושאים שונים ממספר כותבים, בין הנושאים: "לישב דברי הסמ"ע 

בנדון שטר חוב", "שאלות בטכניקה בהלכה", "הערות שונות בתלמוד", 

", "חלק  "חידושים שונים באגדה", "מאורעות וימי פטירת גדולי ישראל

 ....המודעות", "ביקורת ספרים", "חידות" ועוד

ס"מ. שני החוברות  23[ עמ'; 2נ"ו ]-[ מ"א2[; ]2מ' ]-. י"ז1932 ברלין תרצ"ג

 .כרוכים יחד. כריכת מעטפת מעט פגועה. מצב טוב מאוד

'HaMaor' is a monthly devoted to all branches of 
Torah and Judaism. rare! Booklet B - C first year 
printed in Berlin. Berlin 1932 
Both booklets are bound together. Cover slightly 
damaged. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 מחזורים וספרי תפילה
. 1827נדיר ולא מצוי!! סידור 'תפלות ישרון' פראג תקפ"ז  .481

  .תרגום אשכנזי מתחת השורה

סידור נדיר ולא מצוי. 'תפילות ישורון' עם תרגום אשכנזי)יידיש דויטש(, 

מהסידור תרגום זה תחת כל מילה ומילה! עם הוספות רבות וסדר ובחלק 

 .יו"כ קטן עם תרגום



הסכמת רבי שמואל  .ס"מ 20.5ב' חסרים והושלמו בכ"י.  -, ר"מ דף; דפים א' 4. 1827פראג תקפ"ז 

חתימה:  בדף הפורזץ .ס"ל לנדא בנו של ה'נודע ביהודה', ורבי מאיר ב"ר יחזקאל גלוגא סג"ל

 ."בר יצחק וואלף ש"ץ"הקטן אהרן 

 .כריכה מנותקת לשניים וכן השדרה. כתמים ומעט נקבי עש והדבקות בעיקר בשוליים. מצב טוב

Rare and uncommon!! Siddur 'Tfilot Yeshuron' Prague 1827. Ashkenazi translation below 
the line. 
 
Pages A - B are missing and completed by hand. 
Cover is torn in half as well as the spine. Stains and a few moth holes and adhesions 
mainly in the margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 1816לא רשום! תהלים עם מעמדות, ווין תקע"ו  .482

ספרי תהלים חלקם  6/7בשנה זו נדפסו בווין  .1816תהלים עם מעמדות, ווין תקע"ו 

מהדורה זו הינה ללא פירושים או  ,פירושים או תרגומים או כחלק מסידוריםעם 

תרגומים וכן אינה חלק מסידור ומספור הדפים אינו תואם לאף אחד מהתהלים 

 !!האחרים שנדפסו בשנה זו!! לפנינו מהדורה שאינה רשומה

  .ס"מ 14.5 .שער נפרד למעמדות ;'ק"ח, נ"ד ד

אה נכדו של רבי שלום יוסף ערקי מחכמי חתימה: "שלום חיים צארום" כנר

 .התימנים בארץ ישראל

כריכה עתיקה בלויה. דף השער מנותק. נקבי עש ובחלק מהדפים נזקי עש עם 

 .פגיעות בטקסט. כתמים ומעט הדבקו וקרעים. מצב בינוני

Unregistered! tehilim with mahamadot, Vienna 1816 
Old worn cover. The title page is detached. Moth holes and some pages 
have moth damage with damage to the text. Stains and some gluing and 
tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הדפסה חסידית ראשונה של  .483

, 1818ספר תהלים. קאפוסט, תקע"ח 

דפוס יפה מחסידי האדמו"ר האמצעי 

  מחב"ד

 

ע"פ רש"י קיצור אלשיך ספר תהלים, 

קאפוסט, תקע"ח  .וליקוטים מהזוהר

[ 10]קסב[ ]-פז, פה-[. ע', עו1818]

ספירת דפים  !!חסר דף השער בלבד ;דף

  .ס"מ 17משובשת. 

הספר שלפנינו למיטב בדקתינו הינו 

ההדפסה החסידית הראשונה של ספר 

נדפס בדפוס יפה מחסידי  .תהלים

את האדמו"ר האמצעי מחב"ד שהדפיסו 

 .הסידור "בעל התניא" בקפוסט



אוסף מלהמן,  –תהלים נדיר! אין עותק שלם בספריה הלאומית וגם העותק בגנזי ישראל 

  .חסר

 .כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט דפים מנותקים. כתמים ומעט נזקי עש והדבקות. מצב בינוני

First Hasidic printing of the Book of tehilim. Kapust, 1818, a beautiful print from the 
chasidim of the Middle Rebbe of Chabad 
Only the title page is missing!! Page count is messed up. 
Old cover slightly damaged. A few pages are detached. Stains and some moth damage 
and adhesions. Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 . שער מאויר וצבעוני1839נדיר. סידור 'קרבן מנחה' פראג תקצ"ט  .484
 

כמנהג המדינות  'נדיר. סידור 'קרבן מנחה

פולין, בעהמן, מעהרן ואנגארן. עם יידיש 

 .דויטש

[ תעד, קמט 2במקור: ]  .1839פראג תקצ"ט 

[ דף; בעותק זה נוסף דף בסוף וחסר דפים 2]

ני ש .רל"ט בספירה ראשונה -קכ"ח, רל"ד 

שערים ושער נפרד לתהלים. שער ראשון 

  .ס"מ 20 .מאויר וצבעוני

כריכה עתיקה מעט פגועה וחלקה הקדמי 

מנותק עם קבוצת דפים גדולה. כתמים. מצב 

 .טוב מאוד -טוב 

rare. siddur 'Korban Mincha' Prague 1839. 
Illustrated and colored cover 
In the original: [2] 474, 149 [2] page; In this 
copy, a page was added at the end and pages 
128, 234 - 239 are missing 

Ancient cover slightly damaged and the front part is detached with a large group of 
pages. stains Good- very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מנחם מנדל בודק. ’ ור זרוע לצדיק' בעריכת רמהדורה לא ידועה". סידור 'א" .485

 ?1873למברג, תרל"ב 

 

סידור 'אור זרוע לצדיק' תפלות לכל השנה כמנהג 

עם דרך החיים מאת בעל הנתיבות, ועם  .ספרד

נהורא השלם, ועם תיקוני שבת מהרב משה מזאלשין. 

עם פירוש מהחיד"א ומרבי יהונתן אייבשיץ. הסידור 

 .מנחם מנדל בודקבעריכת החסיד רבי 

? לפי חשבון הפסוק שמוסתר 1873למברג, תרל"ב 

בעותק זה יוצא תאריך מוקדם יותר וזוהי "מהדורה 

חסר  [ קמ"ד, ר"פ דף; בעותק זה1נדירה ולא ידועה". ]

 .ס"מ 21.5 .שער ראשון

כריכת בד מעט פגועה, שדרת עור. הדבקות במספר 

ת דפים בעיקר בשוליים ובמעט מקומות עם פגיעו

 .בטקסט. מעט כתמים. מצב טוב



"Unknown Edition". Siddur "Or Zarua LaTzadik" edited by R. Menachem Mendel Bodek. 
Lemberg, 1873? 
This copy is missing the first title page. 
Slightly damaged cloth binding, leather spine. Adhesion on several pages mainly in the 
margins and in a few places with damage to the text. A few stains. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

-מהדורה לא רשומה", 'סבלונות סידור קרבן מנחה' עם תווי נגינה מאת השליח" .486

 1929זאלודקאווסקי. ווילנא, תרפ"ט ’ ציבור א

 

עם רב פנינים ומעשה אלפס, יכיל " .אשכנזנדיר. 'סבלונות סדור קרבן מנחה השלם' נוסח 

חמשים וששה משלים ובאורים, מעשה אלפס)ביידיש( אשר יכיל א'. ענין התפלות, ב'. ענין 

הברכות, ג'. ענין ענית אמן, ד'. ענין טהרה 

וצניעות, ה'. ענין במה מדליקין, ו'. אהבת רעים, 

ז'. תחנות חדשות, ח'. לוח המולדות על שש 

ציון בהרב ... ירמיהו -ר בןשנים, מאת הר"

  ."..עקיבא זצ"ל אלפס

לפני הבדלה מובאת התפילה הידועה "גאט פון 

אברהם...." אולם הנוסח שונה מהנוסח הידוע 

 .לנו מהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב

-בסידור זה נוספו תווי נגינה מאת השליח

 .זאלודקאווסקי’ ציבור א

שס"ד, כ"ד  -, ב' 12, 3. 1929ווילנא, תרפ"ט 

  .ס"מ 16.5צ"ל כ"ג ד'; שער אחד. 

כריכת עור מעט בלויה. דף אחד באמצע הספר 

קרוע ובלוי. כתמי זמן ומעט קרעים. באופן כללי 

 .מצב טוב

"Unregistered Edition", 'Siddur korban Minchah' with sheet music by the shliach tzibur A. 
Zalodkavsky. Vilna, 1929 
Leather binding slightly worn. One page in the middle of the book is torn and worn. Time 
stains and a few tears. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

הגדה לליל שימורים' עם אידיש, "מהדורה נדירה" ' .487

 1938רעדלהיים תקצ"ח 

 

הדורה הגדה לליל שימורים' עם תרגום יידיש, "מ'

לא  .ס"מ 17.5. ל"ב דף; 1938רעדלהיים תקצ"ח  ."נדירה

  .הופיע במכירות פומביות

  .כריכה עתיקה. כתמים ומעט קרעים קלים. מצב טוב

"Haggadah leleyl shimurim" with Yiddish, "rare edition" 
Redelheim 1938 
Old cover. Stains and a few light tears. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 



רישום וחתימות בלאדינו, 'הדרת זקנים' על האידרות. ליוורנו  .488

 1856תרט"ז 

 

לקרות בליל חג השבועות האדרא רבא. ובליל הו"ר " 'ספר 'הדרת זקנים

האדרא זוטא וכן בליל ל"ג לעומר ... ועוד ... שנהגו בארץ הטובה עיר הקודש 

  ."....ליל פטירת שמואל הנביאירושלם ... ללמוד בליל כח לחודש אייר 

 .רישומים וחתימות בלדינו בדף הפורזץ והשער ומקומות נוספים

ס"מ. כריכה ישנה מנותקת. שוליים נאים.  19, ק"ח ד'; 1856ליוורנו תרט"ז 

 .טוב -כתמים ונקבי עש ומעט קרעים ותעלות. מצב בינוני 

Registration and signatures in Ladino, 'hadarat zkenim' on the Idrot. Livorno 
1856 
Detached old cover. Nice margins. Stains and moth holes and a few tears 
and ditches. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 פולמוס                     
 

 

ולבטל הגזלה והמחלוקת בעניין הרבנות" פולמוס רבנות העיר בני " .489

פר 'שלום רב' ב"ח! מהאדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים מזוטשקא. ברק. ס

 תשמ"ח -תשמ"ז 
 

ספר 'שלום רב' "להעיר על חיוב השלום כאן עיה"ק בני ברק יצ"ו ולבטל הגזלה 

והמחלוקת בעניין הרבנות עפ"ד תה"ק" מהאדמו"ר רבי יצחק אייזיק רוזנבוים 

ס"מ. ח"ב:  20.5[ נט עמ'; 2]. ח"א: 1987/88תשמ"ח  -ב"ב, תשמ"ז  .מזוטשקא

 .ס"מ. מצב טוב מאוד 21.5ס' עמ'; 

"And to cancel the usurpation and the dispute regarding the rabbinate" 
polemic of the rabbinate of the city of Bnei Brak. The book 'Shalom Rav' 
2 parts! from the Rebbe Rabbi Yitzchak Isaac Rosenbaum of Tuchka. 
1987-1988 

Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

"האיך שגגה גדולה תצא מלפני  המכתב החריף נגד אגודת ישראל .490

השליט". שו"ת 'זכרון יהודה' עם מכתב חריף נגד 'אגודת ישראל'. עם 

 1923המהדורה המצונזרת. מהדורה ראשונה. בודאפסט, תרפ"ג 

 .יהודה' על חלק אורח חיים מהגאון רבי יהודה גרינוואלדספר שו"ת 'זכרון 

  .ס"מ 32.5[ עמ'; 6[ קס"ח ]6. ]1923בודאפסט, תרפ"ג  .מהדורה ראשונה

מכתב חריף שנשלח להגאון רבינו יוסף חיים זוננפלד נגד 'אגודת  ,קנ"ז –בדף קנ"ו 

ום ושנה, הבאות וכולל מהדורה שנדפסה באותו מק  יש לציין כי במהדורות .'ישראל

ישנה תשובה אחרת במקום תשובה חריפה זו. על הסיבה האמיתית לשינוי, והפולמוס 

 .מט’ שעורר השינוי, ראה קובץ 'צפונות' שנה ג' חלק ג'. עמ

 .עמ'( 3רשימות חותמים) בסוף הספר



כריכה ישנה מעט בלויה. דפי ההקדמה מנותקים ועם קרעים ומעט חסר. מעט מאוד נזקי עש. מצב 

 .טוב

The harsh letter against Agudat Yisrael "how a big mistake will come out from before the 
ruler". "Zikhron Yehuda" shu"t with a harsh letter against "Agudat Israel". With the 
censored edition. First edition. Budapest, 1923 
Old cover slightly worn. The introductory pages are detached and with tears and a little 
missing. Very little moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

זייפן הירושלמי!!! 'תוספתא' ב"ח והפולמוס המוקדם והפחות ידוע של החיבור  .491

 1889/90תר"ן  -תרמ"ט  עם פירושו 'חשק שלמה', פרעסבורג

על סדר זרעים וסדר נשים "עם פירוש חשק שלמה מאתי שלמה ליב תוספתא ב"כ 

ל,   .1889/90תר"ן  -פרשבורג תרמ"ט  ר". פריעדלענדע

שני שערים  .ס"מ 25’; עמ 248[, 1[; יז, ]2, ]284[, 2]

 .ושער בלועזית

בתחילתו הקדמה ודברי מבוא ארוכים מאת 

המחבר נודע והתפרסם ביותר בפרשיית זיוף  .המחבר

ירושלמי קדשים, אך פרשיית התוספתא פחות סדר ה

ידועה, פרשייה זו התרחשה שנים לפני כן ועוררה 

פולמוס סוער שבעקבותיו חוברו מאמרים חריפים, 

לפנינו שני כרכי תוספתא זו עם פירושו, שהינו הראשון 

למידע נוסף אודות פרשייה זו, ראה 'סופה )! מחיבוריו

 ס(.אוסערה' חלק ראשון, להרב חנוך טובי

  .שערים מודבקים על הכריכה. מצב טוב מאוד

The earliest and least known essay and polemic of 
the forger of the yerushalmi!!! 'Tosefta' 2 parys 
with the commentary 'cheshek shlomo', Pressburg - 1889/90 
title pages are pasted on the cover. Very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

פולמוס. ספר אמונת ה', נגד הכחשת הזוהר הק'. ירושלים,  .492

 1938תרח"צ 

ספר אמונת ה' נגד הספר מלחמת ה' של ר' יחיא קאפח על קדמות ספר 

 .'הזוהר הק

 22[ עמ'; 2[ דף; תקד, ]16. ]1938ירושלים, תרח"צ  .הסכמות חשובות רבות

כריכה פגועה. קבוצת דפים מנותקים.  .רישום בכ"י מזרחי ס"מ. בעמוד השער

 .כתמים ונזקי עש. מצב בינוני

polemics. The Book emunat hashem, against the denial of the Holy 
Zohar. Jerusalem, 1938 
Cover damaged. A set of detached pages. Stains and moth damage. 
Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



מציאות! פולמוס אתרוגי קורפו, 'מכתב כתב יושר' מכתבי רבי שלמה יקר ה  .493

'חופת חתנים' "מהדורה לא  - 1846קלוגר ורבי שמחה נתן עלינברג. למברג תר"ו 

'שו"ת רמ"א' מרבי משולם איגרא "מהדורה יחידה" ועוד, כרך ספרים  -רשומה" 

 !חשובים

ומאירת עיניים', מכתבי הגאונים רבי כרך ספרים חשובים! א'. 'מכתב כתב יושר ודברי אמת 

שלמה קליגר מבראד ורבי שמחה נתן 

למברג   ."מהדורה יחידה" .עלינבערג מלבוב

 ;דף 8 .1846תר"ו 

ספר זה הינו נדיר באופן מיוחד ויקר 

המציאות!!! אינו מופיע בספריה הלאומית! 

ולא במפעל הביבליוגרפיה יודלוב!! באוצר 

רוזנפלד נרשם ע"פ -וינוגרדהספר העברי 

פרידברג בית עקד ספרים. כמו"כ לא הופיע 

  !!במכירות פומביות

היא פרשייה סוערת  פולמוס אתרוגי קורפו

שנמשכה לאורך זמן רב בדבר כשרותם של 

אתרוגי האי היווני קורפו, הפרשייה התעוררה 

במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה 

ית השנייה והסעירה את יהדות אירופה במחצ

 .של המאה

מצב: קרעים בשוליים, בשלושה דפים ראשונים 

אחרי השער ישנם קרעים בחלק התחתון של הדף עם חסר בטקסט. נקבי עש בעיקר בשוליים. באופן 

 .כללי מצב טוב

  ;דף 77, 1861זלקאווא תרכ"ב  .ב'. 'שער אפרים' על הלכות קריאת התורה

ד' דף;  1862טשרנוביץ תרכ"ב  ."איגרא. "מהדורה יחידה ג'. 'שאלות ותשובות רמ"א' רבי משולם

 .תשובות קצרות 6תשובה בענייני עגונה ועוד 

בדף  ;', י"ד ד1833זלקאווא תקצ"ג  'ד'. 'קונטרס מהגאון מוהר"ר ולק כ"ץ ז"ל בעל הסמ"ע

מ"ו. נוסח שטר מכירת חמץ ... אשר יסד הרב ... נתן אדליר כ"ץ". )כמו בהוצאת ברין תק" :האחרון

 .אך הנוסח אינו זה שנדפס בברין(

 .עם איורים בעניין המקווה ;'ד 64 ."מהדורה לא רשומה" 1860לבוב תר"כ  'ד'. 'חופת חתנים

  .ס"מ 20דף;  5, נ"א, 1858למברג תרי"ח  .ה'. 'תשב"ץ' מרבינו שמשון בר צדוק

 \.כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. באופן כללי מצב טוב

scarce! Polemus Etrogei Corfo, 'michtav ktav yosher' from the letters of Rabbi Shlomo 
Kluger and Rabbi Simcha Natan Elenberg. Lemberg 1846 - 'chupat cHatanim' 
"unregistered edition" - 'Shu"t Ram"a' Rabbi Meshulam Igra "single edition" and more, a 
volume of important books! 
Condition: tears in the margins, in the first three pages after the cover there are tears in 
the lower part of the page with missing text. Moth holes mainly on the edges. In general 
good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

  

 

 1794לרבי עזריה מן האדומים. ברלין, תקנ"ד פולמוס. 'מאור עינים'  .494



 

 . ספר 'מאור עיניים' לרבי עזריה מן האדומים

ספר זה עורר פולמוס רחב ואף הוחרם ע"י רבני איטליה מיד לאחר הופעתו, שמצאו 

בו דברים שנוגדים את המסורת וזלזול בדברי חז"ל. הספר הובא לפני מרן הבית 

אולם החרם לא יצא לפועל. המהר"ל מפראג גם יוסף, וציוה להחרים את הספר, 

ביקר בחריפות את הספר, וחיבורו "באר הגולה" חובר כתגובה לספר זה. ]אמנם היו 

 .מחברי ספרים שהביאו דברים משמו[

מהדורה שניה נדירה. חמישה , 1794ברלין, בדפוס חברת חנוך נערים. תקנ"ד 

מ דף. -[, יח3דף. חלק ב': ] חלק א': יד. חלקים בכרך אחד, שער נפרד לכל חלק

קכד נדפסו פעמיים. חלק ה': -קכד דף. דפים קכא-פ, פב-חלק ג': עד דף. חלק ד': עד

ק"כ נכרכו בסוף הספר  -[ דף. בעותק זה: דפים קי"ג 3רסא, ]-קסד, קסט-[, קכז2]

כ"ד הושלמו בכתב יד עתיק. כמו כן נוסף בתחילת הספר מפתחות  -ודפים קכ"א 

 . ס"מ 8.51בכ"י עתיק. 

כריכה עתיקה. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש וקרעים. מספר דפים מנותקים. 

 .באופן כללי מצב טוב

polemics. 'Maor Einaim' to Rabbi Azaria of the adumim. Berlin, 1794 
Rare second edition. Five parts in one volume, a separate title pge for each 
part. Part I: 14 pages. Part B: [3], 18-40 pages. Part C: 74 pages. Part D: 
74-80, 82-124 page. Pages 121-124 were printed twice. Part E: [2], 127-
164, 169-261, [3] page. In this copy: pages 113-120 were bound at the end 

of the book and pages 121-24 were completed in an ancient manuscript 
Old cover. Few stains and very few moth holes and tears. Several pages are detached. 
In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ג ”פולמוס. קונטרס 'שמונה עשרה שעות' מהדורה ראשונה. ירושלים תש .495

1943 

 

התאריך ממרן החזון איש. מהדורה קונטרס 'שמונה עשרה שעות' על קו 

ס"מ. הספר יצא כתגובה לספר 'היומם  24’; . כב עמ1943ג ”ירושלים תש. ראשונה

 . בכדור הארץ' לרבי יחיאל מיכל טיקוצינסקי

 .כריכה ודפים מנותקים. מעט קרעים. מצב טוב

polemics. Contras 'shmone esre shaot' first edition. Jerusalem 1943 
Cover and pages are detached. A few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 - 1912פולמוס. 'תספורת הזקן' מונקאטש, תרע"ב  .496

 1913'שביתת השבת' ח"א, ירושלים, תרע"ג 

 

קונטרס 'תספורת הזקן' בקרת תשובות שנדפסו בענין הזה, מאת רבי סיני שיפר 

. קונטרס פולמוסי נגד האוסרים גילוח 1912מקארלסרוא. מונקאטש, תרע"ב 

ספר 'שביתת השבת' ח"א, לרבי יצחק  -[, לב עמ'; 1הזקן בכל צורה שהיא. ]

ס"מ. כריכה מנותקת  25נט דף; -ד, ד-[, ג6. ]1913מאלצאן. ירושלים, תרע"ג 

וקרועה. ספר מפורק והדפים מנותקים. מעט קרעים וכתמים. באופן כללי מצב 

 .טוב

polemics. "tisporet hazakan" Munkatsch, 1912 - "shvitat hashabat" part 1, 
Jerusalem, 1913. 
Detached and torn cover. A disassembled book and the pages are torn 
off. A few tears and stains. In general good condition. 



 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ]1883-תר"נ-פרנקפורט תרמ"ג פולמוס. הבלעת הדם / פסי ביראות: .497

]1890 

  .שני חיבורים מאת רבי צבי הירש פלאטא אב"ד קלוניא

 21[ עמ '.  1, ]  2,  354,  20( .  1890פרנקפורט דמיין . תר"נ , )  –א. הבלעת הדם 

  .ס"מ .שער נוסף בגרמנית ובצרפתית

כל זמן שהדם בירור ארוך ומקיף בענין האיסור לזרז את מות הבהמה לאחר השחיטה 

  .מקלח

עם הסכמות רבי יצחק אלחנן ספקטור , רבי שמחה בונים סופר ) המעיד שכך גם הורה 

  .זקנו החת"ס ואביו הכת"ס ( רח"נ דמביצר ועוד

מהדורה יחידה בסוף הקונטרס רשימה בגרמנית של עשרות רבות של רבנים שהסכימו 

 .עם המחבר

 .דינר אב"ד אמשטרדםעותק זה נשלח ע"י המחבר לרבי יוסף צבי .

  .ביאור סוגיה קשה וסבוכה במסכת עירובין ) יז, ב ( –ב. פסי ביראות 

דף .. שני הספרים כרוכים יחד, כריכה  55( .  1883פרנקפורט דמיין . תרמ"ג , ) 

 .מפורקת, נייר שביר

polemics. hvlaat hadam / Pasei Birut: Frankfurt [1883-1890] 
The two books are bound together, the cover is disintegrated, the paper is fragile. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אישה  -פולמוס. היתר מאה רבנים ותיקון עגונים ועגונות  .498

חזקת  -שנשארה בברית המועצות ונשלח לה גט ולא ידוע אם קבלה או לא 

תרצ"ו הרבנים והרבנות. שו"ת 'פרדס רמונים', "מהדורה ראשונה" סטמר 

 . ספר פולמוסי חשוב ומעניין1936

 

 -שו"ת 'פרדס רמונים' ובו שלשה ספרים נפתחים 'תיקון עגונים ועגונות' 

 .'כתר מלכות' מרבי יואל כ"ץ אב"ד ערדער -'דברי שלום ואמת' 

-[, טז1[, טו, ]8. ספר פולמוסי חשוב ומעניין. ]1936סטמר תרצ"ו . דפוס ראשון

-קנא דף, קלא-קמד’, קע עמ-קמג דף, קסג-קכז’, [ עמ3]קכג, -קיח, קיז-יט, כא

ס"מ. כריכה פשוטה.  33ק"ל עמ';  -קי"ד ד', קכ"ג  -ק"ו עמ', ק"ז  -צ"ז ’; קמח עמ

 .כתמי זמן ומעט קרעים. מצב טוב

polemics. Permit of one hundred rabbis and correction of Agunim and 
Agunot - a woman who stayed in the Soviet Union and was sent a 
divorce and it is not known whether she accepted it or not - the chezka of 
the rabbis and rabanut. Pardes Rimonim shu"t, "first edition" Satmer 
1936. An important and interesting polemical book 
Simple cover. Time stains and a few tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 ספרים וחוברות       
 1482פקסימיליה. תנ"ך ליסבון, כתב יד מעוטר יחיד במינו בעולם משנת רמ"ג  .499



פקסימיליה צבעונית מהודרת של תנ"ך ליסבון, כתב יד מעוטר 

. "מעשה ידיו של שמואל 1482יחיד במינו בעולם משנת רמ"ג 

מוסא מליסבון". בסופו הקדמה בעברית ולועזית הסופר אבן 

 .ריינה-מאת גבריאל סד

ס"מ.  30עמ';  21[, 1, ]18ד',  184[, 1. ]1988ת"א, תשמ"ט 

 .מצב מצוין

facsimile. The Lisbon tana"ch, a one-of-a-kind 
decorated manuscript in the world from the year 1482 
great condition. 

 50$: מחיר פתיחה

 

מסכת בבא מציעא עם תרגום וביאור בגרמנית. ברלין תרל"ו  ת!הדפסה יחידאי .500

 . חלק מהשער בדיו מוזהב1876

מסכת בבא מציעא עם תרגום וביאור לגרמנית 

 .הרב ד"ר אשר זאמטער DR. A. SAMMTER מאת

בתחילתו הקדמה בגרמנית אודות המסכת 

ימין והגמרא. טקסט הגמרא בעברית, ומסביבו בצד 

שמאל הביאור בגרמנית.   התרגום לגרמנית, ובצד

לא ידוע על מסכתות נוספות שתורגמו ע"י הרב ד"ר 

אשר זאמטער. )ישנם משניות עם תרגומו(. ברלין 

 120-174קיט דף, ][’, עמ VI ,[ דף2. ]1876תרל"ו 

נספחים,  120-174ס"מ. בעמודים  42’; עמ

 .בגרמנית

שער בדיו מוזהב. כריכה ישנה מעט בלויה. חלק מה

 .שוליים נאים. מעט כתמים ונקבי עש. מצב טוב

tractate Bava Metzia with translation and 
commentary in German. Berlin 1876. Part of the title page in golden ink 
Old cover slightly worn. Part of the cover is in golden ink. Nice margins. A few stains and 
moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 . נדיר1902מסכת אבות ע"פ 'דרכי יושר', ברדיטשוב תרס"ב  .501

 .מסכת אבות עם ביאור 'דרכי יושר' ו'קונטרס אבות' מאת רבי משה מאיר גולדברג

 .ס"מ 23 .שני שערים ;[ קמח דף1. ]1902ברדיטשוב, תרס"ב 

ומנותקת. ספר מעט מתפרק. כתמי זמן ומעט נזקי עש וקרעים עם כריכה מעט פגועה 

 .טוב -מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

masechet avot according to 'Darchei Yosher', Berditschov 1902. Rare 
Cover slightly damaged and detached. A slightly falling apart book. Time 
stains and some moth damage and tears with some damage to the text. 
Average - good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



חידושי הפלא"ה' ברכות "מהדורה יחידה" מונקטש תרנ"ה ' .502

'דברי יושר' מרבי מרדכי שנפלד "מהדורה יחידה". דעעש  - 1895

 1902תרע"ב 

 

ברכות ועל שולחן על מסכת  'כרך שני ספרים. א'. ספר 'חידושי הפלא"ה

מהדורה " .מהגה"ק רבי פנחס הלוי איש הורביץ אב"ד פרנקפורט ערוך

 ., מ"א ד'; הסכמות חשובות2. 1895מונקאטש תרנ"ה  ."יחידה

ב'. ספר 'דברי יושר' על התורה מהגאון רבי מרדכי שאהנפעלד, יו"ל 

דעעש תרע"ב  ,ע"י נכדו הגאון רבי מרדכי פארהאנד מנייטרא

  .ס"מ 29.5פ"ב ד';  ."ה יחידהמהדור" .1912

כריכה ישנה מעט בלויה ומנותקת. מעט נזקי עש וקרעים. מספר דפים 

 .מנותקים ומספר הדבקות. באופן כללי מצב טוב

"chidushey haflah"a" Brachot "single edition" munkatch 1895 - "divrey 
yosher" by Rabbi Mordechai Shenfeld "single edition". Daesh 1902 
Old cover slightly worn and detached. Some moth damage and tears. A 
number of detached pages and a number of pastings. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 –ווארשא. תרט"ו  –לוט חמישה ספרי מוסר. מהדורות לא מצויות. קניגסברג  .503

  .1855/1862תרכ"ב 

 

  .ספרי מוסר. מהדורות לא מצויות 5לוט 

שערי תשובה' וספר 'היראה' מרבינו יונה ' א. ספר

שער נפרד  ;'. נ"ו ח' ד1859קניגסברג, תרי"ט  .מגירונדי

  .לכל ספר

?. י"ח 1855יוהאניסבורג? תרט"ו  'סאה סלת' ב. ספר

 ;'ד

. 1862ווארשא, תרכ"ב  .שער הגמול' לרמב"ן' ג. ספר

 ;'כ"ד ד

[ ע"ח 1. ]1855ווארשא, תרט"ו  'מסילת ישרים' . ספרד

 ;'ד

, 1859קעניגסברג, תרי"ט  'אורחות צדיקים' ה. ספר

 ;'צ"ו ד –ל"ו, מ"ה 

 .טוב –גדלים ומצבים משתנים. באופן כללי מצבים בינוני 

lot 5 morals books. Non commend edition. Kenigsberg- varsha. 1855/1862. 
 
lot 5 morals books. Non commend edition. Kenigsberg- varsha. 
1855/1862. 
Varies size and condition. In general, mediocre-good conditions. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

. שני 1731דפוס ראשון. סט משניות עם פרוש 'משנת חיים'. אמשטרדם תצ"א  .504

 כרכים
 

  .חיים ב"ר זכריה מהורובשובסט משניות עם פירוש 'משנת חיים' מאת רבי 



אמשטרדם  .מהדורה ראשונה

, ר"ו 4ח"א:  .ב' כרכים .1731תצ"א 

, רע"ט דף; 1ס"מ. ח"ב  16.5ד'; 

ס"מ. שער ח"א הושלם  17

הסכמות רבני אמשטרדם  .בצילום

 .ועוד

כריכות חדשות. כתמי זמן. מעט 

קרעים. הדבקה בדף אחרון של ח"א 

עם מעט פגיעה בטקסט. באופן 

 .לי מצב טובכל

First pattern. A set of Mishnayot with 
interpretation of 'Mishnat Chaim'. 
Amsterdam 1731. Two volumes 
New covers. Time spots. A few tears. 
Pasting on the last page of part 1 with 
a little damage to the text. In general, 
good condition. 

 120$חה: מחיר פתי

 

 

 

דפוס ראשון. 'מים חיים' מבעל ה'פרי חדש'. אמשטרדם, ת"ץ  .505

 . מהדורה ראשונה שנדפסה ע"י בנו רבי דוד1730

 

ספר 'מים חיים' על הש"ס והרמב"ם ושו"ת מרבי חזקיה די סילוה 

בעל ה'פרי חדש'. מהדורה ראשונה שנדפסה ע"י בנו רבי 

  .ס"מ 31.5, מ"ד דף; 1. 1730אמשטרדם, ת"ץ  .דוד

  .כריכה פשוטה. כתמים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני

First pattern. 'mayim chayim' from the author of the pri chadash. 
Amsterdam, 1730. First edition printed by his son Rabbi David 
Simple cover. Stains and moth damage with damage to the text. 
Medium condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

זכרון יחזקאל' על סוגיות הש"ס מבנו של  .506

הבנין דוד מאוהעל, נדפס ע"י אביו הגה"ק הבנין דוד. אוהעל תרצ"ה 

1935 

 

מרבי יחזקאל יחזקאל שרגא  על סוגיות הש"ס 'זכרון יחזקאל' ספר

 ,מייזליש אבד"ק ראדוואן, בנו של ה'בנין דוד' מאוהעל

ע"י אבי המחבר הגה"ק ה'בנין דוד' עם הקדמה על בנו  הספר נדפס

שנפטר בצעירותו והיה צדיק נשגב וגדול בתורה ועם תיאורים מופלאים 

 .אודות צדקותו וידענותו

  .ס"מ 28, נ"ב עמ'; 4. 1935אוהעל תרצ"ה 

 .רוזנפלד-ספר נדיר ואינו מופיע באוצר הספר העברי וינוגרד

וללא שדרה. דף השער ודף אחריו  כריכה ישנה, חלקה הקדמי מנותק

מנותקים ועם קרעים וחורים, ומעט קרעים בדפים נוספים. כתמי זמן. 

 .באופן כללי מצב טוב



'Zikhron Yehezkel' on the issues of the Shas from the son of the Binyan David of 

Ohael, printed by his father the Binyan David. Ohael 1935 

A rare book that does not appear in the Winograd-Rosenfeld Hebrew book collection. 

 

Old cover, the front part is detached and without a spine. The title page and the page 

after it are detached and with tears and holes, and a few tears on other pages. Time 

spots. In general good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שו"ת 'משיב דבר' ב"ח, להנצי"ב מוולוז'ין. דפוס ראשון. ווארשא תרנ"ד  .507

1894 

 

 -שו"ת 'משיב דבר' חלקים ראשון ושני מהגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין 

 32. פ"ט דף; 1894  ווארשא, תרנ"ד  .הנצי"ב מוואלוז'ין. מהדורה ראשונה

 .בתחילתו שני שערים .מס"

 .כריכה חצי עור מעט פגועה. מעט קרעים ונקבי עש בשוליים. מצב טוב

"Meshiv Davar" shu"t 2 parts, by the Natziv of Volozhin. First printing. 
Warsaw 1894 
Half leather cover slightly damaged. A few tears and moth holes in the 
margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרא' ע"פ ר"ש משאנץ והגהות מהרי"ד. ווארשא, ' .508

 1866תרכ"ו 

 

ספרא' והוא תורת כהנים עם פירוש מאחד הראשונים מבעלי '

התוס' והוא ר"ש משאנץ ועם הגהות מהרי"ד מרבי יעקב דוד 

ווארשא, תרכ"ו  .בידרמן אבד"ק וישגראד. מהדורה ראשונה

 .ס"מ 32.5דף; [ ט, קטז 1. ]1866

פירוש ר"ש משאנץ נדפס לראשונה מכתב יד שהיה בידי רבי יעקב 

דוד בידרמן מוישגראד, ועם הגהותיו ומראה מקומות, ולספר ניתנו 

הסכמות חשובות. אמנם ראה במסגרת על מחברו כפי שנכתב 

’ במפעל הביבליוגרפיה)"פירוש ר"ש משאנץ" יוחס לו בטעות. עי

  .(260-263’ ות, ירושלים תשט"ו, עמא"א אורבך, בעלי התוספ

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

תרכ"ג[ בן רבי ישראל איסר  -]תקס"ו  רבי יעקב דוד בידרמן

ממזריטש מגדולי תלמידי ה'יהודי הקדוש' מפרשיסחא. תלמידו 

המובהק של רבי שלמה ליב מלענטשנה. הסתופף בצילו של 

בדו ביותר. כיהן כרב במעזריטש בקוזניץ האדמו"ר מקוצק שכי

  .ובוישגארד

'Safra' according to Ra"sh of shantz and postscripts from mahari"d. Warsaw, 1866 
Old cover slightly worn. A few stains. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



יהודה אלטמן. מקום דפוס נדיר! שו"ת 'מי יהודה' ח"א מהגאון רבי  .509

 1934בלקאני תרצ"ד 

 

 .ספר שו"ת 'מי יהודה' ח"א, מהגאון רבי יהודה אלטמן

  .ס"מ 33 .ספרים בלבד 7בבלקאני נדפסו  ;, צ"ד דף9. 1934בלקאני תרצ"ד 

כריכה עתיקה ומעט בלויה, חלקה הקדמי מנותק וכן דף השער. נייר יבש ומעט 

 .קרעים בעיקר בשוליים. מצב טוב

A rare printing place! "Mey Yehuda" shu"t from the gaon Rabbi Yehuda 
Altman. Balkani 1934 
Ancient and slightly worn cover, the front part is detached as well as the 
title page. Dry paper and a few tears mainly in the margins. Good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

'הולך תמים'. פראג, תקע"א  -באור מלות ההגיון' להרמב"ם ז"ל ' .510

 . רישומים עתיקים1811

 

 -, ס"ב ד'; 1811פראג תקע"א  ,באור מלות ההגיון' להרמב"ם ז"ל'

, י' ד'; 2. 1811פראג תקע"א  .מרבי יצחק סטאנוב הלוי 'הולך תמים' ספר

 .רישומים עתיקים ס"מ. בדף הפורזץ 20.5

  .טוב מאוד -תמים. מצב טוב כריכה פשוטה. כ

'behur milot hahigayon' by the ramba"m - 'holech tamim'. Prague, 1811. 
Ancient sude scripts. 
Simple cover. spots. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 3מהדורה ראשונה. פרוש "רבי עקיבא איגר" על המשניות.  .511

 1841/45תר"ה  –נזיקין. אלטונה. תר"א  -מועד  –כרכים. זרעים 

 

עם פירושי רבינו עובדיה מברטנורה ותוספות יו"ט ותוספות חדשים  משניות

ועם כל המעלות שבדפוס אמסטרדם. ועתה הוספנו על אלו משנה ערוכה, 

ראשון לציון מהגאון רבי ישעיה פיק ברלין, שנות אליהו על זרעים מהגאון 

תוספות רבי עקיבא איגר שהובא לדפוס ע"י בנו רבי רבי אליהו מוילנה ו

 . בנימין וואלף

א': זרעים. . דפוס ראשון של פירוש הגאון רבי עקיבא אייגר. ג' כרכים

[, לח דף. בסופו 'שנות אליהו' בשער נפרד. תר"ב. ב': 2[, קלג, ד; ]3תר"א]

אחרונים [ דף. בעותק זה שני דפים 2קעב, ]-[, לג2[, לב, ]2מועד. תר"א ]

 . ס"מ 26.5[, קצו דף; 1נכרכו בתחילת הספר. ד': נזיקין. תר"ה. ]

כריכות עתיקות מעט בלויות. כתמי זמן. מעט מאוד קרעים והדבקות 

 .טוב מאוד -ובעיקר בשוליים. דף מנותק. באופן כללי מצב טוב 

First Edition. "Rabbi Akiva aIger" commentary on the 
Mishnayot. 3 volumes. zrayim - moed - nezikin. Altoona 
1841/45. 
In this copy two last pages were bound at the beginning of the book. 
Old covers slightly worn. Time spots. Very few tears and adhesions, especially in the 
margins. a detached page. Generally good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 

לקט מדרשים' לוקט ע"י רבי שלמה אהרן ווערטהיימר "מהדורה ' .512

תרס"ג  -'קהלת שלמה' שו"ת הגאונים הקדמונים. ירושלים, תרנ"ט  -יחידה" 

1899/1903 

 

 ;', ט"ו עמ', כ"ג ד1א'. ספר 'לקט מדרשים' לוקט ע"י רבי שלמה אהרן ווערטהיימר. 

"בו נקהלו ונאספו שאלות ותשובות הגאונים הקדמונים וביחוד  ב'. ספר 'קהלת שלמה'

 .שערים;' 2 רב שרירא ורב האי בנו והרב רבי יצחק אלפאסי ז"ל". כב, צד עמ

. גודל ומצב משתנה, באופן 1899/1903תרס"ג  -ירושלים, תרנ"ט . מהדורה יחידה

 .טוב מאוד -כללי מצב טוב 

'leket Midrashim' Collected by Rabbi Shlomo Aharon Wertheimer "single 
edition" - 'Kohelet Shlomo' The Ancient Geonim shu"t. Jerusalem, 1899/1903 
Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

סט עין יעקב עם חידושי 'קהלת שלמה'. ארבעה חלקים בשלשה  .513

 1863תרכ"ד -כרכים. ווילנא, תרכ"ג

 

סט עין יעקב עם חידושי 'קהלת שלמה'. ארבעה חלקים בשלשה כרכים. ווילנא, 

 .1863תרכ"ד -תרכ"ג

(. 1863מגילה(. תרכ"ד ) -[, קעו דף. ב': )פסחים 2עירובין(. תרכ"ג. ] -א': )ברכות 

קע דף. ד':  [,2( . ]1863סוטה(. תרכ"ד ) -שסו דף. ג': )מועד קטן -[, קעז2]

שערים לכל חלק, חלק . 2 [, שח דף2(. ]1863עוקצים(. תרכ"ד )-)קידושין 

 . ס"מ. 26 מאותיות השערים בדיו אדום

כריכות חצי עור מעט פגועות. על הכריכות הטבעה: "אברהם כהנא שפירא". חור 

כתמים ומעט קרעים קלים ומעט   בעמוד אחרון של ח"ד עם פגיעה קטנה בטקסט.

 .עש. באופן כללי מצב טובנקבי 

Ein Ya'akov set with 'Kehilat Shlomo' innovations. Four parts in three 
volumes. Vilna, 1863 
Half leather covers slightly damaged. Stamped on the covers: "Avraham Kahana 
Shapira". A hole in the last page of a part d with a small damage to the text. Stains and a 
few light tears and a few moth holes. In general, good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

נדיר ולא הופיע במכירות פומביות. 'זרע יצחק' דרושים מר' יצחק  .514

 1916יאקאבשאן עם תמונתו. שיקגו תרע"ו 

 

 . יאקאבזאהן עם תמונתוספר 'זרע יצחק' דרושים ומאמרים מרבי יצחק 

פורטריט המחבר. שער מקוצר בעברית ;' עמ. 113 ,2 1916שיקאגא, תרע"ו 

 .ס"מ. 22.5 ושערים בעברית ואנגלית

 .ספר זה נדיר ולא הופיע במכירות פומביות

 .כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים ומעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

Rare and has not appeared at auctions. 'Zera Yitzchak' by rabbi Yitzhak 
Yakabshan  with his picture. Chicago 1916 
Old cover slightly worn. Stains and a few tears. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

נדיר! 'לא תענה על רב' לרבי זאב דוב אלטיר מייער הלוי. מהדורה יחידה,  .515

 1916תרע"ו פרשבורג 

 

קונטרס 'לא תענה על רב' תשובה בזמנה ודבר בעתו ומאמר "הלכה למעשה", 

בעניין אם ת"ח . מאת רבי זאב דוב אלטיר מייער מפליטי גליציא. באסקאוויץ

 ?הראויים למנותם פרנסים על הציבור אסורים במלאכה

, 17[, 1]  . שער מעטפת בעברית וגרמנית.1916פרשבורג תרע"ו . מהדורה יחידה

 .ס"מ. מעטפת מנותקת לשניים. מעט קרעים קלים. מצב טוב 22.5’; [ עמ1]

rare! "lo tahane al rav" to Rabbi Ze'ev Dov Altair Mayer Halevi. Single 
edition, Pressburg 1916 
The mahatefet is cut off in two. Little light tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'משיב כהלכה' "על דבר הרופאים והחולים וחובותיהם  .516

 1922הדתיים", "תשובה פרטית לרגלי מעשה שהיה". וינה תרפ"ב 

 

נדיר! 'משיב כהלכה' "על דבר הרופאים והחולים וחובותיהם הדתיים", "תשובה 

 .1922פרטית לרגלי מעשה שהיה". וינה תרפ"ב 

יתון מקומי שלרגל עיסוקיו המרובים הינו מפסיק הרופא דר' בן ציון זאלצבורג פרסם בע

לקבל קהל בשעות הרגילות ועובר לקבל רק שעה אחת ביום וזאת עקב חובו הדתי 

 . לרפאות חולים, וגם זאת בחינם, ובחוברת זו כותב ועונה על השאלות שנשאל בעניין זה

הופיע במכירות רוזנפלד וכן לא -אינו באוצר הספר העברי וינוגרד. ס"מ 23עמ'; 52 

 .בידספיריט

כריכה מנותקת, ללא חלק קדמי ושדרה. מספר דפים מנותקים. מעט כתמים ונקבי עש 

 .טוב -וקרעים קלים. מצב בינוני 

rare! 'meshiv kehalacha' "about the words of doctors and patients and their 
religious duties", "a private answer following an act that happened". Vienna 1922 
It is not in the Winograd-Rosenfeld Hebrew Book Collection and it has not appeared in 
BidSpirit auctions. 
 
Detached cover, without front and spine. Several pages are detached. A few stains and 
moth holes and light tears. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר. 'מטה לוי' ב"ח, לרבי מרדכי הורוויץ אב"ד  .517

פרנקפורט. ח"ב עותק מפואר במיוחד!!! ורנקנורט על נהר מוין, 

 1891/1932תרצ"ג  -תרנ"א 

 

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

'עט ברזל' שלשה ספרים קטנים נפתחים: א'. : ח"א. פרנקפורט

והוא קונטרס השמות כתב יד ישן על שמות גיטין שנתנו פה עם 

הגהות וביאורים. ב'. סדר הגט וסדר חליצה עפ"י מנהג ורנקנורט. 

: תשובה בענין 67-58’ בעמ;’ [ עמ1, ]67[, 2ג'. שו"ת. תרנ"א. ]

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

 .כללי מצב טובבלויה. כתמים. באופן 

שו"ת באורח חיים ויורה דעה וחדושים בש"ס. הוצא לאור ע"י : ח"ב

 .ס"מ 32’; [ עמ1, ]139[, 7. ]1932בנו. פפד"מ, תרצ"ג 

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. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מהדורות ראשונות. אוסף שמונה ספרי אור הישר להגאון רבי שמואל יצחק  .518

 .הילמאן. ירושלים

 

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

 .'. קס"א עמ1945ירושלים, תש"ה כ"א: על תנ"ך, 

. נ"ח 1941מו"ק. ירושלים, תש"א  -תענית  -מגילה  -חגיגה  -ביצה  -סוכה  -יומא  -כ"ב: ר"ה 

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

. נ"ה דף; 1947מועד, תש"ז   -ירושלמי זרעים 

 .שער נפרד לכל אחד

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

  ;'. ר"ד עמ1944תש"ד 

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

 ;. פ"א דף1942

מכות  -שבועות  -ע"ז  -סנהדרין  -כ"ה: בבא בתרא 

 ;, קט"ו דף1. 1943והוריות. ירושלים, תש"ג 

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

 ;. קל"ב דף1938כ"ז: מנחות. ירושלים, תרצ"ח 

תמיד ומידות.  -קנים  -מעילה  -כ"ח: כריתות 

  ;דף 1. ס"ה, 1926ירושלים, תרפ"ו 

 .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. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דברי מנחם' ח"ב על שו"ע   .519

או"ח. "מהדורה יחידה", שאלוניקי 

. נייר לבן משובח, שוליים 1869תרכ"ט 

 רחבים

 

ספר 'דברי מנחם' ח"ב על שו"ע או"ח 

 .מהגאון רבי מנחם ב"ר שמעון מרדכי

שאלוניקי תרכ"ט ," מהדורה יחידה"

 . ס"מ 33, ק"ל דף; 1. 1869

כריכה חצי עור מעט בלויה. נייר לבן 

משובח, שוליים רחבים. מעט כתמים 

 .וקרעים ומעט נקבי עש. מצב טוב

divrey Menachem, part 2, on 
shulchan aruch, Orach cHaim. 
"Single edition", Thessaloniki 1869. 
Fine white paper, wide margins 



Slightly worn half leather cover. Fine white paper, wide margins. A few stains and tears 
and a few moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

. עם דף לוח בין הספירה 1777עמודי השמים' ברלין, תקל"ז ' .520

 הראשונה לשנייה

 

 . ספר 'עמודי השמים' מרבי ברוך בן רבי יעקב שיק משקלוב

ח"א: על הלכות קידוש החודש לרמב"ם, ח"ב: על שער הבחינה בספר 'חובות 

 . הלבבות', וענייני אנטומיה

 .  ס"מ 17.5[ דף; 4[; מה ]1כו ]צ"ל כט[ ]-[ ג'4. ]1777ברלין, תקל"ז 

כריכה עתיקה פגועה וחלקה הקדמי מנותק. כתמים ונזקי עש ובחלקם פגיעות 

 .בטקסט. מצב בינוני

[ מקובל ודיין, מחברם 1808/1744תקס"ח  –]תק"ד  משקלוברבי ברוך שיק 

 . ומתרגמם של ספרי מדע ובהם הספר 'יסודות' של אוקלידס

'Amudey hashamayim' Berlin, 1777. With a tablet page between the first 
and second counts 
Ancient cover damaged and the front part is detached. Stains and moth 
damage and some damage to the text. Medium condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

  1906יענה באש' בעניין שריפת המתים. ליוורנו, תרס"ו ' .521

 

להשיב שואלנו דבר מטעם הק"ק יצ"ו ]קהילת ליוורנו[ על אודות " 'ספר 'יענה באש

הדברים לפני חכמי הישיבה מנהג שרפת המתים הנקרא קרימאציוני. וכתבתי והרצתי 

מאת רבי אליהו  ," הי"ו שעלו בהסכמה ברוב מנין לקיים ולאשר את כל הכתוב בספר

 .ס"מ 19עמ';  27, 2. 1906ליוורנו, תרס"ו . בן אמוזג

 .כריכה ישנה. ספר מפורק. נייר מעט יבש ומעט קרעים קלים וכתמים. מצב טוב

'yahane baesh' regarding the cremation of the dead. Livorno, 1906 
Old cover. A broken book. Paper is a little dry and a few light tears and 
stains. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'שומר הברית' מקור מצוות  .522

לימוד עשיית  -לימוד האיברים  -מילה 

 1844דינים, תפילות וכו'. דאנציג תר"ד  -הברית 

 

פר "שמר הברית )שוטץ דעס בונדעס( מאת יהודה ס

יהודית, עמוד מול -חלקים, עברית ואשכנזית 5  בר"ד".

 . ס"מ 19עמ';  6, 177, 4. 1844דאנציג תר"ד . עמוד

 .1894ווארשא .' כרוך עמו ספר 'מטעמים החדש

כריכה ישנה מעט בלויה. כמים ומעט קרעים קלים וחורים 

 .אחרון מנותק. מצב טובזעירים. בספר 'מטעמים' דף 

rare! 'shumer habrit' the source of a mitzvat mila - the 
study of the organs - the study of making the brit - 
dinim, tfilot, etc. Danzig 1844 
Old cover slightly worn. Water stains and a few light 

tears and tiny holes. The last page of the book 'Matamim' is torn off. Good condition. 
 80$מחיר פתיחה: 



 . עותק חסר1564מאיר נתיב' קונקורדנציה יהודית. ונציה שכ"ד ' .523

 

ספר 'מאיר נתיב' קונקורדנציה יהודית מאת רבי מרדכי נתן מפרובנס. ויניציאה, שכ"ד 

1564 . 

מאיר פארינצו )ההקדשה הראשונה בראש הספר דפי מפתחות, והקדשות מודפסות מאת ר' 

 .היא בלטינית והשנייה בעברית(

חסר דף השער, ותשעה דפים נוספים. כרוך בשני , 415דפים מתוך  405בספר שלפנינו 

 .ס"מ 28חלקים. 

 .כריכות פשוטות. כתמים ומעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב

'Meir Nativ' a Jewish concordance. Venice 1564. incomplete copy 
This book has 405 pages out of 415, the title page is missing, and nine 
additional pages. Consists of two parts. 28 cm. 
Simple covers. Stains and a few tears and adhesions. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 1867אדעסא תרכ"ז נדיר! 'שירי רומי'  .524

 

ספר 'שירי רומי' "העתיקם מלטינית לעברית והוסיף עליהם הערות ושיר אחד, ישראל 

 ."ראלל

 . דף תיקונים נדיר ס"מ. בסוף הספר 18.5עמ';  2, 148. 1867אדעסא, תרכ"ז 

לא כריכה. כתמים ומעט קרעים וקמטים בעיקר בשוליים. מעט מאוד נקבי עש. מצב בינוני 

 .טוב -

rare! "Shirei Romi" Edessa 1867 

At the end of the book is a rare correction page. 

without binding. Stains and a few tears and creases mainly in the margins. 

Very few moth holes. Average - good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 . כריכה מהודרת7831מאיר עיני חכמים' זולצבאך תקמ"ג ' .525

 

 .ספר 'מאיר עיני חכמים' חידושים על הש"ס לרבינו המהר"ם מלובלין

ס"מ. כריכה מהודרת ונאה. כתמים ומעט מאוד  32.5, קכ"ח ד'; 1. 1783זולצבאך תקמ"ג 

 .נקבי עש. מצב טוב

'Meir Eiynei Chachamim' Solzbach 1783. Elegant cover 
Elegant and handsome cover. Stains and very few moth 
holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי שלמה פפנהיים, 'יריעת שלמה' ח"א "מהדורה  .526

 1784יחידה" דיהרנפורט תקמ"ד 

 

ביאור השמות המתיחסות אל הזמן. המקום. , ספר 'יריעת שלמה' ח"א

והתנועה, ובהקדמת הספר יתן אומר בסבת תוספת אותיות האמנתיו 

 .ובסבת וא"ו המהפכת מאת רבי שלמה פפנהיים

דיהרנפורט, בדפוס ר' יחיאל מיכל מייא מברעסלוייא, . מהדורה יחידה

 .ס"מ 20, קכ"ב ד'; 2. י"א צ"ל י"ג, 1784תקמ"ד 

 .כריכה מנותקת. מעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצב טוב מאוד



Rabbi Shlomo Pappenhaim, 'Yeriot Shlomo' part A "single edition" Diehrenpoort 1784 
Detached cover. Very few moth holes and tears. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתם סופר ח"ו, שארית התשובות "מהדורה  -חתם סופר או"ח "מהדורה ראשונה"  .527

 חידושי כתב סופר גיטין ב"ח -תשובות כתב סופר או"ח "מהדורה ראשונה"  -ראשונה" 

 כרכים 5 -כתב סופר ב  -ספרי חתם סופר  8"מהדורה ראשונה". לוט 

 

 כרכים 5 -כתב סופר ב  -אוסף שמונה ספרי חתם סופר 

[ 1[, פא, ]1שו"ת חתם סופר "מהדורה ראשונה" ]חלק א[: אורח חיים. פרעסבורג, תרט"ו. ]1/2 .

 .1860דף. כרוך עמו שו"ת חתם סופר יו"ד פרשבורג תר"כ 

חתם סופר ח"ו שארית התשובות אשר לא באו בתוך החמשה חלקים... ונספח אליו שו"ת 3/4 .

[, 1חידושי ההלכות על פרק לולב הגזול ועל מסכת עבודה זרה. וויען, "מהדורה ראשונה" תרכ"ד. ]

 ;' ד 2, פ', 1 1872סא דף. כרוך עימו שו"ת חתם סופר חושן משפט וויען תרל"ב 

ד'; ח"ב ווין תרל"ז  4. צ"ה, 1865ב"ח. ח"א פרשבורג תרכ"ה שו"ת חתם סופר אבן העזר 5/6 .

 ;'ד 1, פ"ד, 1 .1877

[ 4[, קל, ]3. "מהדורה ראשונה" ]1873תשובות כתב סופר חלק אורח חיים פרשבורג תרל"ג 7 .

 דף

[, סג ]צ"ל: 3חידושי כתב סופר על מסכת גיטין ב"ח מונקאטש "מהדורה ראשונה" א' תרנ"ו. ]8 .

ס"מ לערך. כריכות מעט פגועות. באופן כללי מעט נזקי עש  37.5[, נ דף. 1תרנ"ז. ] ב'  עג[ דף.

 .וקרעים, מצב טוב

chatam Sofer Orach cHaim "first edition" - chatam Sofer part 6, the rest of the answers 
"first edition" - ktav Sofer Orach cHaim "first edition" answers - chidushey chatam Sofer 
Gittin- 2 part "first edition". Lot of 8 books of cHatam Sofer - ktav Sofer in 5 volumes 
Covers slightly damaged. In general, some moth damage and tears, good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .ימות וחותמותספרים וחוברות חשובות, עותקים שלמים וחסרים. חת 20אוסף  .528

 

 .1853מבוא התלמוד, חוברת ראשונה, ברלין תרי"ג 1 .

 . 1888זיכרון משה, ברלין תרמ"ח 2 .

 . 1852שמות, קניגסברג תרי"ב  -הכתב והקבלה, בראשית 3 .

 .1872זכר נתן לרבי נחמן נתן קורונל, וינה תרל"ב 4 .

 .1882שולחן הקריאה, ברלין תרמ"ב 5 .

 .1886פרנקפורט דמיין תרמ"ו הכתב והקבלה ח"ב, 6 .

 .1879מנחת שבת כולל פרקי אבות, פיטרקוב תר"מ 7 .

 -תורת ארץ ישראל, ירחון רבני מרכזי ירושלים, תרצ"א חוברת ד' 8 .

 .'ו

 .1899יד הלשון דקדוק, ירושלים תרנ"ט 9 .

 .1897מעייני הישועה עם פנים מאירות, ירושלים תרנ"ז 10 .

 .. חסר בסוף דפים1866ראשונה, וינה תרכ"ו משיב דבר, חוברת 11 .

 .. חסר בסוף דפים1864תו זכרון, הלכות טריפות וכו' ליק תרכ"ד 12 .

 .. חסר בסופו1808לב טוב, אידיש. דיהרנפורט תקס"ח 13 .

 .12שנה  1905אחיאסף מאסף ספרותי ורשה תרס"ה 14 .

 .מלחמת הדת? חסר התחלה וסוף15 .

  .. חסר שער1862ברלין תקכ"ב בעלי הנפש להראב"ד, 16 .

 .. חסר דף באמצע הספר1864עיר הצדק קיצור סמ"ג, פראג תרכ"ד 17 .

. שער נפרד לח"ב, רוב שער ח"א חסר. חתימות 1828מחצית השקל ב"ח, זלקאווא תקפ"ח 18 .

 .ורישומים

אל אמונת ישר -. בדפוס ר' יצחק משה באקשט 1877בן המלך והנזיר, זיטאמיר תרל"ז 19/20 .

 .1873מרבי גדליהו מאמשטרדם, לובלין תרל"ג 



ספרים. גודל ומצב משתנה, מגרוע עד טוב מאוד. האוסף נמכר כמות שהוא!! לא  20סה"כ 

 ! יתקבלו טענות על חסרים ומצבים

A collection of 20 important books and pamphlets, complete and incomplete copies. 
signatures and seals. 
A total of 20 books. Size and condition vary, from poor to very good. The collection is 
sold as is!! Claims about incompletetions and conditions will not be accepted! 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 - אמשטרדם. תע"א -אורח לחיים, חתימות והגהות. המבורג  -מחיר יין  -יוסף לקח  .529

 . כרך ספרים עתיקים מדפוסי גרמניה והולנד1711/1730תק"ל 

 

 .כרך ספרים עתיקים מדפוסי גרמניה והולנד

מגילת אסתר ע"פ 'יוסף לקח' מרבי אליעזר .' א

אשכנזי ב"ר אליהו הרופא. המבורג תע"א 

'מחיר יין' על מגילת   ספר.' ב;' . מ"ט ד1711

. י"ט 1711אסתר מהרמ"א. המבורג תע"א 

ספר 'אורח לחיים' מרבי אפרים לונטשיץ. .' ג;' ד

. כ"ט ד'; בעותק זה 1770אמשטרדם תק"ל 

חסר דף אחרון. כרוך בסוף 'ספר חסידים' עותק 

 .חסר

בספרים הגהות עתיקות, וחתימות עתיקות: 

"מנחם מנלי לאקסן באך", וחתימת רבי 

מנחם מנדל לאנדויא אב"ד ראשקאוו מחוז 

ה בספר יוסף פוזנא, הסכמה ממנו נדפס

 .חן)ורשה תרל"ח(

כריכה עתיקה מעט בלויה. כתמים ומעט קרעים 

 -ונקבי עש. מספר דפים מנותקים. מצב בינוני 

 .טוב

Yosef lekach - mechir yayin - orach lachayim, signatures and proofs. Hamburg - 
Amsterdam. 1711/1730. A volume of ancient books from German and Dutch prints 
the book orach lachayim missing a last page. 
Antique cover slightly worn. Stains and a few tears and moth holes. Several pages are 
detached. Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

נדיר! 'דרשות גבר"י' ב"ח. חתימות ורישומים  .530

 1826דאדר, תקפ"ו עתיקים. פ"פ 

 

נדיר! ספר 'דרשות גבר"י' ב"ח, דרושים ושו"ת מאת רבי 

גבריאל במוהר"ר יאקב כ"ץ זצ"ל מק"ק וורעשנא "החונה בקהל 

עדתו ק"ק טערשטיגעל". כולל ל"ב דרשות ו"דרוש אחד... אשר 

יהונתן ]אייבשיץ[ זצ"ל... במעט ’ מצא בכתיבת יד מהרב... ר

 ."...נופך... משלו

 37.5[, לט דף; 1. ]1826אנקפורט( דאדר, תקפ"ו פ"פ )פר

בדף שער . לא הופיע במכירות פומביות! שער נפרד לח"ב. ס"מ

 .עם כתמים ומעט חסר ,חתימות ורישומים עתיקים ח"א

כריכה עתיקה מעט בלויה. שוליים רחבים. כתמים ומעט קרעים 

 -ונזקי עש. בדף אחרון הדבקות עם פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

 .טוב



rare! 'Drashot Gavr'i' 2 parts Signatures and ancient side scripts. frankfurt Deader, 1826   
Has not appeared in auctions! A separate title page for the part 2. 
Antique cover slightly worn. Wide margins. Stains and some tears and moth damage. On 
the last page, pastings with vulnerabilities in the text. Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

אוסף חמישה ספרים מהדפסות וחיבורי רבני משפחת במברגר, חלקם מהדורות  .531

 .ראשונות

 

 .ספרים מהדפסות וחיבורי רבני משפחת במברגר, חלקם מהדורות ראשונות 5אוסף 

יחידה". 'שערי שמחה' ב"ח, הלכות "לרבינו יצחק בן רבי יהודה אבן גיאת מהדורה 1" .

ז"ל ונקרא בשם מאה שערים. ונלוה אליו פירוש ... ומראה מקום ... נקרא יצחק ירנן, 

יצחק דוב הלוי באמבערגער נר"ו ... הוצאתיו לאור עולם ... בנו ’ מאת אאמ"ו ... ר

)מתוך מפעל הביבליוגרפיה: "שמו המקורי ותלמידו שמחה הלוי החבק"ק פישאך ...". 

-תא’ של החיבור הוא "הלכות כלולות", והקיף נושאים רבים יותר מהנדפס. עיין עליו: י

"(. פירטה, תרכ"א 163-162’ שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד, א, ירושלים תשנ"ט, עמ

 ;’ [, קיא, ז ]צ"ל: ו[ עמ2’. ][ עמ4[, ח, קיח, ]3. ]1861/2תרכ"ב  -

מלאכת שמים' על הלכות סת"ם מרבי יצחק דוב במברגר. מהדורא תנינא, הנובר 2. '

 ;' , פ"ח ד2. 1860תר"ך 

מורה לזובחים' הלכות שחיטה ובדיקה. מהדורה תנינא, פרנקפורט דמיין תרכ"ד 3/4' .

 .עותקים, עותק אחד בנייר לבן מיוחד 2עמ';  194, 14 1864

הדלקה מרבי זליג בער במברגר. יידיש.  -לה ח -אמירה לבית יעקב' הלכות נדה 5' .

 ;'עמ 65, 22. 1883פרנקפורט דמיין תרמ"ג 

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

A collection of five books from prints and compositions by the Bamberger 
family rabbis, some of them first editions. 
Size and condition varies, generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דפוס ראשון. שו"ת  .532

'חוט המשולש' לרבינו חיים 

מוולאז'ין. ווילנא, תרמ"ב 

1882 

 

ספר שו"ת 'חוט המשולש' 

 .מהגאון רבי חיים מוולוז'ין

בחלקו הראשון תשובות רבי 

חיים מוולוז'ין)עד דף נ'(. 

תשובות חתן המחבר, לאחמ"כ 

רבי הלל פריד רבה של 

הורודנא, ותשובות נכד המחבר, 

רבי אליעזר פריד ראש ישיבת 

 .וואלאז'ין

ווילנא, . מהדורה ראשונה

] .1882XVIII, ], 2תרמ"ב 

. 32.5 שני שערים;' עמ292 

 . ס"מ



מעט מאוד  כריכה חצי עור פגועה. חלק מהדפים בנייר לבן)בחלק הראשון(. כתמים ובמספר מקומות

 .נקבי עש. מצב טוב

First pattern. The "chut hameshulash" shu"t to Rabbi Chaim of Volozin. Vilna, 1882 
Damaged half leather cover. Some of the pages are on white paper (in the first part). 
Stains and in several places very few moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שו"ת 'נאות יעקב' מהגאון רבי יעקב כהנא שפירא נינו של רבי  .533

 1912חיים וואלוז'ינר. "מהדורה ראשונה" וילנה תרע"ב 

 

שו"ת 'נאות יעקב' מהגאון רבי יעקב כהנא שפירא אחיו של ה'דבר אברהם' 

 . ונינו של רבי חיים מוולוז'ין

 . ס"מ 33, פ"ה ד'; 1. 1912תרע"ב וילנה . מהדורה ראשונה

 .כריכה מנותקת לשניים. שוליים נאים. כתמי זמן. מצב טוב

shu"t "Neot Ya'akov" from the gaon Rabbi Ya'akov Kahana Shapira, 
great-grandson of Rabbi cHaim Waloziner. "First Edition" Vilna 1912 
Cover torn in half. Nice margins. Time spots. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ח"ג להרמב"ם, עם "ביאור קל וקצר", מאת יצחק הלוי איש -ספר 'מורה נבוכים' ח"ב .534

. חתימות 1795סטנאב, לחלקים אלו בלבד. ברלין תקנ"ו 

 עתיקות

 

ספר 'מורה נבוכים' חלקים שני ושלישי, עם "ביאור קל וקצר", 

 . ג' בלבד-סטנאב שנדפס בחלקים ב' ומאת יצחק הלוי איש 

פא, א: "פירוש מהמלות זרות... נאום יצחק הלוי )איש -דף עז"

שמואל ... אבן תבון... האריך... על כן ראיתי כי טוב ’ סטנאב(... ר

לבוא אחריו ולקצר... והנה כל המלות שהביא... אבארם ג"כ... 

ועוד ראיתי  ואף כי אשים עליהם נוספות, אך לא בלשונו וסידורו.

כי טוב להורות על מקומם במלות הגיון ולהעתיק רובי המלות 

 ."ללשון אשכנז ולטיין

על ענייני ההדפסה, פעולתם של אייכל וסאטאנוב ומגמותיהם, 

ברסלבי, שלמה מימון קורא משה בן -פרוידנטל ושרה קליין’ עיין: ג

581-’ מימון; על השמות הרב משמעיים, תרביץ, עב, תשס"ג, עמ

 .." )מתוך מפעל הביבליוגרפיה(582

שער נפרד . ס"מ 20.5[, סב, פא דף; 1. ]1795ברלין תקנ"ו 

זלמן מדעסויא]?[". בעמוד : "חתימות עתיקות.  לח"ג

 .רשימה קצרה של שמות מתנדבים אחרון

 .ללא כריכה. כתמים ומעט מאוד קרעים קלים. מצב טוב

The book 'More Navochim' part B- part C. to the rambam, 
with a "behur kal vekatzar", by Yitzhak Halevi Ish Stanav, for these parts only. Berlin 
1795. Antique signatures 
without binding. Stains and very few light tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

 

ראשונה. מאינץ, תרל"ב חנוך לנערים' לרבי שמחה במברגר. מהדורה ' .535

1872 

 

ספר 'חנוך לנערים' דיני ציצית ותפילין עם תרגום אשכנזי, מרבי שמחה הלוי 

 .ס"מ 19.5[ לב עמ'; 4. ]1872תרל"ב  מאינץ, . במברגר. דפוס ראשון

 .טוב מאוד -כריכה ישנה. מעט כתמים. באופן כללי מצב טוב 

"Chanoch lanearim" by Rabbi Simcha Bemberger. First Edition. Mainz, 
1872 
Old cover. A few stains. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מנהגי קהילת עדן, ספר 'נחלת יוסף', "מהדורה  .536

 1907יחידה". ירושלים תרס"ז 

 

 על דרך פרדס, יכלכל בתוכו קיצור כללי הדקדוק,, "ספר 'נחלת יוסף' ב"ח

כללי התלמוד, כללי ההלכות, כללי השיעורין, כללי הרמזים כללי הדרשות, 

הגלגול, ’ הקליפות, בחי’ המלאכים, בחי’ כללי הקבלה, בחינת הנשמות, בחי

ההשגחה, בקורי המחקר, בקורי החרדים, כלל העיבור, ’ הנבואה, בחי’ בחי

בחינת כללי התכונה, כללי תכונת הארץ, כללי המספר, היתר הפלוגתות, 

ארמ"ע ]אש רוח מים עפר[ כללי הנתוח ורפואות רמזי הסימנים, מנהגים, חלדי 

’ אדם, מסע א"י, שירים, סליחות, פרפראות", מאת רבי שמואל בן יוסף מ

מנהגים שאנחנו ק"ק עדן... : "ישועה איש עדני. החלק השני מתחיל במילים

 ."נהוגים בהם

 22קס; פו; טז דף;  [,3. ]1907ירושלים תרס"ז . מהדורה יחידה

 ."בדף השער: "חק חסן סאלם אלעומיסי חתימה. ס"מ

 .כריכה עתיקה פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. קרעים והדבקות. מצב בינוני

The customs of the Eden community, the book 'Nachlat Yosef', "single 
edition". Jerusalem 1907 
Antique damaged cover. Stains and some moth damage. Tears and adhesions. Medium 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 1857חיי אברהם' כריכת עור תימנית מקורית. ליוורנו, תרי"ז ' .537

 

ספר 'חיי אברהם' טעמים להלכות ומנהגים מרבי אברהם כלפון מגדולי חכמי טריפולי 

נבואת הילד משנת תל"ב : "בסופו. 1857ליוורנו, תרי"ז . ומקורבו של מרן החיד"א

 ".לחרבן בית שני

כריכת עור תימנית מקורית, עם רצועות . ס"מ 22[ דף; 2[, עב, ]4. ]1857ליוורנו, תרי"ז 

 . לסגירה

 .טוב -כריכה מעט פגועה. כתמים ומעט נזקי עש. מצב בינוני 

"chayey Avraham" original Yemeni leather binding. Livorno, 1857 
Original Yemeni leather binding, with straps to close. 
 
Cover slightly damaged. Stains and some moth damage. Average - good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



 

 

 .. כריכות עור תימניות1739בית ישראל' ויניציאה תצ"ט ' .538

 

ונציה, . יעקב בן חביבבית ישראל' עין יעקב חלק שני, עם פירושים מרבי '

"נשלם ... בראש חדש טבת שנת   . בעמוד אחרון בקולופון:1739תצ"ט 

 . מסתיים בדף תתנ"ו תתנט דף; עותק זה-(". במקור: תכא1740הת"ק)

כריכות עור תימניות עם שאריות ורצועות לסגירה. כתמים ובחלק מהדפים 

 .ת. מצב בינונינזקי עש ובחלקם פגיעות בטקסט. מעט מאוד קרעים והדבקו

"bet Israel" Vinitzea 1739. Yemeni leather covers. 
This copy ends on page 856. 
Yemeni leather covers with scraps and straps for closure. Stains and 
some pages have moth damage and some damage to the text. Very 
few tears and adhesions. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 ספרים 9כריכות עור תימניות עתיקות, אוסף  .539

 

 .ספרים. כריכות עור תימניות עתיקות 9אוסף 

ה'. חמושה חומשי תורה, עותקים חסרים. ו'. כרך  -א'

מסכתות עם פירוש. ז'. 'עין יעקב' ח"א, עם פירושים, 

ווילנא, ווילנא, תרל"ז. ח'. 'עין יעקב' עם פירושים, 

 .תרל"ז. ט'. סידור

עותקים פגועים וחלקם חסרים. באופן כללי מצב 

 .גרוע. כמו שהוא -בינוני 

Ancient Yemeni leather bindings, collection 
of 9 books 
Copies are damaged and some are 
incomplete. In general, medium - poor 
condition. like it is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

מילון עברי ארמי מאת יוהנס בוקסטורף, "מהדורה נדירה" לא  .540

 1698מצאנו אותה בספריה הלאומית. באזל 

 

עמ';  78, 976, 2תנ"ח  1698ארמי מאת יוהנס בוקסטורף באזל  -מילון עברי 

 . מהדורה נדירה לא מצאנו אותה בספריה הלאומית

 :aldaicum, Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et Chהספר

( Basel 1698, 976 pp. + index ,מילון עברי וארמי של יוהנס בוקסטורף

 (1698באזל 

בדף שלפני השער נרשם בדיו שם וכיתוב בשפה הלטינית. מתחת הנ"ל רשום 

  : / 1698J. Goldschmid.בעיפרון

ספר עב כרס, המילים בעברית באותיות עבריות והארמית בלטינית, כריכת 

מקורית? נייר טוב, שוליים נאים, קרעים קמטים בדף השער ובדף עור עתיקה 

 .אחריו באופן כללי מצב טוב מאוד



Hebrew-Aramaic dictionary by Johannes Buckstorf, "rare edition" We did not find it in the 
National Library. Bazel 1698. 
A thick book, the Hebrew words in Hebrew letters and the Aramaic in Latin, original 
antique leather binding? Good paper, nice margins, creased tears on the title page and 
the page after it, in general very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

צורת האותיות בכתב העברי העתיק. כרך ארבעה קונטרסים חשובים מדפוסי  .541

 .1856/1922פ"ב  -גרמניה תרט"ז 

Levi Herzfeld, Drei Abhandelungen zur Synagogengeschichte, Nordhausen: . 1

. (Verlag von Adolf Büchting, 1856, 42 pp. + tab לוי הרצפלד, שלושה מאמרים לתולדות

 (1856היהדות, נורדהאוזן 

im Isaac M. Mainz, Die Bedeutung der Dreizahl . 2

Judentum, Frankfurt a. M.: J. Kauffmann Verlag, 

. (pp 15, 1922 יצחק מ' מיינץ, המשמעות של המספר

 (1922שלוש ביהדות, פרנקפורט ענ"מ 

Elias Schwabacher, Eine Quellenstudie über . 3

die "Lade des Zeugnisses", Frankfurt a. M.: 

. (ppBuchdruckerei Louis Golde, 1909, 39  אליהו

שוואבכר, חקר המקורות בנושא ארון העדות, פרנקפורט 

 (1909ענ"מ 

פסח יהודה קוגעל, ספר התמיכה, מאמרים על אודות 4 .

דברים העומדים ברומו של עולם, פראנקפורט על נהר מיין: 

 'עמ 16בדפוס של דוד דראללער, תרע"ה, 

כל הקונטרסים כרוכים יחד באחד הקונטרסים דף גדול 

פל צורת האותיות בכתב העברי העתיק. מצב טוב מקו

 .מאוד

The shape of the letters in the ancient Hebrew script. Volume four important counters 
from German prints 1856/1922. 
All the counters are bound together in one of the counters a large page folded in the 
shape of the letters in the ancient Hebrew script. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דקדוק עברית למתחילים ספר ראשון מאת יוהאן סוורין פאטר  .542

 .1809תאולוג ובלשן גרמני. לייפציג 

 

 : Johann Severin Vater, Grammatik der Hebräischenהספר

Sprache, Erster Kurs für den Anfang ihrer Elernung, Leipzig: 

. Siegfried Leberecht Crusius, 1807, 118 pp יוהאן סוורין פאטר, דקדוק(

 ;' עמ 118, 8( 1807של השפה העברית, קורס ראשון למתחילים, לייפציג 

  : / 1809Ab: Zwillingהשער רשום בדיובדף לפני דף 

 .( היה תאולוג ובלשן גרמני1826–1771יוהאן סוורין פאטר )

 .כריכה מקורית, נייר משובח, מעט מאוד נקבי עש, מצב טוב מאוד

Hebrew Grammar for Beginners First Book by Johann Severin Pater 
German theologian and linguist. Leipzig 1809. 
Original cover, fine paper, very few moth holes, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 



תולדות ושיטת הלוח העברי מאת ל. מ. לווינזון  .543

 . תרט"ז 1856עם דפים הלוחות. ליפציג 

 : L. M. Lewisohn, Geschichte und Systemהספר

Druck des Jüdischen Kalenderwesens, Leipzig: 

. pp  und Verlag von Leopold Schnauß, 1856,

ל"מ לוויזון, תולדותיו ושיטתו של הלוח העברי, לייפציג )

1856 XIV, 77, 7)  דפים גדולים  2עמ'; בסוף הספר

 . מקופלים לוח חישוב שנים

( היה מורה 1858המחבר ל"מ לוויזון )נפטר בשנת 

 .בפולדה שבגרמניה

 .מצב טוב מאודכריכה ישנה, נייר טוב, 

The history and method of the Hebrew calendar 
by L. M.  leVinzon with the tablet pages. Leipzig 
1856. 
Old cover, good paper, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

לוח שנה מיוחד, לילדים יהודיים, שנה ראשונה,  .544

 מארץ ישראל, גרמניה, ברלין תצלומים 29-1928

 

מאת  29-1928לוח שנה מיוחד, לילדים יהודיים, שנה ראשונה, 

 . אמיל ברנהרד כהן

בתחילת הלוח תמונת רבן גמליאל ותלמידיו לקוח מתוך הגדת 

סרייאבו לכל חודש מוקדש עמוד צבעוני, עם עיטורים המאפיינים 

את החודש וחגיו ובהמשך סקירת אירועים בעולם היהודי ובארץ 

שפע איורים, תצלומים  -משחקים, תשבצים ועוד... ובמיוחד ישראל 

 ... קבוצת ילדים מבן שמן בעבודת אדמה ועוד -מהווי ארץ ישראל 

. מספור דפים רב. כריכה קשה מאוירת, ללא שדרה. 1928/9ברלין 

 .ס"מ. מצב כללי טוב 21*18

Special calendar, for Jewish children, first year, 1928-29, 
Germany, Berlin Photographs from Eretz Israel. 
Lots of pagination. Illustrated hardcover, no spine. 18*21 cm. 
Good general condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 .כרכים ראשונים רצופים, במצב מצוין 25 –אניצקלופדיה תלמודית  .545

 .אנציקלופדיה תלמודית לעניני הלכה

 .כה +חלק מפתחות-ראשונים ברציפות חלקים אכרכים 25 

האינציקלופדיה היסודית והחשובה ביותר לעניני הלכה, הכוללת תמצית כל דברי הראשונים 

 .והאחרונים, בעריכת חבר תלמידי חכמים מופלגים

 .הכל במצב מצוין. ללא המעטפות הצהובות

encyclopedia talmudit - 25 
consecutive first volumes, in 
excellent condition. 
Everything is in excellent 
condition. without the yellow 
envelopes. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 



 

 

שירי בית יעקב ספר תווים לקטעי חזנות של התפילות לכל  .546

השנה מחזני בתי הכנסת בלייפציג והמבורג. עותק החזן של 

 1881גרוסענהיים. לייפציג, 

חזן בית הכנסת בהמבורג וחזן בית   חזנות מאת-קטעישירי בית יעקב, 

הכנסת בלייפציג, עם מבוא בגרמנית. בדף הפורזץ רישום בעלות "זה 

שירי בית יעקב שייך ליצחק בן נתנאל שליח ציבור פה גרוסענהיים שנת 

 .תרמ"ו לפ"ק" ובדף השער חותמו בלועזית

כריכה מקורית, נייר עמ'; עברית וגרמנית.  .XV, 167 תרמ"א 1881לייפציג, 

 .יבש, מעט קרעים מעט דפים חסרים, באופן כללי מצב טוב

Shirei Beit Ya'akov, a sheet of music for chazanut sections of the 
prayers for the whole year from the bet kneset chazanim in Leipzig 
and Hamburg. Grossenheim's chazan's copy. Leipzig, 1881 
Hebrew and German. Original binding, dry paper, a few tears, a few 
missing pages, generally good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

שו"ת מים רבים מרבי רפאל מילדולה. "מהדורה ראשונה". ד' חלקים. אמשטרדם  .547

. חותמת רבי אברהם ליב גיברמן אב"ד קלן וחתימה 1737תצ"ז 

 תיקהע

 

שאלות ותשובות מים רבים מרבי רפאל מילדולה על ד"ח שו"ע. 

, 5חלקים בכרך אחד "מהדורה ראשונה"  4. 1737אמשטרדם תצ"ז 

, נ"ה ד'; שער נפרד לכל חלק. בלי הדפים 1, כ"ט, 1, ע"א, 1, 1נ"ג, 

בפורטוגזית. בדף מ"ב עמ' א' בחלק ב' איור הממחיש הלכות תפירת 

 . יריעות ס"ת

רבות וחשובות, הסכמת רבני אמשטרדם רבי דוד ישראל  הסכמות

דנא די בריטו. רבי אלעזר ]רוקח[ מקראקא, ’ עטיאס ורבי יצחק חיים ן

רבי משה ב"ר אלעזר ]רוקח[ מאמשטרדם, ועוד. רבני ליוורנו: רבי 

אליעזר הכהן, רבי יוסף עטיאס, רבי גבריאל דיל ריאו, רבי דוד ב"ר 

ב"ר יעקב הכהן, רבי יחזקאל ב"ר אברהם  אברהם מילדולה ורבי מלאכי

מבית קצנאלפוגין אב"ד קהילות אה"ו, כל הסכמות אלו מתוארכות 

 .לשנת תצ"ז

בנוסף הסכמה מעניינת מאת שלוחי צפת: רבי חיים יעקב ]ב"ר יעקב 

חודש חשון תצ"ח אחר שנת -דוד[ ורבי מאיר די סגורא, מתאריך ראש

ר ירד לדפוס והמחבר הוסיפם ההדפסה, הסכמות אלו ניתנו אחר שהספ

 .לעותקים שנשארו בידו, דף הסכמות זה אינו נמצא בכל העותקים

בדף ההסכמות חתימה עתיקה "קנין כספי ביריד פרנקפורט תקי"ג בעד 

 ה' נ"ש הק' אהרן סג"ל". חותמת רבי אברהם ליב גיברמאן אב"ד קלן

 .גרוע -כריכה ישנה פשוטה, נזקי עש ורטיבות, מצב בינוני 

Rabbi Raphael Mildola's "Mayim rabom" shu"t. "First 
edition". 4 parts. Amsterdam 1737. Seal of Rabbi Avraham 
Lieb Giberman, Abd of Celen and an antique signature. 
Plain old binding, moth and moisture damage, fair to poor 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 1779הבציר "מהדורה יחידה" מפתחות בכ"י עתיק. ליוורנו תקל"ט עללת  .548

 



עללת הבציר, חידושים לפי סדר פרשיות התורה, מרבי יוסף צבי הירש בן 

, ע' ד'; 2"מהדורה יחידה"  1779שלמה זלמן מפרישטיק. ליוורנו, תקל"ט 

ת. הסכמות רבני ליוורנו. מעבר לשער נדפס רישיון פרנסי ליוורנו, בפורטוגזי

 .בדף הפורזץ האחורי מפתחות בכ"י מזרחי עתיק

בהקדמתו מגולל המחבר את קורות חייו וכותב שעקב צרה ועלילות שקר, זה 

שמונה עשרה שנה שהוא נע ונד, והיה דרשן בקהילות שונות, וכן כותב על 

מאסר אשתו ובניו. ומסיים בתפילה שעוד יזכה לראות בחיים את אשתו ושני 

ע לליוורנו ושהה שם, הוא התערה ביהודי המקום, וכתב על בניו. המחבר הגי

עצמו : ס"ט. וכן למד את צורת כתיבת חכמי הספרדים. ואכן הספר שלפנינו 

מוזכר אצל חכמי הספרדים בדורות שאחריו. ידוע שאחרי שהותו בליוורנו הוא 

 .כיהן כרבה של באנאוויץ )סלובקיה(

טוב, מעט נזקי עש, באופן כללי  כריכה עתיקה, כריכה קדמית מנותקת, נייר

 .טוב מאוד -מצב טוב 

olelot habatzir "single edition" keys in ancient handwriting. Livorno 
1779 
Old binding, front cover detached, good paper, some moth damage, 
generally good - very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 .1756עולם "מהדורה יחידה". זולצבאך, תקט"ו הלכות  .549

 

 .ספר 'הלכות עולם' חידושי הלכות בתלמוד מרבי מאיר מייזלש

 .ס"מ 21[ ע"ח ד'; 2. ]1756מהדורה יחידה". זולצבאך, תקט"ו "

 .טוב מאוד -כריכה ישנה פשוטה, מעט נקבי עש כולל בטקסט, מצב טוב 

hilchot olam "single edition". Zolzbach, 1756 
Plain old cover, some moth holes including in the text, good - very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

נדיר! 'נשמת אדם'  .550

 1732ווילהרמשדארף תצ"ב 

 

נדיר! ספר 'נשמת אדם' ענייני 

שורש ומהות הנשמה לרבי אהרן 

 . שמואל ב"ר משה שלום

. לב 1732ווילהרמשדארף תצ"ב 

כריכה עתיקה מעט   ס"מ. 20דף. 

בלויה. דף שער מנותק. כתמים 

 .ומעט קרעים וחורים. מצב טוב

rare! 'nishmat adam' 
Wilhermeshdorf 1732 
 
Old cover slightly worn. Detached 
title page. Stains and a few tears 
and holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 



חדושי הלכות נדה' מהגאון רבינו יהונתן אייבשיץ עם ' .551

קונטרס אחרון 'תפארת ישראל' מנכדו רבי ישראל בן רבי נתן נטע 

 1773אייבשיץ. דפוס ראשון. קארלסרוא, תקל"ג 

 

ספר 'חידושי הלכות נדה' מלוקט מתוך הספר 'כרתי ופלתי' מהגאון 

ועם הקדמה רבינו יהונתן אייבשיץ עם ביאור בשם 'תפארת ישראל' 

 .מנכדו רבי ישראל בן רבי נתן נטע אייבשיץ

 .ס"מ 21[, סב דף; 2. ]1773קארלסרוא, תקל"ג . מהדורה ראשונה

 -כריכת בד מעט בלויה. כתמים ונקבי עש ומעט תעלות. מצב בינוני 

 .טוב

"cHidushei Hilchot Nida" from the genius Rabbi Yehonatan 
Eybeshitz with a last contress "Tiferet Yisrael" from his 
grandson Rabbi Israel son of Rabbi Natan Neta Eybeshitz. 
First pattern. Karlsruha, 1773 
Cloth cover slightly worn. Stains and moth holes and a few 
ditches. Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מלחמות ארי, "מהדורה יחידה".  נדיר, 'דברי משה' עם שו"ת .552

 1876למברג תרל"ו 

 

ספר 'דברי משה' הלכות מילה ופדיון הבן ע"פ סדר השו"ע יו"ד עם שו"ת 

 . מלחמת ארי מהגאון רבי משה ארי אלטר מבאטשאן

 . ס"מ 31.5ד';  1, ו', מ"ג, נ"ג, 2. 1876למברג, תרל"ו  .מהדורה יחידה

 .קרעים ומעט מאוד נקבי עש. מצב טובכריכה ישנה פשוטה. כתמי זמן ומעט 

Nadir, 'divrey moshe' with the shu"t milchamot Ar"i, "single edition". 
Lemberg 1876 
Plain old cover. Time stains and a few tears and very few moth holes. 
Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

'התלמוד'  -לפני השואה. ספר 'קצור התלמוד' הספר היהודי היחידי שנדפס בלוזן  .553

 1912ורשה תרע"ב  - 1919  מרבי חיים טשרנוביץ. מהדורה ראשונה. לוזן, תרע"ט

 

ספר 'קצור התלמוד' על מסכתות ברכות, ראש השנה 

ויומא מתלמוד בבלי. "סדר ראשון, חלק ראשון" מרבי 

 .חיים טשרנוביץ

עמ'; שני  231, 42. 1919דפוס ראשון. לוזן, תרע"ט 

 . שערים ושער מקוצר לכול מסכת

התלמוד' סקירה כללית על מהות תורה שבעל פה '

מרבי חיים טשנוביץ. מהדורה ראשונה, ווארשא 

 . 1912תרע"ב 

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי טוב מאוד

The only Jewish book printed in Luzan 
before the Holocaust. The book 'Kitzur 
HaTalmud' - 'haTalmud' from Rabbi cHaim 
Tchernowitz. First Edition. Luzan, 1919 - 
Warsaw 1912. 
Size and condition vary, generally very good. 

 70$מחיר פתיחה: 



 

 

 

 

אליהו מזרחי' על התורה עם מפת ארץ ישראל. חתימות ' .554

 1763ורישומים עתיקים. פיורדא תקכ"ג 

 

מזרחי' על פירוש רש"י עה"ת, מאת רבי אליהו מזרחי ספר 'אליה 

איור  ס"מ. בדף רי"א 33, רמ"א ד'; 2. 1763פיורדא תקכ"ג . )הרא"ם(

 .גבולות א"י. חתימות ורישומים עתיקים

כריכת עור עתיקה מעט פגועה. כתמים ומעט מאוד קרעים ונקבי עש. באופן 

 .כללי מצב טוב

'Eliyahu Mizrahi' on the Torah with a map of the Land of Israel. 
Signatures and ancient side scripts. Piorda 1763 
Old leather binding slightly damaged. Stains and very few tears and 
moth holes. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

קדושת ישראל' ח"א דפוס ראשון. חתימות ' .555

 1778ברונא תקמ"ח עתיקות. 

 

ספר 'קדושת ישראל' ח"א חידושים על מסכתות כתובות, גטין, וקידושין, וישובים 

 . לדברי הרמב"ם והפוסקים להגאון רבי וואלף ל"ש

במקור צ' דף; ! . דפוסי ברונא נדירים1778מהדורה ראשונה. ברונא תקמ״ח 

 .ס"מ 33.5שני דפים לאחר השער ודף ההסכמות.  חסרים בעותק זה

 ."בהם: "הק' קלונימוס קלמן הלוי זאנענשיין, חתימות עתיקות

 .גרוע -כריכה עתיקה מעט מנותקת ופגועה. נזקי עש וקרעים מצב בינוני 

"kdushat Israel" part A. First pattern. Antique signatures. Bruna 
1778 
originally 90 pages; This copy is missing two pages after the title 
page and the consents page. 
Old cover slightly detached and damaged. Moth damage and tears, 
medium - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 שורש יסוד מספר' שמע הקריאת שער' .556

 1910 ע"תר, פיעטרקוב. העבודה

 

 מאמרים הוספות מעט עם. העבודה שורש יסוד מספר' שמע הקריאת שער'

. ניימאן אייזיק יונה מהרב, ראשון חלק צדיקים ישועת מספר שנשמטו

 המעטפת על וכולל אחרונים עמודים'; עמ 3', ד ג"י. 1910 ע"תר פיעטרקוב

 .גרוע - בינוני מצב. וקרעים כתמים. כריכה ללא. מ"ס 21. חותמים רשימת

'Shaar Ha-Kri'at Shma', from the book yesod shoresh haavoda. 
Pieterkov, 1910 
without binding. stains and tears. Average - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 



 

 

 1926כבוד התורה בארגאנטינא' בילגורייא תרפ"ו ' .557

 

שלשה חלקים: חלק א. פרושים וחדושים ' "ספר 'כבוד התורה בארגאנטינא

שונות. חלק ב. פירושים וחדושים למאמרי לפסוקים בתורה נביאים וכתובים ועוד 

רז"ל בתלמוד ומדרש. חלק ג. מאמר "חיי עולם, אשר הניח אחריו... מו"ה יוסף 

שלמה מזל זצ"ל. הובא לביהד"פ... על ידי חתנו גרשון חנוך העניך בן... מר ישראל 

 ."" ...בן ציון ... לבית גינזבערג מבריסק דליטא

 . הסכמות חשובות. ס"מ 23צו דף;  1926בילגורייא תרפ"ו 

 .כריכה מקורית. שוליים נאים. מצב טוב מאוד

"kvod haTorah beArgentina" Bilgoria 1926 
Original cover. Nice margins. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

בנין ירושלים' עם פי' הגר"א. ווארשא, תרכ"ד ' .558

 . מהדורה יחידה. הגהות ציטוט1864

 

ספר 'בנין ירושלים', על אגדות מתלמוד ירושלמי שלא מופיעים ב'עין 

ס"מ.  24. 1864יעקב', עם פירוש הגאון מווילנא. ווארשא, תרכ"ד 

קכו דף; יו"ל ע"י רבי נח חיים לעוין מקוברין. מהדורה -[, קו, קט2]

יחידה. הגהות ציטוט בכ"י מהגהות יופי מכלל'' על ספר יפה מראה. 

 .הגהות 4

 .טוב מאוד -כריכה מעט מנותקת ופגועה. באופן כללי מצב טוב 

'binyan yerushalayim' with the commentary of the Gr"a. 
Warsaw, 1864. Single edition. Proofread a quote 
Cover slightly detached and damaged. Generally good - very 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה 

 

 

. פורמט 1737ות זרעים מלא כף נחת, וריאנט שונה. אופיבך תצ"ז משני .559

 כיס. כריכת עור

 

. פורמט כיס. כריכת 1737משניות זרעים מלא כף נחת, וריאנט שונה. אופיבך תצ"ז 

 עור

במקום שני דפי ההסכמות שאינם בעותק זה, מופיעים דף תודות לבני משפחת מאיי 

ס"מ. כריכה מעט פגועה.  13.5[ דף; 1[ קד ]2העותקים! ]ורבי יעקב ווייל שאינו בשאר 

 .כתמים ומעט קרעים קלים. באופן כללי מצב טוב

mishnayot zrahim melo kaf nachat, a different variant. Opibach 1737. 
Pocket format. Leather binding 
Cover slightly damaged. Stains and a few light tears. In general good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



 

 

 

מהדורה יחידה" הספר החשוב על הלכות שבת 'תורת " .560

 1839שבת' מרבי יעקב ווייל. קרלסרואה תקצ"ט 

 

מהדורה יחידה" הספר החשוב על הלכות שבת 'תורת שבת' מרבי "

רישום . ס"מ 22ר' ד'; . 4 ,1839יעקב ווייל. קרלסרואה תקצ"ט 

לידידי אהובי... יעקב בן נפתלי הירץ קלעעף... עמדען " :עתיק

 ."[?]תרל"ו... הק' יעקב בן פו"מ כ"ה דוד פועלדער

 . הדבקות כריכה על הכריכה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

"Single edition" the important book on Shabbat halachas 'Torat 
Shabbat' from Rabbi yaakov Vail. Karlsruha 1839 
 
Pasting the cover on the cover. A few stains. Very good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 שנת לפני רובם, אביב תל - ירושלים מדפוסי וחוברות ספרים עשר ששה אוסף .561

 .1940 ש"ת

" ראשונה מהדורה" 1876 ו"תרל ירושלים ב"ח. אוירבך מאיר רבי מהגאון בינה אמרי. 1

 .אחרונים דף 2 - ב בטקסט חסר, נאים שוליים'; ד ד"רמ, 2

 ';ד ח"ע, ד"פ, 1 1909 ט"תרס ירושלים. הזוהר תיקוני. 2

, 1 בכרך ח"ג. מרדכי רקח פ"וע ץ"ראשל והגהות שלום שאילת פ"ע שאילתות. 3

 ';ד ט"קכ - ז"צ, 1, ו"צ - ז"נ, 1, ו"נ 1940 ש"ת ירושלים

 ח"תרצ אביב תל. גאון סעדיה לרבינו מיוחסות ותימן עדן ק"ק כמנהג הושענות סדר. 4

 ';ד ד"כ. 1938

 '; עמ 64. 1936 ו"תרצ אביב תל. אפרתי אפרים משה מאת השלמה הגאולה לקראת. 5

 '; עמ 36 1947 ז"תש ירושלים. ותקופתו מוילנה הגאון אליהו רבינו. 6

 .ך"תש. קניבסקי חיים רבי מהגאון ל"ז ם"הרמב הקדמת על המלך בשער קונטרס. 7

 .1953 ג"תשי ירושלים". ביהודה הנודע" לנדא הלוי יחזקאל רבנו תולדות. 8

 הורוויץ צבי שמעון רבי מהמקובל ומציאתם השבטים עשרת על' ר"מבש קול. '9

 1923 ג"תרפ ירושלים

 . 1938 ח"תרצ ירושלים גרוסברג זונדל חנוך' מר' השמיטה תורת. '10

 .1932 ב"תרצ ירושלים ישראל וקדושת טהרת על' ישראל קודש. '11

 .1932 ב"תרצ ירושלים גראייבסקי מפנחס' א חוברת בירושלים הרוחני רכושנו. 12

 .1928 ח"תרפ ירושלים. קום שלמה חיים' מר אסתר מגילת על השקפה. 13

 .1947 ז"תש ירושלים טוקצינסקי מיכל יחיאל מרבי וביאורים ת"שו ב"ח' החיים גשר. '14

 .1936 ו"תרצ ירושלים' ב -' א חוברות. וינשטוק יאיר משה רבי מהמקובל' הדעת אור. '15/16

 .שהוא כמו נמכר. טוב מצב כללי באופן, משתנה ומצב גודל



A collection of 16 books and pamphlets from Jerusalem - Tel Aviv printers, most of them 
before 1940 
Size and condition vary, generally good condition. Sold as is. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

הגהות  –חותמות  -הקדשות  -חתימות 

 ועותקים מיוחסים

 

רבי נתן פייטל איידליש מקאשוי. 'בית שלמה' על של העותק  .562

הרה"ק רבי שלמה ממונקאטש ובנו ה'דרכי תשובה'. אורשיווא, תרפ"ח 

1928 

האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה ספר 'בית שלמה' תולדות וקורות ופעלים של 

שפירא ממונקאטש ועל בנו האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש שפירא 

  '.ממונקאטש בעל ה'דרכי תשובה

רבי נתן פייטל איידליש מקאשוי, בדף הפורזץ הקדשה אליו של העותק 

ומתחתיה רישום: "זה הספר שייך לכבוד גיסי הרב המאוה"ג... כש"ת מו"ה 

אב"י )=אבן יקרה( פה קאשוי ע"ז באעה"ח ... תרצ"ג נתן פייטל איידליש נ"י 

ייתכן שרישום זה נכתב על ידי גיסו רבי שמואל הלוי יונגרייז דומ"ץ   ."לפ"ק

 .בקאשוי

ס"מ.  22 .עמ'( 4בסופו רשימת חותמים) ;[ דף4[ עב ]4. ]1928אורשיווא, תרפ"ח 

טוב  -צב טוב ללא כריכה. כתמי זמן ומעט מאוד קרעים קלים ונקבי עש מעטים. מ

 .מאוד

חתן רבי יצחק צבי הלוי יונגרייז אב"ד קאשוי ]בנו של רבי משה הלוי  רבי נתן פייטל איידליש

יונגרייז אב"ד קאשוי בן אחיו של ה'מנוחת אשר'[. כיהן כדיין בקאשוי והרביץ תורה בקלויז 

 .בקאשוי, נספה עק"ה

The copy of Rabbi Natan Feitel Eidlish from Kashoui. 'Beit Shlomo' on Rabbi Shlomo of 
Monkatesh and his son the 'Darchei Tshuva'. Urshiva, 1928 
without binding. Time stains and very few light tears and a few moth holes. Good - very 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 העותק של רבי שמואל יודא ליב הלוי הורוויץ .563

אחיו של המטה לוי מפרנקפורט דמיין חתן הערוך 

לנר עם חתימותיו וחתימת נכדו רבי משה פרנקל בן 

הרה"צ רבי אלעזר נכד ה'אמרי שפר' מדארג. 'ערוך 

לנר' מסכת נדה, "מהדורה ראשונה". עותק פגוע 

 וחסר

א'. 'ערוך לנר' על  .כרך שני ספרי בעל הערוך לנר

"מהדורה . 1864מסכת נדה. אלטונה תרכ"ד 

ראשונה". במקור: צ"ח ד'; אצלנו מסתיים בדף צ"ד. ב'. 



  .. עותק חסר ופגוע1858'ביכורי יעקב' כנראה אלטונה תרי"ח 

בשער ספר ערוך לנר על מסכת נדה חתימות רבי שמואל יודא ליב הורוויץ אחיו של חתן 

"י וחתימת המחבר רבי מרדכי הלוי אב"ד פרנקפורט דמיין, ובראש השער רישום ארוך בכ

  נכדו רבי משה פרנקל בן רבי אלעזר פרנקל מדארג

רבי אלעזר פרנקל אבי הרה"ח רבי יהושע פרנקל שו"ב דמאקווא, אביה של הרבנית רוזנפלד 

 .פייפר מניו יורק -הם האדמו"ר מדארג שליט"א, מצאצאי רבי אליעזר משפחות פרנקל 

בתחילה וסוף פגועים ביותר עם קרעים וחורים כריכה פגועה ומנותקת. חלק מדפי הספר ובעיקר 

  .גרוע -וחסרים בטקסט. מצב בינוני 

The copy of Rabbi Shmuel Yuda Leib Halevi Horowitz, brother of the mate Levi from 
Frankfurt, Damain son in lew of the Aruch Laner with his signatures and the signature of 
his grandson Rabbi Moshe Frankel son of Rabbi Elazar the grandson of the 'yimrei 
Shefer' of Darg. 'Aruch Laner' Tractate Nida, "first edition". Damaged and incomplete 
copy 
a. In the original: 98 pages; Here ends on page 94. b. incomplete and damaged copy. 
Cover damaged and detached. Some of the pages of the book, especially at the 
beginning and end, are extremely damaged with tears and holes and missing text. 
Average - poor condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי  חותמות ושני הגהות חתומות, שו"ת 'יבשר טוב', העותק של הראשון לציון .564

 1868אליהו משה פאניז'ל. וילנה תרכ"ח 
 

ממאהליב דרוסיה לבן)בלרוס(.  ספר 'יבשר טוב' שאלות ותשובות מרבי יחזקאל רוטנר

 .ס"מ 28ס"ג דף;  ,2 ."מהדורה יחידה" .1868וילנה תרכ"ח 

שני  הראשון לציון רבי אליהו משה פאניז'ל, ובתוך הספר בדף השער והפורזץ חותמת

 .ממנו)""אמי"ץ"" = "אליהו משה ישמרהו צורו"(הגהות חתומות 

כריכה חצי עור מעט פגועה. קבוצת 

סג( מנותקים. כתמים -דפים)מט

 -ומעט מאוד נקבי עש. מצב טוב 

  .טוב מאוד

 -]ה'תר"י  רבי אליהו משה פאניז'ל

ה'תרע"ט[ דיין ודרשן. שד"ר וראש 

ועד גבאי בית החולים משגב לדך 

של בירושלים. לאחר פטירתו 

הראשון לציון היש"א ברכה, מונה 

על ידי ראש רבני האימפריה 

הטורקית 'החכם באשי' רבי משה 

הלוי לכהן אחריו כ'הראשון לציון'. 

כתב חיבורים וחידושים וכן פיוטים, 

חלקם נדפסו וחלקם נשארו בכתב 

 .יד

Stamps and two sealed postscripts, 
shu"t 'Yevaser Tov', the copy of the 

rishon Lezion Rabbi Eliyahu Moshe Fanizel. Vilna 1868. "single edition". 
Half leather cover slightly damaged. A group of pages (49-63) are detached. Stains and 
very few moth holes. Good - very good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 



בן הגה"צ רבי יהושע, 'רמב"ם' שקיבל חתימת הגאון רבי נפתלי בוקסבוים  .565

מחמיו רבי ישכר בער מנצר. 'משנה תורה' להרמב"ם, חלקים שביעי ושמיני, ברלין 

 1868תרכ"ח 

 

משנה תורה' הוא היד החזקה להרמב"ם. חלקים שביעי '

 39.5[ קסח דף; 1[, קמג; ]1. ]1868ברלין תרכ"ח  ,ושמיני

 .השער בדיו אדוםשער נפרד לכל חלק, חלק מאותיות  .ס"מ

רישום וחתימת הגאון רבי נפתלי בוקסבוים בן הגאון  בדף השער

רבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלנטה "בע"ה לה"ו קבלתיה ממו"ח 

הצ' שליט"א הק' נפתלי בוקסבוים". חמיו הנזכר היה רבי ישכר 

בער מנצר שהיה נשיא הקהילות ביוגוסלביה והיה מתומכי 

ראה הישיבות בהונגריה ח"ב עמ' )יז'אומחזיקי ישיבת סטארא קאנ

 .י(שם מסופר גם על חתנו הגאון רבי נפתל 338

 .כריכת עור פגועה. כתמים ומעט קרעים ונזקי עש. מצב טוב

The signature of the Gaon Rabbi Naftali Buxbaum son of 
Rabbi Yehoshua, 'Ramba"m' which he received from his 
father-in-law Rabbi Yishchar Ber Manzer. 'Mishne Torah' for 
Ramba"m, parts seven and eight, Berlin 1868 
Separate title page for each part, some of the cover letters 
in red ink. 
Damaged leather binding. Stains and some tears and moth damage. Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת רבי הלל דוד סתהון עם הגהות ותיקונים בכתב ידו על  .566

מאמר ב'המאסף'. 'המאסף' שנה שלישית, כרך גיליונות. ירושלים תרנ"ח 

1898 

 

[ 2[ קעד ]1. ]1898ירושלים תרנ"ח  .המאסף' שנה שלישית, כרך גיליונות'

  .ס"מ 23דף; 

חכמי ארם מ .חתימת רבי הלל דוד סתהון בן רבי מנשה סתהון בדף השער

צובא, גדול בנגלה ונסתר, בעל ספר 'ארוכה ומרפא' ועוד. )ראה עליו בספר 

  .(518'לקדושים אשר באר"ץ', וב'ארזי הלבנון' ח"א עמ' 

נדפס ממנו מאמר ארוך ובשוליו תיקונים והגהות  בגוף הקובץ )סי' פ"א(

 .בכתב ידו

מנותקים. קמטים כריכה מנותקת לשניים ומעט פגועה. דף ראשון ואחרון 

 .ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב טוב

Signature of Rabbi Hillel David Sethun with proofs and corrections in his 
hand writing on an article in the Measef. 'Hameasef' third year, volume of 
sheets. Jerusalem 1898 
Cover torn in half and slightly damaged. The first and last pages are 
detached. Wrinkles and a few tears and moth holes. In general good 

condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 1811סדר 'ארבע תעניות' חתימת רבי אברהם ח"ר משה חיים. ווין, תקע"א  .567
 



'על נהרות בבל שם  שער מצוייר:-. קדם1811סדר 'ארבע תעניות' ווין, תקע"א 

[, קלו דף; עותק זה 1במקור: ] .ישבנו'. הדינים והפטרה לתשעה באב בלאדינו

  .ס"מ 19מסתיים בדף קלד. 

רישום: "קניתי אותו מן בגדאד על ידי עזרא עובדיה.... הצעיר אברהם  בדף השער

ח"ר משה חיים ס"ט שנת קע"ח י"ז שבט". אולי רבי אברהם הוא בנו של רבי 

ים אב"ד בגדאד זקנו של הבן איש חי וא"כ רבי אברהם היה דודו של מרן משה חי

, שלרבי 32ראה בספר תולדות הבן איש חי בהוצאת שלום לעם עמ' )הבן איש חי

 .)משה חיים היה בן בשם רבי אברהם

כריכת עור. נזקי עש מרובים עם פגיעות בטקסט. מעט הדבקות עם פגיעות. מצב 

  .גרוע -בינוני 

Seder 'Arba Ta'aniyot' signed by Rabbi Avraham ch.r.  Moshe Chaim. 
Vienna, 1811 
In the original: [1], 136 pages; This copy ends on page 134. 
leather book cover. Multiple moth damage with text vulnerability. Few 
contagions with vulnerability. Average - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת הגאון רבי אברהם בינג סג"ל אב"ד ווירצבורג ורישומי בנו. 'קריה  .568

תקפ"ב  -עזרא ונחמיה. "מהדורה ראשונה". פיורדא תקע"ח  -נאמנה' דברי הימים 

1818/1822 

 

נחמיה, עם תרגום וביאור אשכנזי, ופירוש  -עזרא  -קריה נאמנה' ספר דברי הימים ב"ח '

  .ופירוש מכלל יופירש"י 

-[, נז דף. דברי הימים תקפ"א1נחמיה תקע"ח. ] [, מב דף.2עזרא תקע"ח. ] .דפוס ראשון

  .ס"מ 21 .שער נפרד לכל חלק .[, קלט ]צ"ל: קלח[ דף5[, קלא; ]5תקפ"ב. ]

הק' " חתימת הגאון רבי אברהם בינג סג"ל אב"ד ווירצבורג ,בשער דברי הימים ח"ב

בדף הפורזץ רישום בנו: "שייך לאאמ"א  .סג"ל" )החתימה קצוצה מעט(אברהם בינ]ג[ 

 ."הגאון אב"ד מו"ה אברהם בינג סג"ל בווירצבורג וגליל

תר"א[ תלמידו של הגאון רבי נתן אדלר שהיה רבו של מרן -]תקי"ב הגאון רבי אברהם בינג

, היה בקשרי החת"ס. בגיל צעיר כבר כיהן כדיין בבית דינו של בעל ההפלאה בפרנקפורט

ידידות עם מרן החתם סופר, וכן החתם סופר מזכירו באחד מהמקומות בתואר 'מורי חברי' 

)ראה אישים בתשובות חתם סופר אות ז'(. על תלמידיו נמנים הגאונים בעל ה'ערוך לנר' 

 .והגאון רבי יצחק דב הלוי במברגר ממלא מקומו ברבנות ווירצבורג



 .פן כללי מצב טוב מאודכריכה מקורית. מעט כתמים. באו

The signature of the gaon Rabbi Avraham Bing Segal Abd of Wurzburg and his son's 
side scripts. 'kirya ne'wmana' divrey hayamim - Ezra and Nechemiah. "First Edition". 
Fiurda 1818/1822 
Original cover. A few stains. Overall very good condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

 

חוסן ישועות' על יבמות ובבא בתרא.  .569

חתימת רבי בעריש בוימגאלד מחשובי חסידי 

אלכסנדר. "מהדורה יחידה". נאווי דוואהר 

 1808תקס"ח 
 

חידושי הלכות על יבמות  'ספר 'חוסן ישועות

 .מרבי יצחק מייזלש ובבא בתרא

נאווי דוואהר תקס"ח  .מהדורה יחידה

  .ס"מ 32.5נ"ז דף;  -ס', ב   .1808

חתימת רבי בעריש בוימגאלד  בדף השער

  .מחשובי חסידי אלכסנדר

כריכה עתיקה מעט פגועה. כתמים ונזקי עש 

ובחלק מהמקומות עם מעט פגיעות בטקסט. 

 .טוב -מצב בינוני 

'cHosen Yeshuot' on Yevamot and Bava Batra. 
Signature of Rabbi Berish Boimgald of the 

important Alexander Chassidim. "Single Edition". Navi Dwahar 1808 
Old cover slightly damaged. Stains and moth damage and in some places with a little 
damage to the text. Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

נם קרויס אב"ד באדען וחתימות דברי שלמה' חתימת הגאון רבי שמחה בו' .570

עתיקות נוספות. מהדורה יחידה. 

 1753פפד"א תקי"ג 

 

ספר 'דברי שלמה' דרשות עה"ת 

  .מרבי שלמה שלם

פרנקפורט דאדרה,  ."מהדורה יחידה"

 3, ק"ח, 2. 1753דפוס גרילא. תקי"ג 

 .ס"מ 34דף; 

בצד הפנימי של הכריכה חתימת 

הגאון רבי "משה בונים קרויס 

תרצ"ב[  -]תרל"ט  "לפ"ק תרכ"ח

אב"ד באדען )שווייץ( חתן הגאון רבי 

שמעון פולאק בעל ה'שם משמעון'. נכד 

החתם סופר )אמו הייתה בתו של רבי 

צבי הירש פרידמן חתן מרן ה'חתם 

סופר'(, תלמיד השבט סופר ובעל 

 .''זכרון יהודה

בשער הספר באותיות מרובעות: 

חתימת רבי "אברהם טאכוי" ובסוף 



פר רישום ארוך על בעלות הספר לאביו רבי אברהם טאכוי חתום בידי בנו: "הק' איצק הס

טאכוי" כנראה הוא רבי משה איצק טאכוי דיין וריש מתיבתא באייזנשטאט, חיבורו נותר 

בכתב יד, מעט מהם נדפסו בקובץ מוריה )שבט תשע"א(, נשא ונתן בהלכה עם רבי עזריאל 

 .וכן חתימות שונות מבני קהילת אייזנשטאט הילסדהיימר והרב מווירצבורג.

כריכה חצי עור פגועה ומנותקת. ספר מתפרק. נזקי עש עם פגיעות מרובות בטקסט. מצב 

 .גרוע -בינוני 

'duvrey Shlomo', the signature of Rabbi Simcha Bonam Krois, Abd of bAden, and other 
ancient signatures. Single edition. frankfurt dauder 1753 
Damaged and detached half-leather cover. A book falling apart. Moth damage with 
multiple text hits. Average - poor condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימות הגאון רבי ברוך עקפעלד אב"ד טשוס ומח"ס פאת השדה. 'שבע  .571

 1798/99תקנ"ט  -רשב"א. ברין, תקנ"ח 'חידושי גיטין' לה -שיטות' להרשב"א 

 

על 'שבע שיטות)מסכתות(', ברין תקנ"ח  .'כרך שני ספרי חידושי הלכות להרשב"א. א

לכל  שער נפרד ;[, נז דף1. ]1799על מסכת גיטין. ברין תקנ"ט  .'ב ;[, פח; סב דף1] 1798

  .ס"מ 33.5חלק. 

הגאון רבי ברוך עקפעלד אב"ד חתימות  ,בדף שער חידושים על מס' גיטין ובדף אחריו

 .מספר תיקונים בכתב יד, אולי בכתב ידו בתוך הספר .טשוס ומח"ס פאת השדה

כריכה ישנה מעט מנותק ופגועה. כתמים ונזקי עש עם פגיעות בטקסט וכן מעט הדבקות. 

 .מצב בינוני

 

הגאון רבי ברוך 

 –]תקפ"ט  עקפלד

תרנ"ב[ נולד בעיר 

טאפאלטשאן לאביו 

י אהרן הגאון רב

ששימש כאב"ד בעיר. 

תלמידו של הגאון רבי 

הלל ל"ש. בשנת תרי"ח נתמנה לרב ואב"ד בק"ק טשוס והגליל, שם כיהן במשך כשלשים 

 ה'וחמש שנים עד לפטירתו. ספרו: 'פאת השד

The signatures of the Gaon Rabbi Baruch Ekfeld Abd Teshus and the author of the book 
peat Sede. 'sheva shitot' by harashba"a - 'chdushey Gittin' by Harasba. Breen, 1798/99 
Old cover slightly detached and damaged. Stains and moth damage with damage to the 
text as well as some adhesion. Medium condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

נטע שורק' חתימת רבי יודא ' .572

גרינוואלד תלמיד השבט סופר. מונקאטש תרנ"ח 

 . רשימת חותמים חשובה מרבני הונגריה1898

רבי  ספר 'נטע שורק' חידושי סוגיות מהגאון

שרגא צבי טענענבוים, אב"ד ק"ק סענדרא 

 .טשאטה-ומעזא



עמודים של רשימת חותמים חשובה מרבני  8 , קצ"ב דף; בסוף הספר2. 1898מונקאטש תרנ"ח 

  .ס"מ 33.5 הונגריה

ר"מ בלוצרן ותלמיד ה'שבט סופר'. בן הגאון רבי מנחם  חתימת רבי יודא גרינוואלד בדף השער

גרינוואלד אב"ד שופרון וחתן הגאון רבי דוד ניימן ראב"ד פרשבורג )החתם סופר ותלמידיו עמ' 

 .תקע"א(

ים בעיקר בשוליים. כריכה מנותקת לשניים וללא שדרה. ספר מפורק. כתמי זמן ומעט נקבי עש וקרע

 .מצב טוב

'Neta Sorek' signed by Rabbi Yoda Greenwald, a student of the shevet Sofer. Moncatch 
1898. An important list of signers from the rabbis of Hungary. 
Cover torn in half and without spine. A broken book. Time stains and a few moth holes 
and tears mainly in the margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה:  

 

ה'פרי מגדים' של הגאון רבי ברוך הלוי ליבער דיין בפישטיאן. יוזפוף תרט"ו  .573

1855 

 .ספר 'פרי מגדים' על שו"ע יו"ד מרבי יוסף תאומים

. קכ"ז צ"ל קכ"ט 1855יוזפוף תרט"ו 

  .ס"מ 38דף; 

וחתימת הגאון רבי בדף השער רישום 

 ,ברוך הלוי ליבער דיין ד"ק פישטיאן

בן הגאון רבי בנימין נטע וואלף ליבר 

ראב"ד פרשבורג בעל 'שארית נתן 

בנימין' ותלמיד החתם סופר )ראה 

  החתם סופר ותלמידיו עמ' שפ"ו(

נזכר בהסכמת בעל דעת סופר לספר 

שארית נתן בנימין: "הרב הגאון הישיש 

חתימה   .ו"ה ברוך נ"י דיין מצוין דקה"י פישטיאן יע"א". נפטר בשנת תר"פכבוד שם תפארתו מ

 .נוספת: "הק' יונה קרויס" בנו של הגאון רבי משה בונים קרויס אב"ד בעדאן

 .כריכה עתיקה פגועה. כתמי זמן ומעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

the 'pri megadim' of Rabbi Baruch Halevi Liver Dayan at Pishtian. yozepoph 1855 
Old damaged cover. Time stains and a few moth 
holes and tears. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

חתימת רבי צבי הירש רבינוביץ רבה של  .574

קובנה בן הגאון האדיר רבי יצחק אלחנן ספקטור. 

 1859'אור חדש' ח"ג, שטעטין, תרי"ט 

חלק שלישי, חידושים וביאורים במסכת  'אור חדש' רספ

 .מרבי אלעזר קאליר קידושין

חתימת הגאון רבי צבי הירש ראבינוביץ  בדף הפורזץ

תר"ע[ גאון עצום ומגדולי דורו.  -]תר"ח  אב"ד קובנה

בנו הגדול של הגאון האדיר רבי יצחק אלחנן ספקטור 



"ביבליותיקה של כולל קאוונא" שהיה בראשותו אב"ד קובנה וממלא מקומו. כמו"כ בספר חותמות 

 .תחת חסות אביו

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה. כתמים ונקבי עש ומעט תעלות,  39דף;  2. קי"ז, 1859שטטין תרי"ט 

 .בחלקם פגיעות בטקסט. מצב בינוני

Signature of Rabbi Zvi Hirsch Rabinowitz Rabbi of Kovna ben HaGaon Haadir Rabbi 
Yitzchak Elchanan Spector. 'or chadash' part 3, Shtetin, 1859 
Old damaged cover. Stains and moth holes and a few trenches, some damage to text. 
Medium condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

. חתימות וחותמת רבי יהודה 1817שני לוחות הברית' ח"ב! פאריצק תקע"ז  .575

 ורן שו"ב וש"ץ בפרשבורג וחתימה עתיקה ר' נפתלי כץיוסף איינה

. 1817פאריצק תקע"ז  .ספר 'שני לוחות הברית' חלק שני

 .ס"מ 36סד דף; -רפח; כה, כז-, קפז ]צ"ל קצז[1

חתימות וחותמת רבי יהודה יוסף  בדף השער ובדף אחריו

איינהורן שו"ב וש"ץ בפרשבורג וחתימה עתיקה ר' נפתלי 

  .כץ

סד האחרונים: הקדמת ספר ווי העמודים מבנו של -כזבדפים: 

 .השל"ה הקדוש

כריכה עתיקה פגועה ומעט מנותקת. נזקי עש עם פגיעות 

 .גרוע -בטקסט. מצב בינוני 

'shney luchot habrit' part 2! Paritzak 1817. Signatures 
and stamp of Rabbi Yehuda Yosef Ainhorn Sho"b and 
Sha"tz in Pershburg and an ancient signature of 
Rabbi Naftali Katz 
Old cover damaged and slightly detached. Moth 
damage with damage to the text. Average - poor 

condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

הקדשת רבי יצחק שאול  .576

קניבסקי בן מרן שר התורה. תהלים 'כוונת 

 טון נאההלב' עותק מפואר בקופסת קר

המתפלל בספר תהילים הזה יזכה בעזה"י "

שתפילותיו יתקבלו ברצון לפני אדון כןל 

ויזכה לשפע ברכות ממעל והצלחה בכל 

מעש"י ונחת דקדושה מצאצאיו מתוך 

 ."בריאות הנפש והגוף

הקדשת הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי בן 

  .מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי

ב' עותק מפואר בקופסת תהלים 'כוונת הל

 .קרטון נאה. מצב טוב מאוד



Dedication of Rabbi Yitzchak Shaul Kanievsky son of Maran the minister of Torah . 
tehilim 'kavanat halev' a magnificent copy in a nice cardboard box 
Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

שר התורה רבי חיים קנייבסקי וקבצים  תיקון בכתב ידו של מרן .577

 פריטים 10תורניים וחוברות שנשלחו אליו, לוט 

ספר 'ברייתא מסכת מזוזה' בדף קמ"ב תיקון אות בכתב ידו של מרן שר התורה 

 10הגאון רבי חיים קנייבסקי. וכן קבצים תורניים וחוברות שנשלחו אליו. לוט 

גודל ומצב  .תורה, המאור, צאנז ועודפריטים, בהם: קובץ בית אהרן וישראל, אור 

 .משתנה, באופן כללי מצב מצוין

A correction in the handwriting of Maran Shar HaTorah Rabbi Chaim 
Kanievsky and Torah files and pamphlets sent to him, lot 10 items 
Size and condition vary, overall excellent condition. 

 50$פתיחה: מחיר 

 

 

 

ה'ליקוטי אמרים תניא' של רבי  .578

אלכסנדר דוב גראס משמש בקודש 

 1879במונקאטש. וילנא תר"מ 

ספר לקוטי אמרים תניא מהאדמו"ר הזקן 

 .רבי שניאור זלמן מלאדי

  .ס"מ 19. ס"ח דף; 1879וילנא תר"מ 

חותמו של רבי "אלכסנדר דוב גראס  'בדף ס

 ."משמש בקודש במונקאטש

שנה פשוטה. מעט קרעים והדבקות כריכה י

 .וכתמים. מצב טוב

Rabbi Alexander Dov Gras's 'Likotei 
Amarim Tanya' meshamesh baKodesh 
in Monkatesh. Vilnius 1879 
Plain old cover. A few tears and adhesions and stains. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

'מחנה חיים' או"ח חלק שלישי,  -ם לא ידועים" פרי החג' ח"ב, "ארבעה דפי' .579

הקדשה עצמית שקיבל מהמחבר בכ"י וחתימת רבי ישראל גראס מו"ץ במישקולץ. 

 1876/78תרל"ח  -מונקאטש, תרל"ו  -סיגעט 

מהדורה " .1876סיגעט תרל"ו  .כרך שני ספרים. א'. 'פרי החג' ח"ב, להגאון רבי אברהם ברודא

דף נוספים לאחר השער!! בדפים  4בעותק זה "נוספו" עוד  ;', ל"ט ד1במקור:  ."יחידה

פתחא זעירא", ח"ת מאח"ז הרב הגאון החריף המפורסם מו"ה צבי הירש העלר ז"ל בעל " :אלו

 ..המחבר ס' טיב גיטן ותפוחי זהב", ועוד



 מהדורה" .1878מונקטש תרל"ח  .מהגאון רבי חיים סופר חלק ג' על אורח חיים 'ב'. 'מחנה חיים

 .ס"מ 3.5נ' ד';  ,10 ."ראשונה

הקדשה עצמית שקיבל מהמחבר בכ"י וחתימת רבי ישראל גראס מו"ץ במישקולץ.  בדף השער

 .'וכן חתימות נוספות ממנו בדף הפורזץ ושער ספר 'פרי החג

כריכה ישנה מנותקת לשניים ופגועה. כתמי זמן ומעט נקבי עש וקרעים ומעט מאוד הדבקות. באופן 

  .טובכללי מצב 

 -]תרי"א  הגאון רבי ישראל גרוס

תרצ"ד[ נולד לאביו רבי צבי גרוס 

בבראסלאוויץ. כיהן כמו"ץ 

במישקולץ. הרביץ תורה לתשב"ר 

ומסר שיעורי תורה בחברת ש"ס. 

חידושי רבו בעל ה'כתב סופר' 

שהעלה על הכתב בעת לימודיו 

 .צה וכתובות ועודבישיבה נדפסו לאחמ"כ ב'חידושי כתב סופר השלם' על מסכתות בי

'pri hachag' part 2, "Four Unknown Pages" - 'Machana cHaim' orach chayim Part III, a 
self-dedication he received from the author in hand writing and the signature of Rabbi 
Yisrael Geras Mo"tz in Mishkoltz. Siget - Monkatch, 1876-1878 
Old cover torn in half and damaged. Time stains and a few moth holes and tears and 
very little adhesion. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

חתימות רבי צבי אדלשטיין וחותמת "חברא ש"ס דקהל היראים בודפסט". כרך  .580

תרכ"ט  -תרכ"ד  שני ספרי רבי משה ליב ליטש רוזנבוים. פרעסבורג,

1864/69 

אניה דיונה' ' .'כרך שני ספרי הגאון רבי משה ליב ליטש רוזנבוים. א

ב'. 'שערי   , ק"י ד';2, 1864וספר 'מאיל המלאים' פרעסבורג, תרכ"ד 

האמת' חלק ג' וספר 'חמדת אריה' "וזה חלק רביעי מחברו הגדול אמרות 

 .ס"מ 25, מ"ד ד'; 2, 1869טהורות". פרעסבורג, תרכ"ט 

ובדף שער  חתימות רבי צבי אדלשטיין בדפי השערים ובמקומות נוספים

  ."חותמת: "חברא ש"ס דקהל היראים בודפסט ''אניה דיונה

כריכת בד מעט פגועה. כתמים ומעט קרעים. נזקי עש ומעט הדבקות 

 .ובחלקם פגיעות בטקסט. מצב בינוני

The signatures of Rabbi tZvi Edelshtein and the stamp of 
"Chavra Shas Dekahal Hyereyim Budapest". Volume two of the 
books of Rabbi Moshe Leib Leitch Rosenbaum. Pressburg, 1864 
- 1869 
Cloth binding slightly damaged. Stains and a few tears. Moth 
damage and some adhesions and some damage to the text. 
Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

חתימת האדמו"ר רבי מרדכי דוב הלברשטאם מגורליץ וחותמו בתקופת מגוריו  .581

  1929במישקאלץ! 'דרשות חת"ם סופר' ח"א. דפוס ראשון. קלוזש, תרפ"ט 

 



 32 .שער צבעוני ;, רי"ד דף20. 1929קלוזש, תרפ"ט  .דרשות חתם סופר' ח"א. מהדורה ראשונה'

  .ס"מ

חתימת  בדף אחרי השער)שער שני מקוצר(

האדמו"ר רבי מרדכי דוב הלברשטאם מגורליץ 

  !וחותמו בתקופת מגוריו במישקאלץ

כריכה ישנה מנותקת ללא החלק האחורי והשדרה. 

נייר מעט יבש עם קרעים בעיקר בשוליים. קבוצת 

דפים ראשונים ואחרונים מנותקים. מעט נקבי עש. 

 .באופן כללי מצב טוב

אדמו"ר רבי מרדכי דב הלברשטאם ה

תשל"ט[ בן האדמו"ר רבי  -]תרס"ה  מגארליץ

אלישע מגורליץ ונכדו של האדמו"ר רבי מרדכי דוב 

מהורנסטייפל. לאחר מלחמת העולם השנייה עלה 

לארץ הקודש ונתיישב בירושלים, שם היה לתלמידו 

של הרב מטשעבין. הוציא לאור את ספרי זקנו 

'עמק שאלה' מהרה"ק 'ברוך שאמר' ושו"ת 

 .מהורנסטייפל

The signature of the Rebbe Rabbi Mordechai Dov Halberstam of Gorlitz and his seal 

during his residence in Mishkalts! 'drashot chatam Sofer' part 1. First printing. Cluzsh, 

1929 

Detached old cover without the back and spine. Slightly dry paper with tears mainly 

in the margins. A group of detached first and last pages. Few moth holes. In general 

good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

. חותמת שמואל 1870פרדס הגדול וספר האורה' ורשה תר"ל ' .582

 גלייזער? גלייזנער

לרבינו רש"י הקדוש. ווארשא, תר"ל ספר 'פרדס הגדול וספר האורה' 

ס"מ. הסכמות רבני ברדיטשוב והגאון החבד"י  35. ס"א דף; 1870

  .רבי יוסף תומארקין

חותמת שמואל גלייזער? גלייזנער, חותמת הנ"ל בלועזית כתוב סנדער? 

  .גליסנער חזן)אולי מחסידי חב"ד(

ן ומעט כריכה פגועה ומנותקת. שוליים רחבים. ספר מפורק. כתמי זמ

 .טוב -נקבי עש וקרעים. מצב בינוני 

"pardes hagadol vesefer haora" Warsaw 1870. Stamp Shmuel 
Glayzer? Gleizner 
Cover damaged and detached. Wide margins. A disassembled 
book. Time stains and a few moth holes and tears. Average - 
good condition. 

 70$יחה: מחיר פת

 

שו"ת מהרי"ל דיסקין' העותק של הגאון רבי בן ציון יוסף אונגר אב"ד פישטיאן   .583

 1911ושל רבי אדוניהו קרויס. ירושלים, תרע"א 



  .ספר 'שו"ת מהרי"ל דיסקין' מהגאון רבי משה יהושע יהודה ליב דסקין

ג"ח, שער נפרד לכל  .ס"מ 33.5צ"ג ד';  -, פ"ח 1פ"ז,  -, נ"ה 1, נ"ד, 2. 1911ירושלים, תרע"א 

 .חלק

בדף הפורזץ רישום: "את הספר הזה נתתי במתנה לכבוד הרה"ג בן ציון יוסף אונגר אב"ד דק"ק 

פיטיאני.....". ובדף השער חותמת רבי 

  .אדוניהו קרויס

כריכה אחורית בלבד ופגועה ומנותקת. 

דף השער וקבוצת דפים אחרונים 

מעט  מנותקים. כתמי זמן ומעט נקבי עש.

 .טוב -קרעים חלקם גסים. מצב בינוני 

הגה"ק רבי בן ציון יוסף הלוי אונגאר 

תש"ה[ בנו של  -]תרע"ב  אב"ד פישטיאן

רבי שמואל דוד הלוי אונגר אב"ד נייטרא 

וחתן רבי קלונימוס קלמן וועבער אב"ד 

דוש ה' פישטיאן. תלמיד ה'דעת סופר'. מילא את מקום חמיו כאב"ד פישטיאן עד שנעקד על קי

 .באכזריות בעיירה סערעד ביום ז' תשרי תש"ה ]החת"ס ותלמידיו עמ' תרל"ג[

 .רב במינכן, בן רבי יהודה קרויס אב"ד לקנבך רבי אדוניהו קרויס

'Shu"t Maharil Diskin' the copy of the Gaon Rabbi Ben Zion Yosef Unger Abd Fishtian 
and of Rabbi Adoniahu Krois. Jerusalem, 1911 
Back cover only and damaged and detached. The cover page and a group of last pages 
are detached. Time stains and a few moth holes. A few tears, some rough. Average - 
good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

שו"ת 'פני יצחק' ח"ב, העותק של הרבנים  .584

רפאל ונכדו רבי אברהם ליב זילברמן. מהדורה מצפת רבי 

 1886יחידה. ליוורנו, תרמ"ו 

ספר 'פני יצחק' חלק שני, שו"ת בד' חלקי השו"ע מאת רבי 

  .יצחק משה אבולעפיא ראב"ד טבריה ודמשק

 30.5[ דף; 3. קיז ]1886ליוורנו, תרמ"ו  .מהדורה יחידה

 .ס"מ

הגאונים  חותמות רבני צפת  בדף השער ובמקומות נוספים

רבי רפאל זילברמן, ונכדו רבי אברהם ליב זילברמן. 

חותמת נוספת בראש השער: "אלעזר בהרב.... 

  .פיעה"ק..". החותמת דהויה

כריכה חצי עור פגועה. כתמי זמן ומעט מאוד נקבי עש. דף 

 .השער ודף אחריו מנותקים. מצב טוב

Shu"t 'Pnei Yitzchak' part B, the copy of the rabbis 

of Safed Rabbi Raphael and his grandson Rabbi 

Avraham Leib Zilberman. Single edition. Livorno, 1886 

Damaged half leather cover. Time stains and very few moth holes. The title page and 

the page after it are detached. Good condition. 
 80$מחיר פתיחה: 



לעשות' ב"ח מהגה"ק רבי הילל ל"ש מקולומיא עם תשובה עת ' .585

 1878/81מ"א  -בעניין הציקאריע. חותמות בן המחבר. למברג תרל"ח 

ספר 'עת לעשות' ב"ח מהגה"ק רבי הלל מקאלאמייא. בסוף ח"א תשובתו 

 .בעניין הציקאריע. יידיש

חסר שני דף; בעותק זה  2, קנ"ו, 6. ח"א במקור: 1878/81מ"א  -למברג תרל"ח 

בסוף הספר לפני התשובה בעניין הציקאריע.  חותמת בן המחבר  ,דפים במפתחות

שער נפרד  .ס"מ 21.5מצדו השני של השער.  חותמת בן המחבר ;', צ"ד ד8ח"ב. 

  .לכל חלק

כריכה ישנה מעט מנותקת ופגועה. כתמי זמן ומעט נזקי עש וקרעים. מספר דפים 

 .טוב -בינוני מעט מנותקים. מעט הדבקות. מצב 

'et laasot' 2 parts by Rabbi Hillel L.S. of kolomiya with a response 
regarding the zikariyeh. Stamps of the author's son. Lemberg 1878/81 
This copy is missing two pages in the keys. 
Old cover slightly detached and damaged. Time stains and some moth 
damage and tears. Several pages are slightly detached. A little bit of 
adhesion. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

קיצור מעבר יבק' עותק "חברא קדישא גמילות חסדים" ברעדלהיים? ' .586

  1825רעדלהיים תקפ"ה 

 

חולים והתפילות ובקשות  קורמצות בינקבצו בו כל עניני  'ספר קיצור 'מעבר יבק

 .למבקרים והחולים

רישום עתיק: "חברא  ס"מ. בדף השער 17.5, מ"ו ד'; 2. 1825רעדלהיים תקפ"ה 

 .דרעדלהיים  אולי חברא קדישא ,"קדישא גמילות חסדים

כריכה קדמית מנותקת וללא שדרה. קבוצת דפים ראשונים מנותקים. כתמים ומעט 

 .טוב -בינוני  נזקי עש וקרעים. מצב

'kitzur maavar Yabek' a copy of "chevra Khadisha Gamilot chasadim" in 
Redelheim? Redelheim 1825 
Detached front cover and no spine. A group of detached first pages. 
Stains and some moth damage and tears. Average - good condition. 

 50$ מחיר פתיחה:

 

המחזור שמיני עצרת ושמח"ת של  .587

רבי אשר פויכטוונגר חתנו של רבי דוד ששון 

. 1803מח"ס אשר למלך. רעדלהיים תקס"ג 

 .""מהדורה ראשונה

שמחת תורה  -מחזור מנהג אשכנז לשמיני עצרת 

 .ושבת חול המועד סוכות

ז' ]צ"ל ד'[,  ,7 .1803דפוס ראשון. רעדלהיים תקס"ג 

 .ס"מ 19ער ראשון. קטו, יב דף; חסר ש

חתימת רבי אשר פויכטוונגר חתנו של  בדף הפורזץ

 (.החתימה בעיפרון) רבי דוד ששון מח"ס אשר למלך



 .כריכת עור מעט בלויה. חיתוך דפים מוזהב. מעט כתמים. מצב מצוין

the machzor shmini Atzeret and Simchat tora of Rabbi Asher Feuchtwanger, son-in-law 
of Rabbi David Sassoon, author of Sefer Asher Lamelech. Redelheim 1803. "First 
Edition". 
Leather binding slightly worn. Gilded page trimming. A few stains. great condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

חתימתו הנדירה ביותר של "הדברי העם" האדמו"ר רבי עקיבא מאיר הכהן  .588

 .1819טורנהיים מליקיווא. 'לבושי שרד' יו"ד הרובשוב תקע"ט 

דיני שמוטת ושבורת עצמות בבהמה ועוף", דיני ריאה ודינים מלוקטים השייכים " 'לבושי שרד' ספר

, ק"ב 1. 1819הרובשוב, תקע"ט  .'מהרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה'ערבי נחל ,ליורה דעה

 .ס"מ 35.5דף; 

האדמו"ר הרה"ק רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהיים מלוקווא, "הדברי העם". חתימת  בדף השער

חתימות נוספות: "מרדכי הלוי הורוויץ", "צבי הירץ שו"ב", "אליעזר שו"ב"  .חתימה נדירה מאוד

 .מווארקא, ועוד. הגהה בכתב יד בשולי אחד הדפים

גיעות בטקסט. נזקי עש ומעט כריכה ישנה פשוטה. הדבקות בדף השער ובקצוות דפים ראשונים עם פ

  .כתמים. מצב בינוני

תרע"ט[ בן הרה"ק רבי ישכר  -]תר"ג  האדמו"ר הרה"ק רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהיים מליקווא

דוב מוולברוז'. תלמיד הרה"ק רבי יעקב צבי מפוריסוב. נודע בחלומותיו וחזיונותיו בדברי תורה ורזין 

 'פרו: 'דברי העםשהתגלו אליו שחלקם העלה על הכתב. ס

The rarest signature of the "divrey am" the Rebbe Rabbi Akiva Meir HaCohen Tornheim 
of Likiva. 'lvushey Srad' Yore Dea Harobshov 1819. 
 
Plain old cover. Adhesions to the title page and the edges of the first pages with damage 
to the text. Moth damage and a few stains. Medium condition. 

 300$מחיר פתיחה: 

 

שריד מספריית בית הכנסת האדמו"ר רבי משה מקרלין סטולין בתל אביב  .589

 בחייו!! 'משנה ברורה' ח"א עם זכרון לנדיבים וכתובת מרן החפץ חיים. ורשה

 



הדף ספר 'משנה ברורה' ח"א. מעבר לשער עמוד זכרון לנדיבים ובתחתית 

 .כתובת המחבר מרן החפץ חיים

חותמת ספריית בית הכנסת קרלין של האדמו"ר  בדף השער והפורזץ

בתל אביב היו שני בתי  !!רבי משה מקרלין סטולין בתל אביב בחייו

כנסיות של קרלין, אחד של חסידי האדמו"ר רבי משה מסטולין 

והשני של חסידי רבי אברהם אלימלך, בספר זה חותמות בית 

 !!"הכנסת של חסידי "האדמו"ר רבי משה שליט"א

ס"מ. כריכה עתיקה פגועה ומנותקת.  23ווארשא, קנ"ב דף; 

 .ספר מפורק. מעט קרעים ונזקי עש. מצב בינוני

A relic from the synagogue library of the Rebbe Rabbi 
Moshe Makarlin Stolin in Tel Aviv in his lifetime!! 'Mishna 
Berura' part a with a memory of donors and an inscription from 
Maran cHafetz Chaim. Warsaw 
Ancient cover damaged and detached. A broken book. A few tears 
and moth damage. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

תק של "בית משנה ברורה ח"ג הלכות שבת. "מוגה פעמיים" אחד בדיו!! העו .590

משנה ' ספר. 1891המדרש הליטאים בזיטאמיר"!! "מהדורה ראשונה". ורשה תרנ"א 

, קצ"ה דף; בשער 1. 1891ורשה תרנ"א  ."ברורה' ממרן החפץ חיים. "מהדורה ראשונה

  .ס"מ 23.5כתוב חלק שני. 

רישום "מוגה" בעיפרון על הכריכה 

הפנימית, ורישום נוסף "מוגה" בדיו בדף 

בדף  .בכי"ק של מרן החפץ חייםהפורזץ, 

הגהות בכ"י עתיק כנראה  3 מ"ד ע"ב

מתקופת ההדפסה)לא נראה כ"י של מרן 

  .החפץ חיים(

בדף השער חותמות: "בית המדרש 

 !!"הליטאים בזיטאמיר

כריכה חצי עור פגועה וחלקה הקדמי 

מנותק וכן דף השער והפורזץ מנותקים. 

מעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב 

 .טוב

Mishna Brura part 3 Halkhot Shabbat. 
"Moge Twice" one in ink!! The copy of 
the "Beit Midrash Halitaim in Zitamir"!! 
"First edition". Warsaw 1891 

The half-leather cover is damaged and the front part is detached, as well as the title page 
and the front page are detached. A few moth holes and tears. In general good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

מוגה" בכי"ק של מרן החפץ חיים. 'לקוטי הלכות' למרן החפץ חיים. פיעטרקוב, " .591

 1922תרפ"ג  - 1910תר"ע 

 



ספר 'לקוטי הלכות' על מסכת סנהדרין, 

שבועות, מכות והוריות, ונדה ממרן 

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין 

 .''החפץ חיים

את הספר לקוטי הלכות הדפיס ה'חפץ 

חיים' בעצמו, בחייו. שכנודע שהחפץ 

חיים היה מתעסק בעצמו בהדפסת 

הספרים ואפילו במכירתם. בדף המגן 

מופיע הרישום "מוגה", שמרן החפץ 

חיים נוהג לכתוב על הספרים אותם 

מצאם שמכר, לאחר שעבר עליהם ו

שלמים, היה מקפיד לרשום זאת בעצמו 

 .מחשש גזל

 23’; עמ 74[, 2]  ’;עמ 18 ;3-34 ;14 ;102

ס"מ. שער נפרד לחלק נדה. כתמי זמן 

 .ומעט קרעים. מעט חורי עש. מצב טוב

"Muge" in the handwriting of Maran 
cHafetz Chaim. 'Likutei Halachot' to Maran the cHafetz Chaim. Pieterkov, 1910 - 1922 
Time stains and a few tears. A few moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 
 

 

אסיפת ' ."180kכתב יד קודשו של מרן החפץ חיים, "מחיר הספר עם הכריכה  .592

זקנים' על מסכת זבחים יו"ל ע"י מרן החפץ חיים, עם "מוגה" ]בכי"ק?[. חותמת הרב 

 1902"ק קראקינאווא. ורשה תרס"ב משה חאסקין חופ

 

כולל ארבעה ספרים: ברכת הזבח להגאון רבי אהרן שמואל  ,ספר 'אסיפת זקנים' על זבחים

קאיידנאווער, צאן קדשים להגאון רבי אברהם חיים שור, פנים מאירות להגאון רבי מאיר 

  .אייזנשטאט וחק נתן להגאון רבי נתן בורגיל

  .ס"מ 33.5. קט"ז דף; 1902ורשה תרס"ב 

הספר יו"ל ע"י מרן החפץ 

חיים ובצד שמאל של 

השער נרשם "מוגה" 

בעיפרון, ייתכן שבכתב יד 

קדשו של מרן החפץ 

בדקנו במכירות )חיים

 20/30 -בידספיריט וישנם כ 

 (.סוגי מוגה בכי"ק
חותמת הגאון  בדף השער

 .רבי משה חאסקין

כריכה עתיקה מנותקת 

לשניים וללא שדרה. כתמים 

עט קרעים ונזקי עש. מצב ומ

 .טוב

 

הגאון רבי משה 

תש"י[  -]תרל"ב  חאסקין

מתלמידיו ומקורביו של הגאון 

רבי יצחק אלחנן ספקטור 

ומרן ה'חפץ חיים'. במשך 



חמש עשרה שנה כיהן כרב בקרקינובה, שם עמד בראשות ישיבה חשובה שנחשבה כמכינה 

ם עבר לעיר פרילוקי ונתמנה לרב לישיבת סלבודקה המעטירה. בתקופת שנות מלחמת העול

העיירה. בשנת תרצ"ג עלה לארה"ק והיה מחשובי רבני בירושלים. ספריו: 'כלכלת שביעית', 

 .''אהל משה

The sacred handwriting of Maran the cHafetz Chaim, "The price of the book with the 
cover is 180k". 'Asefat zkenim' on the Tractate Zevchim published by Maran the cHafetz 
cHaim, with "Muga" [in his holy handwritten?]. Stamp of Rabbi Moshe cHaskin HofK 
Krakinawa. Warsaw 1902 
Ancient cover torn in half and without a spine. Stains and some tears and moth damage. 
Good condition. 

 150$פתיחה:מחיר 

 

תורת משה נתן' חותמת בן המחבר הגאון רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד ' .593

 1923דיאנדיאש. בודאפעשט, תרפ"ג 

פירושים על בראשית שמות ויקרא  'ספר 'תורת משה נתן

וליקוטים על תהלים מגילה ופורים סליחות ר"ה ויוה"כ 

מהגאון רבי משה נתן נטע יונגרייז אבדק"ק  ,ומאמרים

פירעד בן הגאון רבי אשר אנשיל ’ דיארמאטה וט’ פ

. 1923בודאפעשט, תרפ"ג  .'בעהמח"ס 'מנוחת אשר

  .ס"מ 23[ קכח עמ'; 16]

חותמת בן המחבר ומהמו"ל הגאון  מעבר דף השער

 .רבי אשר אנשיל יונגרייז אב"ד דיאנדיאש

כריכה ישנה מעט מנותקת ובלויה. הדבקה בשולי אחד 

 .בשולי אחד הדפים. מצב טובהדפים, וכן מעט חורים 

'Torat Moshe Natan' stamp of the son of the author the gaon Rabbi Asher Anshil 
Yungeraiz Abd Diandyash. Budapest, 1923 
Old cover slightly detached and worn. Pasting at the edge of one of the pages, as well as 
a few holes at the edge of one of the pages. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

פני יהושע' ח"א, "מהדורה  .594

ראשונה". העותק של הגאון רבי 

דוד בן שמעון ה"מעט דבש", ושל 

הגאון רבי אליעזר ברגמן מראשי 

כולל הו"ד. פרנקפורט דמיין תקי"ב 

1752. 

חלק ראשון, על מסכתות  'פני יהושע' ספר

סחים, ביצה, ר"ה, סוכה, ברכות, שבת, פ

מגילה וקצת חידושים על מסכת יומא, 

הגאון רבי יעקב יושע אב"ד פרנקפורט  מאת

  .'בעל ה'פני יהושע

חתימת רבי דוד בן  בשער למעלה

ראש עדת המערבים בירושלים. בעל  שמעון

 ."חתום "מעט דבש –שער החצר 



ברהם בינג אב"ד וירצבורג. מראשוני תלמיד הגאון רבי א חתימת רבי אליעזר ברגמן מתחת לכותרת

גרמניה לארץ ישראל. מראשי כולל הו"ד בעל ספר בהר יראה. בתוך הספר  –עולי אשכנז 

 .רב בחיפה חותמות הרב בן ציון רחלזון שני

, נ"ב, ס"ו, נ', ל"ז)צ"ל ל"ו(, כ"ט, כ"ו, ל"א) צ"ל 2. במקור: 1752פרנקפורט דמיין תקי"ב  .דפוס ראשון

דפים  2 -תק זה ללא השער המצויר! דף ג' בספירה ראשונה נכרך אחרי דף ו'. שער ו י"ב( דף; עו

אחרונים משוקמים, שיקומים בשוליים הפנימיים של דפים ראשונים. כריכה ישנה פשוטה. נזקי עש 

  .חלקם בשוליים ובחלקם אף על הטקסט. מעט כתמים. מצב בינוני

תלמיד הגאון רבי אברהם בינג מוורצבורג והגאון רבי תרי"ב[  -]תקנ"ח  הגאון רבי אליעזר ברגמן

גרמניה  –וולף המבורגר בפיורדא. למד עם הגאון בעל ה'ערוך לנר'. היה מראשוני עולי אשכנז 

הולנד ודוישטלנד(. בנו רבי יהודה היה חתן הגה"ק רבי נחום משאדיק. התכתב -ומראשי כולל הו"ד )

תב סופר', רבי ישראל משקלוב ועוד. וכן היה בקשרי ידידות בענייני הלכה עם גדולי דורו, בהם: ה'כ

 .'עם רב יהוסף שוורץ בעל תבואות הארץ. ספריו: 'שערי אביב', 'בהר יראה

תר"ם[ ראש עדת המערבים בירושלים ומגדולי חכמי המערב בדורו.  -]תקפ"ו  רבי דוד בן שמעון

בית כנסת, תלמוד תורה וישיבה ובי"ד בשנת תרי"ד עלה לארץ הקודש. נתיישב בירושלים והקים בה 

העדה המערבית שעמד בראשו. נהג לחתום בענוותנותו "מעט דב"ש" ולא הזכיר את שמו בספריו. 

 .ספריו: 'שער החצר', 'שער המטרה', 'שער תקדים', ועוד

"Pnei Yehoshua" Part I, "First Edition". The copy of the Gaon Rabbi David ben Shimon 
the "meat dvash", and of the Gaon Rabbi Eliezer Bergman one of the heads of colel 
Ho"d. Frankfurt Demaine 1752. 
In the original: 2, 52, 66, 50, 37 (should say 36), 29, 26, 31 (should say 12) page; This 
copy does not include the illustrated cover! Page 3 in the first count is bound after page 
6. Cover and 2 last pages are restored, restorations on the inner margins of the first 
pages. Plain old cover. Some moth damage in the margins and some even on the text. A 
few stains. Medium condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

יסוד. "מהדורה ראשונה". 'פני יהושע' ח"ד העותק של הגאונים רבי משה  ספר .595

שלמה זלמן בושקא אב"ד קראקא ורבי פנחס שטיין אב"ד ס. מיקלאש. פיורדא תק"מ 

1780. 

הגאון רבי  חלק רביעי, על מסכתות חולין, מכות, שבועות, ועל חושן משפט, מאת 'ספר 'פני יהושע

 .יעקב יושע אב"ד פרנקפורט

תרמ"ו[ בעל 'שו"ת קנאת  -תק"צ ] חתימת הגאון רבי פנחס שטיין אב"ד ס. מיקלאש ,ער הספרבש

פנחס ו'קנאת פנחס' על התורה. תלמידם של הגאונים ה'כתב סופר' ומהר"ם א"ש ]החתם סופר 

 .[ותלמידיו עמ' תרל"ה

בושקה, רבי משה שלמה  – חותמו של הגאון רבי משה שלמה זלמן אב"ד קראקא ,בסוף הספר

אחיו של הגאון רבי צבי הירש מזאמוטש אב"ד גלוגא בראד ואה"ו בעל 'תפארת צבי'. היה גאון גדול 

קלו, ב'(. בדף שלפני השער, חתימה: "טוביה -בדורו, )ראה אודותיו בספר כלילת יופי ח"א דף קלו, א

 "גדליה לפקוביץ מסאטמר

דף ההסכמות איננו רשום בספריה   .מס" 31[ פ"א דף; 2]  ,1780פיורדא, תק"מ  .דפוס ראשון

 .הלאומית ובמפעל הביבליוגרפיה

כריכה ישנה פשוטה. מעט נקבי עש ובחלקם מעט פגיעות בטקסט. מעט כתמים. שיקומים בשולי דף 

 .מצב טוב  השער. באופן כללי



בקונטרס 'צדה לדרך' להגה"ק רבי 

יעקב יחזקי' גרינוואלד מפאפא זצ"ל 

"ע: "שמעתי בשם מהרי"ד מבעלזא זי

בשם כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן רבי 

ישכר דוב רוקח זצ"ל סגולה לשמחה, 

 ".ללמוד בספר 'פני יהושע

Basic book. "First Edition". 'pnei 
Yehoshua' Part D The copy of the 
geonim Rabbi Moshe Shlomo 
Zalman Bushka ab"d Karaka and 
Rabbi Pinchas Shtein Rabbi S. 
Miklash. pyurda 1780. 
The agreement page is not 
registered in the National Library 
and the bibliography factory. 
Plain old cover. A few moth holes 
and some damage to the text. A 
few stains. Restorations in the 
margins of the title page. In 
general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

באר יצחק' על מס' גיטין ב"ח. חותמות הגאון רבי שמואל הלוי יונגרייז מקאשוי ' .596

ורישום וחתימת אחיו רבי משה דוד בני הגאון רבי יצחק צבי אב"ד קאשוי. טלטשווא 

 1910תר"ע 

  .מהגאון רבי אברהם יצחק גליק על מסכת גיטין 'באר יצחק' ספר

, 1קמ"ה,  -, ט"ז, י"ח 8. 1910טלטשווא תר"ע 

  .שער נפרד לח"ב .ס"מ 33דף;  4קמ"ו רצ"ו, 

חותמות הגאון רבי  בדף השער והפורזץ

שמואל הלוי יונגרייז מקאשוי ובדף הפורזץ 

רישום וחתימת אחיו רבי משה דוד, בני 

  .הגאון רבי יצחק צבי אב"ד קאשוי

כריכה עתיקה פגועה. נייר יבש ומעט קרעים 

. כתמים. קבוצת דפים בעיקר בשוליים

  .טוב -מנותקים. מצב בינוני 

'Beher Yitzchak' on tractate Gitin 2 parts. 
The seals of the Gaon Rabbi Shmuel 
Halevi Yungeraiz of Kashoui and the 
inscription and signature of his brother 
Rabbi Moshe David the sons of the 
Gaon Rabbi Yitzchak Zvi Abd Kashoui. 
Talletshua 1910 
antque damaged cover. Dry paper and a 

few tears mainly in the margins. spots. A set of detached pages. Average - good 
condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



הקדשת הגאון רבי יצחק צבי ברנפלד לגאון רבי  .597

'חתם סופר'. ירושלים,  -יחזקאל סרנה על ספרו 'ריצבש"י' 

 1946תש"ז 

הקדשת הגאון רבי יצחק צבי ברנפלד להגאון הרב יחזקאל 

ירושלים,  .''חתם סופר -סרנא ר"י חברון על ספרו 'ריצבש"י' 

ס"מ. כריכה מקורית. באופן כללי מצב  31. קמד עמ'; 1946תש"ז 

 .טוב מאוד

ld The dedication of the Gaon Rabbi Yitzchak Zvi Bernfe

to the Gaon Rabbi Yehezkel Sarna the head of cHevron 

'cHatam Sofer'.  -yeshiva for his book 'Ritzbash'i' 

Jerusalem, 1946. Original cover. Overall very good 

.condition 

 50$מחיר פתיחה: 

 

כבוד חכמים' ח"ב. חותמת והגהות הגה"ק רבי אפרים הלוי ביליטצער  .598

 ?1910פרמישלא תר"ע?  מבעטלען.

חלק שני, נביאים וכתובים  'כבוד חכמים' ספר

 .רבי חיים קנאללער מאת

ל"ט ד'; כרוך  ,1 ?1910פרמישלא תר"ע? 

בסופו דפים מספר 'זכרון אפרים' הספד על 

 .ס"מ 23.5הרה"ג בן אב"ד פאקש ועוד. 

חותמת הגה"ק רבי אפרים הלוי  בדף השער

הגהות  ביליטצער מבעטלען, ובספר שני

 .קצרות

 .כריכה ישנה בלויה. כתמים ומעט מאוד נקבי עש וקרעים. מצב טוב

'kvod chachamim' part 2. Stamp and proofreading of the rebe Rabbi Ephraim Halevi 
Bilitzer of baAtlan. Premishla 1910? 
Old worn cover. Stains and very few moth holes and tears. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הלכות רב אלפס ח"ב, פרעסבורג  .599

. הסכמות חשובות ביותר 1836תקצ"ו 

 וחותמות רבי אשר אנשיל ווייס
 

ח"ב על מסכת שבת  ,ספר הלכות רב אלפס

הסכמות מהרה"ק  ועירובין. מעבר לדף השער

ה'ישמח משה' מאיהעל ומהגה"ק רבי עקיבא 

  .אייגר

ווייס, ככל הנראה חותמות רבי אשר אנשיל 

הינם חותמותיו מצעירותו של הגה"ק אב"ד 

 .פאלו-נאדי

חתימות עתיקות, ורישום שהספר "שייך 

 ."...לבחורים דק"ק



ס"מ. כריכה פגועה ומנותקת לשניים וללא שדרה.  43.5, קל"ב ד'; 2. 1836פרעסבורג תקצ"ו 

 .טוב -כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. מצב בינוני 

תש"ד[ תלמיד ה'שבט סופר' וה'ערוגת הבושם'.  -]תרמ"ב  רבי אשר אנשיל ווייסהגאון הקדוש 

מגדולי מרביצי התורה ומורי ההוראה בטרנסילבניה. נודע בבקיאותו העצומה בספרי ראשונים 

פאלו. נספה בשואה. מכתביו -ואחרונים. הרביץ תורה באוהעל, ומשנת תרע"ג כיהן כאב"ד נאדי

 .ג' כרכים –ורה וסוגיות הש"ס נדפס 'שמן למנחה', על הת

Hlachas of rav Alfas part 2, Pressburg 1836. Most important agreements and seals of 
Rabbi Asher Anshil Weiss 
Cover damaged and cut in half and without spine. Stains and a few tears and moth holes. 
Average - good condition. 

 50$פתיחה:  מחיר

 

 

  לנפש חיה' ח"א, מהגאון רבי אברהם יעקב דרברמדיגר עם הקדשתו' .600

 

 .ספר 'לנפש חיה' עה"ת ח"א, מהגאון רבי אברהם יעקב דרברמדיגר אב"ד גאלאץ

 .ס"מ 24, ר"מ עמ'; 16ת"א, הסכמת הגאון רבי משולם ראטה משנת תשי"ט. 

 ."בדף הפורזץ הקדשה בכת"י המחבר, חותם: "המחבר

המחבר הגאון רבי 

אברהם יעקב 

דרברמדיגר 

חתנו של רבי  מפאשקאן

פנחס מאוקנא. צאצאו 

של הרה"ק רבי לוי יצחק 

מברדיטשוב. כיהן אב"ד 

גאלאץ. בעל מחבר ספר 

 ."לנפש חיה". נפטר בשנת תשכ"ד

 .טוב מאוד -כריכה מקורית. מעט כתמים. מצב טוב 
Rabbi Avraham Ya'akov Derbarmadiger Lanefesh Chaya' part A, from the gaon '

with his dedication 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

ערך ש"י' עה"ת, ב"ח בכרך אחד. חותמת ' .601

 -המו"ל ונכד המחבר רבי הלל טאבטק. מ. סיגעט 

 1912/1928תרפ"ח  -סעאיני, תרע"ב 

 

ספר 'ערך ש"י' עה"ת ב"ח, מהגאון רבי שלמה יהודה 

 .ליב טבק

[ 2. ]1912/1928תרפ"ח  -איני, תרע"ב סע -מ. סיגעט  

רשימת  [ דף; עמוד אחרון של ח"ב2[, קט"ז, ]2קכ"ב; ]

רבים מהם ממשפחת טאבאק צאצאי המחבר  ,חותמים

  .ס"מ 26ומשפחתו. 

חותמת המו"ל ונכד המחבר רבי הלל  בדף שער ח"א

  .טאבטק

 –]תקצ"ב  המחבר הגאון רבי שלמה יהודה ליב טבק

מגדולי פוסקי הונגריה וראב"ד סיגט. [ 1832/1907תרס"ח 

 .'חיבר ספרי שו"ת בשם 'ערך ש"י ו'תשורת ש"י

כריכה ישנה מעט פגועה. כתמים ומעט קרעים. ספר מעט מפרק. חור קטן באחד הדפים. באופן 

 .כללי מצב טוב



'Erech sh"i' on the tora, 2 parts in one volume. Stamp of the publisher and author's 
grandson Rabbi Hillel Tabtek. M. Siget - Sa'aini, 1912/1928 
Old cover slightly damaged. Stains and a few tears. A slightly disjointed book. A small 
hole in one of the pages. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ותמות הגאון רבי אברהם חותמות המחבר הגאון המהרש"ם מברז'אן וח .602

ירחמיאל ברומברג אב"ד פרלוב ולענטשנא, ושני הגהות בכתב יד. שו"ת מהרש"ם ח"ג 

 1910ו'גילוי דעת' על יו"ד. דפוס ראשון. סאטמאר, תר"ע 

 

ספר 'שאלות ותשובות מהרש"ם' חלק שלישי, מהגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון. עם 

[ ד' דף; 2שכד ]-[ מ', עמ'; מא4. ]1910סאטמאר, תר"ע  .ראשונותספר 'גילוי דעת'. מהדורות 

 .שער נפרד לכל ספר .ס"מ 32

בשערים חותמות המחבר הגאון המהרש"ם 

מברז'אן, וחותמות הגאון רבי אברהם ירחמיאל 

בתוך  ,"בראמבערג "חופק"ק לענטשנא

 .ייתכן שבכתב ידו שני הגהות הספר

בעיקר כתמי זמן. כריכה ישנה מעט בלויה. כתמים, 

 -במספר מקומות מעט מאוד נקבי עש. מצב טוב 

 .טוב מאוד

 -]תרל"ז  הגאון רבי אברהם ירחמיאל ברומברג

נספה בשואה הי"ד[ נסמך להוראה ע"י גאוני עולם 

ובהם האדמו"ר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא 

והגאון רבי משה נחום ירושלמסקי מקילץ. כיהן 

יה חתנו של רבי כאב"ד פרלוב ולענטשנא. ה

אלימלך רובינשטיין אב"ד ראחוב. ספרו: 'עמק 

 .'אברהם

The seals of the author the Gaon the Maharsham 
of Barjan and the seals of the Gaon Rabbi Avraham Yerachmiel Bromberg Abd Perlov 
and Lanchana, and two handwritten postscripts. shut Maharsham part 3 and 'giluy daat' 
on the yore dea. First pattern. Satmer, 1910 
Old cover slightly worn. Stains, especially time stains. In several places there are very 
few moth holes. Good - very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

רבי אברהם ספר קבלה חשוב ביותר, העותק של הגאון  .603

אריה ליב ראזען. 'מקראי קודש' מהדורה שניה, ורשה תרמ"ד 

1884 

 

ספר 'מקראי קודש' ב"ח, ח"א: "חידושים .. לעומקי של הלכה על 

המצות, ויראה ואהבה" ח"ב: סודות וטעמי המצות של מועדי 

השנה ....כאלו עסק בתורה כל השנה", מהגה"ק רבי יוסף 

  .סאמיגה

  .ס"מ 22.5. פ"ג דף; 1884רמ"ד מהדורה שניה, ורשה ת

 .כריכה ישנה מנותקת ומעט פגועה. מעט נזקי עש. מצב טוב

תשי"ב[ בן הגאון החסיד  -]תר"ל  הגאון רבי אברהם אריה לייב רוזן

רבי זיידא יאגלינצר חסידו של האדמו"ר רב דוד משה מצ'ורטקוב 

בי אמו היא בתו של רבי נחמן זאב אויירבך ממונסטריץ'. היה מחשו



רבני רומניה וכיהן ברבנות בבוהוש, מוינעשט וטאפולצ'אן בתקופה שלפני השואה. ספריו: 

 .''שאגת אריה', שו"ת 'איתן אריה

A very important Kabbalah book, the copy of Rabbi Avraham Aryeh Labe Razen. 
"mikrahey kodesh" second edition, Warsaw 1884 
Old cover detached and slightly damaged. A little moth damage. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

עותק בית החסידים מטריסק בקרשניק, 'זיקוקין דנורא וביעורין דאשא' פירוש  .604

 1924תרפ"ד   על תנא דבי אליהו. לובלין

 

ספר 'זיקוקין דנורא וביעורין 

דאשא' פירוש על ספר 'תנא דבי 

[ מאת רבי אליהו' ]עם הפנים

 1924לובלין  .שמואל היידא

, קי"ט ד'; 1, ש"מ, 1  תרפ"ד.

  .ס"מ 23.5

שיך " :על כריכה מוטבע הכיתוב

  ."לביהח"ס מטריסק בקרשניק

כריכה מעט פגועה וחלקה האחורי 

מנותק עם מספר דפים. כתמי זמן 

 .טוב -ונקבי עש. מצב בינוני 

A copy of Beit Hasidim from Trisk in 
Karshnik, 'Zikukin Denura veBiurin 
Dasha' Commentary on Tana Devei 

Eliyahu. Lublin 1924 
The cover is slightly damaged and the back part is detached with several pages. Time 
stains and moth holes. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

התורה ח"א. "מהדורה ראשונה". העותק של הגאון רבי יוסף חמש ידות' על ' .605

 . הסכמות חשובות1904ברודא אב"ד מיאווא עם חתימתו וחותמו. וילנה תרס"ד 

 

 .ספר 'חמש ידות' דרושים וביאורים עה"ת מרבי בנימין לעווין אב"ד וויאזמא

בלבד:  ח"א .1904וילנה תרס"ד 

, ר"ח דף; 4ויקרא.  -שמות  -בראשית 

 .ס"מ 23.5

ה'שדי חמד', רבי משה  :הסכמות

 .שפירא אבד"ק רידא ורבי חיים ברלין

חתימתו וחותמו של הגאון  בדף השער

 .רבי יוסף ברודא אב"ד מיאווא

כריכה בלויה ומנותקת לשניים. מצב 

 .טוב מאוד -טוב 

נולד בשנת  הגאון רבי יוסף ברוידא

ט סופר' ובעל ה'לבושי מרדכי'. חתנו של תרכ"ז לאביו רבי מרדכי. למד אצל הגאונים בעל ה'שב

הגאון רבי ישראל פרענקל אב"ד שאטמנסדארף. בשנת תרנ"ח נתמנה לאב"ד מיאווא. נהרג 

 .עקה"ש בשנת תש"ה, הי"ד



"chamesh yadot" on the Torah part A. "First edition". The copy of the Gaon Rabbi Yosef 
Brode Abd Miava with his signature and seal. Vilna 1904. Important agreements 
Cover worn and torn in half. Good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חתימת הגאון רבי יהודה פרנקפורטר תלמיד מרן החתם סופר. שבע שיטות  .606

 1798להרשב"א ברין תקנ"ח 

 

 –סוכה  –ר"ה  –שבת  –ת[ ברכות מסכתו-על שבע שיטות ] 'ספר 'חידושי הלכות להרשב"א

 .הרשב"א –מרבינו שלמה בן אדרת  ,נדה –חולין  –מגילה 

ברין, תקנ"ח 

, פ"ח, 1, 1798

 34.5ס"ב דף; 

  .ס"מ

בדף 

חתימת  השער

הגאון רבי יהודה 

פרנקפוטר 

תלמיד מרן 

 .החתם סופר

כריכה עתיקה 

נזקי עש בעיקר בשוליים. מעט כ"ד מנותקים. מעט -פגועה. דף השער מנותק ופגוע ודפים כ"ג

 .כתמים וקרעים. מצב טוב

נולד לאביו רבי יעקב קאפל בשנת תרס"ה לערך. תלמיד מרן  הגאון רבי יהודה פרנקפורטר

החתם סופר והגאון רבי מרדכי בנט אב"ד ניקלשבורג. היה ת"ח מופלג ורו"מ בחברת פועל צדק 

נדפסו בספר 'תורת משה' עה"ת. בפרשבורג. מחידושי רבו מרן החת"ס שבעלה על הכתב 

  .נפטר בשנת תר"נ

The signature of the Gaon, Rabbi Yehuda Frankfurter, a student of Maren the cHatham 
Sofer. sheva shitot lehaRashba Brin 1798 
Old damaged cover. The title page is detached and damaged and pages 23-24 are 
detached. A little moth damage mainly on the edges. A few stains and tears. Good 

condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 . חתימות עתיקות1768שו"ת 'רש"ל', פיורדא תקכ"ח  .607
 

[ 1. ]1768יורדא, תקכ"ח פ א.שאלות ותשובות רש"ל' מאת רבי שלמה לורי'

כריכה פשוטה.  .חתימות עתיקות רבדף הפורזץ והשע   .ס"מ 32מ"ד דף; 

 .כתמים. מצב טוב מאוד

"Rash"al" shut, Pyurda 1768. Ancient signatures 
Simple cover. spots. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 



משלוח מנות למורינו ורבינו הר"ר מיכל יהודה ליפקוביץ" מאת תלמידיו. לוט " .608

 הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"לשני ספרים, העותקים של 

 

שו"ת 'חלקת יעקב'  -ספר 'תוספות רי"ד' ניו יורק, תש"ג 

 .ח"ג מהרב ברייש, ב"ב תשכ"ו

העותקים של הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ 

בדף הפורזץ הרישום: "ליפקוביץ" ובספר השני חותמת  .זצ"ל

 .""מספרי אבינו מוהרמ"י ליפקוביץ

בדף הפורזץ  ."ל הנותן דורון לת"ח כאילו מביא ביכוריםכ"

רישום: "משלוח מנות למורינו ורבינו הר"ר  ,של תוס' רי"ד

מיכל יהודה ליפקוביץ... מאת תלמידיו בישיבת פוניב'ז, 

 ."שיעור ג', פורים ה'תשכ"א

גודל ומצב משתנה, באופן כללי: שו"ת 'חלקת יעקב' מצב טוב 

פגועה. 'תוס רי"ד' הכריכה  מאוד מלבד הכריכה שמעט

מנותקת לשניים וללא שדרה. ספר מפורק. מעט קרעים. באופן 

  .כללי מצב טוב

"mishloach manot to morenu and rabenu Rabbi Michel 
Yehuda Lipkowitz" by his students. Lot of two books, 
the copies of the great gaon Rabbi Michel Yehuda 
Lipkowitz zt'l 
Size and condition vary, in general: the shu"t 'cHelkat Ya'akov' is in very good condition 
except for the cover which is slightly damaged. 'Tos' Ri"d' the cover is cut in two and 
without a spine. A broken book. A few tears. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

  הסידור של האדמו"ר הרה"ק רבי שמעון למברגר ממאקאווא .609

 

  הסידור של האדמו"ר הרה"ק רבי שמעון למברגר 'גאב"ד מאקאווא' עם חותמו

סידור 'קרבן מנחה' 

סבלונות השלם עם 

רב פנינים, נוסח 

ספרד. ירושלים, 

אפשטין. -הוצאת לוין

תשל"א. שני שערים, 

כריכה הראשון מאויר. 

מנותקת. כתמים 

ומעט קרעים קלים. 

 .מצב טוב

הרה"ק רבי שמעון 

נולד  למברגר

במאקאווא לאביו 

הרה"ק רבי משה נתן 

נטע למברגר ולאמו 

נכדת הרה"ק רבי 

משה פאהראנד רבה 

של העיר מאקאווא. 

לאחר מלחמת העולם 

השניה חזר עם 

משפחתו למאקווא, 



לארץ הקודש, ולמד בישיבת מאקאווא של אביו  מאוחר יותר עלה שם כיהן אביו כרב המקום.

בקרית אתא. בשנת תשכ"ד, נישא בלונדון לבתו של הגה"ק רבי אלחנן הלפרין. בשנת תשכ"ו 

חזר לא"י והשתקע בקרית אתא. היה מקורב מאוד לאדמו"רים ה'בית ישראל' וה'פני מנחם' 

קדושתו העצומה, וכן נוסע מגור וכן למקובל הצדיק רבי יהודה זרחיה סגל. נודע בפרישותו ו

להתפלל במקומות הקדושים וקברי הצדיקים. חתנו הנודע הוא בנו יחידו של האדמו"ר מבעלזא 

 .שליט"א

The Siddur of the Rebbe Rabbi Shimon Lamberger of Makawa 
Detached cover. Stains and a few light tears. Good condition. 

 150$מחיר פתיחה: 

 

 

הגהות, חלקם ארוכות מאוד וחתימות רבות של הגאון רבי יאיר פטרזייל  85 -כ  .610

'דברי שאול' למברג  -אמשטרדם מצעירותו. שו"ת 'שואל ומשיב' מהדורא תנינא ד"ח 

 1873/76ל"ו  -תרל"ג 

 

כרך שני ספרי הגאון רבי יוסף שאול 

הלוי נתנזון. א'. שו"ת 'שואל ומשיב' 

מהדורא תנינא ד"ח, מהדורא 

[, עח דף. 1חלק א': תרל"ג. ] .נאתני

דף השער ח"א. חלק  חסר בעותק זה

[ סח ]צ"ל: ע[ דף. חלק 2ב': תרל"ג. ]

[, ע דף. חלק ד': 2. ]1873ג': תרל"ד, 

דברי שאול' ' .'ב .[, עו דף2תרל"ד. ]

דרושים, למברג תרל"ו 

, נ"א ד'; עותק זה 1במקור:  1876

  .ס"מ 37.5 .מסתיים בדף מ"ג

הגהות, חלקם  85 - בתוך הספר כ

ארוכות מאוד וחתימות רבות של 

הגאון רבי יאיר אמשטרדם פטרזייל 

 .מצעירותו

חותמות הרב שאול שאול דוב 

זיסלין, רב ביהכ"נ בית שלמה 

  .ומלפנים רב באורשא

 .כריכה ישנה פשוטה. מעט כתמים. מעט קרעים והדבקות. באופן כללי מצב טוב

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 ובישטינא 

עד שנת תרס"ח בערך, אז נתקבל כדומ"ץ קהל אנשי פולין בברלין, בשנת תרצ"ד עלה לארץ 

למקהלות החסידים וכרב בית המדרש  הקודש ונתיישב בתל אביב, שם כיהן כראב"ד בד"צ

)היום רחוב הרב קוק(. נפטר בשנת תרח"צ וקברו בהר הזיתים. כינה לעצמו גם 36ברחוב ים 

 ."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. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 



הקדשת המחבר. 'מכנף הארץ זמרות' ח"א מר' יוסף מזל. מהדורה יחידה  .611

 1897ומפוארת. מנשסתר, תרנ"ז 

 

ר' יוסף  קובץ שירים חדשים וגם ישנים )מתורגמים( מאת מכנף הארץ זמרות' ח"א'

בדף שער  .תמונת המחבר השערבמעט מהשירים תרגום לאנגלית. בדף לפני  .מזל

  .הקדשת המחבר ראשון

מנצ'סטר תרנ"ז 

שני  .1897

 ,XII,143 .שערים

מהדורה  ;’עמ [1]

 .ס"מ 18 .יחידה

כריכה ישנה. 

הדפסה מיוחדת 

ומרשימה 

במיוחד. נייר 

 .משובח. כל עמוד במסגרת ירוקה. מעט איורים מצב טוב מאוד

Author's dedication. "miknaf haaretz zimrot" part A. by rabbi Yosef Mazal. A unique and 
magnificent edition. Manshester, 1897 
 
Old cover. A special and particularly impressive print. Fine paper. Each page in a green 
frame. Few illustrations, very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

גאון רבי אליהו בוצ'קו עם הקדשת תלמיד לרבו רבי אליהו. סידור הסידור של ה .612

 1923'דרך החיים' וינה תרפ"ג 

 

ע"פ יעבץ ועם נהורא השלם,  'סידור 'דרך החיים

כמנהג פולין, בעהמען, מעהרן ואונגארן. בסופו 

 .תהלים ומעמדות

הקדשת תלמיד לרבו רבי אליהו  בדף הפורזץ

 .1929בוצ'קו, מונטרה תרפ"ט 

. שער נפרד לספר תהלים. 1923ינה תרפ"ג ו

 .ס"מ. ללא כריכה. באופן כללי מצב טוב 22.5

 –]תרמ"ח  הגאון רבי ירחמיאל אליהו בוצ'קו

[ למד בישיבות לומז'ה 1888/1956תשט"ז 

ובנובהרדוק אצל הסבא מנובהרדוק. בשנת 

תרפ"ח ייסד ועמד בראש ישיבת 'עץ חיים' 

ר רוחני במונטרה שבשוויץ שהייתה למגדלו

 .לרבים מגדולי עולם התורה

The Siddur of the Gaon Rabbi Eliyahu 
Buchko with the dedication of a student to 
Rabbi Eliyahu. Siddur "derech hachayim" 
Vienna 1923 
without binding. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 



של הרב מפונוביז' הגאון הגדול רבי יוסף החתם סופר והבית מאיר אבהע"ז  .613

 1859/60תר"כ  -פרעסבורג, תרי"ט  -שלמה כהנמן עם חותמותיו. לבוב 

 

החתם סופר והבית מאיר אבהע"ז של הרב מפונוביז' הגאון הגדול רבי יוסף שלמה 

ממקימי עולם התורה בארץ ישראל שלאחר השואה. רב וראש ישיבת פוניבז' לפני  כהנמן

ומייסדה בא"י השואה 

 .לאחר המלחמה

אבן  'חתם סופר'

העזר ח"ב, פרשבורג 

תרי"ט 

מהדורה " .1859

 2פ"ו,  ,1 ."ראשונה

  ;'ד

'צלעות  -בית מאיר' '

למברג תר"כ  'הבית

1860 .1 ,80 ,44 ,1 ,

שער נפרד  ;'ד 1, 13

 38 .לצלעות הבית

  .ס"מ

בכל אחד מהשערים 

חותמת הגאון רבי 

 .יוסף שלמה כהנמן

חצי עור מעט כריכה 

פגועה. קרעים ונזקי 

    .עש. קרע עם חסר בחלקו העליון של דף שער בית מאיר. מצב בינוני

The chatam sofer and the Beit Meir even haezer of the rav of Ponovizh the great gaon 
Rabbi Yosef Shlomo Kahanaman with his seals. Lebov - Pressburg,   1859/60 
Half leather cover slightly damaged. Tears and moth damage. A tear with a missing part 
at the top of Beit Meir's title page. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 . חתימה עתיקה1827בית יצחק' דפוס ראשון, אופן תקפ"ז ' .614

 

בעל הספר  ק ממונקאטשספר 'בית יצחק על הלכות טריפות מהגאון רבי יצח

 38, פ"ז דף; 2. 1827אפען תקפ"ז  ."מהדורה ראשונה" .''אהל יצחק

 .הסכמות הגאון מהר"ם בנעט ומרן החתם סופר ועוד .ס"מ

אהרן משה בהרב מ"ה אשר )שטערסעף?( " :חתימה עתיקה בדף השער

 .מספר הגהות עתיקות מרויסטיץ, התק"צ)תקצ"ה?(". בתוך הספר

 .פשוטה. מעט כתמים ומעט מאוד נקבי עש והדבקות. מצב טובכריכה חדשה 

'Beit Yitzchak' first printing, ofan 1827. Ancient signature 
Simple new cover. Few stains and very few moth holes and adhesions. 
Good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 



חוק לישראל' בראשית טשרנוביץ חתימות הגאון רבי שמואל הלר אב"ד צפת. ' .615

  !!. דף פורזץ ושער בלבד1850תרי"ב? 

 

חתימות בכי"ק של הגאון רבי שמואל הלר אב"ד צפת. 'חוק לישראל' בראשית טשרנוביץ 

. דף פורזץ 1850תרי"ב? 

כתמים ונזקי   !!ושער בלבד

 .טוב -עש. מצב בינוני 

The signatures of the Gaon 
Rabbi Shmuel Heller, ab"d 
Safed. 'chok leIsrael' bereshit 
Tsharnovitz 1850?. Forzatz 
page and title page only!! 
Stains and moth damage. 
Average - good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הקדשת האדמו"ר מטשרנוביל אשדוד רבי  .616

 אברהם יהושע העשיל טברסקי על ספר תהלים
 

מטשרנוביל אשדוד רבי אברהם הקדשת האדמו"ר 

 .יהושע העשיל טברסקי על ספר תהלים

כתמים. מצב   ס"מ. 19/17הוצאת ניו יורק. ללא שנה. 

 .טוב -בינוני 

The dedication of the Rebbe of Chernobyl 
Ashdod Rabbi Avraham Yehoshua Heshil 
Tversky on the book of tehilim. 
 
New York Publishing. without a year 19/17 cm. 
Stains. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

חתימת רבי משה  .617

רוזינשטיין "רבי משהלי 

ברדיטשובר" מבאי היכלא 

דמלכא הרה"ק מרוזין 

ומתלמידיו המובהקים. 

 חתיכת דף שער

 

חתימת רבי משה רוזינשטיין 

"רבי משהלי ברדיטשובר" 

מבאי היכלא דמלכא הרה"ק 

מרוזין ומתלמידיו המובהקים. 

 .חתיכת דף שער

חתימה: "משה רוזינשטיין 

הלא  –מבא"ד]=מבארדישטוב[" 

הוא הרה"ק רבי משה 

מבארדיטשוב מבני היכלא דמלכא 



ומתלמידיו המובהקים של הרה"ק מרוז'ין ואח"כ של בנו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא 

  .ושל בנו ה'פחד יצחק' מבאיאן

 

היה מתלמידו המובהקים ומהיושבים   תרס"ב[ -]תקפ"א  משה מבארדיטשובהרה"ק רבי 

בשולחנו הטהור של האדמו"ר הרה"ק הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין, ואח"כ של בנו הרה"ק 

רבי אברהם יעקב מסאדיגורא ושל בנו ה'פחד יצחק' מבאיאן. בשנת תרי"ג עלה לא"י והתגורר 

שתא של הרה"ק רבי דוד לובינער. בשנת תר"ל נסע בצפת, והיה מבני העליה בחברתא קדי

לרבו האדמוה"ז מסאדיגורא ובשנת תרמ"ח נסע לרבו האדמו"ר ה'פחד יצחק' מבאיאן. לעת 

 'זקנותו עבר לטבריה ושם נפטר כשקברו בחלקת תלמידי הבעש"ט הק'. ספרו: 'עבודת הלוויים
Berdichover" one of the  The signature of Rabbi Moshe Rosenstein "Rabbi Mosheli

comers to te place of, the rebbe of ruzin and his prominent students. A piece of title 

page 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר חרדים העותק של רבי ברוך בהרב המפורסם מו"ה ה"ר צבי שליט"א  .618

 1879מקאמינקא, עם חתימתו וחותמו. ורשה תרל"ט 

 

להרה"ק רבי אליעזר ספר 'חרדים' 

 120. 1879ווארשא תרל"ט  .אזכרי

  .ס"מ 19עמ'; 

חותמות "רבי ברוך בהרב 

המפורסם מו"ה ה"ר צבי שליט"א 

לא מצאנו לא  .מקאמינקא" וחתימתו

את שמו ולא את שם אביו ואין לנו 

 .מושג במי מדובר

כריכה עתיקה פגועה. כתמי זמן 

ומעט דפים מנותקים. מעט נקבי עש 

 .מצב בינוני וקרעים.

Sefer cHaredim, the copy of 
Rabbi Baruch Baharab the 
famous MoH Rabbi Zvi Shalita of Kaminka, with his signature and seal. Warsaw 1879 
Old damaged cover. Time stains and a few detached pages. A few moth holes and tears. 
Medium condition. 

 50$פתיחה: מחיר 

 

 

העותק של הרב רבי דניאל חלימי  .619

רבה האחרון של גילמא שבאלג'יר עם 

חתימתו ודפים בכתב יד. 'רב פנינים' פירוש 

האלשיך הקדוש על משלי. ורשה תרל"ו 

1876 

 

ספר 'רב פנינים' ביאור על משלי מהאלשיך 

. במקור: קל"ד דף; 1876ווארשא, תרל"ו  .'הק

ס"מ. מעבר לדף  22דף אחרון.  חסר בעותק זה

 .הפורזץ והשער עמודים בכתב יד

חתימת רבי דניאל חלימי רבה  בדף הפורזץ

בנו של רבי  האחרון של העיר גילמא באלג'יר



שלמה חלימי. כיהן כרב בעיר גילמא באלגיר ולאחר מכן עבר לצרפת וכיהן כרב העיר אוויניון, 

  .בערוב ימיו עלה לישראל ונתיישב בבאר שבע

 .מעט בלויה. באופן כללי מצב טוב כריכה בד

the copy of the Rav Rabbi Daniel cHalimi last rabby of Gilma in Algiers with his signature 
and handwritten pages. 'Rav Pninim' commentary of the holy Alsheikh on mishley. 
Warsaw 1876 
This copy is missing the last page. 
Cloth cover slightly worn. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

דרך ימה' הקדשת המחבר הגאון רבי שאול בראך אב"ד קאשוי. ווראנוב, תרצ"ו  .620

1936 

 

מקדושת זקני... מו"ה יעקב מאיר צבי זצ"ל אב"ד דק"ק שוראני... דרושים " 'ספר 'דרך ימה

על שבת שובה ויום הקדוש", מאת הגאון רבי שאול לתשובה. וספר 'הבה תמים', חידושים 

 .בראך

ב"ה ניתן להילד שמואל אליעזר נ"י...", כתב היד זהה לכתב ידו של " :בראש השער נרשם

 .המחבר הרה"ק רבי שאול בראך

  .ס"מ 23, קנ"ב עמ'; 1. י"א, 1936ווראנוב, תרצ"ו 

 .טוב מאוד -ב טוב ללא כריכה. מעט כתמים ומעט מאוד קרעים קלים וחורים. מצ

"Derech Yama" dedication of the great author Rabbi Shaul Brach Abd Kashoi. Voranov, 
1936 
without binding. Few stains and very few light tears and holes. Good - very good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

חתימת המחבר הגאון רבי  .621

ראזען, על ספרו 'שאגת אברהם אריה 

אריה ובאר אברהם' וחותמות הרב 

אברהם הלוי ליפשיץ אב"ד דק"ק פאל 

 1905ריווער מאסס. הוסיאטין, תרס"ה 
 

ספר 'שאגת אריה ובאר אברהם' הספד 

על האדמו"ר הרה"ק רבי דוד משה 

מטשארטקוב, וחידושים מהגאון רבי 

אברהם אריה ראזען אב"ד 

[ 2. ]1905 הוסיאטין, תרס"ה .מוינעשט

  .ס"מ 19דף;  8עב, 



חתימת המחבר הגאון רבי אברהם אריה ראזען אב"ד מוינעשט)חתימה מעט  בדף השער

  .קצוצה(. וכן חותמות הרב אברהם הלוי ליפשיץ אב"ד דק"ק פאל ריווער מאסס

 .כריכה ישנה. מעט מאוד קרעים וחורים והדבקות. מצב טוב

The signature of the genius author Rabbi Avraham Aryeh Razen, on his book 'Shagat 
Aryeh veBe'er Avraham' and the seals of Rabbi Avraham Halevi Lifshitz Abd Pal River 
Mass. Hosiatin, 1905 
Old cover. Very few tears and holes and adhesions. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ישיבת חכמי לובלין. 'זכותא דאברהם' דפוס שריד מספריית  .622

 1895ראשון. ווארשא, תרנ"ה 
 

דרושים לשבתות הגדול ושובה וליקוטים על  'ספר 'זכותא דאברהם

 .מהאדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מטשכנוב התורה, ש"ס ושו"ע

 .שערים 2 .ס"מ 25[ עמ'; 4] 104[ 4, ]1895תרנ"ח  .מהדורה ראשונה

רבי אברהם מסוכוטשוב בעל האבני הסכמה מהאדמו"ר הרה"ק 

חותמות בית  בדף השער .עמודים( 4רשימת חותמים ) בסוף הספר .נזר

 .עקד ישיבת לובלין

  .כריכה ישנה. כתמים ומעט קרעים והדבקות ומעט נקבי עש. מצב טוב

A relic of the chachmey Lublin yeshiva library. 'Zakuta Deavraham' first 
printing. Warsaw, 1895 
 
Old cover. Stains and a few tears and adhesions and a few moth 
holes. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

שריד יחיד? לישוב יהודי שחרב בשואה,  .623

הקדשה לחתונה חתום "הק' יצחק פריעדמאנאן חו"פ 

שאמקערעק". 'פרי חיים' על חמש מגילות. פרעמישלא, 

 1894תרנ"ד 

 

 .י חיים' על חמש מגילות, מאת רבי חיים קנאללערפר'

)למעט שיר השירים(. שיר "מהדורות יחידות" רובם

פ"ו ד'; קהלת פרמישלא תרנ"א  1895השירים תרנ"ה 

[, ק דף)אצלנו נוסף דף נוסף קדם שער(; מגילת 8]  1891

[, ס'; 2] 1893[; איכה תרנ"ג 1[, נא, ]2] 1893רות תרנ"ג 

ס"מ. שער  23[, פו דף; 10] 1894מגילת אסתר תרנ"ד 

  .נפרד לכל חלק

הקדשה עתיקה לחתונה חתום "הק' יצחק  בדף הפורזץ

פריעדמאנאן חו"פ שאמקערעק", אולי דף זה הינו השרדי היחיד לישוב יהודי שחרב 

 .בשואה

 .כריכה פשוטה, חלקה הקדמי מנותק וכן מספר דפים. מעט קרעים בעיקר קלים. מצב טוב

A single relic? To a Jewish settlement that was destroyed in the Holocaust, a dedication 
for a wedding signed "K' Yitzchak Friedmanan HOP Shamkerek". 'pri chayim' on five 
megilot. Premishla, 1894 
Simple cover, the front part is detached as well as several pages. A few tears, mostly 
minor. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



ה'בינה לעיתים' של הגאון הקדוש רבי שמואל אהרן ראבין מקראטשין עם  .624

 1799חותמותיו והגהה בכי"ק. ברין תקנ"ט  -חתימת יד קודשו 

 

ספר 'בינה לעתים' ב"ח 

  .דרושים מרבי עזריה פיג'ו

חתימת יד קדשו  בדף השער

רבי שמואל אהרן של הרה"ק 

ראבין אב"ד קראטשין בעל 

'בית אהרן' וספרים נוספים 

חשובים, החתימה היא 

מתקופת רבנותו 

תלמיד קרוב  היה .בזאבורוב

וחביב להרה"ק רבי חיים 

מצאנז ומחותנו של הגה"ק 

משינאווא. רבי חיים מצאנז 

בחר בו לערוך את החלק השני 

  .'מתשובותיו 'דברי חיים

תיו וייתכן בתוך הספר חותמו

שהערה בדף ד' היא בכתב יד 

 .קדשו

חתימה נוספת: רבי חיים 

-יהודה מוללער מקראסנא

נישא  .גאליציה וחותמו

 להרבנית שפרה הורוויץ שהייתה מצאצאי הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ
 .שער נפרד לח"ב .ס"מ 23.5, פ"ז דף; 1, ס"ב, 5. 1799ברין, תקנ"ט 

לשניים וללא שדרה. ספר מפורק. נזקי עש מרובים עם פגיעות כריכה עתיקה פגועה ומנותקת 

 .גרוע -בטקסט. מצב בינוני 

The 'Bina leyitim' of the holy gaon Rabbi Shmuel Aharon Rabin of Kratshin with the 

signature of his holy hand - his seals and a proof in his handwriting. Breen 1799 

Ancient binding damaged and cut in half and without a spine. A disassembled book. 

Multiple moth damage with text vulnerability. Average - poor condition. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

 

שלחן גבוה' אורח חיים. חותמות רבי חיים ברלין ' .625

תקט"ז והגהה חתומה המצ"ח? "מהדורה יחידה". שאלוניקי 

1756 

 

מהדורה יחידה". " .ספר 'שולחן גבוה' מהגאון רבי יוסף מולכו

י"א, קנ"ו, קל"ד ד'; בעותק  ,2 .1756שאלוניקי תקט"ז 

שער ונוספו בסופו מספר דפים השמטות ומפתחות מספר  חסר זה

  .ס"מ 30.5אהל יוסף ממחבר ספרים אלו. 

בתוך  .חותמות הגאון רבי חיים ברלין בדף השער ודף אחריו

 .?הגהה חתומה המצ"ח הספר

כריכה חדשה. כתמים ומעט נזקי רטיבות. מעט קרעים ונזקי עש. 

 .טוב -באופן כללי מצב בינוני 

'shulchan gavoa' orach chayim. Seals of Rabbi Chaim 
Berlin and proofreading signed hametza"ch? "Single 
edition". Shaloniki 1756 



This copy is missing a title page 
New cover. Stains and some moisture damage. A few tears and moth damage. In 
general, medium - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

רישום בכתי"ק של הגאון רבי יוסף זונדל מסלאנט. גמרא  .626

 1857מסכת שבועות פורמט קטן. ווארשא, תרי"ז 

 

. שני 1857ן תלמוד בבלי, פורמט קטן. ווארשא, תרי"ז מסכת שבועות מ

 .ס"מ 20.5שערים. 

רישום 'הקדש' בכתב ידו של הגאון רבי יוסף זונדל סלנט,  בדף השער

שהספר מוקדש לבית מדרש "שערי ציון" ואיסור חמור לבל יוציאוהו מבית 

המדרש. וכן חותמות: "שייך לביהמ"ד שערי ציון בחורבת ר"י החסיד 

 ."בעיה"ק ירושלם תוב"ב

כריכה עתיקה פגועה. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. הדבקה בדף אחרון עם 

  .חסר בטקסט. מצב בינוני

[ 1786/1865תרכ"ה  –]תקמ"ו  הגאון הצדיק רבי יוסף זונדל סלאנט

תלמידם של הגאונים רבי חיים מוואלאזין ורבי עקיבא אייגר, ורבו של מייסד 

שראל מסלאנט. כיהן כרבה של העדה האשכנזית תנועת המוסר רבי י

בירושלים. נפטר בשנת תרכ"ו ונקבר בהר הזיתים שבירושלים. לאחר פטירתו 

 .כיהן חתנו רבי שמואל סלאנט כרבה של העדה האשכנזית בירושלים

An inscription in the handwriting of Rabbi Yosef Zundel of Salant. Gmara 
Tractate Shavuot small format. Warsaw, 1857 

Old damaged cover. Stains and a few tears and moth holes. Paste on last page with 
missing text. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

דברי יהונתן' העותק של הרה"ק רבי משולם זישא טייטלבוים, בן הרה"ק ה'עצי  .627

  .'יקותיאל יהודה גרוס אב"ד בערבעשט מנכדי ה'ייטב לבחיים' מסיגט ושל הגה"ק רבי 

 

 .ספר 'דברי יהונתן' לרבינו יהונתן אייבשיץ

חותמות הגה"ק רבי יקותיאל יהודה גרוס אב"ד בערבעשט ולאחמ"כ  בשולי דף ההסכמות

היה ראש ישיבת סיגט לאחר פטירת ה'עצי  ,בסיגט

חיים', והיה גם מעורכי כתבי העצי חיים. בנו של 

הגה"ק רבי רפאל גרוס אב"ד בערבשט שהיה חתן 

הגה"ק רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים מוועלעווא 

  .חתן הייטב לב. החותמת מטושטשות –

בנו של הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים  חותמת הבחור הרה"ק משולם זושא טייטלבוים

ן אחר בן להרה"ק ב ה'עצי חיים' מסיגעט ואחיו הצעיר של הרה"ק ה'ברך משה' מסאטמר.

ה'קדושת יום טוב', הרה"ק ה'ייטב לב', הרה"ק רבי אלעזר ניסן טייטלבוים, והרה"ק ה'ישמח 

 .משה' מאיהעל. נהרג על קידוש ה' במלמת העולם השנייה הי"ד

ס"מ. ללא כריכה. נזקי עש בעיקר בשוליים  24, מ"ו דף; בעותק זה חסר דף השער. 2במקור: 

 .דפים מנותקים. כתמים ומעט מאוד הדבקות. מצב בינוניומעט על הטקסט. מספר 

'divrey yehonatan' the copy of Rabbi Yekutiel Yehuda Gros Abd berbeshet. 
This copy is missing the title page. 24 cm. Without binding. Moth damage mainly in the 
margins and a little on the text. Several pages are detached. Stains and very few 
adhesions. Average condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



חתימת הגאון רבי יצחק שווייגער ראב"ד טאפאלטשאן בעל ספר ברכת יצחק.  .628

 1878/84מ"ד  -'חידושי הריטב"א' כרך ספרי חידושי הריטב"א, ורשה תרל"ח 

 

 -כרך ספרי חידושי הריטב"א, ורשה תרל"ח 

 .1878/84ד מ"

קי"ח ד';  1878בבא מציעא ורשה תרל"ח 

, מ"א ד'; שבועות 1 1884שבועות וע"ז תרמ"ד 

מכות ללא שער כ"ב  -, מ"א ד'; 1 1884תרמ"ד 

ל"ב ד'; נדה תר"מ  1879ד'; חולין תרל"ט 

, ל"א ד'; בדף מ"א של מסכת 1 1880

  .הגהה קצרה בכ"י. שערים נפרדים ע"ז

רבי יצחק  חתימת הגאון :בדף הפורזץ

שווייגער ראב"ד טאפאלטשאן בעל ספר 

בשער  .ברכת יצחק ותלמיד מרן הכתב סופר

 .חתימה נוספת ממשפחת שוויגער

כריכה עתיקה פגועה. כתמים ומעט מאוד נקבי 

 .עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

תרפ"ג[ ב"ר  -]תר"ט  הגאון רבי יצחק שווייגר

זקאל לינק מטאפאלטשאן. תלמיד מרן ה'כתב סופר' משה שמואל ממעהרין וחתן רבי ישעיה יח

 ."והגאון רבי חיים צבי מנהיימר אב"ד אונגוואר. היה ראב"ד טאפאלטשאן. ספרו: "ברכת יצחק

The signature of the Gaon Rabbi Yitzchak Schweiger, Rava'd Tapaltchan, author of the 
book Birkat Yitzchak."chidushey haRitva" a volume of books of the chidushey haRitva, 
Warsaw 1878/84 
 
Old damaged cover. Stains and very few moth holes and tears. In general good 
condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מבוהוש, 'סדר הדורות' למברג  .629

 1858תרי"ח 

 

 23, ר"ב ד'; 1, ק"ד, 14, ח', 1 1858למברג תרי"ח   .לרבי יחיאל היילפריןסדר הדורות' ב"ח '

  .ס"מ

רישום: "שייך להרה"ק עט"ר  בדף הפורזץ

הר"מ )....( חתנא דבי נשיאה דפה ק"ק 

 ."באהאשי

רישום נוסף ביידיש שהספר  בסוף הספר

"שייך להאברך רבי מנחם מנדל שליט"א.... 

א ראבינערס מענדל פריעדמאן", הו

האדמו"ר רבי מנחם מנדל מבוהוש האדמו"ר 

השלישי מבוהוש בן הרה"ק רבי דוד פרידמן 

 .וחותנו של האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש

חתימה: "יהושע הירש סג"ל"   בדף הפורזץ

היה משב"ק בבית האדמו"ר מבוהוש )ראה 

 .צו(-צפונות יג עמ' צה

כריכה עתיקה פגועה ומנותקת. ספר מנותק 

פים מנותקים. נקבי עש לשניים וספר ד

 -מרובים. כתמים ומעט קרעים. מצב בינוני 

 .גרוע



נולד לאביו הרה"ק רבי דוד   תש"ג[ -]תרל"ו  האדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מענדל מבוהוש

פרידמן, בנו של הרה"ק רבי יצחק פרידמן, אבי שושלת בוהוש ולאמו בת הרה"ק רבי אברהם 

א לבתו של הרה"ק רבי ישראל שלום יוסף פרידמן מבוהוש. יהושע השיל )מז'יבוז'( מזינקוב. ניש

 -הקים יחד עם גיסו רבי דוד טברסקי את ישיבת "בית ישראל" שהתקיימה בין השנים תרס"ט 

תרע"ו והעמידו את חמיהם בנשיאותה. בשנת תרפ"ג לאחר פטירת חמיו, מונה לממלא מקומו 

נושאו את הלוגו בראש העמוד של שני  יחד עם גיסו רבי דוד טברסקי. המכתבים שיצאו מהחצר

האדמו"רים, ושניהם חתומים עליו. בהמשך עבר גיסו ליאס. בזמן מלחמת העולם השנייה סייע 

לפליטים יהודים ובהם לניצולי פרעות יאשי. נפטר בי"א בתשרי תש"ג ונקבר בבוהוש. אחיינו 

  .וחתנו רבי יצחק פרידמן, מילא את מקומו

The copy of the Rebbe Rabbi Menachem Mendel of Bohush, 'Seder haDorot' Lemberg 
1858 
Ancient cover damaged and detached. A book is cut in half and several pages are torn 
off. Multiple moth holes. Stains and a few tears. Average - poor condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

' סנהדרין, העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק פרידמן בית הבחירה' .630

 1930מבוהוש. פרנקפורט, תר"ץ 

 

 .ספר 'בית הבחירה' על מסכת סנהדרין לרבינו המאירי

  .ס"מ 23עמ';  VIII 343[ 4. ]1930פרנקפורט, תר"ץ 

העותק של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק פרידמן מבהוש, 

היותו  האדמו"ר הרביעי בשושלת בוהוש, מתקופת

בבוקרשט. בדף השער רישום: "זה הספר שייך לה' דוד 

בערקאוויטש דפה יאס עבור הרב הצדיק בושער רבי מאת 

ברוך משה בערקאוויטש" מעבר לדף השער, רישום: "להרב 

 ."הצדיק ה"ה יצחק פריעדמאנן בהעשער רבי בוקארסט

כרכת מעטפת מנותקת וקרועה וללא חלק אחורי. כתמים. דף 

  .ותק. באופן כללי מצב טובאחרון מנ

The 'bet habchira' Sanhedrin, the copy of the rebbe Rabbi 
Yitzchak Friedman of Bohush. Frankfurt, 1930 
Detached and torn mahatefet binding and no back. stains 

Last page detached. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

, עצומה בבקיאות הגהות 112 - כ .631

' הילל דברי' -' ן"הר ת"שו. 'מאוד ארוכות חלקם

'. אחרון לדור זכרון' -' לחכמים ועד בית' - פולמוס

 . תורניים וקבצים ספרים כרך

 

 הערות עשרות. 1907 ז"תרס ורשה' ן"הר ת"שו. '1

 ציונים עם עצומה בבקיאות, מאוד ארוכות חלקם

 דברי את שהביאו האחרונים וגדולי הפוסקים לדברי

 הערה סוף לקראת ב"מ בדף. בהם ונתנו ונשאו ן"הר

 .הגהות 40 - כ. עוד הארכתי ובחידושי

 פסקי על ומשיג חולק, ומערר סותר' הילל דברי. '2

 עצי בספרו צירלסאהן ל"מהרי ג"הרה של דיניו

 -' ג, 1. 1926 ו"תרפ סאיני פוסק הילל מרבי הלבנון



  .הגהות 12 זה בספר. חותמים רשימת אחרונים דף 2'; ד' כ

 .הגהות 3, ד"ק עמוד עד ז"פ מעמוד' חיים אוצר. '3

 החוברת עם מושג לנו אין דף 3 - ו שער' ד חוברת ז"תרס רביעית שנה' בחורים נטעי. '4

 .שלמה

 12. א"י -' י -' ט -' ח -' ז -' ו -' ה -' ד -' ג -' ב -' א חוברות' ה שנה' לחכמים ועד בית. '5

 .הגהות

 .שלם אם מושג לנו אין דפים 4', א מכתב ג"ל מחברת 1926 ו"תרפ תשרי' תלפיות תל. '6

 על והספדים הודעה' ג בחוברת', ח -' ו -' ה -' ג חוברות' ו שנה' לחכמים ועד בית. '7

 .הגהות 18. מבעלז ד"מהרי ק"הרה ר"האדמו

 מחזיקי חברא על אחרונים עמודים 18'; עמ 18', ד' כ -' ב, 5 שוורץ יוסף מרבי' צפון אגרת. '8

  .הגהות 16. כתום בצבע ראשונים עמודים 16 גראסוורדיין ק"דק תורה

 '.ב כרך

 .הגהות 8. ב"י חוברת' ה שנה' לחכמים ועד בית. '17

 נפתלי חתימה זו בחוברת' ו -' א חוברת' ג שנה, ב"י חוברת' ב שנה סטמר' ירחים מגד. '18

 מאוד. ארוכות הגהות 3. ב"י - א"י -' ח חוברת -, פריעד

 מופלג חכם תלמיד מידי שיצאו עצומה בבקיאות ההגהות כאמור, הגהות 112 -כ כ"סה

 זהות לנו ידוע לא, השואה לפני של בתקופה שנדפסו תורניים בקבצים גם עצום בקיא

 .הכותב

 .טוב מצב כללי באופן. וקרעים עש נקבי ומעט כתמים. מ"ס 24

About 112 postscripts with great proficiency, some of them are very long. 'Shut 

Hara"n' - 'Divrei Hillel' Polemus - 'Beit vaad LecHachamim' - 'zikaron ledor acharon'. 

A volume of Torah books and files. 

A total of about 112 postscripts, as mentioned the postscripts with enormous 

knowledge that came from the hands of an extremely knowledgeable talmid chacham 

who was also extremely knowledgeable in Torah files printed in the period before the 

Holocaust, we do not know the identity of the writer. 

24 cm. Stains and a few moth holes and tears. Generally good condition. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

הגהות וציונים מספרי קבלה וחסידות, חתימות עתיקות. ספר  .632

 1718חידושי תורה 'ברית שלום'. "מהדורה יחידה". פרנקפורט דמיין תע"ח 

 

שה ספר חידושי תורה בשם 'ברית שלום' דרושים כסדר הפרשיות של חמ

חומשי תורה ועל חמש מגילות והגדה של פסח, מרבי פנחס אב"ד וולאדווי, בן 

ישראל יהודא ’ יחזקאל, בן המחבר, ושל חמיו, ר’ גם חידושים של ר .רבי פילטא

  .יעקב פורית מלבוב’ ליב, אב"ד ור"מ קאוולי בן ר

 30דף;  2, קל"ב, ח', 2. 1718פרנקפורט דמיין תע"ח  .מהדורה יחידה

 .הסכמות רבות .ס"מ

 .בתוך הספר הרבה הגהות וציונים מספרי קבלה וחסידות, וכן חתימות עתיקות

כריכה פגועה ומנותקת. ספר מפורק. כתמים ונזקי רטיבות. מעט נזקי עש 

 .גרוע -והדבקות וקרעים ובחלקם מעט פגיעות בטקסט. מצב בינוני 

Proofreading and markings from Kabbalah and Hasidic books, ancient 
signatures. The Torah innovation book 'Brit Shalom'. "Single Edition". Frankfurt demane 
1718 
Cover damaged and detached. A disassembled book. Stains and moisture damage. A 
little moth damage and adhesions and tears and in some cases a little damage to the 
text. Average - poor condition. 

 50$מחיר פתיחה: 



הגדה של פסח 'הגאונים והמקובלים', הקדשת המחבר המקובל רבי משה יאיר  .633

 וויינשטוק

 

 .הגדה של פסח עם שיטה מקובצת מהגאונים והמקובלים והחסידים

 .הקדשת המחבר המקובל רבי משה יאיר וינשטוק בדף הפורזץ

תשמ"ב  -]תרנ"ט  הצדיק רבי בנציון משה יאיר וינשטוקהמקובל 

חיבורים כמניין שנות חייו,  83[ היה מקובל נודע ומחברם של 1899/1982

ברובם המכריע ספרי קבלה וחסידות, ספרי שירת קודש, וכמה חיבורים 

היסטוריים על תולדות חכמי ישראל ובהם על תולדות חסידות לעלוב 

צבי שלמה בידרמן, האדמו"ר הרביעי של חסידות ובפרט על סבו, רבי דוד 

בעל  -לעלוב. היה מתלמידיו הגדולים של רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

הסולם. בצעירותו למד בישיבת עץ חיים בראשות רבי יחיאל מיכל 

טיקוצ'ינסקי ובישיבת חיי עולם, לאחר עלייתו של הרב אשלג לארץ ישראל 

כמת הקבלה. בנוסף למד עם בשנת תרפ"א החל ללמוד אצלו את ח

המקובלים, הרב חיים שאול הכהן דוויק, מראשי ישיבת בית אל, ומחותנו 

 .הרב ישעיה אשר זעליג מרגליות

 .ס"מ. כריכה מקורית. כתמים. מצב טוב 22.5ירושלים, תשל"ד. 

The Passover Haggadah 'hageonim vehamekubalim', dedication of the Kabbalistic author 
Rabbi Moshe Yair Weinstock 
Original cover. stains Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

נתנאל  אור הגנוז' דפוס ראשון. רישומי בעלות רבי יוסף הכהן חמצי ורבי' .634

 1766פיורדא תקכ"ו  לזבונו.

 

י מאיר הגאון הגדול רב חידושים על מסכת כתובות ועל הלכות יין נסך, מאת 'ספר 'אור הגנוז

 ."אייזנשטט בעל "פנים מאירות

מקנת כספי למעלת הגביר " :רישום ,בדף השער, בצד שמאל

החכם המרומם רצ"ו ]רודף צדקה וחסד[ כמוה"ר יוסף כהן חמצי 

 ."נרו יאיר לעד אמן

היה מגדולי הגבירים ותומכי התורה באזמיר,  רבי יוסף הכהן חמצי

ר ושמו מתנוסס הוא פיזר ממון רב להדפסת ספרי חכמי אזמי

בשערי הספרים והקדמות המחברים. בנו הוא הגאון רבי חיי"א 

  .הכהן חמצי בעל ספר 'כה תברכו' ועוד

רבי  ,"למדרש מעלת הגביר נתנאל לזבונו" :רישום ,בצד ימין

 .היה גביר גדול בעל אוצר ספרים גדול ומכובד נתנאל

 ."גואל אחרון מאיר לזבונא" :רישום נוסף

ס"מ.  19.5[ ל"ב דף; 4. ]1766פיורדא תקכ"ו  .ראשונהמהדורה 

כריכה חצי עור מעט פגועה. הדבקות בשולי הכריכה. קרעים עם 

מעט חסר בדף אחרון. נזקי עש בעיקר בדפים ראשונים. באופן 

 .כללי מצב טוב

"or haganuz" first print. Ownership records Rabbi Yosef 
HaCohen cHametzi and Rabbi Nathaniel Lazbonu. Pureda 1766 
Half leather cover slightly damaged. Binding on the edges of the 

cover. Tears with a little missing on the last page. Moth damage mainly on first pages. In 
general good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 



רבי יוסף יוזפא רוזנברג מח"ס יד יוסף ורביד הגידולי טהרה של הגאון הנודע  .635

 1845הזהב עם חתימתו. 'גידולי טהרה', "מהדורה יחידה", פיורדא תר"ה 

 

ספר 'גידולי טהרה' הלכות מקוואות ושו"ת 

מהגאון רבי מנחם מנדל קרגוי מגדולי רבני 

, 1. 1845פיורדא תר"ה  .אשכנז. מהדורה יחידה

  .ס"מ 20.5ד';  1, נ"ו, 3, נ"ו דף; 3

חתימת הגאון הנודע רבי יוסף יוזפא  בדף השער

 -]תקפ"ט  לאדאן-רוזנברג אב"ד פישפיק

תרס"ה[ מגדולי רבני הונגריה בדורו. תלמיד 

המהר"ם א"ש. ספריו: 'יד יוסף' ו'רביד הזהב', 

בספרו יד יוסף נדפסו הסכמות חשובות מ'הדברי 

 .'חיים' ו'השואל ומשיב

ראזענבערג ה' נוסח חתימתו: "יוסף יוזפא 

האדהאז" )בנו הגאון רבי יצחק רוזנברג בעל 

גבורות יצחק שימש שם ברבנות(, חתימה נוספת 

 ."בשער: "משה יחיאל קארפונקעל

 .כריכה ישנה. מעט כתמים. מצב טוב מאוד

The giduley tahara of the renowned gaon 
Rabbi Yosef Yozpa Rosenberg, author of the book Yad Yosef and revod hazahav, with 
his signature. 'giduley tahara', "single edition", Pureda 1845 
Old cover. A few stains. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר 'מר ואהלות', הקדשת המחבר רבי אברהם ענתיבי והקדשה נוספת. ליוורנו  .636

 1843תר"ג 

 

בשו"ע ספר 'מר ואהלות' שו"ת 

 .מאת רבי אברהם ענתיבי

בדף השער ההקדשה העליונה היא 

הקדשה בכתב יד המחבר וחתימתו: 

"ממני המחבר אברה"ם ס"ט". 

 .הקדשה נוספת בכת"י וחתימה

 30, קנ"ב דף; 4. 1843ליוורנו תר"ג 

ס"מ. כריכה ישנה פגועה. כתמים 

ומעט מאוד קרעים ונקבי עש 

  .בשוליים. מצב טוב

תרי"ח  –]תקכ"ה  בירבי אברהם ענת

[ נולד לאביו רבי יצחק 1765/1858

ענתיבי. היה מתלמידיו של רבי רפאל 

שלמה לניאדו. מגדולי חכמי ארם 

צובא ורבה של חלב שבסוריה. חיבר 

 .ספרים 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. 

 100$מחיר פתיחה: 

 



פרי חדש אורח חיים עותק ראשי ישיבת פיורדא הגאונים רבי יהודה ליב  .637

הלברשטאט עם חתימתו ורישום שניתן מרבי וואלף המבורג אב"ד פיורדא. קארלסרוא 

 1757ז תקי"

 

 1757קארלסרוא תקי"ז  .ספר פרי חדש על הלכות אורח חיים מהגאון רבי חזקיה די סילוה

  ;', פ"ב, ל"ב ד2

חתימה "קניתי מהוני לכבוד קוני הקטן יודא ליב האלברשטאט", תלמידו של  בדף השער

 .בעל הפני יהושע מדייני מפיורדא מראשי הישיבה

אדמ"ו הרב הגאון מוהרר"א וואלף האמבורג נ"י הק' ... מתחת לזה רישום: "וניתן לי מאת 

 ." ...מיכאל

תר"י[ בן הגאון רבי אליעזר  -]תק"ל  הגאון רבי אברהם בנימין וואלף המבורג אב"ד פיורדא

ליפמאן האמבורג ותלמיד רבי וואלף אולמאן ורבי משולם זלמן הכהן בעל 'בגדי כהונה'. עמד 

רה וגדולה התאחדו על שולחנו. ראש וראשון ללוחמים בראשות הישיבה הרמה בפיורדא, תו

בפרץ מול המשכילים. עמל למען הכתרת מרנא החתם סופר כרב בפיורדא. מרן הכתב סופר 

הספידו : "גאון הדור צדיק יסוד עולם, עמד בפרץ נגד המשחיתים ]המשכילים[ ומסר נפשו על 

  "התורה וקיים בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך

הייתה אחת הישיבות החשובות ביותר בזמן ההוא. ידוע שאף מרן ה'חתם  ורדאישיבת פי

סופר' שקל להעביר את ישיבתו לפיורדא ולאחדה ביחד עם הישיבה דשם. הכרך שלפנינו נכתב 

תקפ"ד. באותה העת התחוללה מלחמה עזה ונוראה כנגד התנכלויות -בין השנים תקפ"ב

ם הישיבה. בחודש תמוז תקפ"ד הצליחו הרפורמים הרפורמים ומוסדות השלטון כנגד עצם קיו

לשכנע את הממשלה לסגור את הישיבה, והוצא צו רשמי המורה לסגור לאלתר את הישיבה 

באופן מוחלט. על התלמידים הוטל להישאר ב'מעצר ביתי', והתלמידים שאינם תושבי פיורדא 

טשילד, בוטל צו זה. על נדרשו לעזוב את העיר. לבסוף, לאחר התערבות ישירה של הברון רו

הישיבה ראה: הישיבה הרמה בפיורדא, )בני ברק תש"ע(. על פרשיה זו מובא בהרחבה בכרך 

 .'ג

 .טוב -כריכה עתיקה מנותקת, נייר טוב, שוליים נאים, נזקי עש, מצב בינוני 

pri chadash Orach Chaim, a copy of the head of the Pureda Yeshiva of the geonim, 

Rabbi Yehuda Lieb Halbershtadt, with his signature and a note given by Rabbi Wolf 

Hamburg, Abd Pureda. Karlsruhe 1757. 

Detached antique binding, good paper, nice margins, moth damage, medium-good 

condition. 
 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

איר רובמן ר"י תפארת ישראל בחיפה הגמרא בכורות של הגאון רבי דוב מ .638

 ורישומים וחתימות חשובות נוספות

 



. בשער הספר חתימת 1872גמרא בכורות מתלמוד בבלי עם כל המפרשים וכו' ורשה תרל"ב 

הגאון רבי דוב מאיר רובמן ראש ישיבת תפארת ישראל בחיפה מגדולי תלמידי קלם. מתחת 

קדוש שליט"א דפה וכן בדף הפורזץ רישום לחתימתו רישום עתיק זה הגמרא שייך להרב ה

שייך להרב החריף שליט"א. חתימות נוספות "יעקב דוב בהמנוח אלכסנדר זיסקינד צלר?" 

 ."משה ארנשטיין" חותם מספר פעמים, "יעקב טאוב", רישומים וחתימות נוספות לא מפוענחות

 .טוב -כריכה מקורית, מעט דפים קרועים ומעט מנותקים, מצב בינוני 

The Gmara bchorot of the Gaon Rabbi Dov Meir Ruvman head of Yeshiva Tiferet Yisrael 
in cHaifa and other important side scripts and signatures. 
Original cover, a few torn and slightly detached pages, medium - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

קידושין הקדשת המחבר  -כתובות דברי יעקב  .639

המקובל רבי יעקב עדס שליט"א לגאון רבי מיכל יהודה 

 ליפקוביץ זצ"ל

 

ספר דברי יעקב על מסכתות כתובות וקידושין מהמקובל רבי 

יעקב עדס שליט"א. בדף הפורזץ הקדשת המחבר המקובל 

אל הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל וחותמת מספרי 

  .מ"י ליפקוביץ זללה"האבינו מרן מוהר

 .ספר גדול ועבה במצב מצוין

divrey Ya'akov Ktuvot - Kiddoshin dedication of the 
kabbalist author Rabbi Ya'akov Adas Shalita to Rabbi 
Michel Yehuda Liphkovitz zt'l. 
A large and thick book in excellent condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 הירושלמי שביעית של הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ עם חתימתו .640

 

תלמוד ירושלמי מסכת שביעית ע"פ אור 

יעקב. בדף הפורזץ חתימת הגאון רבי 

 .מיכל יהודה ליפקוביץ

  .מצב טוב מאוד

The Yerushalmi Shviihit of the 
Gaon Rabbi Michel Yehuda 
Liphkowitz with his signature. 
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



שייך להרב דק' יאנוב. פרי תואר מהאור החיים הקדוש. מהדורה ראשונה כספר  .641

 . עותק כולל קובנה1810בפני עצמו. זאלקווא תק"ע 

 

 1810ספר פרי תואר על שולחן ערוך יו"ד מרבינו האור החיים הקדוש, זאלקווא תק"ע 

"מהדורה ראשונה" 

עצמו שנדפס כספר בפני 

ללא הפרי חדש ומהדורה 

, 1שניה של הספר בכלל. 

קט"ז ד'; חלק מהשער 

בדיו אדום. הסכמות 

חשובות הסכמת הגאון 

רבי אפרים זלמן מרגליות 

נדפסה לפני המפתחות 

  .בסוף הספר

בדף השער רישום עתיק 

שייך להרב דק' יאנוב, 

ביאנוב כיהנו ברבנות 

בשנים ההם גדולי עולם 

עה על מי אולם אין לנו ידי

 .הכוונה. חותמות אוצר הספרים של כולל קובנה

  .כריכה ישנה פשוטה, נייר טוב, שוליים נאים, נזקי עש כולל בטקסט, מצב בינוני

Belongs to the rabbi of the Yanov community. pri tohar by the Holy or hachayim. First 
edition as a book in its own. Zalkwa 1810. A copy of kolel Kovna. 
Plain old cover, good paper, nice margins, overall moth damage to text, fair condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הקדשת בן המחבר, שו"ת שער שלמה. "מהדורה יחידה"  .642

 1878ליוורנו, תרל"ח 

 

שו"ת שער שלמה, מאת הגאון רבי חיים דוד שלמה זוראפה מחכמי 

 .אלג'יר

, קפ"ו ד'; הסכמות רבני 1"מהדורה יחידה" ד',  1878ליוורנו תרל"ח 

 .אלג'יר והסביבה

בשער הספר הקדשת בן המחבר רבי יהודה לישיבת עץ חיים, המקדיש 

רבי יהודה מוזכר בשער הספר לשבח. בדף א' מהספירה השניה הגהה 

 .בכ"י מזרחי עתיק

רחבים, מעט נזקי עש בעיקר כריכה מקורית, נייר משובח, שוליים 

 .בדפים אחרונים, באופן כללי מצב טוב מאוד

Dedication of the author's son, Shu"t Sha'ar Shlomo. "Single 
edition" Livorno, 1878. 
Original binding, fine paper, wide margins, some moth damage 
mainly on the last pages, in general very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ספרים,  2חתימות רבי יצחק יעקב אב"ד מאזיר, נכד החוזה מלובלין. לוט  .643

 תורת גיטין קראקא -חידושי הריטב"א עירובין יוזפוף 
 



ס' צ"ל נ"ט ד'; כרוך איתו קונטרס  1859חידושי הריטב"א על מסכת עירובין יוזפוף תרי"ט 

משובב נתיבות קניגסברג 

  ;'י"ב ד 1859תרי"ט 

תורת גיטין קראקא תרמ"ב 

, צ"ז ד'; בספר זה 1 1882

נוסף חתימה "לארי' בן לא"א ר' 

אברהם חיים נ"י" וחותמת 

  ."ל"אריה כרמל

בשערי הספרים ובדף ראשון 

של הקונטרס חתימות "הק 

יעקב יצחק מאזיר" אב"ד 

מאזיר מצאצאי הרה"ק "החוזה 

מלובלין" ראה בספר אוהלי שם 

נו רבי ישראל בערך חת

 .ליברטובסקי

 .הכרכים במצב טוב מאוד 2באופן כללי 

Signatures of Rabbi Yitzchak Ya'akov Abd Mazir, the grandson of the choze from Lublin. 
Lot of 2 books, chdushey haRitva Eruvin Yozephoff - Torat Gitin Karaka. 
In general the 2 volumes are in very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

. עותק רבני מנהיים: הגאון רבי טעבלי העס עם 1544שערי תשובה' ונציה ש"ד ' .644

הגאון רבי יונה  -הגאון רבי נפתלי הירש קצנלבויגן, רישום בעלות בכ"י בנו  -חתימותיו 

  .הגאון רבי ליב שנאטיך עם חתימתו -באנדי עם חתימתו 

 

. מו 1544ויניציאה, ש"ד  .ספר היראה להחסיד רבינו יונה גירונדי ספר 'שערי תשובה' עם

  .ס"מ 22.5דף; 

הגאון רבי נפתלי הירש  -העותק של גאוני ורבני מנהיים: הגאון רבי טעבלי העס עם חתימותיו 

הגאון רבי ליב שנאטיך  -הגאון רבי יונה באנדי עם חתימתו  -קצנלבויגן, רישום בעלות בכ"י בנו 

  .חתימתועם 

זה ספר המקנה שקנה אאמ"ו הרב הגאון אב"ד דמדינת פפאלץ " :מפרט חתימות ורישומים

 ."מוה' הירש נר"ו לבק"א ]=לבית קצנלבויגן[ חשון תקכטי"ת פה מנהיים



בעל ספר שער נפתלי )פפד"א תקנ"ז( רב  רבי נפתלי הירש קצנלבויגן רבי הירש הנ"ל הוא

 .בשער הספר הנ"ל(חשוב מאוד בדורו )ראה יחוסו 

חנן ה' את עבדו נאמנו הק' טעבלי העס ר"מ דבה"מ החונה פה מנהיים יע"א" )חתימתו גם "

 .בראש השער בפינה השמאלית(

 .אב"ד מנהיים, נודע ביותר בפרשיית הגט מקליווא כשפסל את הגט רבי טעבלי העס

תקס"ו[ צדיק נשגב  -כ"ח ]תק רבי יונה בונדי ."קניתי מהח"ש ר' ליב שנאטיך הק' יונה באנדי"

 .'ות"ח עצום. תלמיד ה'נודע ביהודה'. חתן רבי נפתלי הירץ שייאר אב"ד מגנצא בעל 'תורי זהב

רבי ליב   ."קניתי מהוני הק' ליב בן כ"ה יוספא שנאטיך ממענץ... קס"ת הסופר לפ"ק"

 היה מרבני מנהיים שנאטיך

 "חנן ה' את עבדו נאמנו ה' אייזק מנהיים שוואב"

היו כמה וכמה  –שום בחתימת "נתן אדלער", זהו ודאי לא נראה חתימת רבי נתן אדלר הידוע רי

בשם נתן אדלר כץ באשכנז. רבי ברוך ווייל הנזכר ברישום אולי הוא גיסו ורבו של הגאון רבי 

 .מנדל קראגוי בעל גידולי טהרה

מעט הדבקות וקבוצת  כירכת עור עתיקה פגועה. שולים רחבים. כתמים ומעט נזקי עש וקרעים.

 .דפים מעט מנותקים. מצב בינוני

'Shaari Tshuva' Venice 1544. Mannheim rabbinic copy: Rabbi Taveli Hass with his 
signatures - Rabbi Naftali Hirsch Katznelboigen, ownership registration in his son's 
handwriting - Rabbi Yona Bandi with his signature - Rabbi Labe Shnatich with his 
signature. 
Damaged antique leather binding. Wide margins. Stains and some moth damage and 
tears. A few adhesions and a group of pages are slightly detached. Medium condition. 

 1,500$מחיר פתיחה: 

 

 

ת' המקודמות כדי חיבור שלם על 'לבוש עיר שושן',  - הגהות משנות ה 450 -כ  .645

. חתימת זקינו של האדמו"ר האמרי אמת מגור, הגה"ח רבי 1623/4ד'  -פראג שפ"ג 

 אלכסנדר זיסקינד מאזיש חמיו של הגה"ח רבי נח שחור

 

. בחלק לבוש עיר 1623/4שפ"ד  -'לבוש עיר שושן' פראג שפ"ג  -לבוש הבוץ והארגמן' '

ת' המוקדמות כדי חיבור שלם, שיצאו מידי שני כותבים  -הגהות משנות ה  450 -שושן כ 

שלא הצלחנו לזהותם. רוב ההגהות הם בדברי הסמ"ע ובדף מ"ח עמוד ב' בהגהה למטה 

 .נראה כחולק על דבריו

חתימות הגה"ח רבי אלכסנדר זיסקיד מאזיש)מוזס(  בדף ב' של לבוש הבוץ והארגמן

מחסידי האדמורי"ם מפשיסחא וקוצק, סביו של האדמו"ר האמרי אמת מגור שכן היה חמיו 



של הגה"ח רבי נח שחור חמיו של האדמו"ר האמרי אמת מגור, כך שמאוד ייתכן שכרך זה 

לספרים עתיקים  היה בידיו הקדושות של האדמו"ר האמרי אמת שידוע היה בחיבתו העזה

  .וכתבי יד. בנוסף חתימת בנו רבי יודיל מאזיש

חתימה עתיקה: "קניתי לכבוד קוני יצחק הכהן..", מצידו השני של  בשער לבוש עיר ששן

השער חתימות עתיקות "נאום ראובן בן לא"א כהר"ר אברהם כץ מק"ק זייעהל]?? 

 ."זוועהל??[

במקור: לבוש הבוץ ק"ח ד'; לבוש עיר  1624שפ"ד לבוש עיר שושן פראג  -לבוש הבוץ והארגמן 

שושן קצ"ב ד'; עותקים חסרים לבוש הבוץ חסר דף השער ולבוש עיר שושן מסתיים בדף קפ"ה 

  .ס"מ 32דף אחרונים.  7חסר 

ב"ח בכרך אחד, נייר טוב, שוליים נאים, כתמי זמן, מעט הדבקות בדפים ראשונים של לבוש 

דף אחרונים של לבוש עיר שושן. באופן כללי מצב  3 -אשון וכן ב הבוץ פגיעות בטקסט של דף ר

 .טוב מאוד

About 450 proofreadings from the 1600s for a complete treatise on 'Levush yir shushan', 
Prague 1623/4. The signature of the elder of the Yimrei Emet Admor of gur, Rabbi 
Alexander Ziskind of azish, the father-in-law of Rabbi Noah Shachor 
Copies are incomplete the levush habotz missing the title page and the levush yir 
Shushan ending at page 185 -missing the last 7 pages. 
 
2 parts in one volume, good paper, nice margins, time stains, a few adhesions to the first 
pages of levush habotz, damage to the text of the first page as well as to the last 3 pages 
of the levush yir shushan. In general, very good condition. 

 700$מחיר פתיחה: 

 

 

ווייס גיס חתימת הגה"צ רבי יוסף הלוי ליכטיג אב"ד זאברוב וחתנו רבי אליקים  .646

 . עותק חסר1692הכתב סופר. 'כנסת הגדולה' פיורדא תנ"ב 

 

. במקור: 1692פיורדא, תנ"ב  .ספר 'כנסת הגדולה' על שו"ע חו"מ מרבי חיים בנבנישתי

  .ס"מ 33.5קצ"ו ד'; עותק זה מסתיים בדף פ"ט. 

זצ"ל  רישום: "קניתי מהוני הק' יוסף בהרבני המנוח המפורסם מ"ה צבי סג"ל בדף השער

 –תרי"ז[  -]תקל"ג  הוא הגאון הצדיק רבי יוסף הלוי ליכטג אב"ד זבארוב ."מדאמבראווי

נודע בדורו בשם רבי יוסלי 

חריף, מצאצאי הט"ז, תלמיד 

רבי טעבלי מליסא והסתופף 

בצל רבי מנחם מנדל 

מרימנוב והחוזה מלובלין 

שכיבדו והעריכו ביותר 

)אנציקלופדיה לחסידות ח"א 

נשא ונתן עם עמ' קיב(. 

החתם סופר המכנהו מחותני 

)ראה אישים בתשובות חת"ס 

אות רמ"ה(. משנת תקס"ד 

מילא מקום אביו רבי צבי 

הירש בדומברובא ומשנת 

תקע"א אב"ד זאברוב וכל 

  .מחוז שאראש

חתנו  בדף השער חתימת

היה גביר  ,רבי אליקים ווייס

חריף ומפורסם, בן רבי יצחק 

נו של ווייס מגורליץ שהיה חות



 .הכתב סופר. רבי אליקים היה חתן של רבי יוסף ליכטיג הנ"ל

 .טוב -כריכה ישנה פשוטה. דף השער מנותק. כתמים ומעט נזקי רטיבות ונזקי עש. מצב בינוני 

Signature of Rabbi Yosef Halevi Lichtig Abd Zabrov and his son-in-law Rabbi Eliakim 

Weiss, the ktav sofer brother-in-law. 'Knesset hagdola' Pureda 1692. incomplete copy 

In the original: 196 pages; This copy ends on page 89. 

Plain old cover. The title page is detached. Stains and some moisture damage and 

moth damage. Average - good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

גדולי הונגריה, בכ"י  -חסידות  -קבלה  -אחרונים  -הגהות ראשונים  190 -כ  .647

 1902תלמיד מרן הדברי חיים?? תבואות שור שמלה חדשה, ורשה תרס"ב 

 

תבואות שור ובכור שור' על הלכות שחיטה מרבי אלכסנדר סענדר  -ספר 'שמלה חדשה 

  .שור, עם הוספות

  .ס"מ 34קנ"ט, צ"ג ד'; בעותק זה חסר שער ראשון. , 1. במקור: 1902ווארשא, תרס"ב 

קבלה  -הגהות שבהם מפנה הכותב לספרי הראשונים והאחרונים  190 -בתוך הספר כ 

וחסידות וגאוני הונגריה, 

נראה שהכותב תלמיד 

הדברי חיים שכן הוא 

היחיד שכותב עליו מרן. 

רוב הגהות קצרות ועל 

חלקם נראה שהוסיף 

 .תרבתקופה מאוחרת יו

כריכה ישנה מעט בלויה. 

שני דף מנותקים. כתמי זמן 

ומעט מאוד קרעים ונזקי 

 .עש. מצב טוב

About 190 
proofreadings - 
rishonim- achronim - 
Kabbalah - Hassidism - 
the greats of Hungary, 
in the handwrite of the 
student of Maran the 
divrei Chaim? 
This copy is missing the 
first title page. 
Old cover slightly worn. 
Two pages are 
detached. Time stains and very few tears and moth damage. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 



הגהות ארוכות, 'תפארת יעקב' על מס' גיטין.  .648

 1858"מהדורה יחידה", ורשה תרי"ח 

 

רבי יעקב  חידושים על מסכת גיטין מאת 'ספר 'תפארת יעקב

 .געזונדהייט

, ר' ד'; בעותק זה 2. במקור: 1858ורשה תרי"ח  .מהדורה יחידה

  .ס"מ 37.5חסר דף אחרי השער, דברי המו"ל והקדמת המחבר. 

הגהות חלקם ארוכות מאוד. בדף השער רשום: "ונוסף על זה  15

ובהמשך באותיות הגאות ]הגהות[ מרבינו שמחה נ"י בערבאן", 

מרובעות: "ונוסף על זה הגהות מרבינו הגדול כקש"ת שמחה בן 

אפרים בערבאן", ובהמשך נרשם שהספר שייך "להגאון הגדול 

 ."רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מו"צ דפה ווארשא

כריכה ישנה מעט בלויה. הדבקות עם מעט פגיעות בטקסט בדף 

 .. מצב טובהשער ודף אחרון. כתמים ומעט נזקי עש

Long post scripts, 'Tiferet Ya'akov' on tractate Gitin. "Single 
edition", Warsaw 1858 
Old cover slightly worn. Pasting with a little damage to the text on 
the title page and last page. Stains and some moth damage. 
Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

חתימת ר' חיים בן שלמה פרופס, המדפיס הנודע? 'מסכת פסחים' פורמט קטן  .649

 . כריכת קלף מקורית1716'בבית ובדפוס הדיין רבי משה פרנקפוטר'. אמשטרדם תפ"ו 

 

מסכת פסחים ע"פ רש"י ותוס' ורבינו אשר )ללא מסורת הש"ס, עין משפט נר מצוה ותורה 

 .אור(

ר"מ, כ"ח ד'; כל עמוד   .'בדפוס הדיין רבי משה פרנקפוטר, 'בבית ו1716אמשטרדם תפ"ו 

גמרא, בדפוס שלפנינו הוא בשני 

 .ס"מ 20עמודים. 

בפורזץ  :חתימות ורישומים

שבתחילת הספר: "זה הגמרא 

שייך להקצין כ"ה מאיר 

עדרשהיים", בפורזץ שבסוף 

הספר: "חיים בן שלמה פרופס 

כ"ץ" כנראה בנו של המדפיס 

פרופס הנודע ר' שלמה 

  .מאמשטרדם

כריכת קלף מקורית מנותקת עם 

מספר דפים ומעט פגועה. כתמים 

ומעט מאוד קרעים ונקבי עש. 

 .מצב טוב

The signature of Rabbi cHaim 
Ben Shlomo Profes, the 
renowned printer? "Psachim 
Tract" small format "in the 
house and printing house of 



Rabbi Moshe Frankfurter". Amsterdam 1716. Original parchment binding 
Original parchment cover detached with several pages and slightly damaged. Stains and 
very few tears and moth holes. Good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 עטרת חכמים "מהדורה ראשונה". העותק של הגאונים רבי .650

יהושע גאלדשטיין מסערדאהעלי ורבי יצחק עסנער אב"ד 

 1866ראסלאוויץ. יוזפוף תרכ"ו 

 

ספר 'עטרת חכמים' ב"ח. ח"א: שו"ת בארבעה חלקי שו"ע, ח"ב: 

חידושים ופלפולים בסוגיות הש"ס. מאת הגאון רבי ברוך פרנקל 

 .'ה'ברוך טעם –תאומים מלייפניק 

 35[ דף; 1[ ס"א ]צ"ל ס"ד[; ס"ט ]2. ]1866יוזעפאף, תרכ"ו  .דפוס ראשון

  .הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי חיים מצאנז .ס"מ

חתימות הגאון רבי יצחק עסנר אב"ד  בדף השער ובפורזץ האחורי

 .ראסלאוויץ

 .חותמת בשער של רבי יהושע גולדשטיין מסערדאהעל

כריכה עתיקה מעט פגועה. מעט כתמים. מעט קרעים ונקבי עש. הדבקה 

 .השער. מצב טובבשולי דף 

 

חתנו של הגאון רבי אלי' כ"ץ אב"ד ראסלאוויץ.  הגאון רבי יצחק עסנער

 .כיהן כאב"ד ראסלאוויץ וכראש ישיבה בפרעשוב

בן הגאון רבי עזרא צורף ראב"ד סערדאהעל וחתן  הגאון רבי יהושע גאלדשטיין מסערדאהעלי

  .הגאון רבי אהרן שמואל אסאד בנו של הגאון מהר"י אסאד

Ateret Chachmim "first edition". The copy of the geniuses Rabbi Yehoshua Galdshtein of 
Sarda'Ali and Rabbi Yitzchak Esner Abd Raslavitz. Yozepof 1866 
Old cover slightly damaged. A few stains. A few tears and moth holes. Paste in the 
margin of the title page. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

ספר הזהר שמות, רישום מליצי ארוך בכתב יד נאה מאת רבי  .651

נפתלי לאקס, האקרוסטיכון בראשי השורות הוא: רבי "דוד ליב 

זילבערשטיין יגדל בתורה ובמעשים בהגאון מווייצען" הוא רבי דוד צבי 

 זילברשטיין אב"ד ווייצען בן הגאון בעל מעשי למלך
 

עותק חסר בתחילתו וסופו, מתחיל בדף ג'  .פר הזהר, חומש שמותס

  .ס"מ 21ומסתיים בדף: רעט. 

 רישום מליצי ארוך בכתב יד נאה מאת רבי נפתלי לאקס בדף הפורזץ
האקרוסטיכון בראשי השורות הוא: רבי "דוד ליב זילבערשטיין יגדל 

 ."בתורה ובמעשים בהגאון מווייצען

 .זילברשטיין אב"ד ווייצען בן הגאון בעל מעשי למלךהוא רבי דוד צבי 

 .(86-87על רבי נפתלי לאקס ראה ספר מארמארוש עמ' )

כריכה עתיקה מעט בלויה ללא חלק קדמי. הספר מנותק לשניים ומעט 

דפים נוספים מנותקים. כתמים ומעט קרעים ונקבי עש. באופן כללי מצב 

 .טוב

Sefer Hazohar Shmot, a long melitzi inscription in a beautiful 
handwriting by Rabbi Naftali Laks, the acrostic at the top of the 



lines is: Rabbi "David Labe Zilbershtein will grow in Torah and deeds in the genius of 
Weitzen" is Rabbi David Zvi Zilbershtein, Rabbi of Weitzen son of HaGaon, the author of 
maasey lamelech 
A copy is missing at the beginning and end, starts on page 3 and ends on page: 279. 
Old cover slightly worn without front part. The book is cut in half and a few other pages 
are cut off. Stains and a few tears and moth holes. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

הגהות חתומות בכ"י וחתימות המקובל רבי יעקב סעדון  .652

'מים חיים' דפוס ראשון.  -מגדולי חכמי תוניס. 'פרי חדש' 

 1730אמשטרדם, ת"צ 

 

כרך שני ספרי הגאון רבי חזקיה די סילוה ה'פרי חדש'. מהדורות 

 1730ראשונות. אמשטרדם, ת"צ 

בעותק זה חסר  ;[ ס' דף5על שו"ע או"ח. במקור: ] ''פרי חדש א'.

 .השער ודף ההסכמות

הובא לבית הדפוס על ידי בנו רבי  .על מסכתות הש"ס 'ב'. 'מים חיים

  .ס"מ 34מד דף;  .דוד די סילוא

הגהות חתומות בסופן: "ע"ה יעקב סעדון" )בחלק מים  בתוך הספר

תוניס וגדול בנגלה ובנסתר, נזכר מחכמי      .('כב א ',ב 'חיים דף כ

בספרי חכמי דורו )ראה מלכי תרשיש עמ' שמ"ז(. בספר נחל יהודה 

לרבי יהודה גיז ח"ב עמ' צה, הביא ממנו ממה שכתב בכתב ידו בגליון 

 .ספר מנחת יהודה. ומכאן נראה שהיה רגיל לכתוב בגיליונות ספריו

 

מתפרק. כתמים  כריכה עתיקה מעט פגועה וחלקה הקדמי מנותק. ספר

 .ונזקי עש עם פגיעות בטקסט. מעט קרעים ודפים מנותקים. מצב בינוני

Proofs signed in his own hand and the signatures of Rabbi Yaakov Saadon, one of the 
great chachamim of Tunis. 'pri chadash' - 'mayim chayim' first print. Amsterdam, 1730 
'pri chadash' - this copy is missing the title page and the consent page. 
antique cover is slightly damaged and the front part is detached. A book falling apart. 
Stains and moth damage with damage to the text. A few tears and detached pages. 
Medium condition. 

 70$פתיחה: מחיר 

 

 

שריד  -מכתב אל הבחור רבי אברהם מרדכי הערשברג מגדולי תלמידי יח"ל  .653

ממחלקת ההשאלות בישיבת חכמי לובלין. ספר 'אשלי רברבי' הלכות מליחה ברדיטשוב 

  'אור ישראל' הלכות פסח -

 

א'. הלכות מליחה מספר 'אשלי רברבי', ברדיטשוב 

 ;, ע"ד דף2. 1897תרנ"ז 

ישראל' הלכות פסח ב"ח. ורשה תרע"א ב'. 'אור 

הסכמת רבי צבי מאיר מרדומסק בן  1911

, ס"ז ד'; ייתכן 4נ"ח,  -, ב' 10ד',  ,התפארת שלמה

 .ס"מ 22שחסר דפים. 

חותמות ישיבת חכמי לובלין, בדף הפורזץ הקדמי 

מדבקה "הספר הלז נתון בשאלה מאת בית עקד 

 ."הספרים ביח"ל



בכ"י אל הבחור רבי אברהם מרדכי הרשברג מגדולי תלמידי  מכתב על דף הפורזץ האחורי

יח"ל, שיכידפיס את ספרו מחשבת הקודש על קדשים יקח את ספרו במחיר שישית עליו. 

 .לא זיהינו את החותם

 .כריכה ישנה פשוטה. כתמים ומעט נקבי עש וקרעים. באופן כללי מצב טוב

היה מבחירי תלמידי ישיבת חכמי לובלין תשמ"ו[  -]תרע"ו  הגאון רבי אברהם מרדכי הרשברג

המעטירה, ומגדולי תלמידיו של הגאון המהר"ם שפירא והגאון הרב אריה צבי פרומר מקוז'יגלוב 

בעל ה'ארץ צבי'. בפרוץ מלחמת העולם השניה נמלט לווילנא, ומשם גלה ליפן ושנחאי, עד 

עם רעהו הגאון רבי משה  שהגיע לארה"ב, ושם הקים בדטרויט את 'ישיבת חכמי לובלין' יחד

רוטנברג. כשהוצעה לו משרת רב קהילה בשיקגו, ניאות לקבלה, זאת בתנאי שבמקום תהיה 

גם ישיבה, שבה יוכל למסור שיעורי תורה. בעזרת ועידוד האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, 

ונה הוקמה הישיבה בשיקגו ואף שלח לו הרבי מבחירי ישיבתו בניו יורק. בשנת תש"כ קיבל מ

 .לכהן כרבה הראשי של מקסיקו, ונשיא מרכז הרבנים באמריקה הלטינית

A letter to the young man Rabbi Avraham Mordechai Harshberg, one of the great 

students of chacmey lublin yeshiva - a relic from the loan department of the chacmey 

lublin yeshiva. The book 'Ashli Ravrevi' Malicha halachas from Barditschov - 'Or 

Yisrael' Pesach halachas 

 

Plain old cover. Stains and a few moth holes and tears. In general good condition. 
 70$מחיר פתיחה: 

 

 

זכרון טוב' הקדשת רבי דוד לעווין אב"ד אילאווא ' .654

 1874תלמיד הכתב סופר. לבוב תרל"ד 

 

על תכלית הבריאה, משמרת השבת, בית ישראל,  'ספר 'זכרון טוב

מרבי עזרא צורף ראב"ד  ,'שירת הים, קנין תורה, משכן ה

  .ס"מ 25[, ע"ח דף; 2. ]1874לבוב, תרל"ד  .סעדרהאלי

הקדשת רבי דוד לעווין אב"ד אילאווא תלמיד הכתב  בדף הפורזץ

 .סופר

ספר מתפרק. כתמי זמן ומעט כריכה ישנה מעט מנותקת ובלויה. 

 .טוב -הדבקות. קרעים ונקבי עש. מצב בינוני 

תרס"ח[ בן רבי ישראל יצחק לוין וחתן רבי  -]תקצ"ח  רבי דוד לוין

אהרן יוסף שמואל סג"ל אב"ד טרעטשין. תלמיד מרן ה'כתב סופר'. 

כיהן כאב"ד אילאווא. תשובה אליו נדפסה בשו"ת 'שבט סופר' חלק 

  .אבן העזר

'Zikharon Tov' dedication of Rabbi David levin Abd Ilava student of the ktav Sofer. Lebov 
1874 
Old cover slightly detached and worn. A book falling apart. Time stains and some 
adhesions. Tears and moth holes. Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. חתימת רבי אברהם סופר 1861ושי הריטב"א' על מועד. למברג תרכ"א חיד' .655

 ורישומים ששייך לבית המדרש דק"ק האנאשוויץ

 

על מסכת שבת, עירובין, ראש השנה, יומא, תענית, מועד קטן ומגילה.  'חדושי הריטב"א'

  .ס"מ 37[ דף; 12כג; ]-[; יט, כא22כא; ]-[, ח6[; ]55[, לו; ]1. ]1861לעמבערג תרכ"א 

תשמ"ב( בן הגאון בעל -חתימת רבי אברהם סופר, כנראה רבי אברהם סופר )תרנ"ז

 'ה'התעוררות תשובה



ערך וההדיר ספרי ראשונים רבים. חתימות 

נוספות: "בצלאל כהן שווארץ", "הק' צבי כץ", 

ורישומים שהספר שייך לבית המדרש דק"ק 

 .קהלה חשובה בהונגריה –האנאשוויץ 

כתמים ומעט מאוד נקבי עש. באופן כריכה ישנה. 

 .כללי מצב טוב

"chdushey haRitv"a" on moed. Lemberg 

1861. Signature of Rabbi Avraham Sofer and 

records belonging to the Beit Midrash in the 

Anashwitz community 

 

Old cover. Stains and very few moth holes. 

In general good condition. 
 50$מחיר פתיחה: 

 

 

. חותמת רבי "מיכאל כהן אב"ד פולדא?". 1799ספר החינוך' ברין תקנ"ט ' .656

מפתחות בכ"י עתיק. 

 עותק נאה

 

ספר החינוך' ברין תקנ"ט '

. חותמת רבי "מיכאל 1799

עותק  ."?כהן אב"ד פולדא

 1, קמ"ז צ"ל קמ"ב, 6נאה. 

ס"מ. בדפי  23.5ד'; 

מפתחות בכ"י עתיק  הפורזץ

לקם בדיו וחלקם בעיפרון ח

 ?פחם

כריכה פשוטה. נייר עבה טוב. 

 .באופן כללי מצב טוב מאוד

'sefer hachinuch' Brin 1799. 
Stamp of Rabbi "Michael 
Cohen Abd Fulda?". Keys in 

ancient handwriting. Nice copy 
Simple cover. Good thick paper. Overall very good condition. 

 50$פתיחה:  מחיר

 

 

אור חדש' על מס' קידושין "מהדורה ראשונה". חתימות הגאון רבי מרדכי ' .657

 1799טאסק ראב"ד פרשבורג בזמן מרן החתם סופר ובנו הגאון רבי משולם. ווין תקנ"ט 

 

אור חדש' על מס' קידושין '

ווין תקנ"ט  .""מהדורה ראשונה

 .ס"מ 34.5. קנ"ב ד'; 1799

בדף  חתימת רבי מרדכי טאסק

הפורזץ הקדמי מתחת לחותמת 

בדף  חתימת בנו רבי משולםו

הפורזץ האחורי, חתימות נוספות 



בשער "הק' יוסף רוסטיץ" ובדף הפורזץ האחורי "אשר הק' אנשיל מרכעניץ", "יהודה ליבר 

 ."פרידמאנן" וחותמת ל"אריה כרמל

  .כריכה חצי עור פגועה. באופן כללי מצב טוב מאוד

תקצ"ז[ בן הגאון רבי מרדכי מטאסק. למד אצל הגאון רבי משולם  -]תק"ד  רבי מרדכי טאסק

איגרא. כיהן כדיין וראב"ד בפרשבורג במשך כחמישים שנה. ממקורבי מרן החתם סופר 

  .שהזכירו ב'ספר הזכרון' וחתם עמו על תקנות ופסקי הלכות

'or chadash' on the Kiddoshin Tract "First Edition". The signatures of the Gaon Rabbi 
Mordechai Tusk, Rabbi of Pershburg, at the time of Maran the cHatham Sofer and his 
son, the Gaon Rabbi Meshulam. Vienna 1799 
Damaged half leather cover. Overall very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

אב"ד שארוואר בן רבי זוסמן סופר על חתימת הגאון רבי מרדכי פישל סופר  .658

ספר אביו 'דמשק אליעזר' על חומש שמות וחותמת רבי זוסמאן סופר. דפוס ראשון. 

 1881פרשבורג תרמ"א 
 

 .מהגה"ק רבי אליעזר זוסמן סופר ,עה"ת, חלק שמות 'ספר 'דמשק אליעזר

 .ס"מ 22.5עמ'; פ דף;  VIII ,[2] .1881פרשבורג תרמ"א  .מהדורה ראשונה

חתימת הגאון  בדף השער

רבי מרדכי פישל סופר 

אב"ד שארוואר בן הגה"ק 

החתימה בעיפרון ) המחבר

וחלקה מתחת רישום 

וחותמת  .(בלועזית

המחבר הגה"ק רבי זוסמן 

סופר. חתימת רבי שלמה 

  .שטראסעער ועוד

כריכה פגועה ומעט 

מנותקת. כתמים ומעט 

קרעים והדבקות. בדף ט"ז 

כללי קרע עם חסר. באופן 

 .מצב טוב

הגאון רבי מרדכי אפרים 

 -]תרט"ו  פישל סופר

תרנ"ג[ בנו של הגאון רבי 

אליעזר זוסמאן סופר אב"ד 

פאקש וחתנו של הגאון רבי 

יעקב צבי ראטטער אב"ד 

סעמיקלאש. למד בישיבת פרעשבורג אצל מרן בעל ה"כתב סופר", ואצל מרן בעל ה"שבט 

 .'שארוואר. ספרו: 'זכרון אפרים סופר". בשנת תרמ"ה התמנה לאב"ד העיר

The signature of the Gaon Rabbi Mordechai Fishel Sofer Abd Sharvar son os Rabbi 
Zossman Sofer on his father's book 'Damesek Eliezer' on the chumash shmot and the 
seal of Rabbi Zossman Sofer. First printing. Pressburg 1881 
 
Cover damaged and slightly detached. Stains and a few tears and adhesions. On page 
16 there is a tear with missing. In general, good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 



מספרי דבית אולפנא דמיר", מסכת זבחים מספריית ישיבת מיר במיר. שוליים " .659

 1884רחבים. וילנה תרמ"ד 

 

  .כת זבחים מן תלמוד בבלי, מספריית ישיבת מיר במיר עם חותמותיהמס

גמרא זה מתנת ידי ממני " :בשער שני רישום .שני שערים ;[ קמד דף1. ]1884ווילנא, תרמ"ד 

  .ס"מ 42יהודא ב"ר הילל ענגלאנד". 

 כריכה עתיקה מעט בלויה. שוליים רחבים. כתמים ומעט קרעים קלים והדבקות בשוליים. מצב

  .טוב

נוסדה  ישיבת מיר בעיירה מיר

באופן רשמי שנת ה'תקע"ה 

. לאחר פטירתו של 1815

מייסדה הרב שמואל טיקטינסקי, 

כיהן כראש הישיבה, בנו הרב 

אברהם, שנפטר בגיל צעיר. 

לאחריו שימש בתפקיד הרב יוסף 

השני של דוד אייזנשטאט רבה של מיר, ובנו הרב משה אברהם אייזנשטט. אחריהם כיהן בנו 

מייסד הישיבה, הרב חיים לייב טיקטינסקי, עד פטירתו בשנת ה'תרנ"ט בתקופה זו הגיע 

. בשנת תרנ"ט צורף הרב אליהו ברוך קמאי, רבה של העיירה 120 -מספרם של התלמידים ל

מיר, לצוות הנהלת הישיבה, ועמד בראשה עד שנת תרע"ז בתרס"ז מונה חתנו הרב אליעזר 

בישיבה, ומאוחר יותר נהיה לראש הישיבה יחד עם גיסו הרב אברהם צבי יהודה פינקל כר"מ 

קמאי. בתקופה זו בלט בישיבה לימוד המוסר, בהשפעת המשגיח הרב ירוחם ליבוביץ. בתקופת 

מלחמת העולם הראשונה מיר נכבשה והרוסים פינו את התושבים לתוככי רוסיה. וכשנחתם 

רו התושבים למקומם תחת השלטון הפולני. הישיבה הסכם ריגה בין ברית המועצות לפולין, חז

המשיכה לגדול וכונתה "ישיבת ראשי ישיבות", שכן רבים מראשי הישיבות למדו בה. עד 

. בתקופת מלחמת העולם 400 -מלחמת העולם השנייה הגיע מספר הלומדים בישיבה ל

בהקשר לפולמוס  השנייה מעוט נשארו במיר ורובם ברחו, במיוחד נודעו בתקופת שהותם ביפן

קו התאריך. לאחר המלחמה היגרו לארה"ב וחלקם עלו בהמשך לארץ הקודש ושם נוסדה 

 .הישיבה המעטירה

"misifrey Debbit ulpana Demir", Tractate of zvachim from the library of the Mir Yeshiva in 
Mir. Wide margins. Vilna 1884 
Old cover slightly worn. Wide margins. Stains and a few light tears and adhesions in the 
margins. Good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 אדמו"רים,ניירת ומסמכים   -מכתבי רבנים   
 

היתר מאה רבנים, גלויה  .660

מודפסת מרבני בד"ץ של קהל עדת 

 1909ישראל בברלין. ברלין תרס"ט 

 

כי זה יותר משש שנים נתפרדה "

החבילה... וכל הטירחות שטרחנו לדבר על 

לב האשה שתעשה כדת וכדין לא 

  ."...הועילו

היתר מאה רבנים, מרבני בד"ץ קהל עדת 

ישראל ברלין, הגאון רבי דוד צבי הופמן 



 .רבי עזריאל מונק ורבי יוסף וואהלגעמוטה

 .דס"מ. באופן כללי מצב טוב מאו 14.5/9.5. 1909גלויה מודפסת, ברלין תרס"ט 

Permit of one hundred rabbis, a printed postcard from rabbis of bada"tz of the Adat 
Yisrael congregation in Berlin. Berlin 1909 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת  .661

 1914מרבני גרוידענץ וטהארן, ניסן תרע"ד 

 

הפרוצה הזאת.... ע"כ העלוב בא בבקשה והאשה "

 ."...ובתחנון להצילו מכבלי העיגון

היתר מאה רבנים מרבני גרוידענץ וטהארן)טורון(, 

רבי יעקב ב"ר אברהם הלוי ורבי יצחק ב"ר יעקב 

  .הלוי

ס"מ. באופן כללי מצב טוב  14/9.5גלויה מודפסת. 

 .מאוד

Permit of one hundred rabbis, printed postcard 
from the Gruidents and Tehran rabbis, Nissan 
1914 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת  .662

גלייוויטץ. כסלו  -בייטהען  -מרבני קטוביץ 

 1911תרע"א 

 

ג"כ נתפרדה ע"פ חוקי המדינה... והנה לדעת "

שני דרכים  רמ"א.... אשר מפיו אנו חיין, יש

  ."...להיתר

 -בייטהען  -היתר מאה רבנים, מרבני קטוביץ 

גלייוויטץ, הרב יעקב הכהן, הרב מרדכי 

 .קאפפשטיין והרב בנימין זאב מינץ

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 14.5/9.5גלויה מודפסת. 

Permit of one hundred rabbis, printed postcard from the rabbis of Katowice - Beithaen - 
Gleiwitz. Kislev 1911 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני  .663

 1922ברלין. מרחשון תרפ"ג 

 

שיצאה מדעתה זה יותר משמונה שנים וא"א לדור עמה "

 ."...והיא כלואה בבית משוגעים



מרדכי יעקב פעטוחאווסקי, הרב אברהם היתר מאה רבנים מרבני ברלין, הרב 

  .לעווענטהאל והרב אברהם יצחק בלייכראדע

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 14.5/9.5גלויה מודפסת. 

More than a hundred rabbis, a printed postcard from the Berlin rabbis. Cheshvan 1922 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

היתר מאה רבנים, מכתב מודפס מרבני אמשטרדם.  .664

 1914כסלו תרע"ד 

 

ואחר העיון נתברר הדבר למפרע שהיתה כבר בנערותה קצת ""

 "". ....משונה

היתר מאה רבנים מרבני אמסטרדם, הרב אברהם כהן 

  .אונדערווייזער והרב יואל יוסף פרעדענבורג

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 14/21.5מכתב מודפס. 

Permit of one hundred rabbis, a printed letter from the rabbis of 
Amsterdam. Kislev 1914 
very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת)גלויה כפולה( מרבני  .665

 1920אנשבאך ושוואבאך. חשון תרפ"א 
 

ט תיכף ומיד את האשה פאנני)ושם קודש שלה נשתקע( וכמע"

 ".....לאחר הנישואין נפלה קטטה ביניהם ולא יכלו לדור ביחד

היתר מאה רבנים, מרבני אנשבאך ושוואבאך, הרב דוד ב"ר 

יצחק, הרב פינחס ב"ר מרדכי מיכאל הכהן והרב שלמה ב"ר 

 .יהודה הכהן

ס"מ. קרע ללא חסר בטקסט.  14/9גלויה מודפסת)גלויה כפולה(. 

 .טוב מאוד - באופן כללי מצב טוב

Permit of one hundred rabbis, printed postcard (double 
postcard) from Rabbis Anschbach and Schwabach. 
Cheshvan 1920 
A tear without missing the text. Generally good - very 
good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 



 

 אנשבאך ונירנברג. ללא שנההיתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני  .666

 

מתחנן להתיר לו לישא אשה על אשתו למען "

לא ישב גלמוד, ואודות ספוק צרכיה כבר 

 ."...נתפשר הכל בין הבעל ובין אחי האשה הנ"ל

היתר מאה רבנים, מרבני אנשבאך ונירנברג, 

הרב פינחס ב"ר מרדכי מיכאל הכהן, הרב 

משה ב"ר אשר רעברע והרב אברהם יצחק 

 .ןקליי

ס"מ. באופן כללי מצב  14.5/9.5גלויה מודפסת. 

 .טוב מאוד

Permit of one hundred rabbis, a printed postcard 
from the rabbis of Anschbach and Nuremberg. 
without a year 

Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

פאלסבורג. אייר תרס"ג  - היתר מאה רבנים, גלויה מודפסת מרבני זארגעמינד .667

1903 

 

ממענת לקבל גט להכעיסו.. והאיש הכשר הזה "

 ."...נשתדך

פאלסבורג,  -היתר מאה רבנים, מרבני זארגעמינד 

  .הרב יצחק דרייפוס והרב אליהו יוסף וויענער

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 14/9גלויה מודפסת. 

One Hundred Rabbis Permit, printed postcard 
from the Rabbis of Zargemeind - Falsburg. yiyar 
1903 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

 היתר מאה רבנים, גלוית דואר מודפסת מרבני פרגא)פראג( ללא שנה .668

 

והרופאים הבקיאים והמומחים אשר שמו "

 ."...עינם בקורת עליה ולשוא עמלו בחכמתם

מרבני פרגא)פראג(, היתר מאה רבנים, 

הרב נחום עהרענפעלד, הרב שלמה 

קנעפפעלמאכער והרב ברוך בענדיט 

  .הכהן

ס"מ. באופן כללי  14/9גלוית דואר מודפסת. 

 מצב טוב מאוד

Permit of one hundred rabbis, printed postcard 
from the rabbis of Praga (Prague) without year 
Overall very good condition 

 60$מחיר פתיחה: 

 



 שטר המכר על קניית "חצר שטרויס"!! בכתב יד וחתימת רבי שמואל ב"ק .669

שטר מכר משנת תרנ"ה בכ"י וחתימת רבי שמואל ב"ק וחתימות העדים ברוך יעקב זק"ש ורבי 

מכתב מפורט מאוד: מיצרי החצר, הקונים, באי כוחם, השותפים וכו'.   .יצחק בהרא"ב זללה"ה

 .נייר כפול. קרעים קלים. באופן כללי מצב טובס"מ.  23/29

היא מבנן של כשלושים  חצר שטרויס

דירות ובית מדרש בלב שכונת 

מוסררה בירושלים, שהקים הנדבן ר' 

שמואל שטרויס מקרלסרוהה 

שבגרמניה. נינו של הרה"ק "הבעל שם 

ממיכלשטט". היה מקורב ל"הסבא 

מקלם". בשנת תרנ"ד לאחר פטירת 

ויס יזם פעולת צדקה אשתו של שטר

לעילוי נשמתה, ובחר ברבו הרב יעקב 

שור לשליחו ומימן את נסיעתו לארץ 

ישראל, כדי לעזור במפעל יישובה. 

במרכז חצר שטרויס הוקם במימונו 

מבנה לישיבת 'אור חדש' שנוסדה על 

ידי קבוצה מתלמידי 'הסבא מקלם' 

בראשותם של הרב שמואל הלל שינקר 

צר שטרויס והרב ברוך מרקוס. ח

הייתה מרכז תורה ומוסר בירושלים. 

במקום התגוררו גדולי המוסר 

מהמפורסמים שבדור, שעלו מליטא 

ונתיישבו בירושלים, בהם: רבי יצחק בלאזר, רבי נפתלי אמסטרדם, רבי צבי לויטן, רבי יצחק מלצן 

היה חזק כל כך  ורבי אריה לייב ברוידא, אחיו של "הסבא מקלם". הקשר של השכונה לתנועת המוסר

עד שנהגו לומר כי מקור שם השכונה 'מוסררה' הוא מן המילה 'מוסר'. קבוצה נוספת מיהודי ירושלים, 

אף הם קבעו את מקום לימודם בחצר, ונודעו אף הם בהתמדתם ובהנהגות פרישות ומוסר. בהם: 

תפילינסקי, הרב  הרב מאיר הלר, הרב צבי הירש ויספיש )נכדו של הרב נחום משאדיק(, הרב שמואל

יונה ראם, הרב אליהו ברוך פרלמן, הרב חייקל מילצקי, הרב יהודה הולצמן והרב זליג לייב לוין. בין 

תושבי חצר שטרויס היה הרב צבי פסח פרנק. ובין ילידי המקום היה הרב שמחה זיסל ברוידא, ראש 

 .אש ישיבת כרם ביבנהישיבת חברון )בן משפחת "הסבא מקלם"( והרב חיים יעקב גולדוויכט, ר

The bill of sale for the purchase of the "chatzar Shtrois"!! Handwritten and signed by 

Rabbi Shmuel B.K 

A very detailed letter: the straits of the yard, the buyers, their attorney, the partners, 

etc. 23/29 cm. Double paper. Slight tears. Generally good condition. 
 150$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב מעניין וחריף נגד רבי נחום אתרוג בחתימת רבי אליהו קלינגר הבנקאי  .670

 1927הנודע מצפת שבזכותו נסלל הכביש מצפת למירון. צפת תרפ"ז 

 

אדוני הרב יודע בודאי על דבר עזבונו של השר מונטיפיורי המנוח זצ"ל המשלח מדי שנה "

 ."...ה לארץ ישראל ובתוכה גם לעיר צפתבשנ

מכתב מעניין וחריף נגד רבי נחום אתרוג בחתימת רבי אליהו קלינגר הבנקאי הנודע מצפת 

דף; מעט קרעים.  2ס"מ.  21.5/28. 1927צפת תרפ"ז  .שבזכותו נסלל הכביש מצפת למירון

 .באופן כללי מצב טוב

 



ד דודו רבי לייב אתרוג תרח"צ[ תלמי -]תר"ח  הגאון רבי נחום אתרוג

ותלמידו של הרידב"ז. בשנת תרע"ח מונה לראש בית הדין האשכנזי בצפת, 

כשלצידו ישבו הדיינים בבית הדין רבי אברהם לייב זילברמן ורבי אפרים 

שרגא וינגוט. היה בקשרי ידידות עם הסבא קדישא הגה"ק רבי נחום עם רבי 

כשהסבא קדישא מעריכו שלמה אליעזר אלפנדרי, רבה הספרדי של צפת 

מאוד ואף התכתבו בענייני הלכה וחלק מהתשובות נדפסו בספרו שו"ת 

הסבא קדישא. בביתו הייתה ספרייה גדולה מלאה עם כתבי יד מספריהם של 

רבני איטליה וספרד ועוד, וכן היה ברשותו כתבי יד של האדמו"ר הצמח צדק 

את ספריית חב"ד בניו  מליובאוויטש. מאוחר יותר כשהאדמו"ר הריי"ץ הקים

יורק, התעניין הריי"צ בספרייתו וביקש לרכוש ממנה כתבי יד ושאר ספרי 

קדמונים. בתקופה האחרונה לחייו שהה בירושלים לצורך טיפולים רפואיים, 

וכשנפטר שם אז על פי הוראתו של רעו וידידו רבי צבי פסח פרנק הוחלט 

שהיא רבת משתתפים לאחר להשאירו לקבורה בירושלים. הלוויתו נערכה כ

שהרבנות הראשית קראה להשתתף בהלווייתו, הוא נקבר בחלקת כולל 

 .גליציה בהר הזיתים

An interesting and sharp letter against Rabbi Nachum Etrog signed by Rabbi Eliyahu 
Klinger, the famous banker from Safed, thanks to whom the road from Safed to Meron 
was paved. Safed 1927 
A few tears. In general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

מכתב בחתימת עסקני צפת ובראשם ר' ישראל ליב ברעכיר,  .671

 1895לטשרנוביץ. צפת תרנ"ה 

 

מכתב בחתימת עסקני צפת ובראשם ר' ישראל ליב ברעכיר, לטשרנוביץ. צפת 

  .1895תרנ"ה 

ס"מ. כתוב משני צדדי הדף. קרעים עם חסר מעט בטקסט  14.5/23 .ביידישמכתב 

 .בקצוות ומעט חורים. מצב בינוני

A letter signed by Tsafet askanim, headed by Rabbi Yisrael Labe Barakhir, 
to Tschernowitz. Safed 1895 
A letter in Yiddish. 14.5/23 cm. Written on both sides of the page. Tears with 
a little missing text at the edges and a few holes. Average condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

הכשר לקוקה קולה!! במרוקו קזבלנקה!! בחתימת הגאון  .672

 1968רבי שלום משאש)חתימה מודפסת(. קזבלנקה תשכ"ח 

 

'קוקה  מסמך ייחודי ביותר! תעודת כשרות לפסח לחברת המשקאות

קולה' מאת הרבנות הראשית בקזבלנקה שבמרוקו בחתימתו של 

 .הגאון רבי שלום משאש)חתימה מודפסת(

ס"מ. עברית ואנגלית. כתמים ומעט  17.5/23. 1968קזבלנקה תשכ"ח 

 .קרעים. מצב בינוני

Hechsher for Coca Cola!! in Morocco Casablanca!! Signed by Rabbi 
Shalom Mashash (printed signature). Casablanca 1968 
Hebrew and English. Stains and a few tears. Medium condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 



 

זאת הקופה לכבוד ומעלת רבינו כמוה"ר שלום בן כמוה"ר " .673

יוסף אלשבזי זצוק"ל", כתב שדרות)מודפס( מרבני העדה התימנית 

  !. נדיר1883בירושלים. תרמ"ג 

 

וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך". מכתב שדרות נדיר מרבני העדה "

  .1883התימנית בירושלים. תרמ"ג 

זאת הקופה לכבוד ומעלת רבינו כמוה"ר שלום בן כמוה"ר יוסף "

 ."אלשבזי זצוק"ל

 .ס"מ. באופן כללי מצב טוב מאוד 12/16מכתב מודפס. 

"This is the kupa for the honor and glory of our rabbi like Moha"r 
Shalom ben Moha"r Yosef Alshabazi Zatzuk'l", ktav Shadarut 
(printed) from the rabbis of the Yemeni community in Jerusalem. 
1883. Rare! 
A printed letter. 12/16 cm. In general very good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

ם החזרי חוב שהוחזרו למר רוטשילד בפרנקפורט שטר חוב ואישור תשלומי .674

מסמכים  11משפחת קונסנס ועוד. לוט  -מסמכים ומכתבים של הרץ צונץ  - 1848/9

 ומכתבים בגרמנית
 

 :מכתבים ומסמכים 11

שטר חוב ואישור על שלושה תשלומים של החזר חוב למר רוטשילד בפרנקפורט )אוקטובר 

 .גרמנית. לא ניתן לפענח את החתימות(. 1849, ינואר 1848ודצמבר 

למעלה רשום השם  .(Würzburg) פרגמנטים מתפוררים של מכתב בגרמנית. נכתב בווירצבורג

 .(Hertz Zuntz) הרץ צונץ

 ."פרגמנט קטן של מכתב בעברית "לבן יקיר לי

 1916-ו 1915שני אישורים בצירוף אישור נוטירוני המעידים שרופא השיניים צונץ קיבל בשנים 

 .טיפולים רפואיים. גרמנית

מעטפה ובה רשימה של שמות 

וסכומי כסף שהאנשים הנקובים 

שילמו או קיבלו משך מספר 

חודשים. למטה סרטוט של יהודי 

 .מזוקן עם כבשים

פרגמנטים של רשימת הכנסות או 

 .הוצאות, גרמנית

 .פרגמנט, גרמנית

 Swiadectwo) תעודת לידה

urodzenia) של אברהם פסח 

 (Abram-Pejsach Konsens) קונסנס

 בפאייצ'נו 1870שנולד בשנת 
(Pajeczno). פולנית. 

 Swiadectwo) תעודת נישואין

slubu)  של אלחנן בן אברהם פסח

 Elchunan) ושרה איטה קונסנס

Konsens)  עם חיה שיינדלה בת

-Chaja) שמואל וחנה קנובל



Szajndla Knobel). בנובמבר 19-, התעודה הונפקה ב1935בנובמבר  15-הנישואין היו ב. 

אל בת דודתו לאה רייזל. המכתב כתוב  (Pabianice) מכתב של אלחנן קונסנס תושב פאביאניץ

 .באותיות לטיניות בתערובת של גרמנית ויידיש

 .דף בודד בגרמנית בקשר לשידוך מסוים. חסרה הפינה השמאלית למעלה

 

 !גודל ומצב משתנה, נמכר כמות שהוא

Promissory note and confirmation of payments Debt refunds returned to Mr. Rothschild in 
Frankfurt 1848/9 - documents and letters of Hertz Tsuntz - the Konsens family and more. 
Lot 11 documents and letters in German. 
Size and condition varies, sold as is! 

 50$חיר פתיחה: מ

 

 

, 1937אגודת ישראל במרינבד תרצ"ז   גלויית הכנסיה הגדולה השלישית של .675

שמו העברי היה חיים  ,Hugo Heinemann) מסמכים וכתבים הקשורים להוגו היינמן 9לוט 

 .שבגרמניה ואחר כך תושב חיפה. גרמנית (Fürth) יליד פירדא (אהרן

 

 הוגו היינמן, חיפה כתובה בידי מכר ששהה במאריינבאדאל  1937באוגוסט  24גלויה מתאריך 
(Marienbad/Marianske Lazne)  שהששתף שם בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. על

 .הגלויה תדפיס וחותמות לרגל האירוע

מפירדא אל בנה הוגו  (שמה העברי: ברענדל ,Bertha Heinemann) גלויות של ברטה היינמן 2

-ו 14כים היינמן, חיפה מהתארי

  .1939באוגוסט  17

מכתבים של ברטה היינמן אל  2

 5-ו 1939באוגוסט  15ילדיה, 

 .1940בדצמבר 

כרטיס ביקור של חברת "שומרי 

שבת" )תיווך משרות לשומרי 

שבת( בפירדא. למטה מודפס: 

 .מוגש על ידי החזן הוגו היינמן

 (curfew pass) תעודת מעבר

 12-להוגו היינמן, הונפקה ב

בחיפה. על  1938בר בדצמ

התעודה תמונת דרכון וחתימתו 

 .של היינמן

בחברה  55כרטיס חבר מס' 

קדישא חיפה של חיים אהרן 

היינמן עם חתימתו, סיון תש"א 

1941. 

 .פנקס חבר הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל של חיים אהרן היינמן תשי"ט

 !גודל ומצב משתנה, נמכר כמות שהוא

Postcard of the third knesiya of Agudath Israel in Marinbad 1937, Lot 9 documents and 
writings related to Hugo Heinemann (Hugo Heinemann, his Hebrew name was Haim 
Aharon) born in Fürth in Germany and later a resident of cHaifa. German. 
Size and condition varies, sold as is! 

 50$מחיר פתיחה": 

 

 

 



קדושת השבת' כרזה מטבריה, תמוז ' .676

. אינה בספריה הלאומית ולא הופיעה 1907תרס"ז 

 במכירות פומביות

 

כרזה נדירה מעיר הקודש טבריה שנת תרס"ז למען 

שמירת השבת. דף גדול מפורט עם הסכמות חכמי 

 .ורבני וגאוני ארץ ורבני טבריה

 .עים באופן כללי מצב טובס"מ. כתמים ומעט קר 47/37

'kdushat Sabbat' poster from Tiberias, Tammuz 1907. It 
is not in the National Library and has not appeared in 
auctions 
47/37 cm. Stains and a few tears in general good 
condition. 

  70$: מחיר פתיחה
 
בלי הרף ובלי מנוחה בשביל ללמוד",  ואני צריך להילחם מלחמה גדולה וקשה" .677

 לוט ארבעה מכתבים בכ"י וחתימת הראשל"ץ רבי שלמה משה עמאר לר' אברהם קדוש

מכתבים בכ"י וחתימת הראשל"ץ רבי שלמה  4אוסף 

 .משה עמאר לר' אברהם קדוש

כספים וברכות ומכתב  -מכתבים בענייני גמחי"ם   3

ן כללי ס"מ לערך. באופ 15/2.5אחד בנושא כתובה. 

  .מצב טוב מאוד

"And I have to fight a great and difficult war 
constantly and without rest in order to learn, " 
Lot wrote four letters in his handwriting and 
signed by the rishon Lezion Rabbi Shlomo 
Moshe Amar to Rabbi Avraham Kadosh 
Overall very good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

דע כי לא המחבר כתב כן אלא " .678

המגיה רבי שריה דבלצקי נ"י וכבר 

נתווכחתי עמו מאוד מפני שאינו נושא 

פנים למנהגים כלל", לוט ארבעה 

מכתבים בלימוד והלכה בחתימת הגאון 

רבי שמואל דוד הכהן מונק רב הקהילה 

 החרדית בחיפה

בכתבי האר"י ז"ל וענה לי שאלתי אצל אדם הבקי "

כי אמנם כתוב בשער הכוונות..... ומסתמא חכמי 

הספרדים ראו כן מרבותיהם שהיו מקובלים 

  ."....בחכמת האריז"ל

מכתבים בלימוד והלכה בחתימת הגאון  4אוסף 

רבי שמואל דוד הכהן מונק רב הקהילה החרדית 

 .בחיפה



 .מה לכולל בראשותומצורף עוד מכתב מודפס)כולל החתימה( בקשת תרו

 .גודל ומצב משתנה, באופן כללי מצב טוב

"Know that it was not the author who wrote that, but the proofreader, Rabbi Sharia 
Debletsky, and I have already argued with him a lot because he does not respect the 
customs at all, " Lot four letters in Limmud and Halacha signed by the Gaon Rabbi 
Shmuel David HaCohen Monk, rabbi of the ultra-Orthodox community in Haifa 
Size and condition vary, generally good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

הזמנת האדמו"ר הלב שמחה  .679

לחתונת בנו כ"ק האדמו"ר מגור 

 יאריך ימיו ושנותיו בנעימיםשליט"א ה' 
 

הזמנת האדמו"ר הלב שמחה לחתונת 

בנו כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א ה' 

 יאריך ימיו ושנותיו בנעימים
ס"מ. נייר כפול. סימני קיפול, מצב  14/22

 .מצוין

The Rebbe the lev Simcha's 
invitation to his son's wedding the 
rebbe of gur shlita. 
 
14/22 cm. Double paper. Fold 
marks, excellent condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

מכתב בכי"ק וחתימת  .680

האדמו"ר ה'אמונת משה' 

מאלכסנדר, "מבקש מכבוד מעלת 

כת"ה להשתתף בשמחתנו)חתונת 

האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א?( 

.... הנני חותם בברכת כתיבה 

וחתימה טובה, לחיים טובים 

 "ארוכים ולשלום

 

מכתב הזמנה וברכה בכתי"ק 

וחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי 

יהודה משה דנציגר, ה'אמונת 

 .משה' מאלכסנדר

מבקש מכבוד מעלת כת"ה "

להשתתף בשמחתנו)חתונת 

האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א?( 



 .".... הנני חותם בברכת כתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ארוכים ולשלום

  .מצב טוב מאוד  ס"מ. 18.5/11נייר מכתבים אישי. 

A letter in the handwriting and signature of the Rebbe the 'Amunat Moshe' from 

Alexander, "Asking from the honor of the honor of his Torah to participate in our joy 

(the wedding of the Rebbe from Alexander Shalita?) .... I sign with a blessing of ktiva 

vechatima tova, for a long good life and peace" 

 

Personal stationery. 18.5/11 cm. Very good condition. 
 100$מחיר פתיחה: 

 

 

הזמנת האדמו"ר ה'אמרי אמת' לחתונת נכדו "בנימין מנחם אלתר בן חתני  .681

גרמא להתאסף וכו' שמחו  המנוח הרה"ח יצחק מאיר ע"ה" הי"ד, "ולאשר אין הזמן

 .'. כולל המעטפה עם בלנק של ה'אמרי אמת1944בבתיכם". ח' סיון תש"ד 

 

הזמנת האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור לחתונת נכדו 

"בנימין מנחם אלתר בן חתני המנוח הרה"ח יצחק 

מאיר ע"ה" הי"ד. בהמשך ההזמנה נכתב: "ולאשר 

.. אין הזמן גרמא להתאסף וכו' שמחו בבתיכם..

והשי"ת יעזור לשמוע ולבשר בשו"ט מאחב"י בכל 

  ."....מקומות שהם ויוצאים מצרה לרוחה

. כולל המעטפה עם בלנק של 1944ח' סיון תש"ד 

ס"מ. מעט קמטים וקרעים קלים.  28/21ה'אמרי אמת'. 

 .טוב מאוד -באופן כללי מצב טוב 

The invitation of the Rebbe the yimrei Emet to 
the wedding of his grandson "Benyamin 
Menachem Alter, son of my son-in-law the late 
Rabbi Yitzhak Meir alav hashalom" hashem 
yikom damo, "And as for those who do not have 
time to gather, etc., rejoice in your homes." 8 
Sivan 1944. Including the envelope with a blank of the 'yimrei Emet'. 
Few creases and light tears. Generally good - very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

ב' שלח אחרי השבעה)על האדמו"ר " .682

ה'אמרי אמת' מגור( בעל הנחמות ינחם את כולנו 

להאסון הנורא שקרה לנו בהילקח מאתנו ארון 

לכלל אנ"ש מבני  אלוקים". מכתב תנחומים מודפס

 .'וחתני האדמו"ר ה'אמרי אמת

 

מכתב תנחומים מודפס לכלל אנ"ש מבני וחתני 

 .'האדמו"ר ה'אמרי אמת

בתחילתו נכתב "בעל הנחמות ינחם את כולנו להאסון 

הנורא שקרה לנו בהילקח מאתנו ארון אלוקים", 

בהמשך נכתבו דברי חיזוק ובהם: "עלינו להתחזק 

לקיים את דברי ורצון ולהתאמץ ללכת בדרכו ו

  ."......קדשו



 .ס"מ. קרעים והדבקות בעיקר במקומות הקיפול. מצב בינוני 21/22 

"B. sent after the shiva (on the Rebbe the 'yimrei Emet' of gur) the One who comforts us 
all for the terrible disaster that happened to us when the Ark of God was taken from us." 
.A letter of condolence is printed for all Ana"sh from the sons and the sons-in-law of the 
yimrei Emet Rebbe. 
Tears and adhesions mainly in the folding places. Medium condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

פסק דין מהאדמו"ר הבית ישראל  .683

רוב, מכתב להאדמו"ר מגור והטשבינער 

 מסדיגורה פשמשיל. הדפסת סטנסיל

בבקשתו להודיע לו את בירור הדברים בענין "

הפס"ד שיצא מאתנו בהנוגע להקמת רשימה נפרדת 

ע"י אחדים מחברי אגודת ישראל..... ואחרי בירור 

מקיף ... באנו לידי החלטה... ושני הצדדים הסכימו 

  .".....עליו ברצון

"ר הבית ישראל מגור פסק דין מהאדמו

והטשבינער רוב, מכתב להאדמו"ר רבי מרדכי 

 .שלום יוסף, ה'כנסת מרדכי' מסאדיגורא

הדפסת סטנסיל, ירושלים, י"ב טבת 

 .טוב -ס"מ. קרעים. מצב בינוני  26/32 .תש"ט

A psak din from the Rebbe the Beit Israel og 
gur and Tashbiner Ruv, a letter to the Rebbe 
of Sdigora Pashmishil. Stencil printing 
tears Average - good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 6מכתב ארוך בלימוד) .684

עמ'( בכ"י וחתימת רבי זבולון 

המבורגר בבחרותו לאביו רבי 

 .אברהם משה

המכתב בהיותו בישיבת סלאנים 

ברמת גן בשנת תשכ"ג, בעניין 

הענקה לעבד ואמה עבריה והאם 

 .מחויבים יורשי האדון

עמודים כתובים משני  3נייר שורות. 

ס"מ. מעט כתמים. מצב  17/24הצדדים. 

 .טוב

נולד בירושלים לאביו  הרב זבולון המבוגר

רבי אברהם משה המבורגר שהיה שקדן 

 18ומתמיד עצום ומסופר כי היה לומד 

  .שעות ביממה

למד בישיבת טשעבין, סלונים ובישיבת מיר. 

שנים למד מפי גדולי המקובלים בירושלים. היה פרוש מענייני העולם הזה, כאשר עשרות ברבות ה



שנים ישן על הארץ והיה מסתפק באוכל מועט. גדולי הדור ראו בו כאחד הצדיקים הנסתרים. חיזק 

וקירב יהודים לעבודת השם. רבים השכימו לפתחו לקבלת עצה וברכה, ושמו נודע כפועל ישועות ובקי 

  ."הפרצוף. ספריו: סדרת הספרים "שערי זבולבחכמת 

A long letter in the study (6 pages) in the handwriting and signature of Rabbi Zvulun 
Hamburger in his youth to his father Rabbi Avraham Moshe. 
Lined paper. 3 pages written on both sides. 17/24 cm. Few stains. Good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

זאת שמחתי שמחת אמת בבחירתך", מכתב האדמו"ר רבי חנוך דוב " .685

 זילברפרב מקוידינוב ובוטשני אל רבי אברהם בויאר

 

מכתב בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חנוך דוב זילברפרב מקוידינוב ובוטשני אל 

 .רבי אברהם בויאר

שורות בכ"י וחתימתו. חורי תיוק ומעט קרעים קלים. מצב  15ס"מ.  21/20נייר מכתבים אישי. 

 .טוב

האדמו"ר רבי חנוך העניך דב זילברפרב 

תשל"ח[ התפרסם כפועל  -]תר"נ  מקוידינוב

ישועות, וסיפורים רבים סופרו על כך מפה 

על עובדה אחת שאירעה עמו, סיפר יהודי  לאוזן.

בשם ר' ברוך, תושב ערלוי הסמוכה 

וטושאן היתה גימנסיה עירונית, ומי בב לבוטושאן:

שרצה תעודה ממשלתית היה צריך ללמוד בה. 

המורה שלימד שם היה יהודי מתבולל ששנא 

שומרי תורה ומצוות, וכאשר נודע לו שאותו יהודי 

הוא שומר שבת, החל להציק לו והודיע על קיום 

דווקא בשבת קודש, כשהוא עומד  –מבחן הגמר 

בצר לו פנה היהודי אל  .על כך שהמבחן לא יידחה

רבינו, שאיחל לו הצלחה רבה בכל אשר יפנה, 

וניבא את מפלתו הצפויה של רשע זה. ואכן, באורח 

פלא הוזמן מיודענו ע"י המנהל הכללי לערוך את 

כעבור עשרים שנה, כאשר  המבחן ביום ראשון.

הפרטים כמעט ונשכחו ממנו, עבר פעם ר' ברוך 

כשנעצר ר' ברוך, אמר  ועובר אורח נכה ברגליו קרא לעברו: "עצור!" לרגל עסקיו בעיר בוטושאן,

"אני הוא אותו מורה שנשבעתי כי אדאג לכך שלא תוכל לעשות את המבחן בגלל  לו הלה:

דע לך, כי באותה שבת נסעתי על אופני אל בית הדואר כדי לשלוח … שסרבת לחלל שבת

אך מה אעשה כי  –לך מבחן חוזר  לממונים מכתב תלונה כנגדך עם הוראה שלא יאפשרו

משמים שמרו עליך! באותה נסיעה התהפכתי עם אופני ושברתי את ידי ורגלי וגם את חוליות 

דרשו' בשם )' …"חולים ומני אז אני רתוק לקביים-השדרה, הייתי מאושפז שנה תמימה בבית

 גיליון 'באר בשדה'(

"This is my true happiness in your choice", the letter of the Rebbe Rabbi Chanoch Dov 
Zilbarfarv of Kovidinov and Botshani to Rabbi Avraham Boyer 
Personal stationery. 21/20 cm. 15 lines in his handwriting and signature. Filing holes and 
a few light tears. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

על הטיפול המסור והנאמן", מכתב האדמו"ר רבי חנוך דוב  הריני מודה לך" .686

 זילברפרב מקוידינוב ובוטשני אל רבי אברהם בויאר



 

מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי חנוך 

דוב זילברפרב מקוידינוב ובוטשני אל רבי 

 .אברהם בויאר

שורות בכ"י  15ס"מ.  21/20נייר מכתבים אישי. 

מהם על הטקסט.  וחתימתו. חורי תיוק, אחד

  .מצב טוב

האדמו"ר רבי חנוך העניך דב זילברפרב 

תשל"ח[ התפרסם כפועל  -]תר"נ  מקוידינוב

ישועות, וסיפורים רבים סופרו על כך מפה לאוזן. 

על עובדה אחת שאירעה עמו, סיפר יהודי בשם 

ר' ברוך, תושב ערלוי הסמוכה לבוטושאן: 

רצה בבוטושאן היתה גימנסיה עירונית, ומי ש

תעודה ממשלתית היה צריך ללמוד בה. המורה 

שלימד שם היה יהודי מתבולל ששנא שומרי 

תורה ומצוות, וכאשר נודע לו שאותו יהודי הוא 

שומר שבת, החל להציק לו והודיע על קיום 

דווקא בשבת קודש, כשהוא עומד  –מבחן הגמר 

ל לו הצלחה רבה בכל אשר על כך שהמבחן לא יידחה. בצר לו פנה היהודי אל רבינו, שאיח

יפנה, וניבא את מפלתו הצפויה של רשע זה. ואכן, באורח פלא הוזמן מיודענו ע"י המנהל הכללי 

לערוך את המבחן ביום ראשון. כעבור עשרים שנה, כאשר הפרטים כמעט ונשכחו ממנו, עבר 

"עצור!" כשנעצר פעם ר' ברוך לרגל עסקיו בעיר בוטושאן, ועובר אורח נכה ברגליו קרא לעברו: 

ר' ברוך, אמר לו הלה: "אני הוא אותו מורה שנשבעתי כי אדאג לכך שלא תוכל לעשות את 

דע לך, כי באותה שבת נסעתי על אופני אל בית הדואר … המבחן בגלל שסרבת לחלל שבת

אך מה  –כדי לשלוח לממונים מכתב תלונה כנגדך עם הוראה שלא יאפשרו לך מבחן חוזר 

ם שמרו עליך! באותה נסיעה התהפכתי עם אופני ושברתי את ידי ורגלי וגם את אעשה כי משמי

)'דרשו' …" חולים ומני אז אני רתוק לקביים-חוליות השדרה, הייתי מאושפז שנה תמימה בבית

 בשם גיליון 'באר בשדה'(

"I thank you for your devoted and faithful care", the letter of the Rebbe Rabbi Hanoch 
Dov Zilberfarb of Kovidinov and Botshani to Rabbi Avraham Boyer 
Personal stationery. 21/20 cm. 15 lines in his handwriting and signature. Filing holes, one 
of them on the text. Good condition. 

 60$מחיר פתיחה: 

 

 

קשי טובה.. אולם.. והכן בהתאם למנהגי ושיטתי מאז שלא להטרידו במב" .687

כשהגיע לפני.. והוא נכדו של החסיד המובהק..". מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר 

 הכנסת מרדכי מסדיגורה

 

 .מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי מרדכי שלום יוסף ה'כנסת מרדכי' מסאדיגורא

. חורי תיוק, אחד מהם שורות בכתב יד קדשו וחתימתו 21ס"מ.  13.5/21.5נייר מכתבים אישי. 

  .על הטקסט. מצב טוב

"According to my customs and method since then not to bother me with asking for 
favors.. however.. and he was ready when he came before me.. and he is the grandson 
of the distinguished Hasid...". A letter in the handwriting and signature of the rebbe the 
Knesset Mordechai of sdigura 



Personal stationery. 13.5/21.5 cm. 21 lines in his handwriting and signature. Filing holes, 
one of them on the text. Good condition. 

 200$מחיר פתיחה: 

 

 

 

פרט בתקופה שהפליטים חזרו ופעל ועסק הרבה למען טובת הכלל וב" .688

 מטרנסניסטריה", מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר ה'מקור ברוך' מסערט ויזניץ

 

מכתב בחתימת יד קדשו של 

האדמו"ר ה'מקור ברוך' מסערט 

 .ויזניץ

נייר מכתבים אישי. כ"ט אדר תשכ"ג. 

ס"מ. חורי תיוק. מצב  13.5/21.5

 .טוב

"And he worked and did a lot for 
the good of the common good, 
and in particular during the time 
when the refugees returned 
from Transnistria", a letter 
signed by the holy hand of the 
Rebbe the Mekor Baruch of Sert 
Wiznitz 
Personal stationery. 29 Adar 
1963. 13.5/21.5 cm. Filing holes. 
Good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

הנה זה כמה שנים שהנני מתעניין מאוד בכתבי הגר"א מווילנא זצ"ל" ושמעתי " .689

שיש אישה בתל אביב שיש לה גמרא עם הגהות בכי"ק של הגר"א. מכתב מעניין בכ"י 

 וחתימת הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודע
 

 .ן הצדיק רבי שלמה ברעוודהמכתב מעניין במיוחד בכתב ידו וחתימתו של הגאו

הרב שך  יד הגאון מווילנא, שנודע כבקי בכתי"ק כמו שכתב עליו מרן-המכתב הוא על כתבי

באחת ההסכמות לספריו: "שיש לו ידיעה גדולה בדברי הגר"א ויודע לפענח צפונות 

 ."ורמזים בכתבי הגר"א



זצ"ל הן בפירושיו על תנ"ך, הנה זה כמה שנים שהנני מתעניין מאוד בכתבי הגר"א מווילנא ""

והן בביאוריו על ש"ס בבלי וירושלמי, 

מדרשים וזוהר כו'. והנה שמעתי שבידי 

הגב' ... תחי' נמצאת גמרא אשר בשולי 

הדפים רשומים הגהות הגר"א בכי"ק, 

ומאחר ונאמר ליכי כב' מכיר את הגב'... 

באתי בזה לבקשו שיטיב עמדי ... 

ת את שתואיל בטובה לאפשר לי לראו

וכול שכן זכיי' לרות את   הכ"י הנ"ל .....

כ"י הגר"א זצ"ל, לתועלת רב היא 

בשבילי )אשר לכן פתחו כמה בעלי 

יד הגר"א את אוצרותיהם לפני(.... -כתבי

ידיעות נוספות על כת"י נוספים של 

הגר"א.... אם אוכל לקבל ממנה ידיעות 

 .""אלו

שורות בכ"י וחתימתו.  19ס"מ.  13.5/20

קמטים וכתמים קלים. מצב טוב מעט 

 .מאוד

"For several years I have been very interested in the writings of the Gra"a from Vilna zt'l" 
and I heard that there is a woman in Tel Aviv who has a Gemara with postscripts in the 
handwriting of the Gr"a. An interesting letter in the handwriting and signature of the 
tzaddik Rabbi Shlomo Bravde 
 
13.5/20 cm. 19 lines in his handwriting and signature. Few creases and light stains. Very 
good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 חסידי ברסלבגלויה בכתב יד וחתימת החסיד הגה"ק רבי בן ציון אפטר מגדולי  .690

גלויה בכתב יד קדשו 

וחתימתו של הצדיק 

החסיד  -הברסלב'אי 

הגה"ק רבי בן ציון אפטר 

 .מגדולי חסידי ברסלב

שורות  6ס"מ.  14.5/9.5

חורי  .בכי"ק וחתימתו

 .תיוק. מצב טוב מאוד

הגאון החסיד רבי בן ציון 

בפי  ארבטמן זצוק"ל

הבריות כונה על שם עיירת 

נו מוצאו "אפטא", לפני

סיפור מדהים שהתפרסם 

כאן אנו "לאחרונה: "

מגיעים אל הסיפור על 

המשב"קים יוצאי הדופן, 

את הסיפור מצאתי בין 

בתרי הספר המהולל 'תניא 

כוותיה דרבי חיים' שיצא 



לאור לאחרונה ומתחקה אחרי דמותו הנפילית של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל. וזה דבר 

ציון, החסיד והצדיק, וביקש הימנו בקשה -מן מרן ה'חזון איש' את רבי בןהסיפור: באחד הימים זי

תקווה הסמוכה ותכהן בה כאדמו"ר, רבי -ציון, בקשתי ממך שתתקע יתד בעיר פתח-מוזרה: "ר' בן

חסידי, המקבל קהל ומחזקם ועורך את שולחנותיו בלילי שבתות ובסעודה שלישית, להחיות עם רב". 

יר לצדיק החסידי את העומד מאחורי בקשתו: "רואה אני ביהודים שהתיישבו גדול הדור הליטאי הסב

לדמות של צדיק אשר יוליכם ואשר יביאם, ל'טיש' בו   תקווה שהם זקוקים למשענת רוחנית,-בפתח

ציון אפט'ער -יוכלו להסתופף בשבתות ובמועדים ולשאוב קוסטא דחיותא". התנגדותו של רבי בן

לא רואה בעצמו לא צדיק ולא צל של צדיק. יהודי פשוט הוא המתאווה  הייתה נחרצת כפלדה. הוא

להיות 'ברסלב'ער חסיד' וגם את התואר הזה הוא לא משיג ביושר. ומכאן ועד להפוך ל'רבי', קוטבית 

מי שמפרסם את עצמו במה שאין בו.  -היא הדרך. בכלל, בברסלב חרדו מאד מ'מפורסם של שקר' 

נוותנותא, שקר יעשה בנפשו ובנפשות המסתופפים בצילו, אם יסכים לשבת ציון ע-ולדידו של רבי בן

על כס האדמו"רות. ברם, מרן ה'חזון איש' לא הירפה, הוא הפציר בו וכמעט גזר עליו לקבל את 

ציון, בבושת פנים ובענווה תהומית, ניאות לקבל על עצמו את -בקשתו. עד שברירה לא נותרה ורבי בן

פטור את עצמו בתירוץ אחרון: "רבנו. הלא 'רבי' חסידי צריך שיהיו לו התפקיד. אלא שניסה ל

יחסר לי כל ההדר וההוד.  -משב"קים, משמשים אשר יעמדו לפניו לשרת בעת עריכת שולחנו, בלי זה 

והלא אין לי משמש ולא גבאי, אם כן לא אוכל לשמש כ'רבי'..." מרן ה'חזון איש' זי"ע לא הסכים לקבל 

תקווה ולמען הצלת -ו הטהורה חרדה חרדת קיום אודות רוחניותם של יהודי פתחתירוץ זה. נפש

ציון", קבע מרן ה'חזון איש' מסמרות: "אתה -נשמתם, הוא היה מוכן לעשות הכול. "אל דאגה ר' בן

תקווה, ובאשר לגבאים? טול דאגה מליבך. שני אחיינים חשובים יש לי -תהיה 'רבי' ו'אדמו"ר' בפתח

תקווה, אשלח להורות להם בהוראה ברורה ויצוקה, שישמשו -ישיבת לומז'ה שבפתחאשר לומדים ב

תקווה התרגשו לשמוע שצדיק חסידי -אותך כשני משב"קים מסורים ונאמנים". המשב"קים יהודי פתח

הכנסת בעשרות -מגיע לשכון בתוכם. בליל שבת קודש, כשעתיים לאחר סיום התפילה, התמלא בית

ציון זי"ע אשר פניו היו -הנה, נכנס הצדיק רבי בן-ראות 'טיש' כבימי קדם. והנהיהודים שליבם הומה ל

פני להבה ודבקותו התמידית הדביקה את כל מי שחזה את פניו ואת שלהבתו. ומאחוריו, שני 

המשב"קים, אחייני ה'חזון איש', אשר מילאו אחר הוראת דודם, גדול הדור, בדייקנות: מימין ניצב 

נער ביישן העונה לשם 'חיים קניבסקי' ומשמאל ניצב האחיין השני, צעיר לימים, האחיין הראשון, 

העונה לשם 'חיים גריינימן'. אכן כן, אותם שני המאורות אשר משך דורות יישאו את שמם בסילודין 

בבתי גוואי של עולם התורה כ:מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל ומרן הגאון רבי חיים גריינימן 

. יצירי כפיו הרוחניים של מרן 'החזון איש'. אשר ניצבים וממלאים את תפקידם כמשמשים זצוק"ל

בקודש. מגישים מאכלים ומסדרים את השולחנות ועומדים הכן לשמש את "האדמו"ר" החדש, 

 - - -תקווה. בין זמר לזמר היו הם מדפדפים בהיחבא בספרים שבהיכל ולומדים -האדמו"ר מפתח

ועיים בדיוק. שתי שבתות בהן התקיים ה'טיש' החסידי של הצדיק הברסלב'אי. הדבר נמשך למשך שב

תקווה החל -ושני המשמשים בקודש הנדירים עומדים הכן ומשמשים אותו. ליבם של אנשי פתח

ציון איש הענווה שהוא לא מסוגל יותר. ליבו -לפעום מחדש. אלא שלאחר שבועיים הרגיש רבי בן

שאם ימשיך כך, הוא לא ישרוד מרוב ביזיון של ענווה. ובן לילה, תלמים והוא חש -נחרש תלמים

 )ר' יקותיאל יהודה גנזל, גליון המבשר ויגש תשפ"ג(""תקווה אליה לא שב עוד-הסתלק מפתח

A handwritten postcard with the signature of the Chassid Rabbi Ben Zion Aftar, one of 
the great Chassidim of Breslev 
6 lines in his handwriting and signature. Filing holes. Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 



מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר  .691

 .הרה"ק רבי יצחק)השני( מבוהוש

בקשת סיוע ליהודי מכפר ברוך. נייר מכתבים 

שפיקוב ת"א". -"בית הכנסת של חסידי בוהוש

שורות בכי"ק וחתימתו. חורי  10ס"מ.  14/21

 .טוב -תיוק וחורים)עש?( נוספים. מצב בינוני 

A letter in the handwriting and signature of 
the Rebbe Rabbi Yitzchak (the second) of 
Bohush 
10 lines in his handwriting and signature. 
Filing holes and additional (moth?) holes. 
Average - good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 

 .מכתב בכתב יד קודשו וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק)השני( מבוהוש .692

בקשת עזרה לסדר עבודה או רישיון 

  .לאישה אלמנה שאין לה פרנסה

נייר מכתבים "בית הכנסת של 

 14/21שפיקוב ת"א". -חסידי בוהוש

שורות בכי"ק וחתימתו. חורי  9ס"מ. 

 .וק. מצב טוב מאודתי

A letter in the handwriting and 
signature of the Rebbe Rabbi 
Yitzchak (the second) of 
Bohush 
Request for help to arrange a 
job or a license for a widow 
who has no livelihood. 
9 lines in his handwriting and 
signature. Filing holes. Very 
good condition. 

 120$מחיר פתיחה: 

 

 3תיעוד נפלא של שיחה בין האדמורי"ם מגור ואוסטרובצה. מכתב ארוך) .693

  .עמודים( בכ"י וחתימת הגאון רבי יהודה מאיר לוין ראש ישיבת אוסטרובצא

 

מכתב ארוך בכתב יד וחתימת הגאון החסיד רבי יהודה ליב לעווין דומ"ץ וראב"ד קראקא אל 

יצחק גבריאל ראדזינער מגדולי חסידי אוסטרובצה ומיקירי קרתא דעיר הקודש הרה"ח רבי 

במכתבו מתנצל רבי יודל על שזה זמן רב, לא כתב מכתב לרבי יצחק גבריאל ובשולי דבריו  .צפת

מביא שיחה נאה שהייתה בין שני אלי תרשישים ואראלים האדמו"ר מאוסטרובצה 'והרב הקדוש רבן 

 ' ]בעל ה'אמרי אמת'[של ישראל מגור שליט"א

וזה תוכן הדברים בקצרה: האדמו"ר מגור שאל את האדמו"ר מאוסטרובצה, מדוע לא השיב לו על 

 .מכתבו, וכן אמר לו שבמכוון הסיב את דרך נסיעתו דרך אוסטרובצה, כדי לשמוע מדוע לא השיב לו



למצרים, לא כתב וענה לו האדמו"ר מאוסטרובצה: שרבים מקשים מדוע יוסף הצדיק לאחר שירד 

 ?לאביו מכתב, הרי אביו שאלו מה שלום אחיו

ענה על כך הרה"ק מאוסטרובצה: יוסף רצה 

לבשר לאביו בשורות טובות מאחיו, על כן לא 

יכול היה לענות לו במכתב שיש מריבה בין 

האחים וכל מה שעשו לו וכו', והיה עומד ומצפה 

 ליום שבו יוכל לבשר לו בשורות טובות

אדמו"ר מאסטרובצה: אף אני כך, והוסיף ה

בטח כ"ק האדמו"ר רצה לשמוע ממני בשורות 

טובות 'כי הנני בריא ואוכל ושותה ככל אנשים' 

וזה עדיין אינני יכול לבשר לו והנני מחכה 

 .לישועת הי"ת ולכן לא השבתי על מכתבו

 14*21. בלאנק אישי 1925קראקא, תרפ"ה 

ם בקיפולי עמ'. סימני קרעי 3ס"מ. כתוב על גבי 

 .הדף, ללא חסרון בגוף המכתב

רבי מאיר הלוי  איש אלוקים קדוש היה

ובמיוחד התפרסם בצומותיו  מאוסטרובצה

שכבר מגיל צעיר הרגיל את עצמו לצום ומנהג זה הפך אצלו לקבע כשבמשך ארבעים שנה נהג לצום, 

חולה וחלוש וידידו הרה"ק ורק בלילה היה אוכל אכילה מועטת. התנזרותו מאוכל גרמה לו להיות אדם 

 .בעל אמרי אמת דאג ודרש בשלומו

אהבה עזה הייתה שוררת בין שני גדולי עולם, אלו אדירי תורה וחריפי מוח בלתי רגיל ופעם ששהו 

יחד הרה"ק מאוסטרובצא והרה"ק בעל אמרי אמת באוטוואצק, בקשו חסידי אוסטרובצה מבעל אמרי 

ות, תיעוד מפגישה זו מספר רבי איסר ידידיה פרנקל בספרו אמת שידבר על לב רבם שיחדול מהצומ

 .39-40רבי יחיאל מאיר הלוי מאוסטרובצה )ת"א תשי"ג( עמ' 

שהיה נקרא גם רבי יודל ליפסקר, היה מגדולי מורי ההוראה  הגאון החסיד רבי יהודה ליב לעווין

מדן מובהק וחריף כדרך בקראקא, ומגדולי חסידי הרה"ק רבי מאיר מאוסטרובצה, רבי יודל היה ל

למדני אוסטרובצה והאדמו"ר רבי מאיר מינה אותו להיות המלמד של הרה"ק רבי יחזקאל 

 (50מאוסטרובצה )אלה אזכרה ח"ד עמ' 

Wonderful documentation of a conversation between the Rebbe of gur and 

Ostrovetsa. A long letter (3 pages) in the handwriting and signature of Rabbi Yehuda 

Meir Levin, head of the Ostrovetsa yeshiva. 

Personal blank 21*14 cm. Written on 3 pages. Marks of tears in the folds of the page, 

no flaw in the body of the letter. 
 80$מחיר פתיחה: 

 

אדמו"ר רבי יחזקאל עמ'( ומעניין בכי"ק וחתימתו של ה 3מכתב ארוך) .694

 .מאוסטרובצא עם פרטים על בנו רבי אברהם יצחק

 .עמ'( ומעניין בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצא 3מכתב ארוך)

בעהי"ת, יצו ד' את הברכה לידיד נפשי היקר הרב החסיד המופלג בתורה ויראה איש תבונה כש"ת "

שקותה נפשי לדעת משלומו הטוב, עתה זה היום שקויתי  מ' יצחק גבריאל שיחי', אחדשה"ט, זה כמה

מצאתי................ המכסה אני מאוהבי להודיעהו חסדיו המרובים שעשה עמנו שריפא לבני אברהם 

יצחק בן בילא מירל שהי' במחלה אנושה על לונרעען אונצדייג ובחסדי הבורא נתרפא מהשי"ת וחזק 

ומד בהתמדה וביגיעה רבה וצריך אני לעשות בקרוב נשואין שלו כוחו ללמוד באהבה ויראה, כי הוא ל

 .עם נכד הרה"ק מגור שליט"א השי"ת יתן לי די סיפוקו בהרחבה



עתה הנני לבקשו כאשר נפשי יודעת מאוד מצבו של ידיד נפשינו היקר הרב הג' הר' יהושע שליטא 

דוכים טובים, אך צריך לסלק לזה פ' אב"ד מוואליע וכי הוא צריך לעשות נשואי בתו שתחי' ויש ת"ל שי

שישה או שמונה מאות דאלר, וגם צרכי המלבושים והוצאות חתונה ג"כ עולה כסכום זה וגם בנו היקר 

מוטל עליו וצריך לשכור לו דירה, בכלל הוא מסובב בהצטרכות מרובה השי"ת ירחם עליו בכלל 

ג י"א מ' מיכאל ישכר שיחי' השי"ת ירחם ופרט..... לזאת נא לראות לפעול אצל אחיו היקר הר' המופל

עליו להחלימהו ולרפאהו רפה"נ ורפה"ג שיהי' לו לעזר ולהושיעו מעני' ולהפריש עבורו סכום הנצרך 

לו. ובזכות זה יושע לטובה ויקויים בו כל הברכות הנאמרים לעזריה אחי שמעון, ואקוה שכבודו היקר 

ולהחיות נפש ת"ח וצדיק כמוהו ונא להשיבני בזה.  יעשה למען הידידות לעורר אהבה הישנה עבורו

רציתי לכתוב מכתב ד"ת, אך לא נפנתי כעת, אי"ה עוד חזון למועד לבא בארוכה. נא לשמחני במכתב 

משלומו הטוב ומהנשמע אתו, ואסיים בברכה שהשי"ת יתן לו ולכל היושבים בארה"ק, חיים וברכה 

נדחינו למקום קדשינו ותפארתינו בב"א, אוהבו בלב ונפש  ושלום ויתפללו גם עבורינו, ירחם ה' להשיב

  ."הצעיר יחזקאל בלאאמו"ר שליט"א מאוסטראווצא החוב"ק נאשעלסק

 .ס"מ. נייר עבה. כתוב על שלושה עמודים. מצב טוב מאוד 12/19.5

A long (3 p.) and interesting letter in his holy handwriting and the signature of the Rebbe 
Rabbi Yehezkel of Ostrovetsa with details about his son Rabbi Avraham Yitzchak. 
12/19.5 cm. Thick paper. Written on three pages. Very good condition. 

 700$מחיר פתיחה: 

 

מכתב ארוך בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה  .695

 .האדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב לחתונת בנו עם בת

מכתב ארוך בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצא על הזמנה לחתונת בנו עם 

  .בת האדמו"ר רבי יהושע אשר מפוריסוב

ס"מ. נייר מקופל, ההזמנה היא על העמוד החיצוני והמכתב בכי"ק של  13.5/21ההזמנה בדיו מוזהב. 

 .שורות בכי"ק וחתימתו. מעט כתמים וחורי )הידוק(. מצב טוב 18מי. הרבי הוא בעמוד הפני

A long letter in the handwriting and signature of the Rebbe Rabbi Yehezkel of Ostrovetze 
on an invitation to his son's wedding with the daughter of the Rebbe Rabbi Yehoshua 
Asher of Porisov. 



The invitation is in golden ink. 13.5/21 cm. Folded paper, the invitation is on the outside 
page and the Rebbe's handwritten letter is on the inside page. 18 lines in his handwriting 
and signature. A few stains and holes (stitching). Good condition. 

 500$פתיחה: מחיר 

 

מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה  .696

לחתונת בנו עם נכדת האדמו"ר רבי נתן נחום מקרימילוב בת חתנו רבי ישעי' 

         .אנגלארד

מכתב בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר רבי יחזקאל מאוסטרובצה על הזמנה לחתונת בנו עם נכדת 

  .חום מקרימילוב בת חתנו רבי ישעי' אנגלארדהאדמו"ר רבי נתן נ

ס"מ. נייר מקופל, ההזמנה היא על העמוד החיצוני והמכתב בכי"ק של  14/22ההזמנה בדיו מוזהב. 

שורות בכי"ק וחתימתו. מעט כתמים וחורי )הידוק( או קרעים קלים.  12הרבי הוא בעמוד הפנימי. 

  .מצב טוב

A letter in the handwriting and signature of the Rebbe Rabbi Yehezkel of Ostrovetze 

on an invitation to his son's wedding with the granddaughter of the Rebbe Rabbi 

Natan Nachum of Karimilov, the daughter of his son-in-law Rabbi Yeshaia Engelrad. 

The invitation is in golden ink. 14/22 cm. Folded paper, the invitation is on the 

outside page and the Rebbe's handwritten letter is on the inside page. 12 lines in his 



handwriting and signature. A few stains and holes (stitching) or light tears. Good 

condition. 
 500$מחיר פתיחה: 

 

יד וחתימת הגאון  מכתב ברכות בכתב .697

רבי חיים פנחס דרברמדיקר מצאצאי 

ה'קדושת לוי' וגדולי צדיקי החסידות ואבד"ק 

 וואשקוביץ

כי תזכה להצליח בפעולתיך... להגדיל תורה "

 ."..ולהאדיר

מכתב ברכות בכתב יד וחתימת הרה"צ רבי 

מצאצאי גדולי צדיקי  חיים פנחס דרברמדיקר

ליבר הגדול החסידות, בהם: הבעש"ט הק', רבי 

מברדישטוב, המגיד ממעזריטש, רבי פנחס 

מקוריץ, ובן אחר בן להרה"ק בעל ה'קדושת לוי' 

מברדישטוב ועוד ועוד. נולד לאביו הגאון רבי 

שמשון אהרן רבה של בוהוש. תלמידו של הגאון 

רבי משולם ראט שכיהן אז כרבה של שאץ ואף 

י הגאון רבי חיים יהודה לעביל למלאות מקומו הוסמך על ידו. כבר בהיותו בן ח"י שנים נקרא ע"

ניאמץ. נישא לבתו של הגאון רבי יוסף שטיין אבד"ק וואשקוביץ, לאחמ"כ מילא את -ברבנות פיאטרא

מקום חמיו ברבנות וואשקוביץ. לאחר השואה עלה לארה"ק ושם כיהן כרב קהילה בת"א ויפו. נלב"ע 

ולחן ליל הסדר בצוותא עם דיירי בית האבות בקרית באור לט"ו ניסן תשנ"ו לאחר שגמר לערוך את ש

ויז'ניץ. הותיר אחריו חידושים עה"ת והמועדים וסיפורי קודש שסופרו על ידו בדחילו ורחימו ושנדפסו 

 .'בספר 'נחלת פנחס

 .ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב מאוד 16.5/21

A letter of congratulations in his handwriting and signed by the Gaon Rabbi Chaim 
Pinchas Derbarmedikar from the descendants of the 'Kdushat Levi' one of the great 
tzaddikim of Hasidut and Avda"k Washkovitz 
Filing holes. Very good condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

מכתב ברכות בכתב יד וחתימת רבי אליקים  .698

ה בלונדון אל רבי זלמן לייב שלזינגר ראש ישיבת הרמ

 ברלין ראש כולל וואלוזין

מכתב ברכות לנישואין בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי 

אליקים שלזינגר ראש ישיבת הרמה בלונדון אל הגאון רבי זלמן 

 .לייב ברלין ראש כולל וואלוזין

ס"מ.  12.5/20שורות בכ"י וחתימתו.  13נייר מכתבים אישי. 

  .כתמים וקמטים

A letter of congratulations handwritten and signed by 
Rabbi Eliakim Schlesinger, head of Yeshiva Harma in 
London, to Rabbi Zalman Leib in Berlin, head of Kolol 
Walozin 
Personal stationery. 13 lines in his handwriting and 
signature. 12.5/20 cm. Stains and wrinkles. 



 50$מחיר פתיחה: 

 

 1866צפת, שטר בחתימת ראשי כולל קוסוב. צפת תרכ"ו  .699
 

ונתפשרתי עם בעל השטר "

לתת לו בעד חלקו עשרה למאה 

ועוד אפטור מעיסקא ושבועתא 

...... אשר יגיעו בעדינו מכולל 

קאסוב בעדי ובעד זוגתי ובעד 

 ."ב"ב

שטר בחתימת ראשי כולל 

נתן  קאסוב, רבי בנימין ב"ר

הכהן, "הק' יעקב....", רבי 

 .קהת ב"ר אפרים פישל

ס"מ.  21/27 .1866צפת תרכ"ו 

מספר חורים וקרעים קלים. 

 .באופן כללי מצב טוב

Safed, bill signed by the 
heads of kolel Kosov. Safed 
1866 
Several holes and minor 
tears. In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב רבי אלעזר כהנא שפירא ראש  .700

אוסטריה בירושלים אל רבי משה  -כולל גליציה 

חר"ג ראש כולל אסטרייך בצפת. כ"ד אדר 

 1889תרמ"ט 

 

ויראה להשתדל להביא הדבר לעמק השוה... "

 ."ויחדלו הקולות משני הצדדים

מכתב ככל הנראה בכ"י וחתימתו של רבי אלעזר 

אוסטריה  -כהנא שפירא ראש כולל גליציה 

בירושלים אל רבי משה חר"ג ראש כולל אסטרייך 

  .1889בצפת. כ"ד אדר תרמ"ט 

ס"מ. מעט קרעים וחורים וחסר מעט  14.5/16

  .בחלקו התחתון. מצב בינוני

Letter from Rabbi Elazar Kahana Shapira 
head of Galicia - Austria kolel in Jerusalem 
to Rabbi Moshe Khara"g head of Astriach 
kolel in Safed. 24 Adar 1889 
A few tears and holes and a little missing in 
the lower part. Average condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב רבי משה מרודניק מגדולי דייני צפת. לא הופיע במכירות פומביות מכתב  .701

  !שלם ממנו



 

קנה בית ונצרך  .."

מעות, ללוות לעצמו 

ואינם רוצים להלוות 

לו עד שיהא לו 

 ."...שטר

מכתב רבי משה 

במהר"ש מרודניק, 

מגדולי דייני צפת, 

ומבית דינו של רבי 

 .שמואל העליר

מכתבים ממנו בלתי 

 13/10מצויים. 

שואות בכ"י  6ס"מ. 

וחתימתו. באופן 

 .כללי מצב טוב

A letter from Rabbi Moshe of Rodnik, one of the great dayanim of Safed. A complete 
letter from him has not appeared in auctions! 
In general good condition. 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

ת אל "אלקא דמאיר יעננו ביום קראנו' מכתב שדרו' .702

 1931דוד כהן מפאס בחתימות רבני טבריה. תרצ"א 

 

ת אל דוד כהן "אלקא דמאיר יעננו ביום קראנו' מכתב שדרו'

 .1931מפאס בחתימות רבני טבריה. תרצ"א 

השד"ר הוא "הרב המובהק מאיר כברק רב חביבא בנש"ק כמהר"ר 

חיים סמאג'א". חתומים רבי יעקב חי זריהן ראב"ד ונשיא כוללות 

רבי משה יפרח ורבי יעקב ועקנין מחכמי  -רמב"ה ספרדים בטבריה 

בי מכלוף שטרית הספרדים בטבריה וחותמותיהם וכן חותם ר

 .וחותמת הכוללות

 .טוב -ס"מ. מספר קרעים. מצב בינוני  2.5/28נייר מסמכים רשמי. 

'Eloka Demeir yaanenu beyom korenu' a shadarut letter to 
David Cohen from Fas signed by the rabbis of Tiberias. 
1931 
Official document paper. 2.5/28 cm. Several tears. Average 
- good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 

 

 

סמיכה לשחיטה בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי צבי הירש כהנא  .703

  .מספינקא נכד האמרי יוסף מספינקא



 

כתב סמיכה לשחיטה בכי"ק וחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש כהנא מספינקא 

  .נכד הרה"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא

 .שורות בכי"ק וחתימתו וחותמו. מצב טוב מאוד 7ס"מ.  14/14

תש"ד[ בן האדמו"ר הרה"ק רבי נחמן  -]תרמ"ד  האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש כהנא הי"ד

בעל ה'ארחות חיים' חתנו של הרה"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא, וחתן האדמו"ר הרה"ק רבי ברוך 

"ר על מקום אביו. נספה על קידוש ה' במלחמת רובין מגערלא. משנת תרס"ו כיהן כאב"ד ואדמו

 .העולם השנייה בחודש סיוון תש"ד

Smicha for shchita in the handwriting and signature of the Rebbe Rabbi Zvi Hirsch 
Kahana of Spinka, the grandson of the Yimrei Yosef of Spinka. 
7 lines in his handwriting and his signature and stamp. Very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

מכתב אל רבה של ירושלים הגאון רבי שמואל סלאנט, גלוית דואר מר' פישל  .704

דזאבס עם בלנק שלו בלועזית. מכתב 

 באידיש

 

מכתב אל רבה של ירושלים הגאון רבי 

שמואל סלנט, גלוית דואר מר' פישל דזאבס 

  .כתב באידישעם בלנק שלו בלועזית. מ

. מצב טוב 1904ס"מ. תרס"ד  14.5/9

 .מאוד

A letter to the rabbi of Jerusalem, the Gaon 
Rabbi Shmuel Salant, postcard from Rabbi 
Fishel Dazaves with his blank in French. A 
letter in foreign language. 
 
Very good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 

 מכתבים חשובים ומעניינים 25של לשכת הרב הראשי של בריטניה.  התכתבות .705



שניהם מלונדון,  ,(Dr. Hermann Adler) אל הרב ד"ר הרמן אדלר (Davis) מכתב של מר דייוויס

 , אנגלית. דייוויס מבקש לדעת פרטים על משלחת מיליזבטגראד1912באפריל  12מיום 
 .הנמצאת בלונדון (Elisabethgrad = Kropyvnytskyi ;קרופיבניצקי)

בקשה שהרב הראשי בלונדון יקבל לפגישה את י' פארבשטיין מטעם הוועד המרכזי של 

 .המזרחי בפולין. כמה פניות קודמות לא נענו. מוסדות החינוך בנמב חמור. אנגלית

 Jakob) יעקב אלטמן (Vagujehly) ניישטאטל-מכתב של מנהל בית הספר הריאלי בוואג

Altmann) שון וייסהאל שמ (Samson Weisse),  1898במאי  24מגיד מישרים בברלין, מתאריך ,

גרמנית. אלטמן מבקש מהרב וייסה פרטים על אביו כדי לפרסם אותם בספר השנה של בית 

ניישטאטל -( היה בנו של יוסף וייסה בוואג1946–1857הספר הראלי. הרב שמשון וייסה )

 .שבגרמניה (Anhalt) ולרב מדינת באנהלט (Dessau) והתמנה מאוחר יותר לרב בעיר דסאו

 9שניהם בלונדון, מיום  ,(Sir Robert) אל סיר רוברט (J. H. Hertz) מכתב של הרב יוסף צבי הרץ

 , אנגלית. הנידון: אי הבנה בקשר לתרומה של מר מיכאליס. הרב יוסף צבי הרץ1922באפריל 
(Joseph Herman Hertz, 1872–1946) שי של בריטניה. "סיר רוברט" היה אולי היה הרב הרא

 .הנמען של המכתב הבא ,(Sir Robert Waley Cohen) סיר רוברט ואלי כהן

 23שניהם בלונדון, מיום  ,(H. A. Goodman) מכתב של סיר רוברט ואלי כהן אל ה"א גודמן

התנגד דפים. יש להדגיש את העמדה הדתית של נציגי הקהילה ול 2, אנגלית, 1936בנמובמבר 

 Council for) להביע תמיכה בארגון העובדים היהודי. המגבית של המועצה למען יהדות גרמניה

German Jewry) ( היה תעשיין 1952–1877נעשתה באווירה לא נכונה. סיר רטברט ואלי כהן )

 .(United Synagogue) "ונשיא ק"ק "כנסת ישראל



 ,(I. J. Unterman) ב איסר יהודה אונטרמןלונדון אל הר ,(JHH) מכתב של הרב יוסף צבי הרץ

, אנגלית. הרב ד"ר הורוביץ מפרנקפורט שואל האם ביתו 1930בספטצבר  11ליברפול, מיום 

של יעקב אברהמסון בליברפול מתנהל ברוח התורה והיראה כי הוא מבקש לשם את אחד 

זרחי" ומשנת ( היה ממנהיגי תנועת "המ1976–1886מידידיו. הרב איסר יהודה אונטרמן )

רבה הראי של ליברפול . מאוחר יותר היה רבה הראשי השלישי של תל אביב ורבה  1923

 .הראשי האשכנזי השני של מדינת ישראל

מכתב של הרב איסר יהודה אונטרמן, ליברפול, אל הרב יוסף צבי הרץ, לונדון, מיום עש"ק פ' 

 .םסון כשרתבא תר"צ, אנגלית. תשובה למכתב הנ"ל: ביתו של מר אברה

הודעה מודפסת מטעם לשכת הרב הראשי של בריטניה שהייתה מצורפת לרשימת שינויים 

 .במועדי כניסת וצאת השבת. ההודעה האנגלית חתומה בידי הרב יוסף צבי הרץ

ורשה אל הרב הראשי של בריטניה בלונדון, מיום  ,(Mojzesz Schorr) מכתב של הרב משה שור

שור מודה על מכתבו בקשר לשחיטה וגם על קונטרס ששלח לו.  , גרמנית. הרב1928במרץ  2

 .( היה רב, היסטוריון ומזרחן1941–1874הרב משה שור )

ביולי  28שניהם בלונדון, מיום  ,(N. S. Joseph) אל נ"ס ג'וסף (A. Asher) מכתב של א' אשר

–1837ר אשר ), אנגלית. הנידון: ביקור בבתי סוהר שבהם נמצאים אסירים יהודיים. אש1871

–1832נ"ס ג'יוסף ) .(United Synagogue) ( היה המזכיר הראשון של ק"ק כנסת ישראל1889

 Jewish Association for the) ( היה היו"ר של החברה היהודית להפצת ידע תורני1909

Diffusion of Religious Knowledge). החברה הפפכה לימים לוועד לחינוך דתי יהודי (Jewish 

Religious Education Board). 

, אנגלית. 1929במרץ  11מיום  ,(L. J. Greenberg) מכתב ללא חתימה אל ל"ג' גרינברג

(, 1950–1880התייחסות לקריאתו של האדמו"ר מליובאוויטש, רבי יצחק יוסף שניאורסון )

 ששוהה כעת בברלין, לשלוח ליהודי רוסיה מצות לפסח. המגבית לא עלה עד כה יפה, בקשה

דבר שיסייע מאוד  –שיציין בעיתונו שהרב הראשי של בריטניה קיבל את התרומות ישירות 

היה  (Leopold Jacob Greenberg; 1861–1931) להגדיל את התרומות. לאופולד יעקב גרינברג

 .(The Jewish Chronicle) "עיתונאי ועורך העיתון החשוב "ג'ויאש כרונקל

אל הרב יוסף צבי הרץ, שניהם לונדון, מיום  International Peace Campaign מכתב של הארגון

דפים )ה השני קרוע(. למכתב מצורף עלון של הארגון הקורא לעם  2, אנגלית, 1938במרץ  24

האנגלי להפגין ולהניע את הממשלה להגן על ספרד ועל צ'כיה מפני תוקפנותם של גרמניה 

 .ארגון ובהפגנותואיטליה. מכתב הלוואי מבקש מהרב הרץ לתמוך ב

בתור  (Lazarus) אל הדיין הרב לצרוס (Isaac Herzog) מכתב של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

ממלא מקום הרב הראשי של בריטניה, אנגלית. התאריכים המופיעים בראש המכתב: ב' ניסן 

אינם זהים. המכתב מבקש להציג בפני הרב לצרוס את הרב שמואל  1947במרץ  24-תש"ה ו

יה מירושלים, המגלה עניין במפעל "אוצר הפוסקים", ולסייע לו. למכתב מצורף כרטיס ביקור אר

. הרב יצחק אייזיק הלוי 1947במאי  2-של הרב ד"ר שמואל אריה עם מילות הסבר שנכתבו ב

( היה הרב הראשי האשכנזי של ארץ ישראל ואחר כך של מדינת ישראל. 1959–1888הרצוג )

שימש אחרי פטירתו של הרב יוסף  (Harris Myer Lazarus, 1878–1962) הרב צבי מאיר לצרוס

 .כרב הראשי בפועל של בריטניה 1946צבי הרץ בינואר 

טיוטת מכתב של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג אל הרב יוסף צבי הרץ, משנת תרצ"ז, אנגלית, 

רצוג מהרב הרץ דפים. בעקבות פנייתו של הרב הורוביץ מבירמינגהם אליו מבקש הרב ה 2

 .(1950–1880) לתמוך באדמו"ר מליובאוויטש, רבי יצחק יוסף שניאורסון

של מכתב של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אנגלית. הנושא: תמיכה בבחורי  3-ו 2העמ' 

 .ישיבות פליטים מאירופה שעוברים ללמוד בישיבות בארץ ישראל

ספרים בארץ ישראל, אנגלית, שכפול,  תוכנית מפורטת של חברת "קרית ספר" להקים הוצאת

 'עמ 16

ברלין, אל הרב  ,(Baeck) ולאו בק (Meier Hildesheimer) מכתב של הרבנים מאיר הילדסהיימר

, גרמנית. הנידון: נא לתמוך באמצעות הוספת חתימתו 1932ביוני  15יוסף צבי הרץ, מיום 

זינסקי ושל החפץ חיים לסייע בבקשתם של האדמו"ר מליובאווטיש, של הרב חיים עוזר גרוג

לרבני רוסיה להגר מהמדינה ולהעמיד לשם כך לרשותם את הכסף הדרוש, כי ברוסיה הם 

 .נדונים לחרפת רעב



שניהם לונדון,  ,(J. Cinna) לונדון אל ג' סינה ,(Ewen E. S. Montagu) מכתב של יואן א"ס מונטגיו

ערבותו, בתור נשיא ק"ק "כנסת ישראל, לא , אנגלית. מונטגיו כותב שהת1958בינואר  14מיום 

( היה 1985–1901תהיה במקום בעניין שסינה העלה בפנייתו. יואן אדוארד סמואל מונטגיו )

 United) "קצין מודיעין בריטי במלחמת השנייה, שופט וסופר. היה נשיא ק"ק "כנסת ישראל

Synagogue)  יהודית-סגן הנשיא של "ההתאחדות האנגלו 1952–1954ובשנים". 

 (J. H. Taylor) אל ג'. ה. טיילור (Louis Isaac Rabinowitz) מכתב של רב לוי יצחק רבינוביץ

, אנגלית. הכותב מודיע 1936באוגוסט  18שעבד בלשכתו של הרב הראשי בלונדון, מיום 

שחמיו הרב עמיאל יבוא בשבוע הבא ללונדון לרגל נישואי בתו וינאם בהזדמנות זו על המצב 

ישראל. הרב רבינוביץ מבקש ששמו של הרב הראשי יודפס על ההזמנה לאירוע וגם  בארץ

כרב בית  1939–1932( כיהן בשנים 1984–1906ישתתף בו אישית. הרב לוי יצחק רבינוביץ )

מאוחר יותר כיהן כרבה הראשי של דרום  .(Cricklewood Synagogue) הכנסת קריקלווד

פילולוג. אחרי עלייתו ארצה שימש כסגן העורך של אפריקה. התפרסם גם כהיסטוריון וכ

ה"אנציקלוןפדיה יודאיקה". היה חתנו של הרב משה אביגדור עמיאל, רבה הראשי של תל 

 .אביב

לונדון,  ,(Jewish Religious Education Board) מכתב בכתב יד בקשר לוועד לחינוך יהודי דתי

 (.ואת החתום מטה – ?Archer – הנמעןאיני מצליחה לפענח את ) .1916בפברואר  14מיום 

 .הכותבת מבקש לשמש גם להבא כסגן הנשיא של הוועד לחינוך יהודי דתי

 13מיום ,(Julian Goldsmid) אל ג'וליאן גולדסמיד (Samuel Montagu) מכתב של סמואל מונטגיו

וחבר ( היה עורך דין, איש עסקים 1896–1838, אנגלית. ג'וליאן גולדסמיד )1891באפריל 

 .פרלמנט

ביולי  13אל מונטפיורי)?(, שניהם לונדון, מיום  (Albert H. Jessel) מכתב של אלברט ה' יסל

( 1917–1864, אנגלית. לרגל התפטרותו מתפקידו הוא מודה לעמיתו. אלברט הנרי יסל )1894

 .היה חבר פלרמנט

, 1920בדצמבר  31ם מכתב של הדיינים מטען לשכת הרב הראשי בלונדון נמען שלא צוין, מיו

אנגלית. המכתב הוא שכפול. הנושא: לרגל יום השנה לייסור חבר הלאומים )הארגון שקדם 

 .לאו"ם( נא להזכיר את פעילותו של הארגון בדרשה לשבח

 The דף שני של מכתב בכתב יד, אנגלית. אין נמען ואין חותם. על הדף תדפיס של המלון

Breakers י שבארה"ב. בענייני פילוסופיה יהודיתבאטלנטיק סיטי, ניו ג'רס. 

כנראה לוח תיקונים, כתוב בעיפקון, בעיקר עברית עם כמה מילים בלועזית. מעבר לדף כתוב 

 .Vahler Johann בדיו השם

 גודל ומצב משתנה רובם מצב טוב מאוד, נמכר כמות שהוא

Correspondence of the Office of the Chief Rabbi of Great Britain. 25 important and 
interesting letters 
Size and condition varies most are very good condition, sold as is 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

תשובות בכי"ק של מרן רבי שמואל הלוי וואזנר לתלמידו הגרש"א שטרן. בני  .706

 ברק תשנ"ד

 

לרבו מרן פוסק הדור רבי מכתב שאלות הלכתיות כבדות משקל ששלח הגאון הרב שטרן 

 .שמואל הלוי ואזנר

 .מילים( 180 -בשולי הדפים ובין השורות תשובות בעצם כתב יד קדשו של הרב ואזנר. )כ 

נושאי השאלות: נשא אשה ונודע לו כי היא בעולה, מכירת מוצרים לא כשרים ובעניין פרוזבול. 

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 21.5/27.5

Answers in the handwriting of Maran Rabbi Shmuel Halevi Vozner to his student the 
Garsh"a Shtern. Bnei Brak 1994 



Very good condition.  

 350$מחיר פתיחה: 

 

 

תשובות בכי"ק של מרן רבי שמואל הלוי וואזנר לתלמידו הגרש"א שטרן. בני  .707

 ברק תשנ"ד

 

ב שטרן לרבו מרן פוסק הדור רבי מכתב שאלות הלכתיות בענייני ממון ששלח הגאון הר

 .שמואל הלוי ואזנר

 .מילים( 140 -בשולי הדפים ובין השורות תשובות בעצם כתב יד קדשו של הרב ואזנר. )כ 

נושאי השאלות: חלות קנין דירה בזמנינו, חצר שיש בו דין חלוקה, נזקי שכנים ותשלומי ועד 

 .בית

  .ס"מ. מצב טוב מאוד 21.5/27.5

Answers in the handwriting of Maran Rabbi Shmuel Halevi Vozner to his student the 
Garsh"a Shtern. Bnei Brak 1994 
Very good condition. 

 350$מחיר פתיחה: 

 

 כתבי יד



 

כתב יד הגאון רבי יוסף יוסקוביץ, מחברת חידושי תורה מרבי משה ליב  .708

 'פאלטוסקער מק"ק לאדז

משה ליב אלה הכתבים של ר' "

פאלטוסקער מק"ק לאדז'... אשר 

העתקתי בעת לומדי אצלו, תלמידו יוסף 

 ." 'יאסקאוויץ מלאדז

כתב יד הגאון החסיד רבי יוסף יוסקוביץ, 

 24-מגדולי תלמידי החכמים בלודז'. כ

דפים, רובם כתובים משני צדדי הדף. 

ס"מ. כתמים ומעט קרעים. באופן  16/20

 .כללי מצב טוב

The handwriting of the Gaon Rabbi 
Yosef Yoskovitz, notbook of 
chidushey Torah from Rabbi Moshe 
Leib Paltusker of the Lodz 
community 
About 24 pages, most written on 
both sides of the page. Stains and a few tears. In general good condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 

 

רשה? אידיש דויטש. כתב יד, ד .709

 ?1900/20פ'?  -גרמניה? שוויץ? תר"ס 

ס"מ. מעט קרעים וחורים.  23/28עמודים כתובים.  11.5

 .באופן כללי מצב טוב

 50$מחיר פתיחה: 

 

חידושים בלימוד כתב יד הגאון רבי יוסף הלל ברמן אב"ד רוסטוב נינו  .710

 של רבי חיים וואלוז'ינער

ס"מ. פגיעות ונזקי עש מרובים  20/33הצדדים. ארבעה דפים כתובים משני 

 !ביותר

ב"ר ישראל נכדו של רבי חיים מוולוזין. רב בפרידריכשטאט  הרב יוסף הלל ברמן

   .)לטביה(, משנת תרס"ז כיהן כאב"ד ברוסטוב. נפטר בשנת תרפ"ז
Innovations in the study of the manuscript of the Gaon Rabbi Yosef 
Hillel Berman, abd of Rostov, great grandson of Rabbi cHaim 
Walozhiner 
 
Four pages written on both sides. 20/33 cm. Vulnerability and damage 
from moths are extremely numerous! 

 80$מחיר פתיחה: 

 

 



 .1848/9מעמדם המשפטי של יהודי בוואריה, כתב יד חשוב בגרמנית  .711

 

 Historisch-dogmatische Darstellung der rechtlichen Stellung der Juden in :כתב יד

Bayern עמודים.  102דוגמתי של מעמדם המשפטי של היהודים בבוואריה(, -)תיאור היסטורי

 .שם המחבר לא צוין

ערכה  1848/49בשנת הלימודים 

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת מינכן 

ודנטים תחרות בנושא הנ"ל. ארבעה סט

הגישו את עבודותיהם. במקום הראשון זכה 

 :יאקוב גוטהלף. עבודתו הודפסה בשם

Jakob Gotthelf, Historisch-dogmatische 

Darstellung der rechtlichen Stellung 

der Juden in Bayern, München: 

Christian Kaiser, 1851 תיאור היסטורי(-

דוגמתי של מעמדם המשפטי של היהודים 

(. כתב היד שלנו 1851בוואריה, מינכן ב

אינו זהה לספר הנ"ל. מדובר אפוא בעבודה 

  .של אחד הסטודנטים האחרים

כריכה מקורית, נייר לבן משובח, נקבי עש 

 .טוב -לאורך כל הכתב יד, מצב בינוני 

The legal status of Bavarian Jews, important manuscript in German 1848/9. 
Original binding, fine white paper, moth holes throughout the manuscript, medium - good 
condition. 

 100$מחיר פתיחה: 

 

 

פולמוס, כתב יד על ספר דרכי המשנה של זכריה פרנקל ושאר החוקרים.  .712

 גרמנית

 

י פנקס המכיל כתב יד גרמני מסוף? שנות הת"ר הדן במשנה, בספרו של זכריה פראנקל "דרכ

עמ' כתובים  151( ובדעתם של חוקרי חוכמת ישראל ישראל בנושא. 1859המשנה" )הודפס 

  .רובם ככולם על צדו האחד של הדף

זכריה פרנקל מראשוני התנועה הקונסרבטיבית ובספרו דרכי המשנה יצא פעם ראשונה נגד 

 ימרהיהדות לחמו נגדו רבני גרמניה כרבי שמשון רפאל הירש ורבי עזריאל הילדסהי

 .אין לנו מושג אם כתב יד זה בעד זכריה פרנקל או נגדו ונגד דעותיו

כריכה מקורית, נייר טוב, מעט נקבי עש, 

מעט כתמי מים, במעט מקומות הדיו 

טוב  -נתפשט עקב לחות, מצב טוב 

  .מאוד

Polemus, a manuscript on the book 
darchey hamishna by Zechariah 
Frenkel and the other researchers. 
German. 
Original cover, good paper, a few 
moth holes, a few water stains, in a 
few places the ink has spread due 
to humidity, good - very good 
condition. 

 70$מחיר פתיחה: 

 



 

 -ה קלסרים מאות דפים בכתב יד גאוני ירושלים, שנות 2ארכיון 'אוצר הפוסקים'  .713

50-70 

 

יד קדשם של גאוני ירושלים. -ארכיון 'אוצר הפוסקים', מאות דפים, דברי תורה בכתב

 .50-70ירושלים, שנות ה 

הדפים שלפנינו נכתבו על ידי גדולי ירושלים שעסקו בפרויקט הגרנדיוזי של כתיבת עשרות 

כרכי סדרת הספרים 'אוצר 

פרויקט שאפתני וחדשני  -הפוסקים' 

לחבר סדרת ספרים  באותם ימים,

שתכלול תמצית מכל ספרי השאלות 

והתשובות, ספרי פסקי הלכה 

  .והספרות התורנית בכללה

על צוות הרבנים נמנו עשרות מגדולי 

תלמידי החכמים בירושלים, ביניהם: 

הגרי"ש אלישיב, הגר"ש הלוי וואזנר, 

רבי שלום שבדרון, האדמו"ר 

מקאמרנא, האדמו"ר מספינקא ועוד 

ם. רובם לא צוינו בשמותיהם ת"ח רבי

בראש הכרכים המודפסים באחד 

הכרכים הראשונים של אוצר הפוסקים 

מופיע שמו של הגרי"ש אלישיב כאחד 

 .מצוות הרבנים

בתקופה ההיא שלפני עידן המחשב 

היו הרבנים מסכמים את החידושים 

 .יפהבכתב ידם על גבי כרטיסיות ומאחסנים אותם בצורה מאורגנת שתהיה נוחה לשל

הרבנים לא חתמו את שמותיהם בתחתית הכרטיסיות כך שאין יודעים בבירור מי הוא הכותב. 

אמנם ישנן כרטיסיות המזכירות כתבי יד מוכרים של גדולי ישראל, אך הדפים לא נבדקו בצורה 

 .מקצועית ואין ביכולתנו לקבוע מסמרות בעניין

 .ס"מ 7*12קלסרים מאות כרטיסיות בכתב יד, גודל ממוצע:  2

 .טוב מאוד-מצב כללי; טוב

The 'otzar haposkim' archive 2 binders with hundreds of pages in the handwriting of the 
geonim of Jerusalem, 1950-70s. 
general situation; Good-very good. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

מתקופת הראשונים. וכתבי יד בעיקר  -ספרים  -כתב יד רשימות על רבנים  .714

 . עברית וגרמנית1890/1900ס'  -תר"נ 

 

ס'  -וכתבי יד בעיקר מתקופת הראשונים. תר"נ  -ספרים  -כתב יד רשימות על רבנים 

 . עברית וגרמנית1890/1900



דפים, חלקם כתובים על צד  30 -כ 

האחד וחלקם על שני צדדי הדף. לא 

ידוע לנו פרטים על הרשימה והאם זה 

ספריה, או סתם  -ל אספן רשימה ש

  .רשימה

ס"מ לערך. דפים לא כרוכים.  12/18

 .מעט קרעים. באופן כללי מצב טוב

Manuscript lists about rabbis - 
books - and manuscripts mainly 
from the period of the Rishonim. 
1890/1900. Hebrew and German 
About 30 pages, some written on 
one side and some on both sides 
of the page. We do not know 
details about the list and whether it 
is a list of a collector - a library, or 
just a list. 
Unbound pages. A few tears. In 
general good condition. 

 50$מחיר פתיחה: 

 

 

 במשרדינוהתצוגה והמכירה יתקיימו בעזרת ה' 

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 
silver and  -and Zionism 

gold vessels, and all other 
.antiquities 

 0527 – 602 – 610נשמח להיות בקשר טלפוני 

 0533967804ווטסאפ משרד 
 

 לקהל לקוחותינו השלום והברכה

בכדי שנוכל לטפל בזריזות ויעילות בקניותיכם ובשליחתם 

 שתזדרזו לסדר את עניין התשלום. "נשמח"

שער היציג של הדולר ביום התשלום בשקלים בלבד! לפי 

על פי היתר עסקה  המכירה או ביום התשלום הגבוה מבניהם

 !ברית פנחס

 

 

 

 

 

 

 


